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MỞ ĐẦU 

1. Sự cần thiết nghiên cứu đề tài 

Lịch sử phát triển kinh tế - xã hội thế giới cho thấy không có một nền kinh tế nào 

phát triển mà không gắn với quá trình đô thị hóa. Quá trình đô thị hoá đã mang lại những 

lợi ích to lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của một vùng, quốc gia. Theo 

Liên Hợp Quốc [146], xu hướng đô thị hóa sẽ còn tiếp tục gia tăng; tới năm 2050, 68% 

dân số thế giới sẽ sống ở khu vực đô thị. Hệ thống các đô thị mở rộng nhanh cả về số 

lượng và quy mô với sự dẫn dắt của các siêu quần tụ đô thị thường diễn ra ở những nước 

phát triển. Những quần tụ đô thị này có sức ảnh hưởng đáng kể đến kinh tế của vùng và 

quốc gia, và có tác động quan trọng tới vùng lãnh thổ lân cận. Những quần tụ đô thị này 

được gọi là những vùng thành phố (VTP). Sự hình thành và phát triển những VTP hiện 

nay là một xu hướng tất yếu, không chỉ ở các nước phát triển mà ở cả những nước đang 

phát triển. 

Hiện nay, ở nước ta đã có hai VTP lớn là vùng Thủ đô Hà Nội (VTĐ Hà Nội) và 

vùng Thành phố Hồ Chí Minh (VTP Hồ Chí Minh) đã được lập và phê duyệt quy hoạch 

xây dựng (QHXD). Tuy vậy, kết quả thực hiện QHXD VTĐ Hà Nội và QHXD VTP Hồ 

Chí Minh mặc dù đã mang lại một số kết quả tích cực, song cũng còn nhiều bất cập: (i) 

Phạm vi, ranh giới VTP được xác định còn mang tính chất duy ý chí, chủ quan và bằng 

quyết định hành chính; (ii) nội dung về phát triển còn mang tính tiếp cận kỹ thuật chuyên 

ngành, chưa bắt kịp với tinh thần tích hợp của Luật Quy hoạch 2017 gần đây; (iii) công 

tác đầu tư và phát triển còn mang nặng tính 'vật thể' (đầu tư chủ yếu vào cơ sở hạ tầng); 

(iv) mô hình quản lý VTP được đưa ra không phát huy được hiệu quả và tác dụng như 

mong đợi.  

Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 24/01/2022 về Quy hoạch, xây 

dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2045 (sau đây là ‘Nghị quyết số 06-NQ/TW năm 2022 về Đô thị’ [8]) đã chỉ ra những 

bất cập về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững (PTBV) các đô thị của 

Việt Nam, đồng thời xác định rõ các quan điểm, muc tiêu và nhiệm vụ, nổi bật trong đó 
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là chủ trương về quản lý và phát triển các vùng thành phố phù hợp với giai đoạn mới. 

Những quan điểm trên của Đảng đã thể hiện sự quan tâm kịp thời, phù hợp với xu hướng 

phát triển đô thị của thế giới hiện nay, khắc phục những hạn chế trong đô thị hóa và phát 

triển đô thị trước đây, khuyến khích xây dựng những đầu tàu tăng trưởng trên cơ sở lấy 

các thành phố lớn làm hạt nhân, có sức lan toả xung quanh để hình thành và phát triển 

các VTP trên địa bàn toàn quốc. Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 đã cụ thể hoá chủ trương trên bằng định hướng phát triển mạng lưới 

các VTP tương tác. 

Tuy vậy, nghiên cứu về hình thành và phát triển VTP vẫn còn là vấn đề tương đối 

mới ở Việt Nam. Khối lượng các công trình nghiên cứu khoa học về VTP còn khiêm tốn. 

Các kết quả nghiên cứu mới chủ yếu tiếp cận nghiên cứu về VTP ở một số góc độ chuyên 

ngành, đặc biệt là việc đề cập, định nghĩa khái niệm VTP. Có thể nói sự vận động của 

VTP gồm hai quá trình đan xen với nhau giữa hình thành và phát triển, trong đó nội 

dung về hình thành VTP gồm việc xác định phạm vi, ranh giới và quá trình thiết lập cơ 

cấu quy hoạch (CCQH); còn một số nội dung chính về phát triển VTP lại bao gồm nhiều 

khía cạnh như phát triển kinh tế; đô thị hoá, phân bố dân cư; tổ chức không gian, phát 

triển hệ thống kết cấu hạ tầng, bảo vệ môi trường và xây dựng cơ chế, chính sách quản 

lý VTP. Cho đến nay, có thể nói chưa có một nghiên cứu nào có hệ thống về mặt lý luận 

và thực tiễn về hình thành và phát triển VTP ở Việt Nam theo giác độ của chuyên ngành 

kinh tế phát triển trong mối quan hệ hữu cơ với các chuyên ngành khoa học khác. như 

một hệ thống lãnh thổ tích hợp về điều kiện kinh tế, xã hội, môi trường. Trong bối cảnh 

đổi mới về công tác quy hoạch ở nước ta hiện nay, những yêu cầu mới về khoa học, phát 

triển vùng lãnh thổ, trong đó với vai trò động lực phát triển kinh tế vùng và là các đầu 

mối phát triển KT-XH và phân bố dân cư trong hệ thống đô thị quốc gia và trong nền 

kinh tế quốc dân, VTP đòi hỏi phải được nghiên cứu sâu sắc từ nhiều giác độ khoa học 

khác nhau, đặc biệt là kinh tế phát triển. 

Gần đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 138/NQ-CP ngày 25/10/2022 về 

Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây là 
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Nghị quyết số 138/NQ-CP năm 2022 về QHTTQG’), trong đó ở Phần VIII về định hướng 

phát triển hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia đã xác định “vùng đô thị Cần Thơ” là 

một trong bốn vùng đô thị lớn được định hướng hình thành và phát triển1. Bên cạnh đó, 

Thuyết minh quy hoạch vùng (QHV) đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 

số 287/QĐ-TTg ngày 28/02/2022 (sau đây là ‘Quyết định số 287/QĐ-TTg năm 2022 về 

QHV ĐBSCL’ [139]), trong đó đã xác định VTP Cần Thơ (một trong ba vùng kinh tế - 

kĩ thuật) với vị trí, vai trò đặc biệt, là khu vực động lực phát triển KT-XH ở vùng ĐBSCL. 

Tuy nhiên, phương án được đề xuất mới chỉ dừng ở ý tưởng còn phạm vi, ranh giới và 

nội hàm phát triển VTP Cần Thơ tương lai giống như VTĐ Hà Nội và VTP Hồ Chí Minh, 

vẫn chưa được nghiên cứu kỹ và còn thiếu những chứng cứ khoa học về sự hình thành 

và phát triển VTP Cần Thơ. 

Xuất phát từ những phân tích trên, việc nghiên cứu đề tài luận án tiến sĩ (LATS) 

"Hình thành và phát triển vùng thành phố Cần Thơ" nhằm góp phần hoàn thiện cơ sở 

khoa học và thực tiễn của kinh tế phát tiển theo giác độ đổi mới, từ đó đưa ra các giải 

pháp về hình thành và phát triển VTP ở Việt Nam nói chung và VTP Cần Thơ nói riêng 

là rất cần thiết.  

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 

2.1. Mục đích nghiên cứu của đề tài 

Làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về hình thành và phát triển VTP trên cơ 

sở phân tích tổng quan, đánh giá thực trạng hình thành và phát triển, từ đó đề xuất phương 

hướng, nhiệm vụ và giải pháp hình thành và phát triển VTP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu chủ yếu 

 
1 Có bốn vùng đô thị được định hướng hình thành và phát triển gồm: Vùng đô thị Hà Nội, vùng thành phố Hồ Chí 
Minh, vùng đô thị Đà Nẵng và vùng đô thị Cần Thơ. Trước đó, nội dung về hình thành và phát triển một số vùng 
đô thị lớn cũng đã được xác định trong dự thảo trong Dự thảo Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tổng thể quốc gia thời 
kì 2021-2030, tầm nhìn đến năm, trong đó thuật ngữ được sử dụng là “Vùng thành phố Cần Thơ”. Nội dung được 
trình bày cụ thể hơn ở Chương 3. 
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– Làm rõ những vấn đề lý luận về hình thành và phát triển vùng thành phố làm cơ 

sở nghiên cứu sự hình thành và phát triển của VTP Cần Thơ. 

– Nghiên cứu thực tiễn phát triển hình thành và phát triển VTP của một số quốc 

gia trên thế giới và thực tiễn phát triển VTĐ Hà Nội và VTP Hồ Chí Minh. 

– Sử dụng phương pháp nghiên cứu và luận cứ khoa học, đặc biệt là kinh tế phát 

triển để xác định phạm vi, ranh giới VTP Cần Thơ. 

– Nghiên cứu đánh giá thực trạng hình thành và phát triển VTP Cần Thơ, những 

nhân tố ảnh hưởng hình thành và phát triển VTP, làm rõ hạn chế chủ yếu và nguyên nhân 

cản trở hình thành và phát triển VTP Cần Thơ. 

– Đề xuất định hướng và giải pháp hoàn thiện quá trình hình thành, phát triển 

VTP Cần Thơ. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu là các định hướng, giải pháp hoàn thiện quá trình hình 

thành và phát triển VTP Cần Thơ với phạm vi, ranh giới được xác định trong LA. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu  

a) Về nội dung: LA chủ yếu tập trung nghiên cứu cơ sở lý thuyết của kinh tế phát 

triển và các bộ môn khoa học khác có liên quan về hình thành và phát triển VTP, trong 

đó tập trung vào các nội dung cơ bản như: (1) Khái niệm, định nghĩa về VTP; (2) Khái 

niệm, định nghĩa về hình thành và phát triển VTP; (3) Những nhân tố ảnh hưởng đến 

hình thành và phát triển VTP; (4) Đánh giá hình thành và phát triển VTP Cần Thơ; (5) 

Một số định hướng, đề xuất giải pháp hoàn thiện quá trình hình thành và phát triển VTP 

Cần Thơ. 

b) Về không gian: vùng ĐBSCL, trong đó tập trung vào VTP Cần Thơ được xác 

định trong LA gồm bảy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: An Giang, Đồng Tháp, 

Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh. 
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c) Về thời gian: Phần phân tích và đánh giá thực trạng VTP Cần Thơ, LA tập trung 

vào giai đoạn từ năm 2010 đến nay. Phần phân tích về khung pháp lý cho VTP và phát 

triển đô thị ở Việt Nam, LA tập trung vào giai đoạn từ năm 2001 trở lại đây (thời điểm 

ban hành Nghị định số 72/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 của Chính phủ về việc phân 

loại đô thị và cấp quản lý đô thị). Phần đề xuất giải pháp, LA tập trung vào giai đoạn đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

4. Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu và khung nghiên cứu 

4.1. Cách tiếp cận nghiên cứu 

VTP là một khái niệm được xây dựng và hoàn thiện bởi nhiều ngành, lĩnh vực 

khoa học và vấn đề phát triển VTP cũng tương đối phức tạp nên đòi hỏi cách tiếp cận đa 

dạng để giải thích hiện tượng. Các cách tiếp cận sau được áp dụng: 

– Tiếp cận hệ thống: Nghiên cứu về hình thành và phát triển VTP Cần Thơ phải 

được đặt trong tổng thể khung khổ pháp lý, chính sách phát triển về đô thị và quy hoạch 

ở Việt Nam hiện nay. 

– Tiếp cận tổng thể, toàn diện: Nghiên cứu và giải quyết các vấn đề một cách tổng 

thể và toàn diện từ góc độ lý luận đến thực tiễn về hình thành và phát triển VTP, cụ thể 

với VTP Cần Thơ nghiên cứu. 

– Tiếp cận động, liên ngành: Các luận cứ khoa học, cũng như những giải pháp 

cho hình thành và phát triển VTP Cần Thơ được xây dựng trên cơ sở lý thuyết từ nhiều 

xu hướng nghiên cứu về kinh tế, quy hoạch và cân nhắc tới tính thực tế hiện nay và trong 

thời gian tới. 

4.2. Phương pháp nghiên cứu 

– Phương pháp luận: Được thực hiện trên cơ sở vận dụng nguyên lý của phép 

duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử, được xem xét vấn đề nghiên cứu trong 

bối cảnh kinh tế - văn hoá - chính trị cụ thể.  

– Phương pháp thu thập số liệu và phân tích số liệu: Số liệu khai thác chủ yếu là 

số liệu thứ cấp, số liệu đã công bố trực tuyến hay trên các ấn phẩm như Niên giám thống 
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kê (NGTK); các ấn phẩm sách báo, tạp chí nghiên cứu; các báo cáo, tài liệu được công 

bố bởi các cơ quan có thẩm quyền ở cả trong và ngoài nước. Đặc biệt, số liệu như ma 

trận khoảng cách giữa các địa phương vùng ĐBSCL được trích xuất từ Giao diện lập 

trình ứng dụng (Application Programming Interface - API) của Microsoft Bing Maps; 

một số dữ liệu được tính toán thêm từ các công thức tính toán trong LA. 

– Phương pháp tổng hợp, phân tích tài liệu thứ cấp: Thu thập, tổng hợp, rà soát, 

và phân tích các tài liệu có sẵn và tiếp cận được ở trong và ngoài nước về VTP và phát 

triển VTP. Các tài liệu lựa chọn bảo đảm tính tin cậy, tính truy xuất nguồn gốc, chủ yếu 

là các nghiên cứu hàn lâm, được công bố và các LATS có liên quan. 

– Phương pháp định lượng: Một số mô hình định lượng gồm các mô hình sau: 

+ Mô hình trọng lực: trong vật lý xã hội để xác định lực hấp dẫn giữa các chủ thể 

(Stewart [128, 129], Isard [65]), mô hình trọng lực nghiên cứu về tương tác không gian 

vùng được sử dụng để nghiên cứu tương tác không gian giữa các đơn vị lãnh thổ có hoạt 

động con người với nhau. Tên của mô hình trọng lực được dựa trên định luật vạn vật hấp 

dẫn của nhà vật lý học Newton. Mô hình trọng lực được sử dụng để kiểm chứng các 

phương án đề xuất về phân vùng ĐBSCL. Từ kết quả của mô hình trọng lực có thể dựng 

ma trận tương tác, biểu đồ tương tác và từ đó lựa chọn phương án phạm vi, ranh giới 

VTP Cần Thơ nghiên cứu. Bàn luận lí do lựa chọn mô hình; và dạng của mô hình trọng 

lực, quy trình sáu bước tiến hành, kết quả của mô hình được trình bày tương ứng tại Phụ 

lục B và Phụ lục D. 

Bên cạnh đó, biến thể của mô hình trọng lực - công thức tính tiềm năng ảnh hưởng 

(Stewart [128, 129], Stewart và Warntz [130]) được sử dụng và kiểm chứng vùng ảnh 

hưởng của thành phố Cần Thơ (TP. Cần Thơ) trong địa bàn nghiên cứu. Bàn luận về các 

công thức này và các kết quả kiểm chứng được trình bày tương ứng tại tiểu mục 2.4.1. 

+ Phương trình hồi quy bình phương nhỏ nhất thông thường (OLS): để ước lượng 

một số giá trị tham số phục vụ mô hình trọng lực. Theo Sheppard [125], hồi quy OLS có 

thể áp dụng với dạng logarith của mô hình trọng lực, từ đó các tham số của mô hình 

trọng lực có thể ước lượng được. Nội dung này được trình bày cụ thể trong Phụ lục E, 
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và là một cơ sở để lựa chọn giá trị các tham số sử dụng trong nghiên cứu.  

– Phương pháp dự báo: Để dự báo dự báo nhu cầu và triển vọng phát triển VTP 

Cần Thơ trong tương lai, từ đó làm cơ sở xác định một số chỉ tiêu phát triển. Ba phương 

pháp dự báo gồm: (1) Phương pháp dự báo ARIMA với bốn kịch bản dự báo; (2) Phương 

pháp dự báo trên cơ sở vốn đầu tư cho phát triển; (3) Phương pháp dự báo theo mục tiêu 

về GDP bình quân đầu người đến năm 2030 (đặt ra tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII [7]) - nội dung của các phương pháp dự báo này được trình bày tại Phụ 

lục G. Phầm mềm sử dụng để thực hiện phương pháp này là phần mềm kinh tế lượng R 

và phần mềm thống kê Excel. 

– Phương pháp ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS): Phương pháp này được 

sử dụng để hỗ trợ minh hoạ, trình chiếu kết quả từ một số mô hình định lượng. Phần 

mềm sử dụng để thực hiện phương pháp này là phần mềm ArcGIS với kỹ thuật nội suy 

không gian tích hợp trong phần mềm. 

4.3. Khung nghiên cứu của luận án 

LA xây dựng Khung nghiên cứu được minh hoạ trong Hình MD1. 

Ô số 1: LA tiến hành thu thập tài liệu, tổng quan các công trình nghiên cứu có liên 

quan để xác định những vấn đề trọng tâm nghiên cứu, thông tin tổng hợp cũng được sử 

dụng cho việc nghiên cứu lý thuyết về hình thành và phát triển VTP. 

Ô số 2: Tiến hành nghiên cứu những vấn đề chủ yếu về lý thuyết tạo cơ sở khoa 

học phục vụ nghiên cứu toàn bộ LA; bao gồm: nghiên cứu khái niệm, định nghĩa VTP, 

hình thành và phát triển VTP, các đặc trưng cơ bản của VTP và các nhân tố ảnh hưởng 

đến hình thành và phát triển VTP, chú trọng bàn luận gắn với điều kiện thực tiễn của Việt 

Nam; các tiêu chí đánh giá phát triển VTP; tham khảo thực tiễn hình thành và phát triển 

VTP ở trong và ngoài nước và một số bài học kinh nghiệm có thể rút ra phục vụ cho đề 

xuất định hướng, giải pháp hoàn thiện quá trình hình thành và phát triển VTP Cần Thơ. 
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Một nội dung quan trọng được tiện hành là kiểm chứng và lựa chọn phương án 

về phạm vi, ranh giới VTP Cần Thơ  phục vụ việc đánh giá thực trạng phát triển và đề 

xuất định hướng, giải pháp hoàn thiện quá trình hình thành và phát triển VTP Cần Thơ. 

 

Hình MD1. Khung nghiên cứu của LA 

Ô số 3: Từ cơ sở xác định các đặc trưng cơ bản VTP và các nhân tố ảnh hưởng 

đến hình thành và phát triển VTP trong điều kiện thực tiễn của Việt Nam, các tiêu chí 

đánh giá phát triển VTP, chủ yếu tiến hành việc đánh giá thực trạng hình thành và phát 

triển VTP Cần Thơ. LA tiến hành phân tích, đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến hình 

thành và phát triển VTP Cần Thơ, đánh giá thực trạng phát triển VTP Cần Thơ theo các 

nhóm tiêu chí. Từ đó, rút ra đánh giá về những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân 

của những hạn chế, bổ sung thêm căn cứ cho việc xây dựng các định hướng, giải pháp 

hoàn thiện quá trình hình thành và phát triển VTP Cần Thơ. 

Ô số 4: Từ kết quả đánh giá thực trạng, phân tích những kết quả, hạn chế kết hợp 

với bài học rút ra từ khảo cứu kinh nghiệm thực tiễn hình thành và phát triển VTP ở trong 

 hương II

 hương III

 hương I 

1. Tổng quan các công trình 
khoa học có liên quan

 hương I

2. Cơ sở lý luận và thực tiễn

Lựa chọn phương 
án phạm vi, ranh 
giới VTP Cần Thơ

- Những khái niệm liên quan và đặc trưng cơ bản
- Cơ sở lý thuyết về hình thành và phát triển vùng 
thành phố
- Các nhân tố ảnh hưởng đến hình thành và phát triển 
vùng thành phố
- Các tiêu chí đánh giá hình thành và phát triển vùng 
thành phố

Cơ sở lý luận

Thực tiễn
- Thực tiễn các vùng thành phố trong nước
- Thực tiễn một số vùng thành phố trên thế giới

Đánh giá các nhân tố 
chủ yếu ảnh hưởng 
đến hình thành và 
phát triển VTP Cần 

Thơ

Đánh giá thực 
trạng hình thành và 
phát triển VTP Cần 
Thơ theo các nhóm 

tiêu chí

3. Thực trạng hình thành và phát triển VTP 
Cần Thơ

Những kết quả đạt được, hạn 
chế và nguyên nhân

4. Định hướng và giải phá p

- Phân tích bối cảnh
- Quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc

- Đề xuất định hướng phát triển
- Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quá trình
hình thành VTP Cần Thơ

- Một số bài học kinh nghiệm rút ra
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và ngoài nước, một số định hướng, giải pháp hoàn thiện quá trình hình thành và phát 

triển VTP Cần Thơ trong tương lai được đề xuất. 

5. Ý nghĩa của việc nghiên cứu đề tài và đóng góp mới của luận án 

5.1. Ý nghĩa về lý luận và thực tiễn 

– Ý nghĩa về lý luận: Góp phần bổ sung làm rõ cơ sở lý luận về VTP, hình thành 

và phát triển VTP trong điều kiện thực tiễn ở Việt Nam. 

– Ý nghĩa về thực tiễn: Góp phần cung cấp các luận cứ khoa học cho việc bổ sung, 

hoàn thiện khung khổ pháp luật, chính sách về phát triển VTP ở Việt Nam nói chung; về 

hình thành và phát triển VTP Cần Thơ nói riêng. 

5.2. Đóng góp mới của luận án 

– Đóng góp về lý luận và học thuật: Xây dựng được khung phân tích hình thành 

và phát triển VTP; lý giải rõ nội dung và những đặc trưng cơ bản của VTP (có phạm vi, 

ranh giới được xác định rõ ràng, có CCQH rõ ràng, có mối liên hệ chức năng với nhau 

giữa thành phố trung tâm và khu vực lãnh thổ ngoại vi, trong đó thành phố trung tâm là 

hạt nhân, giữ vai trò dẫn dắt và có ảnh hưởng nổi bật trong toàn VTP); chỉ rõ các nhân 

tố ảnh hưởng tới hình thành và phát triển VTP; xác định được 04 nhóm tiêu chí chính sử 

dụng để đánh giá hình thành và phát triển VTP trong điều kiện của Việt Nam; xác lập 

các định hướng, giải pháp hoàn thiện quá trình hình thành và phát triển VTP Cần Thơ. 

– Đóng góp về thực tiễn: Cung cấp thêm một số cơ sở khoa học để Chính phủ, 

UBND TP. Cần Thơ và UBND các tỉnh vùng ĐBSCL thực hiện việc hoạch định và hiện 

thực hoá chủ trương phát triển VTP của Trung Ương, định hướng phân bố các vùng đô 

thị trong tương lai của Chính phủ; định hướng hình thành và phát triển VTP Cần Thơ 

trong Quy hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

6. Một số thuật ngữ và khái niệm trong luận án 

-  ùng thành phố (tr. 28): Vùng thành phố là vùng lãnh thổ tích hợp bao gồm hai 

bộ phận cấu thành riêng biệt nhưng có kết nối và tương tác với nhau qua các mối quan 
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hệ chức năng ổn định, thường xuyên và hàng ngày về kinh tế, văn hoá, xã hội và môi 

trường sinh thái, trong đó thành phố trung tâm hoặc thành phố mẹ giữ vai trò dẫn dắt các 

khu vực lãnh thổ bao quanh, nơi bố trí các đô thị vệ tinh hoặc đối trọng chịu sự ảnh 

hưởng của thành phố trung tâm cùng phát triển. 

– Phát triển vùng thành phố (tr. 33): là quá trình thay đổi chất và lượng một cách 

tích cực, tăng tiến, toàn diện về kinh tế, xã hội, môi trường của một vùng thành phố. 

– Hình thành vùng thành phố (tr. 30): là sự vận động và thay đổi của các mối quan 

hệ kinh tế - xã hội giữa một thành phố trung tâm và vùng lãnh thổ lân cận để trở thành 

một vùng thành phố chức năng 

– Quy hoạch vùng thành phố (tr. 43): là một loại quy hoạch vùng cụ thể hóa quy 

hoạch tổng thể quốc gia ở cấp vùng thành phố về không gian, các hoạt động kinh tế - xã 

hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, kết cấu hạ tầng, 

nguồn nước lưu vực sông, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên cơ sở kết nối 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong vùng thành phố.  

–  ơ cấu quy hoạch vùng thành phố (tr. 29): là việc thiết lập một tổ chức bao gồm 

các bộ phận chủ yếu cấu thành vùng thành phố cho thời kỳ xác định, được liên kết dựa 

trên các mối quan hệ kinh tế - xã hội và thiên nhiên, tương tác giữa các bộ phận trong 

vùng thành phố nhằm mục tiêu phát triển hiệu quả và bền vững; có thể được sơ đồ hóa 

nhằm phục vụ quản lý nhà nước. 

