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------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Đặt vấn đề. Một trong những định hướng quan trọng trong Quy hoạch tổng thể quốc gia để 
tạo không gian phát triển mới là tập trung ưu tiên cho việc hình thành bộ khung kết cấu hạ 
tầng giao thông quốc gia, trong đó, quan trọng hàng đầu là kết cấu hạ tầng giao thông, mạng 
lưới đô thị. Trên thực tế, theo ý kiến nhiều chuyên gia đó cũng chính là những điểm nghẽn 
phát triển lớn nhất hiện nay. Để tháo gỡ những điểm nghẽn, rào cản đó, thúc đẩy tăng trưởng 
kinh tế, trong thời gian tới, những chính sách, giải pháp lớn cần tập trung thực hiện là gì? 
Định hướng phát triển đô thị được thảo luận trong Hội nghị phát triển đô thị toàn quốc vừa 
qua, với sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, đã đưa ra những gợi ý quan 
trọng trên cơ sở Nghị quyết số 148/NQ-CP của Chính phủ: Ban hành Chương trình hành 
động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2022 của 
Bộ Chính trị về Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Để góp phần giải quyết các điểm nghẽn trong quy hoạch 
mạng lưới đô thị, khung kết cấu hạ tầng giao thông quốc gia, bài viết xin trao đổi một số nội 
dung cụ thể dưới đây:  

1. Quy hoạch mạng lưới đô thị Quốc gia tạo không gian phát triển và các động lực tăng 
trưởng mới 

Ngày 24/1/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 06-NQ/TW về quy hoạch, xây dựng, 
quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (gọi 
tắt là Nghị quyết 06). Đây là Nghị quyết riêng đầu tiên được ban hành, đánh dấu mốc quan 
trọng với tầm nhìn chiến lược, có tính thời đại, thể hiện sự quan tâm của Đảng đối với công 
tác quy hoạch, phát triển đô thị trong quá trình hội nhập và toàn cầu hóa. 

Nghị quyết xác định rõ vai trò, vị thế của đô thị, đô thị hóa và kinh tế đô thị trong tiến trình 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn mới trên tinh thần Nghị quyết Đại 
hội lần thứ XIII của Đảng, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa.   

Với quan điểm chỉ đạo xuyên suốt, Nghị quyết 06 đã quán triệt nhận thức đô thị hoá là tất 
yếu khách quan, là một động lực quan trọng cho phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững 
trong thời gian tới. Với mục tiêu tỷ lệ đô thị hoá đến năm 2025 đạt tối thiểu 45%, đến năm 
2030 đạt hơn 50%; tỷ lệ đất xây dựng đô thị trên tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng 1,5-
1,9% vào năm 2025, đến năm 2030 đạt khoảng 1,9 - 2,3%. Tầm nhìn đến năm 2045, Việt 
Nam có tỷ lệ đô thị hoá thuộc nhóm trung bình cao của khu vực ASEAN và Châu Á. Xây 
dựng được ít nhất 5 đô thị đạt tầm cỡ quốc tế, giữ vai trò là đầu mối kết nối và phát triển với 



 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Chuyên đề 1: “Kiến tạo không gian phát triển và các động lực tăng trưởng kinh tế mới” 

  

P
a

g
e
2

 

mạng lưới khu vực và quốc tế. Cơ cấu kinh tế khu vực đô thị phát triển theo hướng hiện đại 
với các ngành kinh tế xanh, kinh tế số chiếm tỉ trọng lớn. 