7. Kết cấu của luận án 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và kiến nghị, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, LA  

 hương 1. Tổng quan nghiên cứu về hình thành và phát triển vùng thành phố 

 hương 2. Cơ sở lý luận, thực tiễn về hình thành và phát triển vùng thành phố 

 hương 3. Thực trạng hình thành và phát triển vùng thành phố Cần Thơ 

 hương 4. Định hướng và giải pháp hoàn thiện quá trình hình thành và phát triển 

vùng thành phố Cần Thơ  
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CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT 
TRIỂN VÙNG THÀNH PHỐ 

1.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu về hình thành và phát triển vùng 

thành phố ở nước ngoài 

1.1.1. Về nhận thức và quan niệm về vùng thành phố 

‘Vùng thành phố’ là khái niệm được dùng một cách phổ biến hiện nay song không 

có một định nghĩa thống nhất cụ thể về VTP. Trong hệ thống các nghiên cứu bằng tiếng 

Anh, đã có khá nhiều thuật ngữ được sử dụng, song hai khái niệm phổ biến nhất và dễ 

hiểu nhất là “metropolitan area” và “city region” (hoặc “city-region”).  

Những nghiên cứu đầu tiên là nghiên cứu nhận diện các VTP. Trong cuốn sách 

"Đô thị trong sự vận động", Geddes [47] dùng thuật ngữ ‘conurbation’ đã ghi lại quan 

sát về sự tăng trưởng nhanh ở các thị trấn, thành phố công nghiệp của Anh Quốc cùng 

sự vận động trở thành các VTP của chúng và cho rằng đây là tổ chức lãnh thổ mà các 

cuộc khảo sát địa trắc đương thời cần cân nhắc. Fawcett [41] cũng sử dụng thuật ngữ 

conurbation, hoàn thiện hơn định nghĩa của Geddes: “Ở Anh, các vùng thành phố lớn 

hơn thường được hình thành bởi sự tăng trưởng và mở rộng của các thị trấn liền kề, mở 

rộng về phía nhau cho đến khi đạt được sự hợp nhất” (tr. 100).  

Nhiều nghiên cứu đồng thuận cho rằng ‘Metropolitan area’ xuất hiện sớm nhất từ 

cuốn sách của McKenzie [83] và được sử dụng chủ yếu trong các nghiên cứu về vùng 

thành phố ở Mỹ; và ‘city region’ được thông dụng hóa từ cuốn sách của Dickinson [40], 

trong đó “city” có nghĩa là thành phố, “region” có nghĩa là vùng, vậy ‘city region’ là 

vùng thành phố. Trong một số nghiên cứu, khái niệm vùng thành phố được sử dụng kết 

hợp với một số tính từ khác như “world”/“global” trở thành “world city region” hay 

“global city region” (Scott [123]) - có hàm ý về quy mô của các vùng thành phố có vị 

trí, chức năng quan trọng được xem xét ở cấp độ thế giới. 

Trong số các nghiên cứu bằng tiếng Anh LA tham khảo đã có khá nhiều thuật ngữ, 

khái niệm khác nhau về VTP như “Urban Region”, “Urban Agglomeration”, “Urban 
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Field”, “Metropolitan community”. Bài viết tổng quan của Neuman và Hull [90] đã chỉ 

ra một số thuật ngữ được dùng như "megacities", "mega-city regions", "mega-regions", 

"gig@cities", “metropolitan regions", "polycentric metropolises", "megalopolises". Một 

số khái niệm về vùng thành phố chọn lọc được LA hệ thống ở Phụ lục A. 

 

Hình 1.1. Một số xu hướng nghiên cứu về vùng thành phố và tiến trình hoàn thiện lý 

luận về vùng thành phố 

Nguồn: tổng hợp và dựng hình bởi của LA 

Nhìn chung, VTP - như một đối tượng của nghiên cứu khoa học - cũng trải qua 

một quá trình nghiên cứu lâu dài, nhận được sự quan tâm từ nhiều lĩnh vực. Từ những 

nghiên cứu ban đầu mang tính nhận diện và xây dựng khái niệm đến những nghiên cứu 

sâu sắc hơn về các mối quan hệ trong VTP và làm sao để kiểm chứng các mối quan hệ 

ấy. Cùng với việc thừa nhận những đặc điểm về kinh tế của VTP là vấn đề tái định vị 

VTP và những chính sách phát triển VTP. Xu hướng nghiên cứu về phát triển bền vững 

VTP và quản lý VTP còn là các xu hướng quan trọng trong tương lai, cùng những vấn 

đề khác về VTP (Hình 1.1).  

1.1.2. Một số lý thuyết cổ điển về hình thành và phát triển vùng thành phố 

Phát triển bền vững 
VTP

Quản lý VTP

Những vấn đề khác 
về VTP

Nhận diện 
hiện tượng 
VTP

Xây dựng 
khái niệm

Thừa nhận các quan 
hệ kinh tế  xã hội 

VTP

Sự bố trí các hoạt 
động kinh tế  xã 

hội

Xây dựng phương 
pháp, công cụ 

nghiên cứu và kiểm 
chứng thực nghiệm

Tái định vị chức 
năng, vị thế VTP

Chính sách phát 
triển VTP

Kinh tế Quy hoạch 
 Kiến trúc Xã hội

Khoc học 
vùng

Khoa học 
liên ngành

Quan điểm phát 
triển từ các 
chính phủ

Quan điểm của 
các tổ chức 
quốc tế
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Một số nghiên cứu lý thuyết cổ điển đã xây dựng cách hiểu và nhận thức về vùng 

thành phố hay về một thành phố và vùng lãnh thổ ngoại vi của thành phố đó. von Thünen 

[140] trong cuốn sách “Vùng biệt lập” đưa ra giả thiết về một vùng lãnh thổ được cách 

ly hoàn hảo với phần còn lại của thế giới và giải thích các hoạt động được tổ chức trong 

không gian như thế nào. Giả thiết quan trọng nhất trong mô hình của von Thünen đó là 

địa tô (rent) được quyết định bởi tính trung tâm và chi phí vận thay vì được quyết định 

bởi năng suất thổ nhưỡng như mô hình kinh tế cổ điển đương thời (ví dụ, Ricardo2). So 

với thời điểm hiện nay, mô hình của von Thünen và những giả thiết đi kèm là tương đối 

đơn giản, song tại thời điểm ra đời thì có tính rất mới khi cân nhắc yếu tố không gian 

trong mô hình.  

Alfred Weber [155] trong cuốn “Lý thuyết về vị trí công nghiệp” (hay còn gọi là 

lý thuyết chi phí thấp nhất - least cost theory) tập trung tìm ra vị trí sản xuất công nghiệp 

tối ưu, cho phép tiết kiệm chi phí nhất cho doanh nghiệp, từ đó tối đa hóa lợi nhuận. 

Theo Weber, ba yếu tố ảnh hưởng tới vị trí sản xuất công nghiệp là giao thông vận tải, 

lao động và sự quần tụ kinh tế; trong đó chi phí giao thông vận tải là quan trọng nhất. 

Mô hình của Weber giải thích cho sự lựa chọn vị trí các ngành công nghiệp trên lãnh thổ. 

William Alonso [2] dựa trên mô hình của von Thünen để xây dựng lý thuyết đấu 

giá tiền thuê đất (hay còn gọi là Lý thuyết đấu giá địa tô – bid-rent theory) về sự liên hệ 

giữa tiền thuê đất và khoảng cách đến trung tâm thành phố. Alonso cho rằng đường cong 

đấu giá thuê đất (bid-rent curve) của doanh nghiệp thường dốc hơn so với hộ gia đình và 

thường dốc hơn so với đất nông nghiệp giải thích việc các doanh nghiệp sẵn sàng chi trả 

tiền thuê đất cao nhất để có vị trí trung tâm, tiếp đến là các hộ gia đình muốn ở gần khu 

vực trung tâm càng gần càng tốt và cuối cùng là những người nông dân sẵn sàng chi trả 

cho vùng đất ở xa hơn và rẻ hơn cho canh tác.  

Điểm chung trong học thuyết của von Thünen, Weber và Alonso là giả định chỉ 

tồn tại một thành phố trung tâm; nhu cầu đặt vị trí các hoạt động sản xuất gần sát trung 

tâm thể hiện qua giá thuê đất và cạnh tranh của các hoạt động kinh tế về vị trí trên cơ sở 

 
2 Ricardo, D. (1817) On the Principles of Political Economy and Taxation, London: John Murray 
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chi phí tối thiểu, trong đó chi phí vận tải được cho là quan trọng nhất. Trên thực tế, trong 

một vùng lãnh thổ có thể tồn tại nhiều thành phố với quy mô khác nhau, có chức năng 

khác nhau và giữa chúng có những sự liên hệ kinh tế với nhau. Walter Christaller [33] 

trong cuốn “Những vị trí trung tâm ở miền Nam nước Đức” nghiên về một hệ thống đô 

thị (còn được biết đến là học thuyết vị trí trung tâm - central place theory). Theo 

Christaller, một thành phố có chức năng cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho cư dân sống 

xung quanh, do vậy chúng được gọi là 'những vị trí trung tâm'. Những vị trí trung tâm 

quy mô lớn có khả năng cung cấp nhiều hàng hóa và dịch vụ hơn, nhưng song ít hơn về 

số lượng; ngược lại những vị trí trung tâm quy mô nhỏ lại nhiều hơn song tầm ảnh hưởng 

cũng hạn chế hơn. Christaller đã xây dựng một mô hình hệ thống các vị trí trung tâm với 

đặc điểm nổi bật là ranh giới lục giác đều từ mỗi trung tâm (Hình 1.2). 

 

Hình 1.2. Mô hình vị trí trung tâm của Christaller 

Nguồn: Christaller and Baskin [33, tr. 66], dịch bởi LA 

1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng hình thành và phát triển vùng thành phố 

Một số nghiên cứu xem xét sự hình thành VTP trên góc độ tiến trình lịch sử và 

hình thành quần cư. Gras [50] trong cuốn “Giới thiệu lịch sử Kinh tế” đưa ra giả thiết 

rằng tùy vào trình độ phát triển con nghệ hiện có mà xã hội loài người tổ chức cộng đồng 

quần cư phù hợp nhất để tận dụng tài nguyên thiên nhiên cho sinh kế của mình. Theo 

Vị trí trung tâm G

Vị trí trung tâm B

Vị trí trung tâm K

Vị trí trung tâm A

Vị trí trung tâm M

Ranh giới của vùng G

Ranh giới của vùng B

Ranh giới của vùng K

Ranh giới của vùng A

Ranh giới của vùng M
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Gras, với sự phát triển của công nghệ, tổ chức cộng đồng ở nền văn minh phương Tây 

trải qua năm giai đoạn, mà trong đó nền kinh tế vùng đô thị là giai đoạn phát triển cuối 

cùng, và được mô tả như sau: 

“Chúng ta có thể nghĩ về nền kinh tế vùng đô thị là sự sắp xếp con người với 
một thành phố lớn làm hạt nhân. Hoặc nói một cách khác, nền kinh tế vùng 
đô thị là sự sắp xếp các nhà sản xuất và người tiêu dùng phụ thuộc lẫn nhau 
về hàng hóa và dịch vụ, ở đó nhu cầu của họ được đáp ứng bởi một hệ thống 
trao đổi tập trung ở một thành phố lớn, cũng là nơi tập trung thương mại địa 
phương và trung tâm nơi các mối quan hệ kinh tế với bên ngoài được thiết lập 
và duy trì” (tr. 186) 

Gras [51] mở rộng quan điểm tranh luận rằng kinh tế vùng đô thị - chứ không 

phải kinh tế quốc dân - mới là đơn vị sản xuất kinh tế phù hợp. Quan điểm của Gras phần 

nào tương đồng với nhà nghiên cứu Jane Jacobs [66] trong cuốn “Đô thị và sự giàu có 

của các quốc gia: nguyên lý của đời sống kinh tế” mà trong đó Jacobs cho rằng một thành 

phố hình thành những mối quan hệ thương mại chặt chẽ giữa chúng và vùng lãnh thổ 

xung quanh, có thể diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới, tạo thành các “thành phố với vùng 

của riêng mình”. 

McKenzie trong cuốn sách “Cộng đồng Vùng thành phố” [83] mô tả hiện tượng 

xuất hiện những VTP lớn ở Mỹ cùng với sự tiến bộ trong phát triển giao thông vận tải. 

Theo McKenzie, trước khi có phương tiện cơ giới, thành phố là nơi tích hợp nén các hoạt 

động sản xuất, thương mại và có sự tương phản mạnh về kinh tế và văn hóa so với vùng 

ngoại vi quanh nó. Khi phương tiện cơ giới trở nên phổ biến hơn, những hoạt động sản 

xuất, dịch vụ trong thành phố dễ dàng mở rộng đến các khu vực liền kề; người dân ở 

ngoại thành cũng tiếp cận dễ hơn tới các dịch vụ, tổ chức trong thành phố. Gras và 

McKenzie đồng tình rằng VTP là hình thái tổ chức kinh tế - xã hội đặc trưng nhất và phổ 

biến nhất ở Mỹ. 

Ở cấp độ cao hơn, một nhóm nhỏ các thành phố lớn như London, New York, 

Tokyo đã định hình trở thành những thành phố “toàn cầu” hay thành phố “thế giới” như 

ở nghiên cứu của Friedmann và Wolff [45], Knox và Taylor [72], Sassen [120] và ở 

những nền kinh tế đang phát triển như Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, những 



 

  

16 

“siêu quần tụ” đang nổi lên như những cực tăng trưởng của kinh tế quốc dân (Scott và 

Storper [122]. Đây là những nghiên cứu mang tính tiền đề cho khái niệm ‘ ùng thành 

phố toàn cầu’ được định nghĩa là một “đơn vị kinh tế-chính trị với sự tự trị hành động 

ngày càng cao trên trường quốc gia và quốc tế” (Scott [123]). Đặt VTP lớn trong bối 

cảnh nền kinh tế thế giới có hàm ý rằng VTP lớn được hình thành từ cả những yếu tố nội 

tại (lợi ích kinh tế từ quần tụ) và những yếu tố bên ngoài (toàn cầu hóa). 

Sự hình thành và nổi lên của các VTP cũng được nhận diện là cực tăng trưởng ở 

nhiều nước phát triển. Báo cáo “Phát triển cụm đô thị: hướng tới một chiến lược phát 

triển lấy đô thị dẫn đầu cho Châu Á” của Ngân hàng phát triển Châu Á [32] nhận diện 

bốn hình thái phát triển cụm đô thị chính ở Châu Á3 mà trong đó vùng thành phố là một 

trong bốn hình thái “đầu tàu" tăng trưởng của các nước trong khu vực. Tương tự, báo 

cáo "Tình hình của các thành phố Châu Á 2011/2011” của Chương trình Nhân cư Liên 

Hiệp Quốc (UN-Habitat [147]) cũng nhận định ba cấu hình đô thị mới4, bao gồm cả vùng 

thành phố, là những đơn vị kinh tế tự nhiên và đang trở thành những đơn vị không gian 

ngày càng độc lập về mặt lãnh thổ và các chức năng kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, 

sinh thái và là những cỗ máy tăng trưởng mới cho nền kinh tế. 

McGee và Greenberg [82] tìm thấy bằng chứng cho thấy trong giai đoạn 1960-

1990, năm VTP lớn là Singapore, Kuala Lumpur, Jakarta, Manilla, Bangkok là những 

vùng kinh tế có năng suất kinh tế và mang tính xúc tác cho tăng trưởng kinh tế quốc gia 

ở ASEAN. 

Một số nghiên cứu tập trung làm rõ về sự hình thành của một VTP từ góc độ vận 

động, dịch chuyển các hoạt động không gian về kinh tế - xã hội. Các nghiên cứu theo xu 

hướng này bắt đầu từ Ebenezer Howard [62] và Hội các thành phố vườn do ông lập ra; 

mô hình thành phố vườn là nghiên cứu đầu tiên về một vùng thành phố tự cung, tự cấp 

(Hình 1.3). Vinuesa [152] nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực VTP trên cơ sở đô thị hạt 

 
3 Bốn hình thái đô thị theo ADB là (1) Hành lang đô thị gồm các thành phố và vùng đô thị lớn liên kết với nhau, 
(2) Vùng siêu đô thị (megacity-dominated cluster) với đặc điểm gồm một thành phố rất lớn có ảnh hưởng đến 
phát triển toàn bộ vùng, (3) Cụm đô thị địa phương và (4) Cụm đô thị xuyên biên giới 
4 Ba cấu hình đô thị mới của các đô thị Châu Á theo UN-Habitat là (1) vùng thành phố (city-region), (2) Hành 
lang đô thị (urban corridors) và (3) Siêu vùng (mega-region) 
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nhân và vùng nông nghiệp ngoại thành có quan hệ tương hỗ với nhau để hình thành một 

cấu trúc không gian phân cực mà các liên kết không gian dựa trên cường độ các mối 

quan hệ hằng ngày thông qua giao thông con lắc.  

 
(A) 

 
(C) 

 
(B) 

 Hình 1.3. Mô hình thành phố vườn theo Ebenezer Howard 

Nguồn: Howard [62]. Ghi chú: (A)  ơ cấu quy hoạch chung; (B) Khu trung tâm và một khu dân cư; 

(C) Hệ thống các thành phố và vườn cây 

Nghiên cứu của Herbert và Thomas [57] đã chỉ ra bốn giai đoạn vận động, tiến 

hóa của một vùng thành phố với giai đoạn phát triển sau có hình thái và quy mô lớn hơn, 

phức tạp hơn so với giai đoạn trước (Hình 2.1A - nội dung này cũng được phân tích cụ 

thể hơn ở Chương 2). Trải qua bốn giai đoạn, một đô thị lõi đã có sự vận động trở thành 

các cụm đô thị liên hợp hoặc một VTP với đầy đủ các mối quan hệ chức năng. Ở giai 

đoạn thứ tư, CCQH của một VTP gồm ít nhất các bộ phận là: (1) Các vành đai đô thị 

đồng tâm với các mức độ tập trung khác nhau; (2) Các khu vực đô thị mở rộng với mức 

độ đồng nhất khá cao; (3) Mạng lưới giao thông liên lạc kết nối, thiết lập VTP. Một thí 

dụ tiêu biểu vổ chức không gian VTP là  của vùng Đại thành phố London gồm: Thành 

phố trung tâm; Vùng ven đô; Vành đai xanh; Vành đai ngoại thành (Hình 2.1B). 
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Vladimirov [153] ở góc nhìn về một VTP sinh thái, đã kiểm nghiệm mô hình 

CCQH VTP đối với các cấu phần sau: (1) Thành phố trung tâm; (2) Các thành phố trung 

tâm của một số các đô thị trong VTP; (3) Các đô thị phụ trợ; (4) Mạng lưới giao thông 

liên lạc chính; (5) Vùng hoặc hành đai hạn chế phát triển; (6) Vành đai nông nghiệp 

ngoại thành; (7) Vành đai cân bằng sinh thái; (8) Phạm vi, ranh giới VTP (Hình 1.4). 

 

Hình 1.4. Mô hình cơ cấu quy hoạch vùng thành phố lớn theo Vladimirov 

Nguồn: Trần Trọng Hanh [1, tr. 66] 

 

Hình 1.5. Mô hình vùng thành phố tầng bậc hai cấp và mô hình vùng thành phố đa cấp 

phi tầng bậc 

Nguồn: Pujadas và Font [109]  

Pujadas và Font [109] phân loại các mô hình CCQH vùng thành phố lớn,  đã xây 

dựng ba loại mô hình CCQH VTP lớn gồm: (1) Cấu trúc tầng bậc hai cấp hướng tâm; 

Cấu tr c tầng bậc hai cấp 
hướng tâm Cấu tr c phi tầng bậc đa cấp bán

thông  ụng

Cấu tr c quá độ t tầng bậc hai
cấp sang phi tầng bậc đa cấp bán

thông  ụng
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(2) Cấu trúc phi tầng bậc đa cấp bán thông dụng; (3) Cấu trúc quá độ từ tầng bậc hai cấp 

sang phi tầng bậc đa cấp bán thông dụng (Hình 1.5). 

1.1.4. Quản trị vùng thành phố 

Vấn đề quản trị ở cấp độ VTP là vấn đề tương đối mới, đang được thảo luận và 

tìm hiểu bởi nhiều học giả. Một số nghiên cứu tổng hợp như của Beel và cộng sự [10], 

Jonas và Ward [69], d'Albergo và Lefèvre [1] đã hệ thống lại tương đối đầy đủ về các 

tranh luận đương đại về VTP ở các nước phát triển. Các bài báo cùng chung nhận định 

rằng VTP là một không gian tích hợp có thể được phân tích từ ba chiều: kinh tế, chính 

trị, vật thể. Phần lớn các học giả tập trung vào phân tích sự cần thiết của việc cần có 

chính quyền quản trị cấp VTP từ nhiều góc nhìn khác nhau. Coombes [36] điểm lại lịch 

sử hình thành của khái niệm và chính sách VTP ở Anh và lập luận rằng quản trị VTP phụ 

thuộc vào việc VTP đó được xác định phạm vi, ranh giới như thế nào. Ở Anh, phạm vi, 

ranh giới VTP được xác định dựa trên số liệu dòng người đi làm hằng ngày (commuting 

- hay còn gọi là giao thông ‘con lắc’). 

Antier [3] đưa ra hệ thống về ba phạm vi địa bàn tham chiếu, bốn hình thái chính 

quyền và năm kiểu chính quyền đô thị lớn (Hình 1.6). Theo Antier, không có một kiểu 

chính quyền VTP lớn nào hoàn toàn vượt trội so với các kiểu chính quyền khác mà phần 

lớn phụ thuộc vào bối cảnh địa phương và hoàn cảnh phát triển cụ thể. 

Nghiên cứu của Bennett [13] đưa ra quan điểm về mô hình quản trị lý tưởng nhất 

là khi ranh giới hành chính được định hình sát nhất với không gian kinh tế chức năng 

trên thực tế (Hình 1.7). Tuy vậy, trên thực tế, theo Bennett phần lớn các mô hình chính 

quyền địa phương lại ở trong hai tình trạng: hoặc là phạm vi hành chính quá hẹp hoặc là 

quá rộng dẫn đến nhiều phức tạp trong giải quyết các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, 

môi trường. Nghiên cứu cho thấy hệ thống hành chính, quản trị trong thời đại mới phải 

vận hành với tốc độ nhanh hơn để bắt kịp thực tế sống của người dân và kịp thời điều 

chỉnh, giải quyết các vấn đề, thách thức mới. 

LATS của Hoole [61] với đề tài “Khả năng lãnh đạo và quản trị trong bối cảnh 

Vùng thành phố: trường hợp nghiên cứu của thành phố Doncaster” được thực hiện trong 
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bối cảnh chính quyền Trung Ương Anh phân cấp nhiều hơn về quyền lực và nguồn lực 

cho các vùng/vùng thành phố ở Anh đã cho thấy còn nhiều yếu tố mang tính chính trị, 

thể chế phức tạp khác cũng ảnh hưởng tới bài toán quản trị vùng thành phố ở Anh. LATS 

rút ra kết luận rằng sự phân cấp/phân quyền như chỉ ra ở trên đã tạo ra những phức tạp 

mới về cả thể chế và không gian, trong khi chưa giải quyết hiệu quả mối quan hệ Trung 

ương - Địa phương. 

 

Hình 1.6. Các hình thái chính quyền vùng đô thị lớn 

Nguồn: Antier [3]; sơ đồ được dựng bởi LA 

 

Hình 1.7. Cơ cấu chính quyền địa phương ở Châu Âu 

Nguồn: Bennett [15, tr. 326]. Ghi chú: đường liên nét thể hiện không gian chức năng, đường đứt 

đoạn thể hiện không gian hành chính 

Ba phạm vi địa bàn 
tham chiếu

- Đô thị trung tâm
- Khu vực vành đai
- Cấp vùng đô thị

Bốn hình thái chính 
quyền

- Ủy nhiệm
- Điều phối
- Phân tán
- Chính quyền nhà nước

Năm kiểu chính quyền đô thị lớn

Chính 
quyền 
được thể 
chế hóa

Chính 
quyền áp 
 ụng vùng 
đô thị lớn 
không 
được thể 
chế hóa

Chính 
quyền áp 
 ụng cùng 
đô thị mở 
rộng

Chính 
quyền áp 
 ụng cùng 
đô thị hạn 

h p

Chính 
quyền áp 
 ụng hạn 
chế vùng 
đô thị 

trung tâm

Phạm vi hành chính 
quá h p

Phạm vi hành chính 
quá rộng

Phạm vi hành chính 
chính xác
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LATS của Brady [22] với đề tài “Các bài luận về Chiến lược Quy hoạch Không 

gian và Quản trị ở các Vùng thành phố của Ireland” nghiên cứu về quy hoạch không gian 

chiến lược và quản trị đối với các VTP hạng hai ở Châu Âu - sử dụng trường hợp nghiên 

cứu chính là vùng thành phố Cork ở Ireland. Kết quả nghiên cứu từ LATS cho thấy còn 

có sự miễn cưỡng trong việc thể chế hóa các đơn vị quy hoạch như VTP trở thành một 

thực thể chính quyền chính thống, tuy nhiên cấp độ VTP đang ngày càng được sử dụng 

phổ biến để trở thành cấp độ hoàn chỉnh hơn cho quy hoạch lãnh thổ chiến lược. 

LATS của Ramokgopa [115] với đề tài “Khả năng lãnh đạo trong thành lập Vùng 

thành phố Gauteng: trường hợp của cơ quan điều phối vùng thành phố Tshwane” tập 

trung vào phân tích khả năng lãnh đạo của thành phố Tshwane trong bối cảnh hiện thực 

hóa thể chế VTP Gauteng (Nam Phi). LATS kết luận để đưa VTP trở thành hiện thực 

sống hàng ngày, còn nhiều rào cản và thách thức như các chu kỳ lập kế hoạch lệch lạc, 

thiếu pháp luật mang tính kiến tạo và hồ sơ theo dõi thực hiện kém là một số trở ngại 

tiêu biểu để phát triển VTP Gauteng đúng với tiềm năng nhất. 

1.2. Tổng quan các công trình nghiên cứu về hình thành và phát triển vùng 

thành phố ở trong nước 

1.2.1. Phát triển vùng và lãnh thổ 

Hoàng Bá Thịnh [60] phân tích những quan điểm cơ bản của Đảng và Chính phủ 

về quy hoạch và đô thị hóa chức năng của khu vực đô thị với vai trò đầu tàu của nền kinh 

tế vùng và của hệ thống đô thị với đối với nền kinh tế cả nước đã được khẳng định sớm 

nhất từ Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ VII. Bốn quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà 

nước kể từ Đổi Mới đến nay gồm: (1) chú ý sự hài hòa giữa các vùng, ưu tiên phát triển 

đô thị vừa và nhỏ; (2) phát huy vai trò của các đô thị trọng điểm; (3) quan tâm đến chất 

lượng cuộc sống của người dân trong quá trình đô thị hóa; (4) phát triển hài hòa giữa 

thành thị và nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới, thân thiện với môi trường. 

Về phát triển vùng, cuốn sách “Phát triển kinh tế vùng trong quá trình công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa” của Nguyễn Xuân Thu và Nguyễn Văn Phú [99] đã tổng quan một số 

khái niệm về vùng, phân vùng kinh tế, PTBV theo vùng trong quá trình công nghiệp hóa, 
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hiện đại hóa. Cùng chủ đề, cuốn sách “Phát triển kinh tế vùng của Việt Nam” của Nguyễn 

Trọng Xuân [98] đã phân tích những vấn đề về phát triển vùng của Việt Nam trong điều 

kiện hội nhập mới, tập trung vào những chính sách phát triển vùng trong nước. Hai cuốn 

sách trên đã luận bàn, làm rõ một số quan niệm về vùng kinh tế, kinh tế vùng, một số 

kiểu lãnh thổ khác ở Việt Nam như hành lang kinh tế, khu kinh tế, khu sinh dưỡng công 

nghiệp. 

Cũng về vấn đề phát triển vùng song ở cấp độ nhỏ hơn, Giáo trình “Quản lý phát 

triển địa phương” của Đàm Văn Nhuệ, Nguyễn Xuân Thu, Nguyễn Cúc [37] đã bao quát 

những nội dung cơ bản về kinh tế địa phương - ‘Địa phương’ trong giáo trình được xác 

định là ở cấp tỉnh và thành phố. 

LATS của Lê Thu Hoa [75] với đề tài “Mối quan hệ giữa phát triển có trọng điểm 

và phát triển toàn diện các vùng lãnh thổ nước ta trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa” đã phân tích diễn biến phát triển, tác động của các vùng kinh tế trọng 

điểm ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho rằng phát triển có trọng điểm là phạm trù có 

tính lịch sử, tất yếu và tái khẳng định một lần nữa việc cần tiếp tục phát triển có hiệu quả 

các vùng kinh tế trọng điểm thành các đầu tàu kinh tế ở các vùng và cho đất nước.  

Cao Ngọc Lân và tập thể Ban Phát triển Vùng, Viện Chiến lược phát triển [25] 

đưa ra vấn đề về phương hướng giải pháp tái cơ cấu kinh tế theo vùng lãnh thổ. Các tác 

giả đồng quan quan điểm không thể cùng một lúc đầu tư phát triển dàn trải mà cần đầu 

tư có trọng tâm, trọng điểm vào một số vùng, lãnh thổ đầu tàu, đặc biệt tạo động lực dẫn 

dắt, lan tỏa phát triển đến các vùng khác và toàn bộ nền kinh tế.  

1.2.2. Quy hoạch, quản lý, phát triển đô thị 

Giáo trình “Quản lý đô thị” của Nguyễn Đình Hương và Nguyễn Hữu Đoàn [95] 

đã hệ thống các vấn đề lý luận và quản lý đô thị ở Việt Nam. Giáo trình đã bao quát một 

số nội dung về chức năng và ranh giới của đô thị và vùng ngoại ô song mới ở bước xác 

định vai trò, chức năng của các cấu phần chứ chưa luận giải sâu hơn. 

Cuốn sách “Quy hoạch vùng” của Trần Trọng Hanh [143] đã đưa ra: (1) Khái 



 

  

23 

niệm về VTP; (2) cơ sở và phương pháp xác định phạm vi, ranh giới và các loại VTP 

lớn; (3) một số mô hình phát triển của VTP. Theo Trần Trọng Hanh, nghiên cứu về VTP 

lớn ở Việt Nam còn một số vấn đề cần giải quyết là: còn thiếu cơ sở khoa học cho công 

tác xác định phạm vi, ranh giới VTP; còn thiếu mô hình và cơ chế pháp lý ràng buộc, 

nhà nước chưa ban hành đạo luật cho các VTP. 

Tuyển tập đồ thị, thuyết minh “Đô thị và tổ chức lãnh thổ của Việt Nam” của 

Auriac và Vũ Chí Đồng [4] đã thể hiện được hiện trạng phân bổ và phát triển hệ thống 

đô thị Việt Nam theo nhiều tiêu chí như mật độ dân số, mô hình tổ chức lãnh thổ của một 

số vùng lớn ở Việt Nam, các tổng thể đô thị theo vùng, v.v. Trong đó đáng chú ý là đồ 

thị về sức hút của hai đô thị trung tâm là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh sử dụng thước đo 

di dân - số người đi khỏi tỉnh để đến hai trung tâm này làm việc. 

LATS của Nguyễn Hữu Đoàn [96] với đề tài “Vận dụng phương pháp phân tích 

đa tiêu chí đánh giá mức độ đô thị hóa nhằm góp phần xây dựng các quan điểm phát 

triển đô thị ở Việt Nam đến năm 2020, lấy Hà Nội làm ví dụ” đã định nghĩa vùng đô thị 

là "không gian bao gồm nhiều đô thị có mối quan hệ tương tác với nhau" Tuy nhiên, nội 

dung về vùng đô thị trong LATS chỉ dừng lại ở khái niệm, đặc điểm tương tác và không 

được luận bàn sâu hơn ở phần còn lại của LA.  

1.2.3. Vùng thành phố nói chung và vùng thành phố Cần Thơ nói riêng 

Nguyễn Mạnh Quyền [97] trong cuốn “Phát triển vùng phụ cận của Trung tâm 

Thủ đô Hà Nội: thực trạng và giải pháp” định nghĩa vùng thủ đô là "vùng đô thị đa cực 

được hình thành thông qua sự liên kết không gian giữa thủ đô và các tỉnh, thành phố 

xung quanh thủ đô" (tr. 28). Tuy vậy, vùng thủ đô trong cuốn sách được đưa vào như 

khái niệm tham khảo, chứ chưa được tìm hiểu cụ thể hơn ở các nội dung khác. 

Bài viết của Lưu Đức Cường và Vũ Tuấn Vinh [79] cho rằng sự hình thành và 

phát triển của VTĐ Hà Nội đã và đang đi cùng những vấn đề về kết nối ngày càng trở 

thành vấn đề then chốt trong phát triển toàn vùng; bốn vấn đề cụ thể đặt ra là: giao thông 

vận tải, kết nối thông tin, kết nối và chia sẻ hạ tầng, kết nối các nguồn lực cho đầu tư 

phát triển. Bài viết đã gợi mở chiều thảo luận ở cấp độ VTP về chủ đề liên kết vùng - 
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vốn đã được nghiên cứu, thảo luận nhiều ở Việt Nam [24, 142, 150]. 

Tham luận của Trần Trọng Hanh [144] là một nghiên cứu trực tiếp đề xuất phạm 

vi, ranh giới, CCQH của VTP Cần Thơ. Tham luận phân tích những số liệu về biến đổi 

khí hậu (BĐKH) ở ĐBSCL đến năm 2050 trong đó đã lựa chọn được những đặc điểm 

định cư phù có khả năng thích ứng với BĐKH; trên cơ sở đó xác định được một "vùng 

định cư thuận lợi" (Hình 1.8A, B, C), trên cơ sở đó phân tích các giải pháp quy hoạch 

các khu định cư ở khu vực ĐBSCL từ đó đề xuất điều chỉnh hệ thống các tiểu vùng ở 

ĐBSCL, trong đó có "vùng thành phố Cần Thơ". 

 (A)  (B) 

 (C) 

(A) Phân vùng do tác động đồng thời của nước biển 
dâng và nhiễm mặn của ĐBSCL 

(B)  Ba vùng sinh thái và đặc điểm phân bố dân cư 

(C) Điều chỉnh hệ thống các vùng quy hoạch đô thị 
của ĐBSCL để ứng phó với BĐKH, thích ứng với 
quy trình dịch chuyển KT-XH. Trong đó VTP Cần 
Thơ được xác định phạm vi ranh giới màu đỏ (gồm 
TP. Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long, An Giang, 
Đồng Tháp, Kiên Giang) 

Hình 1.8. Xác định vùng thành phố Cần Thơ theo quan điểm lựa chọn vùng định cư 

thích hợp ở vùng ĐBSCL 

Nguồn: Trần Trọng Hanh [144] 

Gần đây, trong thuyết minh QHV ĐBSCL [17] đã đề xuất phương án phân VTP 

Cần Thơ là vùng trung tâm dọc sông Tiền và sông Hậu, lấy TP. Cần Thơ là hạt nhân. Tuy 

nhiên, thuyết minh QHV chưa luận chứng rõ những tiêu chí và các luận cứ xác định 
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phạm vi, ranh giới VTP Cần Thơ. 

Bài viết “Các yếu tố tác động đến tăng trưởng kinh tế của các tỉnh vùng Đồng 

bằng sông Cửu Long” của Lê Minh Sơn và Bùi Kiều Anh [74] phân tích các yếu tố tác 

động tới tăng trưởng kinh tế sử dụng số liệu 13 tỉnh ĐBSCL trong giai đoạn 2010 - 2016 

với hàm hồi quy đa biến. Nghiên cứu đã kiểm nghiệm hai biến số mới về cơ cấu không 

gian - chưa được dùng trong các nghiên cứu trước đây và tìm thấy bằng chứng về mối 

liên hệ tích cực giữa cơ cấu không gian với tăng trưởng kinh tế ở cấp độ tỉnh. 

1.3. Những vấn đề thuộc luận án chưa được các công trình khoa học 

nghiên cứu và những vấn đề luận án sẽ tập trung giải quyết 

1.3.1. Những nội dung nghiên cứu mà luận án có thể kế thừa 

Các công trình nghiên cứu ở nước ngoài đã được triển khai từ sớm và có hệ thống, 

nhận được sự đầu tư nghiên cứu từ các ngành lĩnh vực khác nhau, được thể hiện thông 

qua đông đảo số lượng lớn các đầu sách, bài báo, công trình nghiên cứu liên quan và trải 

qua từng giai đoạn khác nhau; do vậy, các nghiên cứu đã bao quát tương đối toàn diện 

các vấn đề nghiên ứu về VTP như từ cách hiểu VTP, sự hình thành và phát triển VTP, và 

áp dụng kết quả nghiên cứu tạo cơ sở cho các chính sách phát triển VTP. Đây là hệ thống 

tài liệu phong phú về lý thuyết và thực nghiệm mà LA có thể kế thừa. 

Các nghiên cứu trong nước đã bàn luận về VTP từ một số phương diện như: khái 

niệm VTP; một số vấn đề phát triển ở VTP, song bàn luận còn dừng lại ở những VTP đã 

được thành lập. Mặc dù vậy, khối lượng nghiên cứu còn khá khiêm tốn và mảnh lẻ. Vấn 

đề về định nghĩa và cách hiểu về ‘vùng thành phố’ cũng là vấn đề được dư luận tương 

đối quan tâm5, song đến nay vẫn chưa có một nghiên cứu nào thực sự giải đáp thỏa đáng 

mối quan tâm ấy.  

 
5 thí dụ, theo đưa tin của 
– Báo điện tử Bộ Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/can-hieu-dung-ve-vung-thu-do-274117.html (truy cập 
ngày 01/12/2022) 
– Báo điện tử Người Đô thị: https://nguoidothi.net.vn/lam-ro-khai-niem-vung-thu-dode-loai-bo-nhung-bien-the-
tuy-tien-23108.html (truy cập ngày 01/12/2022) 
– Sở Quy hoạch và Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh: https://qhkt.hochiminhcity.gov.vn/goc-nhin/nen-thu-hep-
khai-niem-vung-do-thi-tphcm-830.html (truy cập ngày 01/12/2022) 
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1.3.2. Những vấn đề sẽ tập trung giải quyết trong luận án 

Các nghiên cứu trong nước và trên thế giới hiện vẫn còn bỏ ngỏ một số vấn đề, 

cụ thể như sau. 

–  ề mặt lý luận: với đặc điểm văn hoá, chính trị, KT-XH khác nhau thì các điều 

kiện để hình thành và nội hàm phát triển VTP cũng khác nhau. Đến nay, các nghiên cứu 

về hình thành và phát triển VTP ở trong nước chưa thực sự đầy đủ và sâu sắc. 

–  ề mặt thực tiễn: các nghiên cứu thực nghiệm về hình thành và phát triển VTP 

trên thế giới đã tương đối phong phú, song hiện chưa có nghiên cứu nào về trường hợp 

VTP ở Việt Nam nói chung và VTP Cần Thơ nói riêng. 

Bên cạnh việc kế thừa các kết quả nghiên cứu trước, LA sẽ tập trung giải quyết 

các vấn đề nghiên cứu như sau:  

a) Hệ thống lại cơ sở lý luận và làm rõ một số vấn đề về khái niệm, định nghĩa 

VTP, những đặc trưng cơ bản của VTP; khái niệm, định nghĩa hình thành và phát triển 

VTP, các nhân tố ảnh hưởng đến hình thành và phát triển VTP; những nội hàm cơ bản 

của việc đánh giá hình thành và phát triển VTP. 

b) Xây dựng luận cứ khoa học đặc biệt theo giác độ kinh tế phát triển để xác định 

phạm vi, ranh giới VTP Cần Thơ; thực hiện xác định phạm vi, ranh giới VTP Cần Thơ 

thông qua kiểm chứng khoa học các phương án về VTP Cần Thơ đã được đề xuất; 

c) Đánh giá thực trạng hình thành và phát triển VTP Cần Thơ, làm rõ những kết 

quả đạt được và những hạn chế, thách thức; nguyên nhân của những hạn chế, thách thức 

đó trong hình thành và phát triển VTP Cần Thơ. 

d) Xây dựng quan điểm, mục tiêu về hình thành và phát triển VTP Cần Thơ; nguyên 

tắc và quá trình hình thành, phát triển cơ cấu quy hoạch vùng thành phố Cần Thơ 

e) Đề xuất một số định hướng, giải pháp hoàn thiện quá trình hình thành, phát triển 

VTP Cần Thơ. 
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CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN, THỰC TIỄN VỀ HÌNH THÀNH VÀ 

PHÁT TRIỂN VÙNG THÀNH PHỐ 

2.1. Khái niệm vùng thành phố 

2.1.1. Tổng kết các khái niệm cơ bản về vùng thành phố 

'Vùng thành phố' được hiểu và định nghĩa tương đối đa dạng giữa các học giả. 

Một số học giả định nghĩa VTP từ giác độ cơ sở những đặc điểm kinh tế bao hàm trong 

VTP, Dickinson [40] cho rằng một thành phố có thể được hiểu là một khu vực lãnh thổ 

chức năng "có chung một mẫu số đó là sự phụ thuộc vào thành phố". Mối quan hệ phụ 

thuộc này có thể là một tiêu chí như Berry và cộng sự [14] và Hall và cộng sự [54] đã 

định nghĩa và đề xuất các khu vực thống kê VTP ở Mỹ và ở Anh6 dựa trên dòng chảy 

người lao động đi làm giữa một trung tâm thu hút lao động và khu vực dân cư xung 

quanh nó; hay nhiều tiêu chí như Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) [102] 

định nghĩa VTP gồm các kết nối về lao động, kết nối giữa các doanh nghiệp, các chuỗi 

cung ứng, kết nối giữa doanh nghiệp và chính quyền địa phương. 

Một số tác giả định nghĩa về VTP trên các tiêu chí rất cụ thể như Bennett [12], 

hoặc thuần tuý từ góc độ hành chính, quản trị Tewdwr-Jones và McNeill [132]. Khảo 

cứu các nghiên cứu bằng tiếng Anh, định nghĩa về VTP là khá đa dạng như “urban 

region”, “urban agglomeration”, “urban field”, v.v. (Phụ lục A). Song, điểm chung trong 

cách nhìn nhận VTP đó là: (1) sự hiện diện của hai khu vực gồm một thành phố trung 

tâm (hay ‘thành phố mẹ’) và một vùng lãnh thổ ngoại vi quanh thành phố trung tâm đó; 

(2) tồn tại những kết nối, tương tác thường xuyên và hằng ngày với nhau qua các mối 

quan hệ chức năng về kinh tế, xã hội, văn hóa, con người giữa hai khu vực. 

2.1.2. Khái niệm và định nghĩa vùng thành phố trong điều kiện thực tiễn của 

Việt Nam 

 
6 Khu vực thống kê VTP tiêu chuẩn của Mỹ: Standard Metropolitan Statistical Area (SMSA); Khu vực lao động 
VTP tiêu chuẩn của Anh: Standard Metropolitan Labour Area (SMLA); Khu vực lao động kinh tế VTP của Anh: 
Metropolitan Economic Labour Area (MELA) 



 

  

28 

2.1.2.1.  ùng thành phố 

Ở Việt Nam hiện nay, chưa có một văn bản pháp luật nào đưa ra định nghĩa cụ thể 

cho VTP. Đối với hai VTP của Việt Nam hiện nay là VTĐ Hà Nội và VTP Hồ Chí Minh 

thì VTP được hiều là một tập hợp các tỉnh, thành phố trực thuộc TW có quan hệ mật thiết 

về mặt hành chính, kinh tế được Thủ tướng Chính phủ quyết định trong nhiệm vụ QHXD 

VTP7. Từ các tham khảo ở trên trên và trong điều kiện của Việt Nam, LA đưa ra khái 

niệm sau đây: 

" ùng thành phố là vùng lãnh thổ tích hợp bao gồm hai bộ phận cấu thành riêng 

biệt nhưng có kết nối và tương tác với nhau qua các mối quan hệ chức năng ổn định, 

thường xuyên và hàng ngày về kinh tế, văn hoá, xã hội và môi trường sinh thái, trong đó 

thành phố trung tâm hoặc thành phố mẹ giữ vai trò dẫn dắt các khu vực lãnh thổ bao 

quanh, nơi bố trí các đô thị vệ tinh hoặc đối trọng chịu sự ảnh hưởng của thành phố 

trung tâm cùng phát triển". 

Ngoài Thủ đô Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, các thành phố trực thuộc Trung ương 

khác đều có khả năng tạo ra các VTP là động lực phát triển các vùng KT-XH của cả 

nước.  

2.1.2.2. Những đặc trưng cơ bản của vùng thành phố 

Một VTP cơ bản có những đặc trưng cơ bản như sau: 

a)  ó phạm vi, ranh giới được xác định rõ ràng: Tất nhiên, về lý thuyết có thể 

tồn tại một VTP không có phạm vi, ranh giới cố định mà được xác định thuần túy theo 

chức năng hoặc một VTP có phạm vi, ranh giới thay đổi tùy theo biến số được lựa chọn 

để kiểm chứng mối quan hệ giữa thành phố trung tâm và vùng ngoại ô đó. Tuy nhiên, 

tham khảo các định nghĩa về VTP trên thế giới phần lớn cho thấy phạm vi, ranh giới của 

VTP bao gồm ranh giới toàn bộ vùng lãnh thổ ngoại vi đó. Hai tác giả Tewdwr-Jones 

and McNeill [132] đưa ra quan điểm việc xác định phạm vi, ranh giới cụ thể đảm bảo 

 
7 Hiện theo Điều 3, Luật Thủ đô 2012 định nghĩa về “Vùng thủ đô” là “khu vực liên kết phát triển kinh tế - xã hội 
gồm thành phố Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lân cận do Chính phủ quyết định”. Đây là 
định nghĩa áp dụng cho riêng VTĐ Hà Nội và được làm rõ trong QHXD của VTĐ Hà Nội.  
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việc ban hành chính sách phát triển được khả thi. Điều này đúng trong thực tế ở Việt 

Nam; thông lệ phát triển ở nước ta cho thấy rất khó để một đơn vị lãnh thổ bất kì nói 

chung, hay một VTP nói riêng, tồn tại mà không có phạm vi, ranh giới rõ ràng. Hai VTP 

hiện nay ở Việt Nam là VTĐ Hà Nội và VTP Hồ Chí Minh cũng được định nghĩa về ranh 

giới hành chính cụ thể, là ranh giới tổng hợp rộng nhất từ các đơn vị hành chính cấu 

thành chúng. Nội dung này được phân tích rõ hơn ở tiểu mục 2.3.1 của LA. 

b)  ó   QH rõ ràng: 'Cơ cấu quy hoạch', theo Botasrov và Kudryavtxev8 được 

định nghĩa là “cách bố trí và mối quan hệ lẫn nhau giữa các khu công nghiệp, các khu 

nhà ở, khu vực các công trình thị chính, giao thông và các khu chức năng khác”. Định 

nghĩa này phù hợp với nội hàm của 'cơ cấu' khi chỉ rõ các bộ phận (khu chức năng) của 

một chỉnh thể (quy hoạch đô thị) và mục đích chung phát triển KT-XH. Theo cuốn “Quy 

hoạch vùng - cẩm nang nhà thiết kế”9 [11] ‘cơ cấu quy hoạch’ được định nghĩa là “mô 

hình được sơ đồ hóa của khu vực lãnh thổ thể hiện các đặc điểm của việc bố trí tương hỗ 

giữa các thành phần thiên nhiên quan trọng và các công trình kinh tế quốc dân chủ yếu”.  

Về bản chất thì một số thuật ngữ khác có thể dùng với hàm ý tương tự là ‘tổ chức 

không gian’, ‘cấu trúc không gian’, song LA lựa chọn thuật ngữ ‘cơ cấu quy hoạch’ bởi 

tính chủ đích, mục đích rõ hơn so với các thuật ngữ khác: là việc sắp xếp các bộ phận 

trong một đơn vị lãnh thổ làm cơ sở cho việc quy hoạch, lập kế hoạch dài hạn. Cụ thể, 

trong phạm vi của LA, 'cơ cấu quy hoạch’ của vùng thành phố được hiểu là: “việc thiết 

lập một tổ chức bao gồm các bộ phận chủ yếu cấu thành vùng thành phố cho thời kỳ xác 

định, được liên kết dựa trên các mối quan hệ kinh tế - xã hội và thiên nhiên, tương tác 

giữa các bộ phận trong vùng thành phố nhằm mục tiêu phát triển hiệu quả và bền vững; 

có thể được sơ đồ hóa nhằm phục vụ quản lý nhà nước”.  

Một VTP cần phải có CQQH được xác định rõ ràng bởi nó là cơ sở để xây dựng 

các giải pháp và chính sách phát triển VTP. Điều này cũng phù hợp với thực trạng xây 

dựng và ban hành chính sách phát triển lãnh thổ ở Việt Nam luôn có các nội dung chung 

 
8 bản dịch tiếng Việt của Lê Phục Quốc (1975) có tiêu đề "Cơ cấu Quy hoạch phát triển thành phố hiện đại" 
9 nguyên tác của Belouxov, V. N. (1986); bản dịch tiếng Việt của Quách Khắc nghiêm và và hiệu đính bởi Trần 
Trọng Hanh (1986), Hà Nội: NXB Xây dựng 
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và nội dung cụ thể cho từng cấu thành của đơn vị lãnh thổ đó. 

c)  ó mối liên hệ chức năng ổn định, thường xuyên và hàng ngày giữa thành phố 

trung tâm và các đô thị thuộc các khu vực lãnh thổ ngoại vi: VTP được định nghĩa trên 

cơ sở các mối quan hệ chức năng ổn định, thường xuyên và hàng ngày và các hoạt động 

kinh tế giữa cụ thể giữa thành phố trung tâm và các đô thị của vùng lãnh thổ ngoại vi 

chịu sự ảnh hưởng của thành phố trung tâm. Đây là một đặc điểm nổi bật, phân biệt của 

VTP so với các đơn vị hành chính khác như ‘vùng’ và ‘thành phố’. Nhiều nghiên cứu 

thực nghiệm trên thế giới đã tìm thấy bằng chứng đa dạng cho mối quan hệ trong một 

vùng thành phố giữa khu vực “Đô thị” và “Ngoại ô” hay giữa “Thành thị” và “Nông 

thôn”. 

d) Thành phố trung tâm (thành phố mẹ) thể hiện sức ảnh hưởng nổi bật trong 

toàn  TP: Đây là đặc điểm tiêu biểu phân biệt VTP so với các cấp độ lãnh thổ khác - sự 

hiện diện của một thành phố trung tâm có vị trí, chức năng mang tính thống lĩnh đối với 

vùng lãnh thổ ngoại vi xung quanh. Đặc điểm này cần cần được chứng minh thông qua 

số liệu hoặc trình chiếu bằng các phương pháp thực nghiệm. 