Mạng lưới đô thị Quốc gia tiếp tục được duy trì, phát triển trên cơ sở điều chỉnh các vùng đô 
thị hóa cơ bản, các vùng đô thị lớn, các đô thị lớn, cực lớn, các KKT cửa khẩu, ven biển đóng 
vai trò là cực tăng trưởng chủ đạo, hoặc cực tăng trưởng thứ cấp quốc gia…, phát triển các 
trục hành lang kinh tế - đô thị động lực chủ đạo Bắc – Nam; các trục hành lang kinh tế - đô 
thị động lực liên kết hỗ trợ Đông – Tây, nan quạt, hành lang vành đai biên giới, ven biển - 
hải đảo gắn với kinh tế biển, cửa khẩu, đảm bảo ANQP. Cụ thể: 

(i) Mạng lưới đô thị Quốc gia căn bản được phát triển, liên kết theo các cấp, loại đô thị, tạo 
dựng các trung tâm động lực, bao gồm 6 thành phố trung tâm quốc gia, khu vực và quốc tế 
(Thủ đô Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, các TP Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế và Cần Thơ , 13 đô thị 
là trung tâm cấp vùng (Hạ Long, Việt Trì, Thái Nguyên, Hòa Bình, Nam Định, Thanh Hóa, 
Vinh, Nha Trang, Quy Nhơn, Buôn Ma Thuột, Biên Hòa, Vũng Tàu và Long An); các đô thị 
còn lại là trung tâm của các vùng liên tỉnh, liên huyện, của tỉnh và huyện… 

(ii) Điều chỉnh các vùng đô thị hóa cơ bản cho phù hợp với vùng KT - XH quốc gia dự 
kiến tái cấu trúc nhằm tạo dựng không gian KT – XH mới: 1/Vùng Miền núi phía Bắc được 
phát triển dựa vào tiềm năng lợi thế của địa phương, trên cơ sở khai thác các guồn lợi từ đất 
đai (nông, lâm nghiệp), văn hóa lịch sử truyền thống và kinh tế cửa khẩu; 2/Vùng Đồng bằng 
và Trung du Bắc Bộ được phát triển cơ bản dựa vào vùng Thủ đô Hà Nội/mà trọng tâm là 
vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội, trong đó Thủ đô Hà Nội, Vĩnh 
Phúc, Bắc Ninh là tam giác tăng trưởng và Thủ đô Hà Nội là đô thị động lực chủ đạo; 3/Vùng 
Bắc Trung Bộ và vùng Nam Trung Bộ phát triển dựa chủ yếu vào vùng kinh tế Trọng điểm 
Trung Bộ với TP. Thanh Hóa, Vinh, Huế, Đà Nẵng, Qui Nhơn là chuỗi các đô thị động lực, 
trong đó TP. Vinh, Đà Nẵng là các đô thị trung tâm; 4/Vùng Đông Nam Bộ phát triển dựa 
vào vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, khu vực trung tâm của vùng TP. Hồ Chí Minh là 
vùng đô thị hóa cao, TP. Hồ Chí Minh là cực tăng trưởng chủ đạo; 5/Vùng đồng bằng sông 
Cửu Long phát triển dựa vào vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long, trong đó, 
TP. Cần Thơ và phụ cận là cực tăng trưởng chủ đạo… 