2.1.2.3. Hình thành và phát triển vùng thành phố 

Từ ‘hình thành’, theo Từ điển Tiếng Việt10 có nghĩa là “nảy sinh và bắt đầu tồn 

tại như một thực thể”. Như đã phân tích ở trên, VTP là một vùng lãnh thổ tích hợp bới 

hai bộ phận riêng biệt nhưng có kết nối và tương tác với nhau bằng các mối quan hệ chức 

năng về kinh tế - xã hội. Hình thành VTP trong LA được hiểu là sự “vận động và thay 

đổi của các mối quan hệ kinh tế - xã hội giữa một thành phố trung tâm và vùng lãnh thổ 

lân cận để trở thành một vùng thành phố chức năng”.  

Các nghiên cứu trên thế giới đã tiếp cận nghiên cứu về hình thành VTP từ một số 

góc độ khác nhau. Theo McKenzie [83] sự phát triển của kết cấu hạ tầng giao thông vận 

tải là một yếu tố quan trọng trong hình thành VTP. Trước khi có phương tiện cơ giới, 

thành phố là nơi tích hợp nén các hoạt động sản xuất, thương mại bởi sự hạn chế của hệ 

 
10 Trung tâm t  điển học (2020), Từ điển Tiếng Việt, Hà Nội: NXB Đà Nẵng; định nghĩa “hình thành” tr. 599 
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thống vận tải đường sắt, do vậy có sự tương phản mạnh về kinh tế và văn hóa so với 

vùng ngoại vi quanh nó. Với sự tiến bộ của giao thông vận tải, đặc biệt là phương tiện 

cơ giới ngày càng phổ biến, những hoạt động sản xuất, dịch vụ trong thành phố dễ dàng 

mở rộng đến các khu vực liền kề; người dân ở ngoại thành cũng tiếp cận dễ hơn tới các 

dịch vụ, tổ chức trong thành phố. Sự phân biệt giữa thành phố và vùng ngoại vi dần giảm 

bớt, hai khu vực ngày càng tăng sự sự liên kết và hoạt động chức năng như một khối. 

Quan điểm của McKenzie tương đồng với quan điểm của Perroux [107] và Hirschman 

[59] rằng quá trình tăng trưởng, phát triển không xảy ra cùng một lúc ở mọi nơi, mà 

trước tiên tập trung ở các điểm cực tăng trưởng và dần trải theo các kênh khác nhau trên 

toàn nền kinh tế. Trong số 11 chương sách, Hirschman đã dành ba chương viết về chủ 

đề (1) phát triển cân bằng, (2) phát triển phi cân bằng và (3) quá trình lan tỏa phát triển 

kinh tế trong một vùng. Hirschman cũng đồng quan điểm rằng, về mặt địa kinh tế, tăng 

trưởng có đặc điểm là phi cân bằng: một nền kinh tế muốn bứt phá đến trình độ phát triển 

cao hơn trước hết phải phát triển bên trong nó những trung tâm tăng trưởng vùng đủ sức 

mạnh. 

Gắn quá trình vận động, hình thành VTP với quá tình công nghiệp hoá, Herbert 

và Thomas [57] đã chỉ ra bốn giai đoạn vận động, tiến hóa của một vùng thành phố như 

sau: (1) Giai đoạn tiền công nghiệp: Một đô thị lõi có quan hệ chỉ với khu vực nông thôn 

bao quanh; (2) Giai đoạn công nghiệp hóa: Khu vực đô thị hóa đặc trưng bởi một một 

thành phố, tăng trưởng theo phương thức tập trung, gắn với mạng lưới giao thông. Vùng 

nông thôn xung bao quanh tỷ lệ thuận với tăng trưởng đô thị; (3) Giai đoạn hậu công 

nghiệp hóa: VTP có CCQH đơn tâm, trong đó quy mô thành phố hạt nhận có quy mô 

khoảng 500.000 người, VTP trong thời gian ngắn hình thành các đô thị vệ tinh có quan 

hệ phụ thuộc vào thành phố trung tâm; (4) Giai đoạn hậu công nghiệp: các cụm đô thị 

liên hợp hoặc VTP, với sự phát triển vượt trội của giao thông, liên lạc, cho phép phá vỡ 

các chướng ngại và sự tăng trưởng đô thị phân tán. Các đô thị thứ cấp có chức năng độc 

lập hơn, nó không chỉ có quan hệ với thành phố trung tâm của VTP mà còn có nhiều mối 

quan hệ với nhau và với các thành phố trung tâm của VTP khác (Hình 2.1A).  
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(A) 

 
(B) 

Hình 2.1. Bốn giai đoạn vận động và tiến hoá của một vùng thành phố 

Nguồn: (A) Herbert và Thomas [57]; (B) Hall [55]. Ghi chú: (A) Quá trình tiến hóa của VTP; 

(B)  ác vành đai  TP London 

Đặt VTP trong liên hệ với các yếu tố thị trường và toàn cầu hoá, Scott [123] chỉ 

ra bốn thay đổi mạnh mẽ về các mối quan hệ kinh tế - chính trị trên thế giới11, và vì vậy 

để tồn tại và phát huy vai trò là các cực tăng trưởng, thì các thành phố phải luôn vận 

động để thích ứng với cạnh tranh từ toàn cầu hóa. Dưới góc nhìn này sự hình thành VTP 

gồm cả các động lực nội tại và cả các tác động của toàn cầu hóa phải - các VTP phải tự 

vận động để tồn tại. Roy12 đã gọi đây là "sinh thái học Darwin cho thành phố: quá trình 

chọn lọc tự nhiên giữa sự cạnh tranh của mạng lưới tư bản".  

Dù VTP là một quá trình và kết quả của một quá trình vận động, phát triển thì trên 

thực tế ở Việt Nam, hiện chưa có tiền lệ cho một cấp, đơn vị lãnh thổ nào tồn tại mà 

không có ít nhất một hệ thống cơ sở pháp lý cho nó. Quá trình tổng hoà các nguồn lực 

thành hình hài của một VTP có thể hiện diện, song trong điều kiện thực tiễn của Việt 

 
11 (1) Các hoạt động kinh tế tăng nhanh cả về khối lượng và không gian, vượt qua biên giới quốc gia và khoảng 
cách địa lý, sự hình thành của các diễn đàn đa phương như G7/G8, các tổ chức WTO, IMF, OECD. (2) Ở cấp thấp 
hơn, các quốc gia, nền kinh tế cũng hình thành các khối hợp tác để kiểm soát những lợi ích và giảm thiểu rủi ro với 
nhau, ví dụ như Liên minh Châu Âu (EU), Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), v.v.; (3) Ở cấp thấp hơn 
nữa, đã có nhiều vùng thành phố nổi lên và có vài trò kinh tế chính trị ngày cành mạnh trong nền kinh tế quốc gia 
và khu vực; (4) Vì vậy, các vùng nhỏ hơn của một quốc gia phải chủ động xây dựng thể chế, chính sách để tối đa 
những lợi ích của toàn cầu hóa và giảm thiểu những tác động tiêu cực. 
12 Roy, A. (2009), The 21st-Century Metropolis: New Geographies of Theory, Regional Studies, 43(6), 819-830. 
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Nam thì việc hình thành VTP là phải có sự công nhận, nhận diện chính thống bằng các 

văn bản quy phạm pháp luật. Sự nhận diện chính thống này không chỉ là cơ sở cho sự 

tồn tại của VTP mà còn là cơ sở cho sự tồn tại của những chính sách liên quan đến VTP 

đó. Hai trường hợp VTĐ Hà Nội và VTP Hồ Chí Minh phân tích ở tiểu mục 2.3.1 là một 

minh hoạ cho thực tế này. 

Từ ‘phát triển’ được định nghĩa13 là “biến đổi hoặc làm cho biến đổi theo chiều 

hướng tăng, từ ít đến nhiều, hẹp đến rộng, thấp đến cao, đơn giản đến phức tạp”. Theo 

quan điểm của Triết học Marx-Lenin14 thì ‘phát triển’ được hiểu là quá trình vận động từ 

thấp đến cao, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn, từ chất cũ đến chất mới ở trình độ 

cao hơn". Trong kinh tế học, ‘phát triển kinh tế’ được hiểu tổng quát nhất là “quá trình 

tăng tiến, toàn diện về mọi mặt kinh tế, chính trị, xã hội của một quốc gia” (Ngô Thắng 

Lợi [96, tr. 29]) hoặc cụ thể hơn bao gồm ba nội dung chính: (1) tăng trưởng kinh tế, (2) 

thay đổi cơ bản cơ cấu của nền kinh tế và (3) người dân là chủ thể tham gia và thụ hưởng 

thành quả của phát triển (Bùi Tất Thắng [23]). 

Từ những quan điểm trên đây, LA đề xuất khái niệm riêng như sau: “Phát triển 

vùng thành phố là quá trình thay đổi chất và lượng một cách tích cực, tăng tiến, toàn 

diện về kinh tế, xã hội, môi trường của một vùng thành phố”. 

Quá trình hình thành và phát triển VTP là hai quá trình đan xen, song hành với 

nhau và cùng ảnh hưởng đến nhau (Hình 2.2). Có thể nói, đây không phải mối quan hệ 

một chiều mang tính nguyên nhân - kết quả như là phải có ‘hình thành’ rồi mới có ‘phát 

triển’ hay ngược lại. Một VTP phải hội tụ - hay phát triển - đủ các nguồn lực phát triển 

tương xứng được nhận diện là một VTP. Quá trình hội tụ ấy cũng được thể hiện ở việc 

xuất hiện những quần tụ về dân cư, các mối quan hệ tương tác giữa các bộ phận VTP đạt 

đến mức độ thường xuyên, liên tục. Ngược lại, việc hình thành VTP một cách chính 

thống cũng cho phép các nguồn lực phát triển được phân bổ thông qua các chính sách 

riêng dành cho VTP, và cả sự can thiệp, điều chỉnh để dung hoà, giảm thiểu những sai 

 
13 Trung tâm t  điển học (2020), Từ điển Tiếng Việt, Hà Nội: NXB Đà Nẵng; định nghĩa “phát triển” tr. 1032 
14 Bộ Giáo  ục và Đào tạo (2019), Giáo trình Triết học Marx-Lenin (Sử dụng trong các trường Đại học - hệ không 
chuyên lý luận chính trị), Hà Nội: NXB Chính trị Quốc gia 
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lệch của thị trường, hay những hệ quả tiêu cực từ quá trình phát triển của VTP.  

 

Hình 2.2. Liên hệ giữa hình thành vùng thành phố và phát triển vùng thành phố 

Nguồn: Dựng hình của LA 

Cũng có thể nhìn nhận liên hệ giữa hình thành và phát triển VTP là mối quan hệ 

lượng - chất. Một hình thái tổ chức đô thị ở khởi điểm nào cũng cần thời gian hội tụ đủ 

các nguồn lực, động lực nội tại (tích luỹ về lượng) mới có thể chuyển biến thành hình 

thái đô thị cao cấp hơn (thay đổi về chất). Ở hình thái đô thị cao hơn (chất mới) lại đặt 

ra những yêu cầu mới về nguồn lực, các yếu tố hội tụ mới (lượng mới). Từ cách nhìn 

nhận này, có thể nói VTP vừa là kết quả của một quá trình vận động, thay đổi lại vừa 

chính là quá trình vận động, thay đổi ấy. 

2.1.3. Phân loại và phân cấp quản lý vùng thành phố 

Hiện ở Việt Nam có hai VTP là VTĐ Hà Nội và VTP Hồ Chí Minh - gắn với hai 

thành phố loại đặc biệt là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Mặc dù chưa phải là một cấp 

quản lý hành chính theo Hiến pháp [111], song trong tương lai khi các quy định về VTP 

được luật hóa thì việc phân loại và phân cấp quản lý vùng thành phố cũng cung cấp cho 

Chính phủ một công cụ quản lý, giám sát phát triển VTP quan trọng; có thể nói là tương 

tự như các chính sách về phân loại và phân cấp quản lý đô thị trong việc cụ thể hóa các 

Hình thành 
vùng thành phố

Phát triển vùng 
thành phố

Hội tụ

Thúc đẩy và điều chỉnh
thời gian
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chính sách quan trọng về phát triển đô thị của Việt Nam, tạo động lực chung cho các đô 

thị phấn đấu lên phân hạng cao hơn vì vị thế và nguồn lực (World Bank [157], OECD 

[101]) và là ‘kim chỉ nam’ cho các đô thị vừa và nhỏ định vị vị trí trong hệ thống đô thị 

quốc gia. 

Việc phân loại và phân cấp quản lý VTP cần gắn với các tiêu chí phân loại và 

phân cấp thành phố trung tâm của VTP theo các văn bản pháp luật còn hiệu lực hiện nay 

ở Việt Nam. Về phân loại, các VTP có thể được phân thành hai loại là: VTP loại Đặc biệt 

và VTP loại I, trong đó thành phố trung tâm của VTP được phân loại theo Nghị quyết số 

1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/05/2016 về Phân loại đô thị (sau đây là ‘Nghị quyết số 

1210/2016/UBTVQH13’ về Phân loại đô thị [148]). 

Về phân cấp quản lý VTP gồm có VTP cấp quốc gia trong đó thành phố trung tâm 

của VTP là thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 

ngày 25/05/2016 về tiểu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính 

(sau đây là ‘Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 về Phân loại đơn bị hành chính’ [149]). 

Trong tương lai, VTP cấp quốc gia gồm VTĐ Hà Nội, và VTP Hồ Chí Minh, VTP cấp 

vùng gồm VTP Hải Phòng, VTP Đà Nẵng và VTP Cần Thơ. 

2.2. Các cơ sở lý thuyết về hình thành và phát triển vùng thành phố 

2.2.1. Cơ sở lý thuyết của kinh tế phát triển về hình thành và phát triển vùng 

thành phố 

Nhìn lại tiến trình phát triển, đổi mới về nghiên cứu vùng nói chung cho thấy vùng 

là đơn vị lãnh thổ giao thoa nhiều xu hướng nghiên cứu kinh tế khác nhau, tiêu biểu là 

về địa kinh tế, kinh tế phát triển. Là một cấp lãnh thổ có phạm vi, ranh giới rõ ràng, sự 

hình thành và phát triển của VTP cũng không vượt ra khỏi những định hình nghiên cứu 

phong phú giao thoa với nhau. Mối quan hệ giữa thay đổi trong cơ cấu không gian và 

phát triển kinh tế là một chủ đề được các học giả quan tâm. Nhà kinh tế học Parr [104] 

đã có nhận định rằng hai lĩnh vực kinh tế phát triển và khoa học vùng có sự liên hệ rất 

chặt chẽ với nhau tuy nhiên đáng tiếc là hai lĩnh vực lại được nghiên cứu song song chứ 

ít khi trùng lắp do vậy những tìm hiểu về liên hệ giữa tổ chức không gian và phát triển 
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kinh tế phần nào còn hạn chế.  

Từ góc độ kinh tế phát triển, sự hình thành và phát triển VTP cũng trải qua từng 

giai đoạn phát triển khác nhau. Một số học giả đã đưa ra những giả thiết riêng về các 

giao đoạn phát triển kinh tế. Có thể kể tới, thứ nhất, là các giai đoạn phát triển của Rostow 

[118]: (1) Xã hội truyền thông, (2) Điều kiện tiên quyết để cất cánh, (3) Cất cánh, (4) 

Tiến tới trưởng thành, và (5) Xã hội tiêu thụ hàng loạt cao. Thứ hai, các giai đoạn tổ chức 

cộng đồng văn mình của Gras15 [50]: (1) kinh thế thu lượm; (2) kinh tế văn hóa du mục; 

(3) kinh tế làng mạc định cư; (4) kinh tế thị tứ; (5) kinh tế vùng đô thị, mà trong đó nền 

kinh tế vùng đô thị là giai đoạn phát triển cuối cùng. Thứ ba, bốn giai đoạn vận động, 

tiến hoá của một VTP theo Herbert và Thomas [57]: (1) Giai đoạn tiền công nghiệp, (2) 

Giai đoạn công nghiệp hóa mạng lưới giao thông, (3) Giai đoạn hậu công nghiệp hóa, 

(4) Giai đoạn hậu công nghiệp: khi các cụm đô thị liên hợp hoặc VTP, với sự phát triển 

trình độ cao của giao thông, liên lạc, cho phép sự tăng trưởng đô thị phân tán và lan rộng 

(đã phân tích ở trên). 

Các học thuyết được đề xuất khá đa dạng với các góc nhìn tương đối phong phú. 

Điểm chung nhận thấy trong các học thuyết là để phát triển từ trình độ thấp lên trình độ 

cao, một VTP - hay bất kì một đơn vị lãnh thỗ nảo - cũng phải trải qua ít nhất ba giai 

đoạn. Ở giai đoạn thứ nhất, sự phát triển đến từ việc khai thác và sử dụng tài nguyên, kể 

cả tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên về con người. Giai đoạn thứ hai, quá trình tích 

luỹ của cải, vốn vật chất tạo điều kiện cho việc đầu tư và tái đầu tư để tạo ra giá trị gia 

tăng. Ở giai đoạn phát triển cao nhất, là sự phát triển dựa vào việc tối đa hoá các nguồn 

lực phát triển truyền thống và phi truyền thống. Có thể thấy sự giao thoa ấy cũng hiện 

diện ở cấp độ VTP, và với đặc điểm mật độ dân số cao, sự tập trung cao các hoạt động 

KT-XH ở đô thị, còn có thêm xu hướng nghiên cứu về lợi ích kinh tế từ quần tụ và quy 

mô (agglomeration economies). 

Các học thuyết về Địa kinh tế như von Thünen [140], Weber [155], Alonso [2], 

 
15 Khái niệm gốc tiếng Anh tương ứng là: (1) collectional economy; (2) cultural nomadic economy; (3) settled 
village economy; (4) town economy; (5) metropolitan economy 
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Christaller [33], Mills [86], Muth [89], Fujita [46] tập trung giải quyết câu hỏi ‘các hoạt 

động kinh tế trong không gian vùng thành phố được tổ chức ra sao so với một thành phố 

trung tâm?’. Trong khi đó những mô hình tăng kinh tế như mô hình tăng trưởng ngoại 

sinh (Solow [126]) hay nội sinh (Lucas [78] ; Romer [116], Grossman và Helpman [53]) 

thường có đặc điểm phi không gian (Bode và Rey [20]) và quan tâm chủ yếu tới câu hỏi 

‘các nhân tố nào tác động đến tăng trưởng kinh tế/phát triển kinh tế ở một đơn vị lãnh 

thổ?’. Sự phát triển tương đối song song và ít gặp gỡ giữa hai lĩnh vực này (Parr [104]) 

để mở nhiều dư địa tìm hiểu cho mối liên hệ giữa tổ chức không gian và phát triển kinh 

tế. Với những mô hình riêng biệt trong lĩnh vực của mình, các nhà kinh tế chưa thực sự 

tìm ra câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi này với những mô hình kinh tế trên. 

Khi Internet lần đầu xuất hiện, một số nhà nghiên cứu đã quan ngại sự "khai tử 

của khoảng cách" (Cairncross16) hay "kết thúc của địa lý" (O’Brien17), tuy nhiên điều 

ngược lại lại xảy ra. Trong khi tiến bộ của công nghệ thông tin và toàn cầu hóa đã gỡ bỏ 

nhiều rào cản cho dịch chuyển của con người, thông tin, tài sản và từ đó khả năng thực 

hiện các hoạt động, giao dịch kinh tế qua không gian trở nên dễ dàng và nhanh chóng 

hơn thì các hoạt động kinh tế của con người lại ngày càng tập trở nên tập trung hơn. 

Lợi ích kinh tế từ quần tụ hiểu ở cách rộng và cơ bản nhất là những lợi thế mang 

tính kinh tế nảy sinh từ việc những cá nhân, nhà sản xuất, doanh nghiệp hưởng lợi khi ở 

gần nhau về khoảng cách vật lý. Những lợi thế từ quần tụ này thường đến từ phía sản 

xuất (Helsley và Sullivan [56], Ihlanfeldt [63], Marshall [80]). Xu hướng nghiên cứu này 

ở Việt Nam còn tương đối mới và khiêm tốn bởi những hạn chế về số liệu khả dụng cho 

nghiên cứu. Hiện có tương đối ít những nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm về lợi ích 

kinh tế từ quần tụ, một trong số tài liệu mà LA khảo cứu được là cuốn “Kinh tế Đô thị 

và Vùng” của Trần Văn Tấn [145]. 

2.2.2. Cơ sở lý thuyết về phân vùng và tổ chức không gian vùng thành phố 

 
16 Cairncross, F. (1997) The Death of Distance: How the Communications Revolution Will Change Our Lives, 
Cambridge, Massachusetts: Harvard Business School Press 
17 O’Brien, R. (1992) Global financial integration: the end of geography, California: Royal Institute of 
International Affairs 
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Nhà kinh tế học người Pháp Francois Perroux [108] trong bài báo “Cực tăng 

trưởng” cho rằng “tăng trưởng không xảy ra ở mọi nơi cùng một lúc; mà hiện diện ở các 

điểm hoặc cực tăng trưởng, với cường độ khác nhau, trải theo các kênh khác nhau với 

hiệu quả khác nhau trên toàn nền kinh tế”. Nghiên cứu của Perroux đã nhận diện được 

hai yếu tố quan trọng của quá trình phát triển kinh tế là: tăng trưởng tập trung ở một cực 

và một hệ thống kênh để trao đổi tăng trưởng tới những bộ phận còn lại của không gian 

kinh tế đó.  

Hirschman [59] trong cuốn sách “Chiến lược phát triển kinh tế”  đã tiếp tục phát 

triển lý thuyết cực tăng trưởng của Perroux. Hirschman đồng quan điểm rằng, về mặt địa 

kinh tế, tăng trưởng có đặc điểm là phi cân bằng: một nền kinh tế muốn bứt phá đến trình 

độ phát triển cao hơn trước hết phải phát triển bên trong nó những trung tâm tăng trưởng 

vùng đủ sức mạnh. Hirschman đưa ra phân tích bổ sung về các cách mà tăng trưởng có 

thể lan tỏa từ các cực đến khu vực ngoại vi xung quanh: (1) thông qua hiệu ứng nhỏ giọt, 

phân cực; (2) thông qua phân phối đầu tư công ở cấp vùng và (3) thông qua tối ưu hóa 

sắp xếp về thể chế. 

John Meyer [85] trong bài “Kinh tế vùng: Một khảo sát” đề xuất ba loại vùng tiêu 

biểu là vùng đồng tính (homogenous) là vùng có cùng chung một đặc điểm về vật thể, 

kinh tế hoặc xã hội; vùng phân cực (nodal/polarised) là vùng bao quanh một trung tâm 

đô thị và vùng chính sách (policy-oriented) là vùng được lập trên cơ sở hành chính nhằm 

mục đính chính sách. Trên cơ sở phân loại này, Parr [103, 105] lập luận rằng VTP thuộc 

nhóm vùng phân cực và bao gồm hai cấu thành phụ thuộc vào nhau là thành phố trung 

tâm (“C zone”) và vùng ngoại vi (“S zone”) là vùng lãnh thổ bao quanh thành phố trung 

tâm. Theo Parr ba mối quan hệ tương tác về kinh tế rõ ràng nhất thể hiện qua: dòng chảy 

thương mại, dòng chảy thị trường lao động và dòng chảy vốn. 

Davoudi [39] cho rằng những mối quan hệ trong VTP không chỉ tồn tại trong 

tương tác về kinh tế mà còn ở cả những tương tác về xã hội và môi trường. Theo Davoudi, 

những sự tương tác trong VTP gồm: (1) Con người; (2) Hàng hóa; (3) Dịch vụ; (4) Vốn 
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và tài sản; (5) Rác thải và ô; (6) Tài nguyên thiên nhiên; (7) Tri thức; (8) Ứng xử xã hội, 

giá trị, cách sống, nhân dạng. 

Định nghĩa của LA cũng đã xác định hai cấu thành chính của một VTP là thành 

phố trung tâm và vùng ngoại vi. Tên gọi của hai cấu thành chính này có thể khác nhau 

theo bối cảnh cụ thể, mục đích nghiên cứu và thậm chí phụ thuộc vào xu hướng nghiên 

cứu đương thời. Trong những năm 1990 ở Mỹ đã chứng kiến cuộc tranh luận sôi nổi của 

các nhà kinh tế về mối quan hệ giữa “Đô thị” và “Ngoại ô”18. Một xu hướng nghiên cứu 

cũng nhận được quan tâm là mối quan hệ giữa “Thành thị” và “Nông thôn”, với nhiều 

nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm và những kết quả nghiên cứu phong phú, khác 

nhau19.  