(iii) Tạo dựng các vùng đô thị lớn (vùng kinh tế - đô thị). Ngoài vùng Thủ đô Hà Nội, 
vùng TP. Hồ Chí Minh cơ bản đã trở thành các vùng đô thị lớn/đô thị cực lớn/cực tăng trưởng 
chủ đạo trong cấu trúc tổng thể mạng lưới đô thị quốc gia, có tác động không nhỏ trong môi 
trường cạnh tranh trong nước và quốc tế. Căn cứ vào các định hướng chiến lược quốc gia 
trong thời gian tới bổ sung thêm vùng đô thị Đà Nẵng, bao gồm Chân Mây (Lăng Cô/Thừa 
Thiên Huế) - Đà Nẵng - Điện Bàn - Hội An - Nam Hội An ; vùng đô thị sân bay quốc tế 
Long Thành, bao gồm TP Vũng Tàu, Bà Rịa, Phú Mĩ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), Long Thành, 
Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) . Trong đó, Thủ đô Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng 
là 03 đô thị đạt chuẩn đô thị quốc tế (đô thị toàn cầu), đóng vai trò là đô thị hạt nhân của 03 
vùng thành phố lớn – vùng đô thị hóa, có năng lực cạnh tranh cao, quan trọng của Việt Nam. 
Đô thị sân bay Long Thành đóng vai trò là cửa ngõ hàng không quan trọng khu vực phía 
Nam của Việt Nam và quốc tế. 
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(iv) Hình thành các cực tăng trưởng chủ đạo - Các đô thị lớn và cực lớn đóng vai trò là 
các đô thị trung tâm, cực tăng trưởng chủ đạo và thứ cấp quốc gia như Thủ đô Hà Nội, TP 
Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Vinh, Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Cần Thơ, Long An…Bổ sung 
thêm đô thị Bắc Ninh, đô thị Vĩnh Phúc  (với vai trò toàn tỉnh là đô thị) được tổ chức phát 
triển theo mô hình đa trung tâm, tăng trưởng xanh, thông minh và bền vững. Bên cạnh đó, 
do tính đặc thù Thủ đô Hà Nội cũng sẽ tiếp tục được phát triển theo mô hình chùm đô thị 
(mô hình thành phố trong thành phố theo Hiến pháp và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 
và QĐ 1259 của Thủ tướng Chính phủ). Thủ đô Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Huế, 
Đà Nẵng, Cần Thơ và Phú Quốc... là các đô thị đạt chuẩn quốc tế, giữ vai trò là đầu mối kết 
nối và phát triển với mạng lưới khu vực và quốc tế. 

Để tạo sự đột phá mạnh mẽ trong phát triển KT – XH, cần tập trung đầu tư phát triển các 
khu kinh tế tổng hợp ven biển, cửa khẩu giữ vai trò là hạt nhân, cực tăng trưởng của vùng, 
hành lang kinh tế. Gồm 05 khu kinh tế ven biển: Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải (Hải Phòng); 
khu kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hóa); khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh); khu kinh tế Chu Lai 
(Quảng Nam) và Dung Quất (Quảng Ngãi); 08 khu kinh tế cửa khẩu: Móng Cái (Quảng 
Ninh); Đồng Đăng (Lạng Sơn); Lào Cai (Lào Cai); Cầu Treo (Hà Tĩnh); Lao Bảo (Quảng 
Trị); Bờ Y (Kon Tum); Mộc Bài (Tây Ninh) và Hà Tiên (Kiên Giang)...  

(v) Hình thành các hành lang kinh tế - đô thị trọng tâm 

+ Các hành lang theo hướng Bắc – Nam: (1) Hành lang kinh tế - đô thị ven biển, hải đảo 
(bám dọc trục cao tốc đường bộ, đường sắt Bắc Nam và vùng Duyên hải, gắn với kinh tế 
biển; trong đó có các đô thị, các khu kinh tế tổng hợp, dịch vụ du lịch, cảng biển, sân bay 
quốc gia, quốc tế đóng vai trò là cửa ngõ hướng biển quan trọng); (2) Hành lang biên giới 
(Việt Nam – Trung Quốc; Việt Nam – Lào; Việt Nam – Cămpuchia) gắn phát triển KT – 
XH, kinh tế cửa khẩu với đảm bảo an ninh quốc phòng; (3) Hành lang hỗ trợ dọc tuyến đường 
Hồ Chí Minh…Các hành lang kinh tế - đô thị chủ đạo theo hướng Bắc – Nam đóng vai trò 
quan trọng trong kết nối không gian, các vùng, các cực tăng trưởng, các đô thị động lực chủ 
đạo và thứ cấp…tạo nên bộ khung xương sống, huyết mạch chính của quốc gia… 
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Sơ đồ mạng lưới đô thị Việt Nam (QĐ số 445/QĐ – TTg) 

Do có vai trò, vị thế và tầm quan trọng của Hành lang kinh tế - đô thị ven biển – hải đảo, ở 
giai đoạn này Việt Nam cần ưu tiên hoàn thiện hệ thống đường cao tốc Bắc Nam, tuyến cao 
tốc kết nối đường xuyên Á Thành phố Hồ Chí Minh– Phnom Penh –Bangkok; thúc đẩy phát 
triển các đô thị: Nghi Sơn (Thanh Hoá), Vinh/Cửa Lò (Nghệ An), Vũng Áng (Hà Tĩnh), 
Huế/Chân Mây – Lăng Cô, Đà Nẵng, Tam Kì - Chu Lai (Quảng Nam), Dung Quất (Quảng 
Ngãi), Quy Nhơn – Nhơn Hội (Bình Định), Tuy Hoà – Vũng Rô (Phú Yên), Nhà Trang – 
Vân Phong (khánh Hòa), Phan Rang – Phan Thiết (Bình Thuận)...; các điểm đô thị biển đảo 
(Trường Sa, Hoàng Sa, Cô Tô, Bạch Long Vĩ, Cồn Cỏ, Lý Sơn, Côn Đảo, Phú Quốc, Thổ 
Chu...) 

+ Các trục hành lang theo hướng Đông – Tây: (1) Trục hành lang Côn Minh – Hà Nội – Hải 
Phòng, Lạng Sơn); (2) Trục hành lang Đông – Tây/QL19; (3) Trục hành lang QL22…Ngoài 
ra còn một số trục hành lang Đông – Tây hỗ trợ khác như trục QL8, QL19, QL26…Các trục 
hành lang Đông - Tây có nhiều tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy các hoạt động kinh tế thương 
mại, tạo ra sự liên kết mạnh hay “dòng chảy” có sự lôi cuốn về nguồn lực, đầu tư trong mối 
quan hệ quốc gia và quốc tế, tạo ra cửa ngõ hướng biển hấp dẫn cho khu vực phía Tây…(Lào, 
Cămpuchia, Thái Lan, Myama…) 

(vi) Hình thành các chuỗi và chùm đô thị. Tùy thuộc vào đặc điểm của điều kiện tự nhiên, 
các mối quan hệ, nguồn lực và thực trạng phát triển, tiếp tục thúc đẩy phát triển các chuỗi và 
chùm đô thị như: chuỗi đô thị Móng Cái, Hải Hà, Vân Đồn, Hạ Long, Hải Phòng, Thái Bình, 
Ninh Bình và Nam Định (thuộc vùng duyên hải Bắc bộ); Chuỗi đô thị Thanh Hóa, Sầm Sơn, 
Nghi Sơn, Cửa Lò, Vinh, Hồng Lĩnh và Hà Tĩnh (thuộc vùng Bắc Trung Bộ); chuỗi đô thị 
Đà Nẵng, Hội An, Tam Kì, Quảng Ngãi và Qui Nhơn (thuộc vùng duyên hải trung Trung 
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bộ); Chuỗi đô thị Tuy Hoà, Vân Phong, Nha Trang, Cam Ranh, Phan Rang Tháp Chàm và 
Phan Thiết (thuộc vùng duyên hải Nam Trung bộ); Chùm đô thị KonTum, Playcu, Buôn Ma 
Thuột, Gia Nghĩa, Đà Lạt, Bảo Lộc (thuộc vùng Tây Nguyên); Chùm đô thị Cần Thơ, Vĩnh 
Long, Cao Lãnh, Long Xuyên (thuộc vùng đồng bằng sông Cửu long)… 

2. Quy hoạch hạ tầng khung giao thông Quốc gia giải quyết nút nghẽn, tăng cường khả 
năng kết nối giữa các không gian phát triển và các động lực tăng trưởng mới 

Quy hoạch, phát triển hạ tầng khung giao thông Quốc gia đóng vai trò quan trọng trong qua 
trình CNH – HĐH Đất nước, phù hợp với 03 khâu đột phá cốt lõi trong thúc đẩy phát triển 
nhanh, bền vững KT – XH (Cơ chế; Hạ tầng; Nguồn lực) mà Đảng, Nhà nước đã chỉ ra. Hạ 
tầng khung giao thông Quốc như bộ khung xương định hình không gian lãnh thổ, là huyết 
mạch kết nối giữa các không gian phát triển và các động lực tăng trưởng mới trong nước và 
quốc tế. 