Mối quan hệ giữa thay đổi trong tổ chức không gian và phát triển kinh tế lãnh thổ 

tổng thể cũng là một chủ đề được các học giả quan tâm. Kim [71] trong phân tích tổng 

hợp về quy hoạch, chính sách sử dụng đất và phát triển kinh tế đưa ra quan điểm rằng có 

tồn tại liên hệ giữa cơ cấu không gian vùng và phát triển kinh tế vùng, song đây không 

phải mối liên hệ trực tiếp mang tính nguyên nhân - kết quả mà chúng nằm trong một hệ 

thống các mối liên hệ đa chiều, phức tạp hơn (Hình 2.3). 

Một số ít công trình thực nghiệm về mối quan hệ này có thể kể ra là nghiên cứu 

của Folger [42] thung lũng Tennessee ở Mỹ trong giai đoạn 1929-1950: Folger lập luận 

rằng cấu trúc không gian vùng có tính động, khi kinh tế vùng vận động để "trưởng thành" 

hơn thì cơ cấu không gian vùng cũng vận động từ cơ cấu các cộng đồng rải rác, nhỏ lẻ 

 
18 Một số nghiên cứu tiêu biểu về mối quan hệ giữa “Đô thị” và “Ngoại ô” là: Voith, R. (1992) City and suburban 
growth: substitutes or complements?, Business Review, Federal Reserve Bank of Philadelphia, September Issue, 21-33. Savitch, 
H. V., Collins, D., Sanders, D. Markham, J. (1993) Ties that Bind: Central Cities, Suburbs, and the New Metropolitan Region, 
Economic Development Quarterly, 7(4), 341-357. Blair, J., Staley, S., Zhang, Z. (1996) The Central City Elasticity 
Hypothesis: A Critical Appraisal of Rusk’s Theory of Urban Development, Journal of the American Planning Association, 
62(3), 345-353. Helsley, R. W., Sullivan, A. M. (1991) Urban Subcenter Formation, Regional Science and Urban Economics, 
21(2) , 255-275. Wiewel, W., Persky, J., (1994) Urban Productivity and the Neighborhoods: The Case for a Federal 
Neighborhood Strategy, Environment and Planning C: Government and Policy, 12(4), 473-483. Garreau, J. (1991) Edge City: 
Life on the New Frontier, New York: Anchor Books. Fishman, R. (2008) Bourgeois Utopias: The Rise And Fall Of Suburbia, 
New York: Basic Books 
19 Một số nghiên cứu tiêu biểu về mối quan hệ giữa “Thành thị” và “Nông thôn” là: Preston, D. (1975) Rural-Urban 
and Inter-Settlement Interaction: Theory and Analytical Structure, Area, 7(3), 171-174. Copus, A. (2013) Urban-rural 
relationships in the new century: clarifying and updating the intervention logic, Warsaw: New paradigm in action – on successful 
partnerships, 7-29. Stead, D., (2002) Urban-Rural Relationships in the West of England, Built Environment, 28(4), 299-310. 
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sang cơ cấu có mức độ tập trung hóa, đô thị hóa và chuyên môn hóa cao hơn.  

 

Hình 2.3. Các liên hệ giữa sử dụng đất và đặc điểm kinh tế vùng 

Nguồn: Kim [91, tr. 43], dịch bởi LA 

Ở một số nghiên cứu, tổ chức không gian được giả thiết là một yếu tố tác động 

tới sản xuất của VTP; như vậy, được đưa vào phương trình sản xuất như một biến số. Đó 

là cách tiếp cận trong nghiên cứu của Sveikauskas [131], Segal [124], Soroka [127]: 

phân tích phương trình sản xuất của một số ngành, tổng quát hóa cho toàn VTP và tìm 

thấy bằng chứng thực nghiệm là khi dân số đô thị tăng gấp đôi thì năng suất đô thị tăng 

tương ứng là 5,98%, 8% và 10,5%. 

Ở Việt Nam hiện nay, hai VTP là VTĐ Hà Nội được tổ chức dựa theo tỉnh, bao 

gồm cả định hướng phát triển cho Hà Nội và từng tỉnh; VTP Hồ Chí Minh được tổ chức 

theo tiểu vùng, các tiểu vùng này có ranh giới chồng lấn lên địa giới hành chính của một 

số tỉnh thành. Một vành đai xanh và vùng cảnh quan được xác định rõ cho VTP Hồ Chí 

Minh trong khi nội dung này không có trong VTĐ Hà Nội. Tuy vậy, cơ sở khoa học cho 

việc tổ chức không gian này chưa thực sự rõ ràng. 
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2.2.3. Cơ sở lý thuyết về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững vùng thành 

phố 

Đô thị là môi trường sống đặc biệt của con người, với diện tích không gian hữu 

hạn, mật độ dân số cao thì những mâu thuẫn giữa các cá thể với nhau và giữa các cá thể 

với môi trường sống phức tạp hơn nhiều lần; những mâu thuẫn về kinh tế - xã hội - môi 

trường được thể hiện rõ nhất ở các đô thị. Dù chưa có một bộ tiêu chí thống nhất nào cho 

các khía cạnh PTBV đô thị, song đã có nhiều nghiên cứu về những nguyên tắc cơ bản về 

bền vững, và từ đó là những khái niệm như “thành phố xanh”, “thành phố sinh thái”, các 

mô hình phát triển đô thị bền vững20. 

Vấn đề PTBV của VTP có sự tương đồng và kế thừa với PTBV ở đô thị bởi địa 

bàn tham chiếu chính (thành phố) là giống nhau. Về PTBV ở VTP, cuốn sách “Những 

vùng thành phố bền vững” của Kidocoro và cộng sự [70] đã tập hợp kinh nghiệm quản 

trị PTBV VTP ở các nước chia theo nhóm: Châu Á, Nhật Bản, Tây Âu và Bắc Âu, Mỹ. 

Phần lớn các bài học kinh nghiệm nhấn mạnh chiến lược tăng tính bền vững ở VTP qua 

tái tạo đô thị (urban regeneration) và quản trị đô thị. 

Năm 2015, Liên Hợp Quốc có đưa ra tập hợp 17 mục tiêu PTBV gồm các lĩnh 

vực xã hội, kinh tế, môi trường và một số lĩnh vực khác, trong đó, mục tiêu số 11 có tên 

“Thành phố và cộng đồng bền vững” đã tuyên bố “đưa thành phố và những quần cư con 

người trở nên bao trùm, an toàn, chống chịu và bền vững”.  

Những mục tiêu PTBV này đã được hiện thực hoá ở Việt Nam bằng việc ban hành 

một số văn bản pháp luật quan trọng như Quyết định số 681/QĐ-TTg ngày 04/06/2019 

về việc ban hành lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 

2030 và Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/08/2018 phê duyệt Đề án phát triển đô thị 

thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030. Ở 

Luật Quy hoạch 2017 [114], nội dung về “bảo vệ môi trường” là một trong những nguyên 

 
20 Một số nghiên cứu tiêu biểu là: Gibbs, D. (2000) Ecological modernisation, regional economic development and regional 
development agencies, Geoforum, 31(1), 9-19. Kahn, M. E. (2006) Green Cities, New York: Brookings Instituion Press. 
Roseland, M. (1997) Dimensions of the eco-city, Cities, 14(4), 197-202. Haughton, G. (1997) Developing sustainable urban 
development models, Cities, 14(4), 189-195. 
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tắc cơ bản trong hoạt động quy hoạch (Khoản 2, Điều 4). Tuy vậy, những nội dung này 

đối với phát triển VTP còn chưa thực sự hiện hữu trong các văn bản pháp luật hiện nay.  

2.2.4. Cơ sở lý thuyết về quy hoạch và chính sách phát triển vùng thành phố 

Bài toán phát triển đặt ra đối với bất cứ cấp độ lãnh thổ nào không thể không gắn 

với công tác điều phối, quản trị quá trình phát triển, phân bổ nguồn lực để phát huy hiệu 

quả các tiềm năng phát triển và đảm bảo tính bền vững. 

Ở nhiều nước, việc công nhận một cách chính thống sự tồn tại của vùng thành 

phố là bước đầu tiên - và quan trọng - để hiện thực hoá các chính sách phát triển vùng 

thành phố. Trong một báo cáo của Văn phòng Phó Thủ tướng Anh [81] có tiêu đề “Khuôn 

khổ cho Vùng thành phố” đã công nhận bản chất, chức năng của VTP là một đơn vị hợp 

lý cho phát triển kinh tế - xã hội ở Anh như sau: 

“Ở quy mô hoạch định chính sách, VTP là cộng hưởng kinh tế và văn hóa lớn 
hơn những vùng hành chính và đơn vị địa phương hiện có. Vùng thường quá 
lớn để nắm bắt được những liên kết chức năng và địa lý của đời sống hàng 
ngày. Quận [hạt] lại quá nhỏ để được cân nhắc như một ‘đơn vị’ cho những 
quyết định chiến lược ở những lĩnh vực giao thông, phát triển kinh tế, quy 
hoạch, nhà ở. Quan tâm nghiêm túc tới VTP đã lớn hơn bởi vì ‘tầm ảnh hưởng’ 
của các thành phố được mở rộng, khiến cho những ranh giới chính quy của 
chúng ngày càng lỗi thời và bởi sự công nhận bản chất chức năng của VTP 
khiến chúng ngày càng hợp lý cho các vấn đề chiến lược” (tr. 5) 

Ngân hàng Thế giới [73] điểm lại và phân tích trong báo cáo “Vùng thành phố: 

Bài học mới từ Anh Quốc”. Theo đó ba bài học quản trị quan trọng rút ra là: (1) Cơ chế, 

khuôn khổ cho VTP là công cụ chính sách quan trọng để thành phố và vùng ngoại ô phát 

huy tối đa các hợp tác kinh tế của mình; (2) Những gói kinh tế cho VTP tạo tiền đề hướng 

tới mô hình thể chế phát triển lãnh thổ phù hợp trong bối cảnh mới; và (3) chính phủ 

trung ương cần sự tham gia tích cực để kiến tạo môi trường phù hợp cân bằng giữa các 

thành phố truyền thống và mở rộng đô thị. 

Sự hình thành và các hoạt động phát triển VTP đều phải được quản lý và tổ chức 

thực hiện có hệ thống và tuân thủ các quy định của pháp luật. Ở Việt Nam tại thời điểm 

hiện nay, một trong những công cụ chủ đạo của quản lý, phát triển lãnh thổ ở nước ta là 
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Luật Quy hoạch 2017 [114]. Theo Luật Quy hoạch 2017, quy hoạch được hiểu 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". Nói một cách chung nhất, quy hoạch là việc bố trí, sắp xếp 

các hoạt động kinh tế - xã hội (a) trên một lãnh thổ xác định, (b) cho thời kỳ xác định và 

(c) vì mục tiêu cụ thể. Những nội dung này được quy định tương đối cụ thể theo Luật 

Quy hoạch: về lãnh thổ xác định gồm cấp tổng thể quốc gia, vùng và tỉnh; về thời kỳ xác 

định là 10 năm và mục tiêu cụ thể - cũng là yêu cầu cao nhất - là PTBV. 

Hiện nay, VTP không phải một cấp quản lý hành chính theo Hiến pháp [111] (căn 

cứ theo điều 110), song khi các quy định về VTP được luật hóa thì các nội dung về quy 

hoạch VTP phải tuân thủ pháp luật Việt Nam về quy hoạch. Trong LA, quy hoạch VTP 

là một cấp quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia trong tương lai và nội dung về 

quy hoạch VTP bao gồm các nội dung đã được quy định tại Luật Quy hoạch 2017 và các 

văn bản pháp luật có liên quan về quy hoạch có hiệu lực thực thi. 

Theo tinh thần của Luật Quy hoạch 2017 [114], có thể hiểu Quy hoạch VTP là 

một loại quy hoạch vùng cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia ở cấp vùng thành phố 

về không gian, các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và 

phân bố dân cư nông thôn, kết cấu hạ tầng, nguồn nước lưu vực sông, sử dụng tài nguyên 

và bảo vệ môi trường trên cơ sở kết nối các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong 

vùng thành phố. 

2.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng, tiêu chí đánh giá hình thành và phát triển vùng 

thành phố 

2.2.5.1.  ác nhân tố ảnh hưởng đến hình thành và phát triển vùng thành phố 

Sự hình thành và phát triển VTP chịu sự tác động của nhiều nhân tố ảnh hưởng, 

trong đó các nhân tố cơ bản là: yếu tố thuộc về chủ trương, cơ chế và chính sách; yếu tố 

thuộc về các điều kiện phát triển nội tại trong vùng thành phố; yếu tố thuộc về nhu cầu 

và khả năng liên kết phát triển giữa các địa phương cấu thành vùng thành phố. 
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1.  hủ trương phát triển và khung pháp lý cho phát triển vùng thành phố và sự 

quản lý của Nhà nước 

Chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển và quản 

lý VTP vừa là công cụ quản lý nhà nước (QLNN) vừa thể hiện tầm nhìn của Đảng và 

trách nhiệm của các cơ quan QLNN. Quan điểm của LA đó là trong điều kiện thực tiễn 

ở Việt Nam, để một VTP có thể được hình thành, nhất thiết cần có đường lối, chủ trương, 

định hướng của Trung ương về việc hình thành và phát triển VTP. Hiện nay, VTP vừa 

không phải một đơn vị hành chính theo quy định của Hiến pháp [111], vừa không phải 

một cấp quy hoạch được quy định trong hệ thống quy hoạch quốc gia theo Luật Quy 

hoạch 2017 [114] do vậy để một VTP được hình thành ở Việt Nam, nhất thiết cần có chủ 

trương phát triển được Trung ương định hướng. Cần phải nói rằng, VTĐ Hà Nội và VTP 

Hồ Chí Minh hiện nay đã được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ song 

quyết định được ban hành cho QHXD của hai VTP đó được ban hành trước khi Luật 

Quy hoạch 2017 có hiệu lực. Do vậy, hai VTP này tồn tại còn trên phương diện kĩ thuật 

và chưa phản ánh tinh thần của Luật Quy hoạch 2017. 

Việc có một chủ trương phát triển khung pháp lý cho phát triển VTP được định 

danh chính thống, rõ ràng có hai ý nghĩa quan trọng cho phát triển VTP. Ý nghĩa thứ nhất 

là thống nhất cách hiểu và phối hợp giữa các cơ quan QLNN bởi VTP cũng là một cấp 

độ đa ngành, liên ngành. Ý nghĩa thứ hai là tạo cơ hội mở đường cho nhiều chính sách 

phát triển ở cấp độ VTP. Đây là một kinh nghiệm được quan sát ở cả những nước phát 

triển và đang phát triển. Thí dụ, việc công nhận và công bố “Khung khổ cho Vùng Thành 

phố” bởi Văn phòng Phó Thủ tướng Anh (Marvin và cộng sự [81]) đã mở đường cho 

những gói đầu tư cho các VTP ở Anh và Scotland (Larkin và Marshall [73]). Ở hai nước 

láng giềng là Philippines và Indonesia, việc công nhận chính thức và thiết lập thể rõ ràng 

cho hai VTP Manila và VTP Jakarta đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho hai VTP này nhận 

được sự quan tâm nghiên cứu và hỗ trợ tài chính từ các tổ chức quốc tế - một nguồn lực 

để phát triển rất cần thiết và có giá trị. 
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Do vậy, chủ trương, đường lối phát triển của Trung ương và cách quản lý của Nhà 

nước có ý nghĩa rất quan trọng cho sự hình thành và phát triển VTP. Nếu chủ trương, 

đường lối chưa có hoặc chưa rõ thì sự hình thành và phát triển VTP khó đạt được những 

kết quả như mong đợi; mặt khác, nếu có chủ trương cụ thể và sự thống nhất trong quản 

lý, điều hành thì sẽ đạt được những kết quả kì vọng như trường hợp của của Anh Quốc. 

2. Hội tụ các nguồn lực kinh tế phù hợp cho hình thành và phát triển vùng thành 

phố 

Tương tự như các cấp độ lãnh thổ khác, phát triển VTP đòi hỏi sự hội tụ và phát 

huy hợp lý các nguồn lực cho phát triển. Những nguồn lực phát triển ‘truyền thống’ bao 

gồm vốn đầu tư, nguồn nhân lực (Solow [126]) và khoa học công nghệ (Romer [116], 

Lucas [78]). Song khác với những cấp độ lãnh thổ khác như cấp tỉnh hay cấp vùng, điểm 

khác biệt của VTP là sự hiện diện của một thành phố trung tâm có vai trò đầu tàu, dẫn 

dắt và lan tỏa phát triển đến khu vực ngoại vi xung quanh (Perroux [108], Hirschman 

[59], Parr [103, 105], Davoudi [39]) do vậy mà những nguồn lực ‘phi truyền thống’ cũng 

rất quan trọng: (1) lợi ích kinh tế từ quần tụ (hay kinh tế đô thị); (2) khu vực kinh tế phi 

chính thức; (3) kinh tế số. 

Lợi ích kinh tế từ quần tụ (agglomeration economies - cũng có một số nghiên cứu 

gọi là ‘kinh tế kết khối’) ở cách hiểu rộng và cơ bản nhất, là những lợi ích khi các hoạt 

động kinh tế xảy ra trong sự gần gũi về khoảng cách địa lý. Những hoạt động kinh tế này 

bào gồm các hoạt động sản xuất, thương mại, trao đổi giữa các nhà sản xuất; kết nối giữa 

người lao động và doanh nghiệp; các hoạt động mua sắm, tiêu dùng. Về bản chất, lợi ích 

kinh tế từ quần tụ là những ngoại ứng tích cực xảy ra khi các hoạt động kinh tế diễn ra 

gần cận nhau (Marshall [80], Glaeser [49], Rossenthal và Strange [117]) và là một lợi 

thế quan trọng, đặc biệt ở đô thị với mật độ dân số, mật độ lao động cao hơn so với khu 

vực nông thôn, ngoại thành.  

Kinh tế phi chính thức (hay phi chính thống) - có thể hiểu là khu vực kinh tế 

không nằm dưới sự kiểm soát của pháp luật và ở Việt Nam 82% việc làm có thể được 

định nghĩa là việc làm phi chính thức (Cling, Razafindrakoto và Roubaud [35]), quy mô 
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nền kinh tế phi chính thức này là rất lớn song lại đang không được nhận diện và quản lý. 

Nếu được nhận diện và quản lý tốt hơn, nền kinh tế phi chính thức có thể trở thành một 

bộ phận của nền kinh tế chính thức, mang đến những nguồn lực phát triển mới cho vùng. 

Trong bối cảnh mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế, toàn cầu hóa, thì việc thu hút 

và sử dụng có hiệu quả công nghệ hiện đại phục vụ phát triển là rất quan trọng. Trong 

bối cảnh của Cách mạng công nghiệp 4.0 và gần đây là những thói quen làm việc mới 

do ảnh hưởng của Đại dịch COVID-19, phát triển kinh tế số là xu hướng tất yếu của thời 

đại và cũng là cơ hội mới cho phát triển. Kinh tế số nhìn chung không đòi hỏi nhiều về 

điều kiện tự nhiên, nguyên liệu đầu vào song lại đòi hỏi nhiều nguồn lực về tài chính để 

đầu tư cơ sở hạ tầng, trao đổi và đón nhận cơ sở hạ tầng cho kinh tế số. 

Như đã phân tích ở trên, quá trình hình thành và phát triển VTP là hai quá trình 

đan xen, song hành và cùng ảnh hưởng đến nhau. Một hình thái tổ chức đô thị ở khởi 

điểm nào cũng cần thời gian hội tụ đủ các nguồn lực, động lực nội tại mới có thể chuyển 

biến thành hình thái đô thị cao cấp hơn. Bên cạnh những nguồn lực phát triển truyền 

thống, thì nguồn lực kinh tế quần tụ, kinh tế phi chính thức, kinh tế số rất cần được quan 

tâm, khai thác hiệu quả hơn. 

3. Sự hiện diện của một đô thị trung tâm với ảnh hưởng rõ ràng và mối quan hệ 

kinh tế - xã hội bền vững giữa thành phố trung tâm và các đô thị thuộc khu vực lãnh thổ 

lân cận 

Điểm nổi bật của VTP so với các đơn vị lãnh thổ khác là sự hiện diện và vị thế 

đầu tàu, quan trọng của thành phố trung tâm so với khu vực lãnh thổ ngoại vi và sự hiện 

diện của các mối quan hệ kinh tế - xã hội giữa hai bộ phận ấy với nhau. Đây cũng là 

nhân tố quan trọng để xác định và phân biệt VTP với các đơn vị lãnh thổ khác và giữa 

các VTP với nhau.  

Là một đối tượng nghiên cứu được phát triển, hoàn thiện ở nhiều góc độ đa ngành, 

liên ngành, đã có rất nhiều cách hiểu, phân loại, định nghĩa khác nhau về VTP. Song mỗi 

điều kiện về kinh tế - xã hội, thể chế, văn hoá, lối sống, v.v. ở từng quốc gia khác nhau 
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ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến các đặc điểm kinh tế - xã hội, thể chế, văn hoá, lối sống, v.v. 

ở từng VTP ở quốc gia đó. Thí dụ, việc định nghĩa VTP dựa trên thói quen di chuyển đi 

làm - như trong nghiên cứu của Berry và cộng sự [14] và Hall và cộng sự [54] - cơ bản 

xuất phát từ việc người lao động ở Mỹ và Anh sẵn sàng di chuyển khoảng cách xa hàng 

ngày, sử dụng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông hiện đại, đã trở thành một hiện tượng 

được công nhận và theo dõi được, đặc thù ở những nước phương Tây. 

Từ góc nhìn kinh tế, nhiều định nghĩa về VTP trên thế giới phụ thuộc vào nghiên 

cứu tương tác giữa các cấu thành VTP với nhau, với yêu cầu chung về số liệu là số liệu 

mang tính động (thí dụ, trao đổi hàng hóa hay dịch chuyển lao động giữa các đơn vị hành 

chính như tỉnh/thành phố, quận/huyện, v.v.). Tuy vậy, việc này lại tương đối khó khăn ở 

Việt Nam bởi số liệu ở Việt Nam hiện nay còn mang tính ‘tĩnh’ (thí dụ, được công bố 

theo giới hạn thời gian năm, quý và giới hạn trong một phạm vi hành chính nhất định 

như tỉnh, vùng, v.v.). Vấn đề về số liệu, dữ liệu về kinh tế - xã hội nói chung và về đô 

thị nói riêng vốn luôn là một hạn chế đáng kể ở Việt Nam (Ngân hàng Thế giới và Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư [93]) song quan điểm của LA là nếu để chờ hệ thống cơ sở dữ liệu, 

số liệu ở nước ta đạt đến mức độ tin cậy và tính truy cập đủ để nghiên cứu còn là một 

hành trình rất dài hạn. Kết quả phân tích của LA (trình bày ở Chương 3) cho thấy trong 

điều kiện số liệu hiện có cho phép vẫn có thể áp dụng một số phương pháp thực nghiệm 

để nghiên cứu về nhân tố này tới hình thành và phát triển VTP ở Việt Nam. 

4. Khả năng liên kết và nhu cầu liên kết phát triển giữa các địa phương cấu thành 

vùng thành phố 

Đặc điểm cơ bản của VTP là được cấu thành từ nhiều đơn vị hành chính cấp thấp 

hơn tạo thành một ‘thực thể’ thống nhất về kinh tế - xã hội và hành chính - quản trị. Nếu 

sự hình thành và quá trình phát triển VTP dựa trên sự đồng thuận, hợp tác giữa các địa 

phương thì kết quả hình thành và phát triển VTP sẽ được tối đa hóa, sự dịch chuyển, trao 

đổi và khai thác các nguồn lực phát triển được tối ưu hóa. Ngược lại, nếu giữa các địa 

phương trong VTP không có sự thống nhất, đồng thuận cao sẽ là cản trở lớn tới hình 

thành và quá trình phát triển VTP; các nguồn lực không được sử dụng hiệu quả và thậm 
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chí những chính sách của Nhà nước cho VTP không phát huy được mục đích mong đợi. 

Trong điều kiện của Việt Nam, đây là một nhân tố quan trọng bởi vấn đề liên kết 

vùng, liên kết giữa các tỉnh vốn đã được thảo luận từ lâu và thực tế ở nước ta cho thấy 

chưa thực sự có một giải pháp nào hiệu quả cho vấn đề liên kết vùng (Trần Thị Thu 

Hương và Lê Viết Thái [142], Bùi Tất Thắng [24], Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế 

Trung ương và Aus4Reform [150]). 