(i) Mạng lưới giao thông đường bộ. Ngày 01 tháng 9 năm 2021 Thủ tướng Chính phủ đã phê 
duyệt Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (QĐ 
số1454/QĐ-TTg), đã xác định:   

- Mạng lưới đường bộ cao tốc được quy hoạch 41 tuyến, tổng chiều dài khoảng 9.014 km, 
trong đó: Trục dọc Bắc – Nam, gồm: Tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ cửa khẩu Hữu 
Nghị, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đến thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, chiều dài khoảng 
2.063 km, quy mô từ 4 đến 10 làn xe; Tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Tây từ thành phố Tuyên 
Quang, tỉnh Tuyên Quang đến thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, chiều dài khoảng 1.205 
Km, quy mô từ 4 đến 6 làn xe…  

Các tuyến cao tốc đảm bảo kết nối liên vùng, kết nối các cảng biển cửa ngõ quốc tế, cảng 
hàng không quốc tế, các cửa khẩu quốc tế chính có nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa lớn, 
các đô thị loại đặc biệt, loại I; kết nối thuận lợi các tuyến quốc lộ đến các cảng biển loại II, 
cảng hàng không quốc tế, cảng đường thủy nội địa lớn, các ga đường sắt đầu mối, đầu mối 
giao thông đô thị loại II trở xuống.  
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Hệ thống giao thông Quốc gia đến năm 2030 (Nguồn: Viện chiến lược và phát triển giao thông vân tải) 

- Mạng lưới quốc lộ gồm 172 tuyến, tổng chiều dài khoảng 29.795 km. Trong đó Trục dọc 
Bắc – Nam gồm: Quốc lộ 1: Từ Cửa khẩu Hữu Nghị, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đến 
huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau, chiều dài khoảng 2.482 km, đạt tiêu chuẩn cấp III, 4 làn xe; 
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Đường Hồ Chí Minh: Từ Pác Bó, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng đến Đất Mũi, huyện Ngọc 
Hiển, tỉnh Cà Mau, chiều dài khoảng 1.762 km, đạt tiêu chuẩn tối thiểu cấp III, 2 - 4 làn xe… 

(ii) Mạng lưới đường sắt. Ngày 19 tháng 10 năm 2021 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 
Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (QĐ 
số1769/QĐ-TTg), đã xác định:   

Mạng lưới đường sắt quốc gia đến năm 2030, gồm 07 tuyến đường sắt hiện có, tổng chiều 
dài khoảng 2.440 km; Quy hoạch 09 tuyến đường sắt mới, tổng chiều dài 2.362 km. Trong 
đó có tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam từ ga Ngọc Hồi đến ga Thủ Thiêm: đường đôi, 
khổ 1.435mm, chiều dài khoảng 1.545 km. 

Mạng lưới đường sắt quốc gia đến năm 2050 được quy hoạch bao gồm 25 tuyến với chiều 
dài 6.354 km. Mạng đường sắt Việt Nam sẽ kết nối xuyên Á, kết nối Á - Âu thông qua đường 
sắt Trung Quốc tại cửa khẩu Hữu Nghị và Lào Cai; kết nối với đường sắt ASEAN qua Lào 
(tại Mụ Giạ, Lao Bảo), qua Campuchia (tại Lộc Ninh)  

iii) Mạng lưới đường hàng không. Theo Bộ giao thông vận tải, mạng cảng hàng không được 
quy hoạch theo mô hình trục nan với 2 đầu mối chính tại khu vực Hà Nội và Thành phố Hồ 
Chí Minh, hình thành 28 cảng hàng không, bao gồm 14 cảng hàng không quốc tế (Vân Đồn, 
Cát Bi, Nội Bài, Thọ Xuân, Vinh, Phú Bài, Đà Nẵng, Chu Lai, Cam Ranh, Liên Khương, 
Long Thành, Tân Sơn Nhất, Cần Thơ và Phú Quốc); 14 cảng hàng không quốc nội (Lai 
Châu, Điện Biên, Sa Pa, Nà Sản, Đồng Hới, Quảng Trị, Phù Cát, Tuy Hòa, Pleiku, Buôn Ma 
Thuột, Phan Thiết, Rạch Giá, Cà Mau và Côn Đảo).  

Tầm nhìn đến năm 2050, hình thành 29  cảng hàng không, bao gồm 14 cảng quốc tế (Vân 
Đồn, Hải Phòng, Nội Bài, Thọ Xuân, Vinh, Phú Bài, Đà Nẵng, Chu Lai, Cam Ranh, Liên 
Khương, Long Thành, Tân Sơn Nhất, Cần Thơ và Phú Quốc); 15 cảng quốc nội (Lai Châu, 
Điện Biên, Sa Pa, Cao Bằng, Nà Sản, Đồng Hới, Quảng Trị, Phù Cát, Tuy Hòa, Pleiku, Buôn 
Ma Thuột, Phan Thiết, Rạch Giá, Cà Mau, Côn Đảo). Đặc biệt, trong giai đoạn này sẽ hình 
thành cảng thứ 2 hỗ trợ cho cảng hàng không quốc tế Nội Bài về phía Đông Nam Thủ đô Hà 
Nội) và một số cảng hàng không, sân bay tại các đảo, quần đảo có nhu cầu phát triển kinh 
tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và có điều kiện tự nhiên thuận lợi. 
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Sơ đồ hệ thống cảng hàng không Việt Nam (Nguồn: Viện chiến lược và phát triển giao thông vân tải) 

iv) Mạng lưới đường thủy. Ngày 31-10-2021, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch 
kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (QĐ số 
1829/QĐ-TTg), đã xác định: 

  (*)    (**) 

Sơ đồ hệ thống cảng biển (Nguồn: Cục Hàng hải Việt Nam*; Viện chiến lược và phát triển giao thông vân 

tải**) 
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Giai đoạn đến năm 2030: Quy hoạch 09 hành lang vận tải thủy gồm: 01 hành lang ven biển 
từ Quảng Ninh đến Kiên Giang (khu vực miền Trung thuộc hành lang ven biển), 04 hành 
lang khu vực miền Bắc (Quảng Ninh - Hải Phòng - Hà Nội, Quảng Ninh - Hải Phòng - Ninh 
Bình, Hà Nội - Nam Định - Ninh Bình và Hà Nội - Việt Trì - Lào Cai) và 04 hành lang khu 
vực miền Nam (Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ - Cà Mau, Thành phố Hồ Chí Minh - 
An Giang - Kiên Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu - Tây Ninh - Thành phố Hồ Chí Minh và hành 
lang vận tải thủy kết nối với Campuchia qua sông Tiền, sông Hậu). Trên hành lang gồm các 
tuyến vận tải chính và một số tuyến vận tải nhánh. 

Quy hoạch 54 cụm cảng hàng hóa, tổng công suất khoảng 361 triệu tấn, gồm: miền Bắc có 
25 cụm cảng, tổng công suất khoảng 199 triệu tấn; miền Trung có 08 cụm cảng, tổng công 
suất khoảng 09 triệu tấn và miền Nam có 21 cụm cảng, tổng công suất khoảng 153 triệu tấn. 
Quy hoạch 39 cụm cảng hành khách chính với tổng công suất khoảng 53,4 triệu lượt khách, 
gồm: miền Bắc có 10 cụm cảng, tổng công suất khoảng 10,9 triệu lượt khách; miền Trung 
có 14 cụm cảng, tổng công suất khoảng 2,5 triệu lượt khách và miền Nam có 15 cụm cảng, 
tổng công suất khoảng 40 triệu lượt khách. 