2.2.5.2.  ác tiêu chí đánh giá hình thành và phát triển vùng thành phố 

Để đánh giá phát triển VTP, một số tiêu chí cơ bản (căn cứ theo các nội dung về 

VTP đã được xác định) được lựa chọn như sau: 

a)  ề phát triển kinh tế vùng thành phố 

Một số tiêu chí lựa chọn đánh giá gồm: (i) Quy mô kinh tế, tốc độ tăng trưởng 

kinh tế; (ii) Cơ cấu kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tốc độ tăng trưởng các ngành; 

(iii) Thu nhập bình quân đầu người; (iv) Cơ cấu lao động. 

b)  ề tăng trưởng dân số và đô thị hoá vùng thành phố 

Một số tiêu chí lựa chọn đánh giá gồm: (i) Quy mô dân số, tăng trưởng dân số; 

(ii) Xu hướng dân số; (iii) Tỉ lệ đô thị hoá; (iv) Hệ thống đô thị. 

c)  ề mở rộng không gian phát triển vùng thành phố 

Bởi tính chất cố định của phạm vi, ranh giới VTP, sự mở rộng về không gian vùng 

thành phố được đánh giá thông qua hiện trạng sử dụng đất và định hướng sử dụng đất 

trong tương lai. Dư địa phát triển về không gian VTP được đánh giá qua sự chuyển dịch 

cơ cấu sử dụng đất ở trong VTP 

d)  ề phát triển hạ tầng và bảo vệ môi trường vùng thành phố 

Hệ thống kết cấu hạ tầng có vai trò kết nối, tăng sự tương tác giữa các hợp phần 

trong một VTP, cũng có vai trò là các ‘kênh’ phân bổ các nguồn lực phát triển giữa thành 

phố trung tâm và vùng ngoại vi và giữa các hợp phần với nhau. Nhưng cũng qua các 

kênh ấy mà những tác động về môi trường cũng được trung chuyển giữa các bộ phận 
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[39]. (i) Thực trạng về phát triển kết cấu hạ tầng và (ii) một số chỉ tiêu về môi trường - 

trong khả năng tiếp cận số liệu cho phép - được lựa chọn để đánh giá 

e)  ề quản trị vùng thành phố 

Quản trị VTP là QLNN về VTP với sự tham gia của các tổ chức chính trị, xã hội 

và cộng đồng dân cư. Nếu VTP có cơ chế, mô hình quản trị VTP thì nội dung này cũng 

được đánh giá trên cơ sở hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động. 

2.3. Thực tiễn hình thành và phát triển vùng thành phố, một số bài học 

kinh nghiệm 

2.3.1. Thực tiễn về hình thành và phát triển vùng thành phố trong nước 

Hiện ở nước ta có hai VTP được Thủ tướng Chính phủ chính thức ban hành quyết 

định thành lập là VTĐ Hà Nội theo Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 06/05/2016 về việc 

phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm 

nhìn đến năm 2050 (sau đây là ‘Quyết định số 768/QĐ-TTg năm 2016 về VTĐ Hà Nội’ 

[136]) và VTP Hồ Chí Minh theo Quyết định số 2076/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 về việc 

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 

và tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây là ‘Quyết định số 2076 năm 2017 về VTP Hồ Chí 

Minh’ [137]) (minh họa tương ứng ở Hình 2.4 và Hình 2.5)21. 

Nhìn chung, những nội dung trong hai quyết định phê duyệt QHXD hai VTP của 

nước ta có nhiều điểm tương đồng như các chỉ tiêu dân số, đô thị hóa, định hướng phát 

triển chung vào năm 2030 (Bảng 2.1), và về việc thành lập Ban chỉ đạo QHXD tương 

ứng cho VTĐ Hà Nội và VTP Hồ Chí Minh. Tuy vậy, điểm khác biệt đáng chú ý giữa 

hai quy hoạch xây dựng VTĐ Hà Nội và VTP Hồ Chí Minh là về tổ chức không gian, 

trong đó VTĐ Hà Nội được tổ chức dựa theo cấp tỉnh còn VTP Hồ Chí Minh được tổ 

chức theo tiểu vùng có ranh giới chồng lấn lên địa giới hành chính của một số tỉnh thành. 

 
21 QHXD cho VTĐ Hà Nội được công bố lần đầu năm 2008, điều chỉnh gần nhất năm 2016; đối với Vùng thành 
phố Hồ Chí Minh, quy hoạch xây dựng được công bố lần đầu năm 2008 cập nhật gần nhất năm 2017 
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Một vành đai xanh và vùng cảnh quan được xác định rõ cho VTP Hồ Chí Minh trong khi 

nội dung này là hành lang xanh cho VTĐ Hà Nội. 

Từ phân tích hai trường hợp của VTĐ Hà Nội và VTP Hồ Chí Minh có thể rút ra 

ba nhận định như sau. Một là, hiện còn rất thiếu cơ sở pháp lý cho quản lý, phát triển 

VTP ở nước ta. Hiện nay, cơ sở pháp lý cho việc hình thành hai VTP trên (qua các Quyết 

định đã được ban hành) chỉ đựa vào một nội dung duy nhất là ở Khoản 1, Điều 06, Nghị 

định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch 

xây dựng với nội dung: "các vùng liên tỉnh (bao gồm cả vùng đô thị lớn) ... được lập quy 

hoạch xây dựng vùng theo quyết định của Thủ tướng  hính phủ trên cơ sở đề xuất của 

Bộ Xây dựng, phù hợp với chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; đáp 

ứng yêu cầu quản lý, đảm bảo phân bổ nguồn lực quốc gia có hiệu quả". Trong khi đó, 

theo Điều 05, Luật Quy hoạch 2017, hệ thống quy hoạch quốc gia gồm: quy hoạch cấp 

quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đơn vị hành chính - kinh tế đặc 

biệt, quy hoạch đô thị - nông thôn. Như vậy, cơ sở pháp lý cho việc ban hành các Quyết 

định phê duyệt quy hoạch xây dựng VTĐ Hà Nội và VTP Hồ Chí Minh còn tương đối 

lỏng lẻo, chưa rõ vị trí của VTP Nam nằm ở đâu trong hệ thống quy hoạch quốc gia. 

Hai là, không có một công cụ chính sách nào theo dõi sự phát triển VTP ở Việt 

Nam. Trong những năm qua, Chính phủ đã cho thấy sự sẵn sàng đổi mới và công tác sâu 

sát hơn trong giám sát tăng trưởng, phát triển ở cả cấp quốc gia và địa phương; ví dụ như 

việc sử dụng hệ thống phân loại đô thị nhằm phân loại và khuyến khích các thành phố 

cải thiện vị thế của mình (Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13, Quyết định số 

445/QĐ-TTg ngày 07/04/2009 về Phê duyệt điều chỉnh định hướng quy hoạch tổng thể 

phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050) hay thậm chí là 

việc duy trì sử dụng và ban hành các chỉ số như chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ 

số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI). Điều đó chứng tỏ rằng Chính phủ đã 

quan tâm và dành nguồn lực để hỗ trợ phát triển đô thị và các địa phương ở Việt Nam; 

nhưng đối với VTP thì vẫn chưa có công cụ nào hỗ trợ giám sát và đánh giá thực trạng 

phát triển KT-XH và không gian cho các VTP. 
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(A) 

 
(B) 

Hình 2.4. Vùng thủ đô Hà Nội 

Nguồn: Wikipedia22 và Quyết định số 768/QĐ-TTg năm 2016 về  TĐ Hà Nội [136]. Ghi chú: (a)  ùng 

thủ đô Hà Nội và (b) Quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 
(A) 

 
(B) 

Hình 2.5. Vùng thành phố Hồ Chí Minh 

Nguồn: Wikipedia23 và Quyết định số 2076/QĐ-TTg năm 2017 về VTP Hồ  hí Minh’ [137]. Ghi 

chú: (A) Vùng thành phố Hồ Chí Minh và (B) Sơ đồ định hướng không gian phát triển Vùng thành phố 

Hồ Chí Minh giai đoạn 2005-2020, tầm nhìn đến năm 2050 

 
22 Wikipedia (2021) Hanoi Capital Region: https://en.wikipedia.org/wiki/Hanoi_Capital_Region (truy cập ngày 
01/12/2022) 
23 Wikipedia (2021) Ho Chi Minh City metropolitan area: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ho_Chi_Minh_City_metropolitan_area (truy cập ngày 01/12/2022) 
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Bảng 2.1. Một số nội dung cụ thể trong quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội và 

vùng Thành phố Hồ Chí Minh 

 Vùng Thủ đô Hà Nội Vùng Thành phố Hồ Chí Minh 
Năm 2016 2017 

Thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ 

Ranh giới Hà Nội và 09 tỉnh lân cận Thành phố Hồ Chí Minh và 07 tỉnh lân 
cận 

Diện tích 24.317,7 km2 30.303 km2  

Chỉ tiêu  ân 
số và đô thị 
hóa vào năm 
2030 

21-23 triệu dân (trong đó 11.5-13.8 
triệu là dân số đô thị), tỉ lệ đô thị hóa 
55-60% 

24-25 triệu dân (trong đó 18-19 triệu là 
người dân đô thị), tỉ lệ đô thị hóa 70-75% 

Tổ chức 
không gian 

Chia thành các tỉnh, với Hà Nội là trung 
tâm toàn vùng 

Chia thành các tiểu vùng, hành lang phát 
triển và hành lang xanh; TP. Hồ Chí 
Minh và một phần tỉnh Long An, Bình 
Dương, Đồng Nai là trung tâm toàn vùng 

Định hướng 
phát triển 

- Định hướng cho Hà Nội và các tỉnh 

- Hệ thống đô thị 

- Nông thôn 

- Các cụm công nghiệp và tiểu công 
nghiệp 

- Thương mại và Dịch vụ 

- Du lịch 

- Bảo tồn và Không gian xanh 

- Hạ tầng xã hội 

- Hạ tầng kỹ thuật 

- Giao thông vận tải 

- Đánh giá Môi trường Chiến lược 

- Danh sách dự án ưu tiên đầu tư 

- Định hướng cho các tiểu vùng 

- Hệ thống đô thị 

- Phát triển công nghiệp 

- Khoa học, Giáo dục và Đào tạo 

- Thương mại và Dịch vụ 

- Du lịch 

- Bảo tồn 

- Văn hóa và Thể thao 

- Hạ tầng kỹ thuật 

- Giao thông vận tải 

- Đánh giá Môi trường Chiến lược 

- Danh sách dự án ưu tiên đầu tư 

Nguồn: tổng hợp từ nội dung của Quyết đinh số 768/QĐ-TTg năm 2016 về  TĐ Hà Nội [136] 

và Quyết định số 2076/QĐ-TTg năm 2017 về VTP Hồ  hí Minh [137]; dựng bảng bởi LA 

Ba là, quản lý VTP ở Việt Nam (Hình 2.6) tuy đã có quy định nhưng chưa thực 

sự phát huy được hiệu quả mong đợi. Thí dụ, Nghị định số 91/2021/NĐ-CP ngày 

21/10/2021 về cơ chế phối hợp giữa các tỉnh, thành phố trong VTĐ Hà Nội đã quy định 

nhiều nội dung liên quan đến phối hợp, quản lý trong phạm vi VTĐ Hà Nội như về 
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nguyên tắc phối hợp (Điều 4), về cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin của vùng (Điều 10), 

về hội đồng điều phối VTĐ Hà Nội (Điều 13). Một thí dụ khác là theo khoản 12, Điều 1 

và Điều 2, Quyết định số 768/QĐ-TTg năm 2016 về VTĐ Hà Nội và khoản 1, khoản 2, 

Điều 2, Quyết định số 2076/QĐ-TTg năm 2017 về VTP Hồ Chí Minh trước đây đã có 

quy định về Ban chỉ đạo VTĐ Hà Nội và Ban chỉ đạo VTP Hồ Chí Minh, song thực tế 

hoạt động của các Ban chỉ đạo này còn nặng về hình thức, kém hiệu quả. Đối với Nghị 

định số 91/2021/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định về quản trị VTP, song do thời gian 

ban hành còn chưa lâu nên vẫn chưa phát huy được tác dụng của chính sách này. 

 
(A) 

 

 
(B) 

Hình 2.6. Hai mô hình quản lý vùng thủ đô Hà Nội 

Nguồn: Quyết định số 2501/QĐ-TTg ngày 22/12/2016 về điều chỉnh, bổ sung quyết định số 320/QĐ-

TTg ngày 25/03/2008 của Thủ tướng  hính phủ về nhân sự ban chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng 

vùng thủ đô Hà Nội; Nghị định số 91/2021/NĐ-CP [31]. Ghi chú: (A) Ban quản lý Quy hoạch và phát 

triển VTĐ Hà Nội và (B) Hội đồng điều phối VTĐ Hà Nội 

2.3.2. Thực tiễn về hình thành và phát triển một số vùng thành phố nước ngoài 

2.3.2.1.  ùng Đại thành phố London (Greater London Area) 

Vùng Đại thành phố London được chính thức thành lập với Đạo luật về Chính 

quyền London24 công nhận vùng đô thị lớn London được biết đến ngày nay có tên gọi 

 
24 London Government Act (1963). URL: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1963/33 (truy cập ngày 
01/12/2022) 
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chính thức là Greater London. Những chỉnh sửa Đạo luật về sau dần bãi bỏ hệ thống 

quản trị hai cấp là thành phố London và Hội đồng đại London, thay vào đó là thành lập 

chính quyền Đại London quản trị chung cho toàn vùng (Greater London Authority - 

GLA). Từ năm 1965, London gồm có 32 hội đồng quận nhỏ và hội đồng thành phố 

London25. Bộ máy quản lý gồm thị trưởng thành phố London và hội đồng thành phố.  

 
(A) 

 
(B) 

Hình 2.7. Vùng Đại thành phố London  

Nguồn: London Plan26. Ghi chú: (A) Ranh giới hành chính vùng Đại thành phố London và (B) Cơ cấu 

vùng Đại thành phố London phân theo hoạt động kinh tế 

Về tổ chức không gian, vùng Đại thành phố London được chia làm năm tiểu vùng 

với ranh giới hành chính được xác định cụ thể gồm: Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung tâm 

(Hình 2.7A). Việc phân định các tiểu vùng hành chính London chủ yếu phục vụ việc xây 

dựng mô hình và lập quy hoạch giao thông London theo khu vực. Bên cạnh đó, không 

gian kinh tế của vùng London còn được chia thành Thành phố trung tâm, Nội London 

và Ngoại London (Hình 2.7B). 

- Khu vực hoạt động trung tâm (central activities zone): là khu vực trung 
tâm vùng, diễn ra các hoạt động kinh tế tập trung quan trọng.  

 
25 Vùng Đại thành phố London: Greater London Area; 32 hội đồng quận nhỏ: borough council; hội đồng thành phố 
London: City of London 
26 London Plan (2016). URL: https://www.london.gov.uk/programmes-strategies/planning/london-plan/past-
versions-and-alterations-london-plan/london-plan-2016/london-plan-2016-pdf (truy cập ngày 01/12/2022) 
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- Nội London (inner london): Khu vực bao quanh trung tâm London, là 
nơi có sự tăng trưởng và phát triển mạnh. Khu vực nội London có diện 
tích nhỏ hơn ngoại London song lại có mật độ dân số cao hơn.  

- Ngoại London (outer london): Khu vực ngoại London bao gồm một 
khu vực rộng lớn xung quanh vùng nội London, là nơi có nhiều khu vực 
dân sinh ngoại ô và cả các khu ngoại ô công nghiệp. Đây là khu vực 
khoảng 60% người dân London sống, với khoảng 40% số lượng việc 
làm của toàn London. 

Hội đồng quận của London và hội đồng thành phố London có trách nhiệm cung 

cấp các dịch vụ công hàng ngày cho người dân bao gồm giáo dục, nhà ở, các dịch vụ xã 

hội, môi trường cùng các dịch vụ, giải trí, nghệ thuật. Thị trưởng thành phố London đặt 

ra một tầm nhìn chung cho London. Thị trưởng có nhiệm vụ xây dựng các chiến lược 

cho toàn vùng thành phố London như phát triển kinh tế, giao thông, phát triển không 

gian, đa dạng sinh học, văn hóa du lịch, v.v. Tầm nhìn chiến lược phát triển và những 

chính sách tiêu biểu được hệ thống qua quy hoạch London với công bố gần nhất vào năm 

2016 bao gồm toàn diện các mục tiêu phát triển: tổ chức không gian, kinh tế, con người, 

giao thông, không gian sống, ứng phó với BĐKH, kế hoạch hành động.  

Về xác định phạm vi ranh giới vùng đại thành phố, ranh giới của vùng đại thành 

phố London được xác định và giữ nguyên từ năm 1965 đến nay. Trước năm 1965, 

London có một phạm vi, ranh giới được xác định từ năm 1889 nhỏ hơn, song đã lỗi thời; 

rất nhiều người lao động ở ngoại ô London hưởng lợi từ công việc trả lương cao hơn ở 

London song lại không đóng thuế cho thành phố, nơi cung cấp nhiều dịch vụ và phúc lợi 

xã hội cho họ. Xuất phát từ việc phạm vi, ranh giới của London không còn phản ánh 

đúng thực tế sống và làm việc hàng ngày của người lao động, Ủy ban Hoàng gia Anh về 

Chính quyền địa phương ở Vùng Đại London được thành lập để kiện toàn lại toàn bộ 

phạm vi, ranh giới hành chính của London. Sử dụng ba tiêu chí chính và một quy trình 

khảo sát, phỏng vấn quy mô lớn, một ranh giới mới rộng hơn cho vùng Đại thành phố 

London được thiết lập và được sử dụng cho đến ngày hôm nay. 

2.3.2.2.  ùng thủ đô Berlin-Brandenburg 

Kể từ năm 1990, sau khi bức tường Berlin sụp đổ, quy hoạch đô thị ở Berlin không 
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còn được phân định cho Đông Berlin và Tây Berlin, mà tích hợp quy hoạch chung cho 

một thành phố thống nhất. Năm 1994, Quy hoạch sử dụng đất cho Berlin lần đầu tiên có 

hiệu lực, với mục tiêu phát triển có hệ thống toàn bộ khu vực thành phố, với diện tích 

900 km2, và làm cơ sở cho các quy hoạch phát triển địa phương của 12 quận. Quy hoạch 

sử dụng đất Berlin thường xuyên được cập nhật, bản quy hoạch gần đây nhất là năm 

2015. 

Hình 2.8 thể hiện một bức tranh đơn giản về mật độ dân số trong không gian giữa 

Berlin và khu vực ngoại vi xung quanh - cũng là bang Brandenburg xung quanh, một số 

đặc điểm cơ bản của vùng thành phố Berlin có thể thấy là: 

- Khu vực trung tâm thành phố (tiếng Đức: Innenstadt mit City-
bereichen): khu vực trung tâm thành phố nằm trong tuyến giao thông 
đường sắt vòng tròn, khu vực màu nâu thẫm được các nhà quy hoạch 
gọi là giống với hình "đầu chó". 

- Khu vực chuyển tiếp/ngoại ô (tiếng Đức: Siedlungsflächen 
unterschiedlicher Dichte): thể hiện bởi các mảng màu đỏ là các khu vực 
dân cư với kích thước khác nhau tương ứng với các màu đỏ, cam. 

- Khu vực không gian phong cảnh (tiếng Đức: Flächennutzung Planning 
und stadtplanerische): là khu vực thiên nhiên bên ngoài được kết nối 
với nhau bằng các tuyến giao thông đường bộ. 

Theo như Quy hoạch chung Berlin-Brandenburg, thành phố Berlin có một vùng 

lãnh thổ ngoại vi bao quanh thành phố (Berliner Umland) bao gồm thủ phủ của bang 

Brandenburg và các thị trấn, quận, xã xung quanh (Hình 2.9A). 

Về quản trị, thành phố Berlin nằm trong bang Brandenberg, và bởi một số đặc 

điểm khác biệt về dân số, lãnh thổ, từ đầu những năm 1990s Berlin và Brandenberg đã 

bắt đầu có ý tưởng lập quy hoạch chung cho hai bang. Để thực hiện điều này, một cơ 

quan quy hoạch chung của hai bang được thành lập vào năm 1996, với cơ sở pháp lý là 

Tuyên bố lập quy hoạch chung Berlin-Brandenberg 1996 (được cập nhật vào năm 2011 

những nguyên tắc dẫn đường cho tương lai của vùng thủ đô, và sau đó là quy hoạch phát 

triển chung Berlin-Brandenburg [87] hay còn gọi là vùng thủ đô Berlin-Brandenburg và 
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sử dụng tên gọi này cho các chính sách quy hoạch không gian của chính quyền liên bang 

và bang. 

 

 

Nguồn: Bộ phát triển đô 

thị và nhà ở Thượng viện 

Đức27 

Hình 2.8. Cơ cấu không gian của vùng thành phố Berlin 

 
(A) 

 
(B) 

Hình 2.9. Berlin và vùng Thủ đô Berlin-Brandenburg 

Nguồn: Gemeinsame Landesplanungsabteilung28. Ghi chú: (A) Berlin và ngoại ô Berlin theo quy 

hoạch vùng thủ đô Berlin-Brandenburg và (B) Quy hoạch vùng thủ đô Berlin-Brandenburg 

 
27 Senate Department for Urban Development and Housing (2020) Strategic basis - Integrated of land use 
planning into state-wide and regional planning policies. URL: 
https://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/fnp/en/strategische_grundlagen/index.shtml (truy cập ngày 
01/12/2022) 
28 Gemeinsame Landesplanungsabteilung (2012) Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B): 
Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg. URL: https://gl.berlin-
brandenburg.de/landesplanung/landesentwicklungsplaene/lep-hr/ (truy cập ngày 01/12/2022) 
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Mục tiêu của những chính sách quy hoạch mang tính bang là tạo ra sự phát triển 

tập trung ở những địa điểm thuận lợi cho phát triển giao thông, tăng cường kinh tế địa 

phương và tập trung dân số. Khi thể hiện mức quy hoạch trên bản đồ, cấu trúc không 

gian của vùng thủ đô Berlin-Brandenburg có hình ngôi sao (Hình 2.9B) thể hiện các quần 

cư tương ứng với các hành lang giao thông công cộng. 

2.3.2.3.  ùng thành phố Jarkarta (Japodetabek) 

Vùng thành phố Jarkarta (còn có tên gọi phổ thông là Jabedetabek) là khu vực đô 

thị có mật độ tập trung dân số lớn nhất ở Indonesia. VTP Jakarta được thành lập với văn 

bản “Nghị định của tổng thống về phát triển khu vực Jabodetabek” năm 1976, thành lập 

“Văn phòng Kế hoạch Phát triển Jabodetabekpunjur” được thành lập bởi tất cả các chính 

quyền địa phương trong khu vực đô thị năm 2006 (MLIT [67]). Cùng với đó là sửa đổi 

Luật Quy hoạch Không gian năm 2007, và ban hành Quy hoạch Không gian 

Jabodetabekpunjur theo Nghị định của Tổng thống năm 2008. 

Mục tiêu của quy hoạch không gian đô thị này là đáp ứng cả phát triển kinh tế và 

bảo tồn môi trường, và để đối phó với mục tiêu mà quy hoạch đề ra ba chiến lược;  

(1) thúc đẩy phát triển tổng hợp trong khu vực đô thị liên quan đến khu 
vực này như một khu vực quy hoạch thống nhất; (2) thúc đẩy phát triển 
có tính đến năng lực môi trường bền vững, bảo vệ nước và đất, sử dụng 
an toàn nguồn nước ngầm/nước mặt và khắc phục thiên tai lũ lụt; (3) 
thúc đẩy phát triển kinh tế vùng năng suất, hiệu quả và tận dụng các đặc 
điểm của vùng, có xem xét đến phúc lợi công cộng và phát triển bền 
vững (MLIT [67]). 

Về cấu trúc không gian, VTP Jarkarta bao gồm thành phố Jakarta và một phần 

các tỉnh West Java và Banten, cụ thể là ba huyện gồm: Bekasi và Bogor ở tỉnh West Java 

và huyện Tangerang ở tỉnh Banten. Các thành phố vệ tinh Bogor, Depok, Tangerang và 

Bekasi nằm trong phạm vi của Jabedetabek và không được bao gồm trong ranh giứoi 

hành chính của các huyện. Tên gọi phổ thông Jabodetabek được ghép lại từ tên ngắn của 

năm hợp phần: thành phố Jarkarta là trung tâm vùng thành phố và các tỉnh Bogor, Depok, 

Tangerang, Bekasi bao quanh Jarkarta (Hình 2.10). 
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Tăng trưởng dân số ở VTP Jarkarta đạt đỉnh trong giai đoạn 1961-1971 (55%) và 

1971-1981 (42%) - trong giai đoạn này tăng trưởng dân số ở Jarkarta cao hơn so với 

vùng ngoại vi Bedetabek, song từ năm 1981 xu hướng tăng dân số ở vùng ngoại vi dần 

cao hơn, phản ánh xu hướng ngoại ô hóa đô thị trên toàn vùng (Rustiadi và cộng sự 

[119]). Cùng với sự thay đổi về dân số là sự thay đổi về sử dụng đất ở VTP Jarkarta, từ 

năm 1972-2012, nhiều khu vực đất xanh, đất canh tác nông nghiệp được chuyển đổi 

thành đất xây dựng (nhà ở, dịch vụ, khu công nghiệp) - điều này phản ánh quá trình đô 

thị hóa rất nhanh của VTP Jarkarta trong 40 năm (Hình 2.11). 

 
(A) 

 
(B) 

Hình 2.10. Vị trí, ranh giới của vùng thành phố Jarkarta ở Indonesia và các bộ phận 

Nguồn: JICA; Maps-Jakarta.com29 

 

 

Hình 2.11. Bản đồ sử 
dụng đất và sự thay 
đổi sử dụng đất ở VTP 
Jarkarta 1972-2012 
Nguồn: Rustiadi và cộng 
sự [119] 

 
29 Japan International Cooperation Agency [JICA] (2012) "Jabodetabek MPA Strategic Plan": Master Plan 
for Establishing Metropolitan Priority Area for Investment and Industry in Jabodetabek Area in the Republic of 
Indonesia; URL: https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/12083945_01.pdf. Maps-jakarta, URL: https://maps-
jakarta.com (truy cập ngày 01/12/2022) 
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2.3.2.4.  ùng thành phố Manila (Metro Manila) 

Vùng thủ đô quốc gia Metropolitan Manila (còn được gọi là Metro Manila) là khu 

vực đô thị duy nhất ở Philippines mà khu vực địa lý và quyền lực hành chính của nó 

được xác định hợp pháp theo luật năm 1995 thành lập Cơ quan Phát triển Metro Manila 

(MMDA). Theo Tổng điều tra dân số Philippines năm 201530, dân số toàn vùng Metro 

Manila là 12.877.253 người trên tổng diện tích là 619,57 km2. 

  

Hình 2.12. Vị 
trí của Metro 
Manila trong 
Philippines 
Nguồn: MMDA 
và World Bank 
[84] 

VTP Manila bao gồm 16 thành phố độc lập và một đơn vị hành chính độc lập là 

Pateros (Hình 2.13A). Để phục vụ cho mục đích thống kê và một số chính sách tài khóa, 

Metro Manila không được cấu thành từ các tỉnh mà thay vào đó, toàn bộ địa bàn của 

được chia thành bốn khu vực gọi là “quận” gồm quận thủ đô, Đông Manila, Bắc Manila 

và Nam Manila (Hình 2.13B). 

Về quản lý, cơ quan Phát triển Thủ đô Manila (MMDA) với tư cách là một cơ 

quan chính phủ ra đời vào năm 1995, ban hành tài liệu quy hoạch không gian đầu tiên 

mang tên “Kế hoạch Khung Phát triển Vật lý cho Thủ đô Manila, 1996-2016”. Quy hoạch 

đã được sửa đổi vào năm 1999, nhưng tên và thời hạn quy hoạch vẫn giữ nguyên như 

năm 1996. Gần 2 thập kỷ sau, dự án “Metro Manila Green Print 2030” đã được khởi 

 
30 Truy cập tại: https://www.psa.gov.ph/sites/default/files/attachments/hsd/pressrelease/NCR.xlsx (truy cập ngày 
01/12/2022) 
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động năm 2012 và công bố hai năm sau MMDA và World Bank [84], với tầm nhìn phát 

triển khu vực một VTP “trung tâm của cơ hội” và “xanh, kết nối, chống chịu, cho tất cả 

mọi người”. Hiện tại, các yếu tố phát triển không gian mong muốn (ví dụ như cơ hội và 

thách thức phát triển, cũng như các khái niệm quy hoạch không gian) cho khu vực đã 

được xác định và công bố thông qua báo cáo “Metro Manila Green print 2030: Building 

a Vision”. 

 

 
(A) 

 
(B) 

Nguồn: Wikipedia31. 
Ghi chú: 
(A) Các đơn vị hành 
chính cơ bản trong 
Metro Manila 
(B) Bốn quận lớn 
của Metro Manila 

Hình 2.13. Vùng Thủ đô Manila 

Trong quá trình phát triển Metro Manila Green Print 2030, MMDA đóng vai trò là 

văn phòng khu vực của NEDA, như trường hợp của các khu vực khác; với các quy hoạch 

đô thị được thiết lập thông qua sự chấp thuận của Hội đồng Metro Manila, tương ứng 

với các Hội đồng phát triển khu vực của các khu vực khác. MMC là tổ chức hoạch định 

chính sách của MMDA bao gồm tất cả thị trưởng các thành phố và thành phố trực thuộc 

trung ương trong NCR và đã được ban hành trạng thái RDC theo lệnh điều hành vào 

năm 2002. 

2.3.3. Một số nhận xét và bài học kinh nghiệm có thể rút ra 

 
31 Wikipedia (2021) Metro Manila: https://en.wikipedia.org/wiki/Metro_Manila (truy cập ngày 01/12/2021) 
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Các trường hợp được lựa chọn khảo sát là số ít trong số các VTP lớn hiện nay trên 

thế giới và mang tính bao trùm, có thể rút ra các bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Một 

số bài học kinh nghiệm được rút ra như sau: 

1.  iệc xác định phạm vi, ranh giới, cơ cấu quy hoạch  TP cần dựa trên phương 

pháp khoa học đảm bảo sự phát triển bền vững: Vùng Đại thành phố London là trường 

hợp tiêu biểu nhất cho việc áp dụng phương pháp khoa học thực nghiệm để xác định 

ranh giới VTP. Quá trình nghiên cứu của Ủy ban Hoàng gia về Chính quyền địa phương 

ở Vùng Đại London cho thấy cách tiếp cận bài bản, công phu có ý nghĩa hàng thập kỷ: 

ranh giới của Vùng Đại thành phố London không thay đổi từ năm 1963 đến nay và vẫn 

còn rất nhiều dư địa về không gian và nhân cư cho phát triển. Mặc khác, tiến hành trong 

ba năm từ năm 1957 - 1960, Ủy ban Hoàng gia về Chính quyền địa phương ở Vùng Đại 

London đã tổ chức 114 cuộc họp, hỏi gần 16000 câu hỏi và tiếp xúc với người dân qua 

70 cuộc họp32. Như vậy, tiến hành một cách công phu, có đầu tư yêu cầu nguồn lực và 

quyết tâm rất lớn mà ở những VTP có trình độ cao sẽ có nhiều khả năng đáp ứng hơn. 

Nội dung về xác định khu vực thống kê VTP lớn là một trong năm công cụ được 

đề ra trong bài trình bày về “Phát triển đô thị bền vững ở Jabodetabek” - trong đó phương 

pháp khoa học sử dụng là dựa theo phân tích dòng chảy giao thông con lắc (Hình 2.14). 

Điều đó cho thấy việc áp dụng phương pháp thực nghiệm, khoa học đã trong quản lý và 

phát triển VTP nhận được sự quan tâm từ ngay cả những nước đang phát triển. 

2.  iệc xác định phạm vi, ranh giới, cơ cấu quy hoạch còn phải được xem xét theo 

vào nhiều yếu tố khác nhau, tiêu biểu là tầm nhìn và tham vọng chính trị, tính khách 

quan của lịch sử và tính thực tiễn khi triển khai: Vùng thủ đô Berlin-Brandenburg là một 

trường hợp thể hiện vai trò của tầm nhìn và tham vọng chính trị tiêu biểu. Xét về điều 

kiện địa lý, lịch sử, Berlin được bao quanh bởi bang Brandenburg nên việc thực hiện quy 

hoạch chung vùng thủ đô Berlin-Brandenburg phản ánh cách logic tư duy tự nhiên, hợp 

lý. 

 
32 Gilbert, E. W (1961) Royal Commission on Local Government in Greater London, 1957-60, Report (Cmnd. 
1164). doi: 10.2307/1794961 
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Hình 2.14. Xây dựng khu vực thống kê vùng thành phố được xác định là một công cụ 

quản lý quan trọng ở Indonesia 

Nguồn: Bộ Quy hoạch phát triển quốc gia Indonesia33 

Song đặt trong bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội ở Đức còn phản ánh tầm nhìn 

và tham vọng chính trị cụ thể hơn. Trường hợp của của Berlin là trường hợp đặc biệt về 

thủ đô của các nước Châu Âu bởi Berlin không phải thành phố lớn chi phối kinh tế quốc 

gia Đức mà còn là “gánh nặng” đối với nền kinh tế Đức. Một nghiên cứu của Viện Kinh 

tế Đức34 cho thấy Berlin có đóng góp 4% vào tổng thu nhập quốc gia của Đức và nếu 

loại bỏ khỏi Đức, thu nhập bình quân của Đức sẽ cao hơn 0,2%. Theo The Economist35, 

lí do là bởi bộ máy chính quyền cồng kềnh và kém hiệu quả khiến Berlin là một thành 

phố tương đối chậm phát triển hơn so với các thành phố khác ở Đức - nói cách khác 

Berlin là “gánh nặng” đối với nền kinh tế Đức. Do vậy, việc xây dựng cơ chế quy hoạch 

chung Berlin-Brandenburg thể hiện ý chí chính trị và tham vọng của các nhà hoạch định 

 
33 Minister of National Development Planning/Head of the National Development Planning Agency (2018), 
Sustainable Urban Development in Jabodetabek, The 6th International Conference of Jabodetabek Study Forum: 
"Urban-rural and Upland-Coastal Connectivity in Managing Sustainable Urbanizing world".  
URL: https://docslib.org/doc/10755763/sustainable-urban-development-in-jabodetabek (truy cập ngày 
01/12/2021) 
34 Der Informationsdienst des Instituts der deutschen Wirtschaft (2016) Der Wohlstandseffekt der Hauptstadt. 
URL: https://www.iwd.de/artikel/der-wohlstandseffekt-der-hauptstadt-294893/ (truy cập ngày 01/12/2022) 
35 The Economist (2018) Why Berlin doesn't work. URL: https://www.economist.com/the-economist-
explains/2018/01/02/why-berlin-doesnt-work (truy cập ngày 01/12/2022) 
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chính sách ở Đức để phục hồi nền kinh tế Đông Đức, mang lại thế đối trọng so với Tây 

Đức. Vùng Thủ đô Berlin-Brandenburg do vậy được lựa chọn làm trọng điểm phát triển 

cho quá trình phát triển này. 

3. Thể chế  TP phải được thiết lập chính thức tạo điều kiện cho quy hoạch tích 

hợp và xây dựng chính sách phát triển  TP về dài hạn. Dù việc xác định phạm vi, ranh 

giới VTP có thể không hoàn toàn dựa vào phương pháp thực nghiệm, song việc công 

nhận và xây dựng khung thể chế cho phát triển VTP có thể mở đường cho các chính sách 

cụ thể trên phạm vi VTP đó. Các VTP được khảo sát trong LA đều có một văn bản chính 

thống mang tính thừa nhận vị trí, chức năng của các VTP đó, đồng thời đặt ra tầm nhìn, 

chiến lược phát triển, chính sách cụ thể. Thí dụ, ở Chương 1 tác giả LA đã trình bày về 

việc công nhận và công bố “Khung khổ cho Vùng Thành phố” bởi Văn phòng Phó Thủ 

tướng Anh đã mở đường cho những gói đầu tư cho các VTP ở Anh và Scotland. 

Ở hai vùng thành phố Jakarta, Manila được khảo sát, việc công nhận chính thức 

và thiết lập thể chế cụ phần nào tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hai VTP này nhận được 

sự quan tâm nghiên cứu và hỗ trợ tài chính của các tổ chức quốc tế - hay nguồn lực để 

phát triển rất cần thiết đối với các nước đang phát triển. Thí dụ là hợp tác xây dựng tầm 

nhìn cho VTP Manila giữa MMDA và Ngân hàng Thế giới hay hợp tác giữa Ngân hàng 

Thế giới và VTP Jakarta để giải quyết những vấn đề về môi trường trong bối cảnh BĐKH 

[158]. 

Đối với trường hợp của VTĐ Hà Nội và VTP Hồ Chí Minh ở Việt Nam, quan 

phân tích ở trên, thì dù việc xác định ranh giới phạm vi về bản chất còn là sự ‘cộng dồn’ 

ranh giới các tỉnh lền kể để tạo ra VTP lớn hơn. Cách làm như vậy không đi ngoài thông 

lệ của các VTP lớn trên thế giới song chưa phải là cách làm hiệu quả nhất mà còn dựa 

vào tầm nhìn chủ quan của người hoạch định chính sách. Tác giả LA cho rằng ở giai 

đoạn hiện nay, cách làm như vậy mang tính khởi điểm và phải đầu tư để hoàn chỉnh ranh 

giới các VTP cụ thể hơn nữa. Các quyết định thành lập VTĐ Hà Nội và VT Hồ Chí Minh 

phần nào đáp ứng yêu cầu thể chế cho hai VTP này song còn nhiều vấn đề tồn tại như 

phân tích ở trên cần phải được giải đáp thỏa đáng trong thời gian tới. 
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2.4. Kiểm chứng và lựa chọn phương án phạm vi, ranh giới vùng thành 

phố Cần Thơ 

2.4.1. Một số phương pháp nghiên cứu xác định phạm vi, ranh giới vùng thành 

phố và vùng ảnh hưởng của thành phố trung tâm 

2.4.1.1. Phương pháp xác định phạm vi, ranh giới vùng thành phố 

Ba nhóm phương pháp tiêu biểu để xác định phạm vi, ranh giới VTP gồm: (1) 

phương pháp phân tích dòng chảy; (2) phương trình mật độ; (3) áp dụng mô hình trọng 

lực (và các biến thể của mô hình trọng lực). 

1. Phương pháp phân tích dòng chảy (flow analysis): Phương pháp phân tích dòng 

chảy định hình giới hạn, phạm vi của VTP thông qua đánh giá chiều và cường độ tương 

tác giữa một trung tâm và các vùng ngoại vi. Mỗi dòng chảy sẽ có cường độ giảm dần 

cùng với khoảng cách tăng lên từ trung tâm chính. Ranh giới của phạm vi ảnh hưởng của 

trung tâm chi phối là nơi cường độ dòng chảy thấp nhất - cũng được xác định là ranh 

giới rộng nhất của một VTP. Mối quan hệ được sử dụng để phân tích đánh giá trong 

phương pháp phân tích dòng chảy tương đối đa dạng, như dòng người di chuyển đi làm 

[58], dịch vụ xe buýt [52], vận chuyển hàng hóa [68], thậm chí liên lạc điện thoại giữa 

các thành phố [100]. Chiều và cường độ tương tác giữa các khu vực với nhau có thể 

được thể hiện trên bản đồ địa lý hoặc thể hiện ở dạng bảng ma trận trên cơ sở đó ranh 

giới ảnh hưởng của các VTP được xác định. 

2. Phương trình mật độ (density function): Phương trình mật độ được phát triển 

bởi Clark [34] và Newling [91] tập trung vào tìm hiểu phân bổ dân số đô thị theo để theo 

dõi sự thay đổi cấu trúc, sự mở rộng của thành phố và VTP. Giá trị của việc sử dụng 

phương trình mật độ là có thể thể hiện lát cắt mật độ của thành phố, cấu trúc không gian 

của thành phố phần nào được thể hiện và khoảng cách trung tâm thành phố đến các vòng 

trong, vòng ngoài có thể tính toán. 

Về lý thuyết, phương trình mật độ của Clark và Newling có dạng như sau: 
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𝑦 =  𝐴𝑒−𝑏𝑥 (2.1) 

Nguồn: Clark [34] 

Trong đó:  

𝑥 là khoảng cách từ trung tâm thành phố (dặm); 

𝑦 là mật độ dân số (nghìn người/dặm vuông); 

𝐴 và 𝑏 là hệ số của phương trình 

 
𝑙𝑛𝐷𝑑 = 𝑙𝑛𝐷0 + 𝑏𝑑 − 𝑐𝑑2 (2.2)

Nguồn: Newling [91]  

Trong đó: 

𝐷𝑑 là mật độ dân số ở khoảng cách d so với trung 
tâm; 

𝐷0 là mật độ dân số ở trung tâm thành phố; 

𝑐 là hệ số thay đổi của log mật độ dân số với 
khoảng cách bình phương; 

𝑏 là tỉ lệ thay đổi thời điểm của mật độ với 
khoảng cách. 

Khi áp dụng phương trình mật độ cho một thành phố qua các năm, sự thay đổi về 

cấu trúc và độ mở rộng của thành phố đó có thể quan sát được. Mogridge và Parr [88] 

sử dụng phương trình mật độ và dữ liệu ở London trong các năm 1951-61, 1961-71, 

1971-81 và 1981-91 và tìm thấy có sự mở rộng của thành phố sang những khu vực xung 

quanh và qua bốn thập niên, London trải qua bước chuyển từ một thành phố lớn sang 

một VTP. Bar-El và Parr [9] cũng tìm thấy sự chuyển đổi từ thành phố sang VTP qua 

phân tích mật độ dân số ở khu vực nội đô và ngoại ô của Tel-Aviv, Israel trong các năm 

1977 và 1998. 

3. Mô hình trọng lực (gravity model): Mô hình trọng lực là mô hình nghiên cứu 

về tương tác không gian vùng dựa trên giả thiết rằng tồn tại những lực hấp dẫn giữa các 

quần cư con người tương tự như lực hấp dẫn giữa các khối vật chất trong không gian. 

Tên của mô hình trọng lực được dựa trên định luật vạn vật hấp dẫn của nhà vật lý học 

Newton [92]. Trong những năm 1940 và 1950, nhà nghiên cứu Stewart đưa ra ý tưởng 

về mô hình trọng lực theo cách tiếp cận vật lý xã hội [128–130], với các mô hình chuyển 

thể từ nghiên cứu của Newton. Nhà kinh tế Walter Isard [64] và cùng với các cộng sự 

[65] xây dựng mô hình trọng lực cơ bản, được Carrothers [26] tổng quát hóa như sau: 
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𝐼𝑖𝑗 = 𝐺
𝑃𝑖𝑃𝑗

𝑑𝑖𝑗
𝑏 (2.3) 

Nguồn: Isard và cộng sự [66, tr. 
497]  

Trong đó: 

𝑖 và 𝑗 tương ứng là hai khu vực quần cư; 

𝐼𝑖𝑗 thể hiện liên hệ giữa hai khu vực; 

𝑃𝑖, 𝑃𝑗 là dân số ở hai khu vực 𝑖 và 𝑗 tương ứng; 

𝑑𝑖𝑗 là khoảng cách giữa hai khu vực 𝑖 và 𝑗; 

𝑏 là hệ số khoảng cách; 

𝐺 là hằng số hấp dẫn trong tương tác giữa hai 
khu vực 𝑖 và 𝑗; 

𝐼𝑖𝑗 =
𝑓(𝑃𝑖, 𝑃𝑗)
𝑓(𝐷𝑖𝑗)

(2.4) 

Nguồn: Carrothers [27, tr. 94]  

Quan điểm chính của mô hình trọng lực đó là đặt giả thiết tồn tại lực hấp dẫn dựa 

trên quy mô của các khu vực và lực cản cho tương tác giữa các khu vực đó. Theo phương 

trình tổng quát của Carrothers, có thể diễn giải là: tương tác giữa hai khu vực tỉ lệ thuận 

với phương trình quy mô của hai khu vực và tỉ lệ nghịch với phương trình của khoảng 

cách giữa hai khu vực. Theo Isard, 𝐼𝑖𝑗 được thể hiện bằng số hành trình giữa 𝑖 và 𝑗 tuy 

nhiên mối liên hệ giữa hai khu vực có thể sử dụng các hiện tượng khác như "các cuộc 

gọi điện thoại, điện báo, vận chuyển hàng hóa bằng tàu hỏa, chuyển tiền, di cư, v.v." 

(Isard và cộng sự [65]). Một số nghiên cứu thực nghiệm của mô hình trọng lực đã sử 

dụng tương tác của dân cư [27], di cư [42], [130], quy mô các trạm radio tính bằng 

kilowatts [21]. 

Mô hình trọng lực là mô hình được LA lựa chọn để xác định phạm vi, ranh giới 

VTP Cần Thơ trong LA, lý do phân tích và luận giải lựa chọn được trình bày cụ thể tại 

Phụ lục B. Các bước tiến hành và lựa chọn các tham số, biến số của mô hình được trình 

bày ở Phụ lục D và Phụ lục E.  

2.4.1.2. Phương pháp xác định vùng ảnh hưởng của thành phố trung tâm 

Để xác định được vùng ảnh hưởng của thành phố trung tâm, LA sử dụng công 

thức tính tiềm năng ảnh hưởng (Stewart [128, 129], Stewart và Warntz [130]) - là một 

biến thể của mô hình trọng lực và có dạng sau: 
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𝐹𝑖𝑗 =
𝑃𝑖𝑃𝑗

𝐷𝑖𝑗
2 (2.5); 𝐸𝑖𝑗 = 𝑘

𝑃𝑖𝑃𝑗

𝐷𝑖𝑗
(2.6); 𝑖𝑉𝑗 = 𝑘

𝑃𝑖

𝐷𝑖𝑗
(2.7) 

trong đó, 𝐹𝑖𝑗, 𝐸𝑖𝑗, 𝑖𝑉𝑗 lần lượt là lực hấp dẫn, năng lượng hấp dẫn và thế hấp dẫn 

giữa hai nhóm dân cư 𝑖 và j. 𝑃𝑖 và 𝑃𝑗 là dân số tương ứng của khu vực 𝑖 và 𝑗, 𝐷𝑖𝑗 là 

khoảng cách giữa hai khu vực. Khi áp dụng nghiên cứu trong tương tác vùng, do các khu 

vực i và 𝑗 là cố định, không dịch chuyển. Nên i  cũng là thước đo tiềm năng hấp dẫn của 

𝑖 đến các khu vực xung quanh 𝑖. i  càng cao có nghĩa là thế hấp dẫn ở đó càng lớn; thế 

hấp dẫn lớn thể hiện tiềm năng thu hút nổi bật so với các khu vực khác. LA kiểm nghiệm 

một số công thức của i  như sau: 

i  =∑ 𝑘
𝐺𝑅𝐷𝑃𝑖

𝑑𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

(2.8) i  =∑ 𝑘
𝑀𝐾𝑇𝑖

𝑑𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

(2.9) i  =∑ 𝑘
𝐼𝑁𝐶𝑖

𝑑𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

(2.10) 

trong đó, 𝐺𝑅𝐷𝑃𝑖, 𝑀𝐾𝑇𝑖 , 𝐼𝑁𝐶𝑖 lần lượt là các biến số về GRDP, thị trường và thu 

nhập của từng tỉnh. 𝐺𝐷𝑃𝑖 được đo bằng giá trị GRDP theo giá hiện hành 2020; biến số 

thị trường 𝑀𝐾𝑇𝑖 được đo bằng tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 

ở từng địa phương theo giá hiện hành 2020; biến số thu nhập 𝐼𝑁𝐶𝑖 là thu nhập bình quân 

đầu người một tháng theo giá hiện hành 2020 theo từng địa phương. Số liệu được tổng 

hợp từ website của Tổng cục Thống kê (TCTK) và từ NGTK của các địa phương. Giá trị 

của hệ số 𝑘 là giá trị được sử dụng ở mô hình trọng lực ở Mục 2.4 của LA. 

Để mô phỏng được vùng ảnh hưởng của các thành phố trung tâm, LA sử dụng 

công cụ nội suy không gian (spatial interpolation) của phần mềm ArcGIS. Kĩ thuật này 

chuyển dữ liệu thô tại các điểm quan sát rời rạc thành các miền liên tục (phân biệt bởi 

các đường đẳng trị làm ranh giới), từ đó làm tăng giá trị minh họa của dữ liệu và giá trị 

phân tích của thông tin; và hạn chế việc bỏ sót những xu hướng hoặc dị thường trong dữ 

liệu thường không được phát hiện bằng các phương pháp phân tích khác. Việc lấy số liệu 

từ mọi điểm trên một địa bàn khảo sát thường rất tốn kém hoặc rất khó thực hiện, nên đã 

được nội suy để ước lượng giá trị tại các điểm chưa được khảo sát là một phương án để 

khắc phục tình trạng thông tin không hoàn hảo. Giả thiết rằng tọa độ của UBND các đơn 
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vị hành chính cấp tỉnh/thành phố (lấy theo tiêu chuẩn WGS84) được sử dụng làm các 

điểm ‘quan sát’, thì các giá trị 𝐺𝐷𝑃𝑖, 𝑀𝐾𝑇𝑖, 𝐼𝑁𝐶𝑖 có thể được gán cho các tọa độ này để 

mô phỏng vùng ảnh hưởng của chúng trong phạm vi một tỉnh. 

LA cũng kiểm nghiệm thêm một số công thức kết hợp như sau: 

i  =∑ 𝑘
√𝑃𝑖𝐺𝑅𝐷𝑃𝑖

𝑑𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

(2.11) i  =∑ 𝑘
√𝑃𝑖𝑀𝐾𝑇𝑖

𝑑𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

(2.12) i  =∑ 𝑘
√𝑃𝑖𝐼𝑁𝐶

𝑖
𝑑𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

(2.13) 

trong đó 𝑃𝑖 là biến dân số của 𝑖. Cách kết hợp các biến số với nhau thành một biến 

số tổng hợp đã có trong một số nghiên cứu (thí dụ, Liang [76]). Kết quả kiểm nghiệm 

các công thức từ (2.8) đến (2.13) cùng kết quả minh họa sử dụng kỹ thuật nội suy không 

gian được trình bày ở Chương 3 của LA. 