Tầm nhìn đến năm 2050, hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa hiện đại, đồng bộ, 
an toàn, có chất lượng dịch vụ vận tải cao góp phần quan trọng vào giảm chi phí logistics và 
là một trong những phương thức vận tải chiếm thị phần vận tải hàng hóa lớn. 

3. Một số khuyến nghị. Xu hướng đô thị hoá và tái phát triển hệ thống đô thị mạnh mẽ hiện 
nay của các nước như Nhật Bản, Hàn quốc, Trung quốc, Singapore và một số nước khác 
trong khu vực giúp cho Việt nam có những bài học kinh nghiệm quý báu trong cải tạo và 
phát triển hệ thống đô thị quốc gia. Các đô thị có sự đầu tư phát triển và tăng trưởng kinh tế 
tốt sẽ có đóng góp tăng trưởng GDP cao và do vậy nền kinh tế quốc gia cũng được thúc đẩy 
phát triển. Hiện tượng các đô thị trong khu vực liên kết thành một mạng lưới đô thị xuyên 
quốc gia và hình thành những đô thị cực lớn làm đối trọng và tạo thế cần bằng về phát triển 
trong “mạng sản xuất toàn cầu” đang có những ảnh hưởng không nhỏ đến việc xây dựng các 
định hướng chiến lược phát triển hệ thống đô thị Việt Nam. Để có được vị thế trong hệ thống 
này, các đô thị Việt Nam cần phải nâng cao sức cạnh tranh, tạo dựng môi trường kinh tế, 
nguồn vốn xã hội và chất lượng cuộc sống tốt hơn cho đô thị.  

Quy hoạch, phát triển mạng lưới đô thị là một nội dung quan trọng trong Quy hoạch tổng thể 
Quốc gia nhằm kiến tạo không gian phát triển và các động lực tăng trưởng mới như việc hình 
thành các vùng đô thị hóa cơ bản; các vùng đô thị lớn/vùng kinh tế - đô thị; các cực tăng 
trưởng chủ đạo - các đô thị lớn và cực lớn; các hành lang kinh tế - đô thị; các KKT ven biển, 
cửa khẩu... Bên cạnh đó, việc quy hoạch, phát triển hạ tầng khung giao thông Quốc gia cũng 
giữ vai trò đặc biệt quan trọng nhằm giải quyết các nút nghẽn, tăng cường khả năng kết nối 
giữa các không gian phát triển và các động lực tăng trưởng mới thông qua hệ thống giao 
thông đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không đồng bộ, hiên đại. Cả hai công 
việc trên đồng nghĩa với việc góp phần hoàn chỉnh cấu trúc/bộ máy không gian lãnh thổ 
Quốc gia, kiến tạo không gian phát triển và các động lực tăng trưởng mới trước nhu cầu phát 
triển của Đất nước. 
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Tuy nhiên, để thực hiện tốt hai nội dung quan trọng (quy hoạch mạng lưới đô thị và khung 
hạ tầng giao thông Quốc gia) trong Quy hoạch tổng thể Quốc gia, bài viết khuyến nghị một 
số giải pháp cốt lõi sau: 

(1) Quy hoạch, đầu tư phát triển hạ tầng khung giao thông Quốc gia là ưu tiên hàng đầu, trên 
hết và trước, hết là điều kiện tiên quyết giải quyết nút nghẽn, tăng cường khả năng kết nối 
giữa các không gian phát triển và các động lực tăng trưởng mới theo Quy hoạch tổng thể 
Quốc gia; 

(2) Quy hoạch mạng lưới đô thị Quốc gia phải tạo không gian phát triển và các động lực tăng 
trưởng mới. Bởi quy hoạch là việc sắp xếp, phân bố không gian các hoạt động kinh tế - xã 
hội, quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ 
môi trường trên lãnh thổ xác định để sử dụng hiệu quả các nguồn lực của đất nước phục vụ 
mục tiêu phát triển bền vững cho thời kỳ xác định (Điều 3, Luật Quy hoạch). 

(3) Đổi mới mô hình phát triển đô thị phù hợp với đặc thù Việt Nam về điều kiện tự nhiên, 
kinh tế, xã hội, văn hóa, lịch sử. Phát triển đô thị nén tại các đô thị lớn, cực lớn, tiết kiệm và 
nâng cao hiệu quả sử dụng đất, đô thị phát triển theo hướng tăng trưởng xanh, thông minh, 
bảo đảm phát triển bền vững; thích ứng với BĐKH, NBD. 

(4) Tiếp tục hoàn thiện thể chế, đổi mới cơ chế, chính sách và hoàn thiện hệ thống văn bản 
pháp luật về phát triển đô thị. Nghiên cứu xây dựng Cơ chế quản lý mạng lưới đô thị Quốc 
gia trên cơ sở hình thành bộ Luật Quy hoạch, Xây dựng, Quản lý phát triển đô thị và hệ thống 
văn bản quy phạm (Luật, Nghị định, Thông tư, TCQC), các Nghị quyết, Chương trình, Quy 
hoạch, Kế hoạch của Đảng và Chính phủ có liên quan...trong quá trình đô thị hóa, CNH – 
HĐH đất nước.  

(5) Quản lý lưới mạng lưới đô thị theo Mô hình tầng bậc từ cấp tỉnh, cấp vùng, liên vùng 
(hoặc khu vực) và ở cấp Quốc gia. Xây dựng mô hình quản lý có tính kết nối, liên thông, bao 
trùm (phá bỏ tính cục bộ, địa phương) trên cơ sở hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia (GIS) về 
quy hoạch xây dựng phát triển đô thị.  

(6) Huy động tối đa mọi nguồn lực, thu hút vốn đầu tư từ mọi thành phần kinh tế, kể cả các 
nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông dưới nhiều hình 
thức như BOT, BT, BTO, PPP. Sửa đổi, bổ sung các quy định về chính sách hỗ trợ tài chính, 
thuế, giá, phí, lệ phí, nhượng quyền...để tăng tính thương mại của các dự án giao thông và 
trách nhiệm đóng góp của người sử dụng. 

(7) Hoàn chỉnh mô hình chính quyền đô thị trên tinh thần Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương (Luật số 77) và kết quả thí điểm thực hiện Nghị quyết số 26/2008/QH12 của Quốc 
hội nước CHXHCN Việt Nam. Chính quyền đô thị hoạt động trong môi trường chính phủ 
điện tử và nền tảng đô thị thông minh phù hợp với quá trình đô thị hóa, phát triển KT - XH 
từng vùng, từng địa phương.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tài liệu tham khảo: 
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1. Luật Qui hoạch, số 21/2017/QH14 của Quốc hội. 

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Luật Qui hoạch, số 35/2018/QH14 

của Quốc hội. 

3. Nghị định số 37/2019/NĐ-CP, ngày 07/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ “Qui định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Qui hoạch”. 

4. Nghị quyết 06-NQ/TW về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

5. Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045/Bộ Chính trị (khóa XII). 

6. Quyết định số 950/QĐ – TTg, ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát 

triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 – 2025 và định hướng đến năm 2030. 

7. Ngiên cứu Điều chỉnh định hướng Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến 

năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 (VIUP) 

8. Điều chỉnh định hướng Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 và 

tầm nhìn đến năm 2050/QĐ số 445/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

9. Thực tiễn lí luận phê bình và qui hoạch đô thị, nông thôn ở Việt Nam/TS Trương Văn Quảng 

(VUPDA) 

10. Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thì kì 2011 – 2020 và tầm nhìn đến 2050/QĐsố 

1393/QĐ-TTg. 

11. Quy hoạch, quản lý phát triển bền vững mạng lưới đô thị Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tàm 

nhìn đến năm 2045/TS Trương Văn Quảng (VUPDA) 

 

  