2.4.2. Các tiêu chí lựa chọn phương án vùng thành phố Cần Thơ 

Dựa trên ba tiêu chí xác định CCQH một VTP của López Groh [77], CCQH của 

một vùng thành phố có thể được xác định dựa như sau:  

a) Trên cơ sở tồn tại các đơn vị hành chính thuộc vùng đô thị: khu vực 
vùng đô thị trùng khớp với ranh giới các đơn vị hành chính cấu thành 
nên nó, ngay cả khi không gian vùng đô thị (định nghĩa theo chức năng) 
có thể vượt ra ngoài giới hạn hành chính xác định. Tiêu chí này của 
López Groh [77] phần nào tương đồng với quan điểm về ranh giới hành 
chính lí tưởng của vùng đô thị mà Bennett [13] thảo luận. 

b) Trên cơ sở tồn tại các khu vực lập quy hoạch vùng đô thị. Đây là 
trường hợp mà phạm vi ranh giới, CCQH VTP được xác định thông qua 
việc lựa chọn trực tiếp một khu vực để quy hoạch (lấy dẫn chứng từ 
VTP Bilbao ở Tây Ban Nha). Theo phân loại của Meyer [85], VTP được 
xác định theo tiêu chí này được xếp vào loại vùng lập trình 
(programming region).  

c) Trên cơ sở hệ thống thống kê vùng đô thị. López Groh [77] đưa ra thí 
dụ tiêu biểu nhất là khu vực thống kê VTP tiêu chuẩn (SMSA) của Mỹ 
công nhận các đơn vị hành chính được tính là khu vực vùng thành phố 
hay khu vực lao động kinh tế VTP (MELA) của Anh (tương đồng với 
kết quả nghiên cứu của Berry và cộng sự [14] và Hall và cộng sự [54]). 
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Trên cơ sở ba tiêu chí của Groh [77], LA kế thừa và điều chỉnh ba tiêu chí trên, 

đồng thời đề xuất thêm hai tiêu chí nữa để xây dựng bộ tiêu chí xác định phạm vi, ranh 

giới VTP như sau: 

1. Ranh giới của  ùng thành phố trùng khớp với ranh giới các đơn vị hành chính 

cấp cấp tỉnh: Trường hợp VTP Cần Thơ, các đơn vị hành chính cấp cơ sở là các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương36  

2.  ùng thành phố là đối tượng lập quy hoạch: VTP Cần Thơ là một vùng liên 

tỉnh. Trong bối cảnh thực hiện Luật Quy hoạch 2017, Thủ tướng Chính phủ đã và đang 

tập trung chỉ đạo lập 06 quy hoạch vùng tổng hợp37. Tuy nhiên VTP là một vùng chuyên 

ngành mà phạm vi, ranh giới lập QH cần được xác định phải đảm bảo tính phù hợp, hợp 

lý để lập quy hoạch. Điều này hoàn toàn phù hợp với pháp luật về quy hoạch và thông 

lệ quốc tế. 

3.  ùng thành phố là đối tượng xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và niên giám 

thống kê: Hiện nay, ở Việt Nam đối tượng để xây dựng Niên giám thống kê là 06 vùng 

và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và ở cấp độ cả nước38. Trong thực tế, cấp 

độ VTP là cấp độ thường thấy để thu thập, khai thác thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu ở 

nhiều quốc gia. 

4. Phạm vi, ranh giới tạo  TP được thiết lập trên cơ sở các mối quan hệ liên 

vùng, nội vùng giữa các đơn vị cấu thành, có thể kiểm chứng thực nghiệm bằng các 

phương pháp, công cụ khoa học: Tổng hợp nghiên cứu trên thế giới cho thấy đã có việc 

xác định, đề xuất cần được kiểm chứng bằng một hoặc nhiều phương pháp nghiên cứu 

thực nghiệm khác nhau. Thực tế phát triển VTP ở nước ngoài cho thấy những nước phát 

 
36 Xét thông lệ về quy hoạch và quản trị ở Việt Nam, việc xác định phạm vi, ranh giới VTP Cần Thơ là hoàn toàn 
khả thi, tương tự như VTĐ Hà Nội gồm 10 đơn vị hành chính cấp tỉnh và VTP Hồ Chí Minh được thiết lập năm 
2017 gồm 08 đơn vị hành chính cấp tỉnh – đều trùng khớp với ranh giới hành chính của các đơn vị cấu thành. 
37 Mặc dù cho đến nay các vùng đô thị ở Việt Nam chưa được xác định là đối tượng của Quy hoạch vùng, tuy nhiên 
nội dung về quy hoạch vùng thành phố, xây dựng mô hình quản lý vùng thành phố đã được xác định tại Nghị quyết 
số 06/NQ-TW năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương 
38 Khi các VTP - đặc biệt các VTP gắn với các thành phố trực thuộc Trung ương - được luật hóa, thì tiêu chí này 
hoàn toàn khả thi đối với 05 VTP lớn ở Việt Nam, bao gồm: Vùng thủ đô Hà Nội, Vùng thành phố Hồ Chí Minh, 
Vùng thành phố Cần Thơ, Vùng thành phố Đà Nẵng (dự kiến đến năm 2025) và Vùng thành phố Hải Phòng - 
Quảng Ninh (đã có chủ trương của Bộ Chính trị) 
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triển, thí dụ như vùng Đại thành phố London ở Anh Quốc [48], hay ở những nước đang 

phát triển, thí dụ xác định VTP Jakarta ở Indonesia) đều sử dụng những phương pháp 

thực nghiệm khoa học kiểm định những mối quan hệ liên vùng, nội vùng.  

Trong bối cảnh của Việt Nam và trong phạm vi nghiên cứu của LA, tiêu chí này 

đảm bảo việc xác định phạm vi, ranh giới VTP Cần Thơ thực hiện một cách khoa học, 

dựa trên bằng chứng thực nghiệm. Mô hình kiểm chứng áp dụng trong LA là mô hình 

trọng lực. Bàn luận về lựa chọn mô hình trọng lực được trình bày trong Phụ lục B. 

5. Phù hợp với hệ thống quy hoạch quốc gia: Phương án phân VTP Cần Thơ phải 

phù hợp với QHV ĐBSCL thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 287/QĐ-TTg năm 2022 về QHV ĐBSCL. Trong 

thời gian tới, khi việc sửa đổi, điều chỉnh các Luật hiện hành để bao hàm các nội dung 

về quy hoạch VTP, thì những nội dung ấy cũng không thể vượt khỏi các nguyên tắc, quy 

định đặt ra theo Luật Quy hoạch 2017.  

2.4.3. Hệ thống các phương án phân vùng theo cơ sở sinh thái học vùng đồng 

bằng sông Cửu Long và phương án phân vùng theo các quan điểm khác nhau của 

các chuyên gia 

Có thể nhóm các phương án đề xuất thành hai nhóm: (1) Các phương án phân 

vùng ĐBSCL theo quan điểm sinh thái học và (2) Các phương án phân vùng ĐBSCL 

theo quan điểm của các chuyên gia và chuyên ngành. 

2.4.3.1. Phân vùng theo cơ sở sinh thái học 

Các phương án phân vùng ĐBSCL theo quan điểm sinh thái học dựa trên các 

nhóm yếu tố gồm tài nguyên nước và thổ nhưỡng phục vụ cho mục đích phát triển nông 

nghiệp trong thuyết minh QHV ĐBSCL thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050: (a) 

Phân vùng sinh thái tài nguyên nước, (b) Phân vùng theo quan điểm sinh thái nông 

nghiệp, (c) Phân vùng theo quan điểm thủy lợi. Ngoài ra, Quyết định số 68/QĐ-TTg 

ngày 15/01/2018 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về việc Phê duyệt điều chỉnh 

QHXD vùng ĐBSCL đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây là ‘Quyết định 
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số 68/QĐ-TTg năm 2018 về QHXD vùng ĐBSCL’ [138]) cũng xác định vùng sinh thái 

phục vụ cho mục đích định cư (d). Tổng hợp, minh họa và diễn giải nội dung chính các 

phương án được trình bày tương ứng trong Bảng 2.2 như sau. 

Bảng 2.2. Các phương án phân vùng ở vùng ĐBSCL theo cơ sở sinh thái học 

STT Minh họa phương án Nội  ung chính 

Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Liên danh Royal Haskoning DH -GIZ [17] 

1 

(A) 

 

Phân vùng sinh thái tài nguyên nước. Ba vùng sinh thái tài nguyên 
nước là các vùng động, tùy thuộc vào việc vận hành của hệ sinh 
thái tự nhiên: Vùng nước ngọt (N); Vùng chuyển tiếp ngọt, lợ (L) 
và Vùng ven biển mặn lợ (M) 

 

2 

(B) 

 

Phân vùng theo quan điểm sinh thái nông nghiệp. Dựa trên đặc 
điểm địa vật lý: địa hình, địa mạo, đặc điểm văn hóa xã hội và kết 
quả phân vùng sinh thái thủy văn, vùng ĐBSCL được phân thành 
14 tiểu vùng sinh thái nông nghiệp, trong đó có 06 tiểu vùng thuộc 
vùng nước ngọt quanh năm, 05 tiểu vùng chuyển tiếp ngọt, lợ và 
03 tiểu vùng mặn, lợ. 

3  

(D) 

 

Phân vùng theo quan điểm thủy lợi. Vùng ĐBSCL được chia thành 
các tiểu vùng thủy lợi gồm Đông Vàm Cỏ Đông, Đồng Tháp Mười, 
Tứ giác Long Xuyên, Giữa sông Tiền và sông Hậu, Bán đảo Cà 
Mau. 

Nguồn: Quyết định số 68/QĐ-TTg năm 2018 về QHXD vùng ĐBS L 

4 

(C) 

 

Phân vùng theo mức độ ngập. Vùng ĐBSCL được chia thành 03 
tiểu vùng (i) Tiểu vùng ngập sâu; (ii) Tiểu vùng giữa đồng bằng 
và (iii) Tiểu vùng ven biển 

Nguồn: Tổng hợp bởi LA 

N

L

L

M

M
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Từ các phương án phân vùng trên, có thể phân chia vùng ĐBSCL thành khoảng 

14 tiểu vùng sinh thái nông nghiệp với các đặc điểm khác nhau, thể hiện ở Hình 2.15. 

Trên cơ sở kế thừa các đánh giá và phân tích các đặc điểm định cư, thổ nhưỡng từ thuyết 

minh QHV ĐBSCL, LA kế thừa các đánh giá về phân vùng định cư theo các mức độ 

thuận lợi như sau (Bảng 2.3 và Hình 2.16). 

  

Hình 2.15. Các tiểu vùng sinh thái nông 
nghiệp dựa trên các yếu tố kết hợp 

Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Liên danh 
Royal Haskoning DHV-GIZ [17] 

Hình 2.16. Phân vùng sinh thái định cư 
theo quan điểm tích hợp 

Nguồn: dựng hình bởi LA; Ghi chú: (1)  ùng rất 
thuận lợi; (2)  ùng tương đối thuận lợi; (3)  ùng 

ít thuận lợi; (4)  ùng không thuận lợi. 

Bảng 2.3. Các tiêu chuẩn phân vùng định cư vùng ĐBSCL theo các mức độ thuận lợi 

STT Mức độ thuận lợi Các tiểu vùng Các khu vực 

1 Rất thuận lợi N2, N4 TP. Cần Thơ và một phần 
các tỉnh An Giang, Đồng 
Tháp, Tiền Giang, Vĩnh 
Long, Sóc Trăng, Hậu 
Giang, Bến Tre 

2 Vùng tương đối thuận lợi N1, N5, N3 Một phần các tỉnh Long An, 
Đồng Tháp, An Giang 

3 Vùng ít thuận lợi N6, L1, L2, L3, L4, L5 Cà Mau, Bạc Liêu, Trà 
Vinh, một phần các tình 
Kiên Giang, Sóc Trăng, Hậu 
Giang 

4 Vùng không thuận lợi N6, M1, M2, M3 

N1

N2
N3

N4

N5
N6

M1

M1

M2

N6

L1 L2

L3

L4

L5

M3

N1 Tiểu vùng Tứ giác Long Xuyên

N2 Khu vực đất màu mỡ giữa sông Tiền và sông Hậu

N3 Tiểu vùng Đồng Tháp Mưởi

N4 Vùng phù sa giữa đồng bằng

N5 Tây sông Hậu

N6 Vườn quốc gia U Minh Thượng và U Minh Hạ

L1 Phần tỉnh Kiên Giang và Cà Mau 
trong dự án Cái Lớn  Cái Bé; 
khu vực xung quanh U Minh Hạ

L2 Vùng dự án ngọt hóa Bán đảo Cà 
Mau (Bạc Liêu và Sóc Trăng)

L3 Vùng chuyển tiếp (Trà Vinh)

L4 Vùng ngọt hóa vùng nước lợ của 
Bến Tre thông qua các công trình 
thủy lợi, bảo vệ trước xâm nhập 
mặn

L5 Vùng ngọt hóa (Long An)

M1 Vùng ven biển Tây

M2 Vùng đồng bằng ven biển và rừng 
ngập mặn của bán đảo Cà Mau

M3 Vùng ven biển phía Đông

1
1

2

2

3 3

3

3

4

4

44
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2.4.3.2. Phân vùng theo quan điểm của các chuyên gia và chuyên ngành 

Các văn bản pháp luật, quan điểm chuyên gia và chuyên ngành cũng đã xây dựng, 

đề xuất một số phương án phân vùng đô thị ở vùng ĐBSCL từ năm 2009 đến nay. Các 

phương án được tổng hợp và diễn giải ở Bảng 2.4, cụ thể như sau: 

(a) Phương án theo Quyết định số 1581/QĐ-TTg ngày 09/10/2009 về phê duyệt 

quy hoạch xây dựng vùng ĐBS L đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 - sau đây là 

‘Quyết định số 1581 năm 2009’ [134] - (Phương án 1, Hình A - Bảng 2.4) 

b) Phương án theo Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 15/01/2018 [138] - (Phương 

án 2, Hình B - Bảng 2.4).  

c) Phương án theo Quyết định số 245/QĐ-TTg ngày 12/02/2014 về Phê duyệt quy 

hoạch tổng thể phát triển KT-XH vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBS L đến năm 2020, 

định hướng đến năm 2030 - (Phương án 3, Hình C - Bảng 2.4). 

d) Phương án phân vùng kinh tế của liên danh tư vấn Royal Haskoning DH -

GIZ: trong Thuyết minh QHV ĐBSCL năm 2022 (Phương án 4, Hình D - Bảng 2.4). 

e) Phương án Bắc sông Hậu - Nam sông Hậu: do Viện Quy hoạch xây dựng miền 

Nam, Bộ Xây dựng [151] đề xuất (Phương án 5, Hình E - Bảng 2.4). 

f) Phương án phân vùng trên cơ sở lựa chọn vùng định cư thích hợp nhất: trong 

nghiên cứu của Trần Trọng Hanh [144] (Phương án 6, Hình F - Bảng 2.4).  
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Bảng 2.4. Các phương án phân vùng ở vùng ĐBSCL theo quan điểm chuyên gia 

STT Minh họa phương án Nguồn đề xuất/tác giả và nội  ung chính 

1 

(A) 

 

Quyết định số 1581/QĐ-TTg ngày 09/10/2009 của Thủ tướng Chính 
phủ theo đó vùng ĐBSCL được chia thành ba vùng đô thị - công 
nghiệp: (i) Vùng đô thị trung tâm gồm TP. Cần Thơ An Giang, Đồng 
Tháp, Hậu Giang, Vĩnh Long (màu hồng); (ii) Vùng đô thị Đông Bắc 
gồm Long An, Tiền Gian, Bến tre (màu vàng); (iii) Vùng đô thị Tây 
Nam gồm Kiên Giang, Cà Mau, Sóc Trăng, Trà Vinh (màu xanh) 

2 

(B) 

 

Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 15/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ 
trong đó vùng ĐBSCL được chia thành 03 tiểu vùng: (i) Tiểu vùng 
ngập sâu gồm (màu vàng); (ii) Tiểu vùng giữa ĐBSCL (màu hồng); 
(iii) Tiểu vùng ven biển (màu xanh). 

Đây là phương án phân vùng không dựa theo ranh giới hành chính. 

3 

(C) 

 

Vùng Kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL, theo Quyết định số 245/QĐ-
TTg ngày 12/02/2014 về Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển KT-
XH vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL đến năm 2020, định hướng 
đến năm 2030; gồm TP. Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau. 

4  

(D) 

 

Thuyết minh Quy hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 
đến năm 2050 [17] đề xuất chia vùng ĐBSCL thành 03 vùng đô thị 
theo giác độ kinh tế - kĩ thuật bao gồm: (i) Vùng giữa dọc sông Tiền 
và sông Hậu gồm TP. Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long, An Giang, 
Đồng Tháp, Sóc Trăng, Trà Vinh (màu hồng); (ii) Vùng Tây Nam 
gồm Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu (màu xanh) và (iii) Vùng Đông 
Bắc gồm Long An, Tiền Giang, Bến Tre (màu vàng) 

5 

(E) 

 

Nhóm chuyên gia của Bộ Xây dựng [151] chia vùng ĐBSCL thành 
02 vùng đô thị gồm: (i) Vùng Đông Bắc gồm Long An, Đồng Tháp, 
Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh (màu vàng) và (ii) Vùng 
đô thị phía Tây Nam gồm TP. Cần Thơ, An Giang, Hậu Giang, Sóc 
Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang (màu hồng) dựa trên hiện trạng 
và xu hướng về đô thị hóa ở vùng ĐBSCL 

6 

(F) 

 

Đề xuất của Trần Trọng Hanh [144] phân vùng ĐBSCL thành ba 
vùng: (i) Vùng thành phố Cần Thơ gồm TP. Cần Thơ, An Giang, Vĩnh 
Long, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang (màu hồng); (ii) vùng ven 
biển gồm Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre (màu 
xanh); (iii) Vùng  trung chuyển Đông Bắc gồm hai tỉnh Tiền Giang 
và Long An (màu vàng). 

Nguồn: Tổng hợp và minh họa bởi LA 
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2.4.4. Kiểm chứng và lựa chọn phương án về phạm vi, ranh giới vùng thành 

phố Cần Thơ 

Mô hình trọng lực đã được nhiều tác giả nghiên cứu và áp dụng trong lĩnh vực 

vật lý xã hội để xác định lực hấp dẫn giữa các chủ thể, thường là giữa các đơn vị lãnh 

thổ có hoạt động của con người, có thể là một trung tâm sản xuất, trung tâm dịch vụ 

thương mại - du lịch hoặc các đô thị trung tâm. Tên và dạng của mô hình trọng lực được 

lấy theo định luật vạn vật hấp dẫn của Newton. Trong LA, mô hình trọng lực có dạng: 

𝐹𝑖𝑗 = 𝑘
𝑀𝑖𝑀𝑗

𝑑𝑖𝑗
𝛼 (2.14) 

trong đó, 𝐹𝑖𝑗 là độ lớn sức hút giữa hai đơn vị lãnh thổ hoặc của hai thành phố 

trung tâm, thể hiện mối quan hệ tương tác phụ thuộc lẫn nhau trong một vùng lãnh thổ. 

𝑖 và 𝑗 là hai thành phố hoặc hai đơn vị lãnh thổ tương tác. 𝑀𝑖 và 𝑀𝑗 là quy mô dân số đô 

thị (người), đất đai (ha) hoặc kinh tế (GRDP) của hai thành đơn vị lãnh thổ hoặc hai 

thành phố 𝑖 và 𝑗. 𝑘 là tham số xác định sự cản trở hoặc ‘lực ma sát’ giữa hai đơn vị lãnh 

thổ hoặc thành phố tương tác. 𝑑𝑖𝑗 là khoảng cách giữa hai đơn vị 𝑖 và 𝑗, tính bằng km. 

Một quy trình gồm sáu bước được xây dựng và tiến hành (Hình 2.17) với bàn luận về 

từng bước, kết quả thực nghiệm từ mô hình được trình bày cụ thể ở Phụ lục D. 

 

N
guồn: Xây dựng, đề xuất bởi LA 

 

Hình 2.17. Quy trình sáu bước để phân vùng đô thị ĐBSCL theo mô hình trọng lực 

 ác định mô 
hình trọng lực 

s   ụng

Xử lý dữ liệu

Ma trận khoảng 
cách

Tính toán giá trị 
các tham số

   =  
    
    

  and   

   

 and  

1

2

3

4

Ma trận 
quan hệ 
tương tác

Biểu đồ tương tác 
giữa đô thị trung 
tâm vùng ĐBSCL

Phương án phạm vi, 
ranh giới VTP Cần Thơ

5

6

Các bước thực hiện: (1) đến (6)

Công cụ sử dụng

Phântíchthốngkê

Giao diện API Ma trận khoảng
cáchcủa BingMaps(Microsoft)
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2.4.5. So sánh, lựa chọn phương án phạm vi, ranh giới vùng thành phố Cần 

Thơ 

Trên cơ sở 05 tiêu chí được được xác định và trình bày ở trên, các phương án phân 

VTP Cần Thơ sẽ được phân tích, đánh giá bằng thang điểm từ 0 đến 1 theo cá nhân, có 

tham khảo ý kiến của một số chuyên gia, trong đó tương ứng với tiêu chí đạt đầy đủ và 

cao nhất sẽ là 1 điểm; trường hợp không đạt sẽ là 0 điểm và trường hợp đạt không đầy 

đủ thì điểm đánh giá sẽ nằm trong khoảng từ 0 đến 1. Phương án đạt số điểm cao nhất 

sẽ được lựa chọn (Bảng 2.5) 

Bảng 2.5. Phân tích, đánh giá các phương án phân VTP Cần Thơ 

Các phương án Các tiêu chí Kết quả 
đánh giá 1 2 3 4 5 

Phương án 01 
(A) 

 
1 1 1 0 0 3 

Phương án 02 
(B) 

 
0 0 0 0 0 0 

Phương án 03 
(C) 

 
1 1 1 0 0 3 

Phương án 04 
(D) 

 
1 1 1 1 1 5 

Phương án 05 
(E) 

 
1 1 1 0 0 3 

Phương án 06 
(F) 

 
1 1 1 0 0 3 

 Nguồn: đánh giá của LA 

Tiêu chí thứ nhất yêu cầu sự trùng khớp ranh giới của VTP với ranh giới các đơn 

vị hành chính cấp cơ sở, hầu hết các phương án phân vùng đều đáp ứng yêu cầu này (đạt 

1 điểm) trừ phương án 2 (đạt 0 điểm).  
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Tiêu chí thứ hai yêu cầu VTP là một đối tượng hợp lý để lập quy hoạch, tương tự 

như tiêu chí thứ nhất, hầu hết các phương án đều đáp ứng yêu cầu này (đạt 1 điểm) trừ 

phương án 2 (đạt 0 điểm) do các tiểu vùng đề xuất khó trở thành đối tượng lập quy hoạch 

trong điều kiện thực tế của Việt Nam.  

Tiêu chí thứ ba yêu cầu VTP là đối tượng xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và niên 

giám thống kê. Các phương án 1, 3, 4, 5, 6 được 1 điểm do tính khả thi của tiêu chí này 

- trong trường hợp giả thiết các phương án trở thành VTP tiêu chuẩn thì việc thu thập số 

liệu thống kê theo thông lệ hiện nay là khả thi. Đối với phương án 2 chỉ đạt 0 điểm. 

Tiêu chí thứ tư đặt ra yêu cầu về cơ sở khoa học cho các phương án. Mặc dù một 

số phương án đáp ứng yêu cầu về bằng chứng khoa học, thực nghiệm để xây dựng đề 

xuất phương án như: trên cơ sở phân tích số liệu và xu hướng đô thị hoá ở vùng ĐBSCL 

(phương án 5), hay trên cơ sở phân tích tổng hợp tác động của BĐKH, nước biển dâng 

và xâm nhập mặn (phương án 6), song các các tiếp cận này chưa tính đến các mối quan 

hệ liên vùng.  

Qua kiểm chứng từ mô hình trọng lực, LA đã tìm thấy bằng chứng cho thấy các 

tương tác giữa các thành phố ở vùng ĐBSCL làm cơ sở xác định phạm vi, ranh giới VTP 

Cần Thơ (phương án 4). Vậy nên phương án 4 đáp ứng tiêu chí này, được 1 điểm, các 

phương án còn lại được 0 điểm.  

Tiêu chí thứ năm, chỉ có duy nhất phương án 4 là phù hợp với nội dung của quy 

hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Kết quả kiểm chứng 

trong LA cũng cho thấy bằng chứng rõ nét nhất ủng hộ phương án 4. Vậy, ở tiêu chí này, 

phương án 4 đạt 1 điểm và các phương án còn lại đạt 0 điểm. 

Kết quả phân tích, đánh giá 06 phương án phân VTP Cần Thơ cho thấy, phương 

án 4 đạt số điểm cao nhất, tiếp đến là các phương án 1, 5, 6 cũng có những ưu điểm đáng 

kể. Phương án 2 tuy có những đề xuất độc đáo, nhưng là thuộc về phạm trù không gian 

đô thị không phải là phương án phân vùng đô thị. Kết quả của mô hình trọng lực trong 

LA cũng cung cấp bằng chứng thực nghiệm ủng hộ cho phương án 4. So với các phương 

án khác, phương án số 4 có hai điểm thuận lợi hơn là phương án phân vùng đã được 
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chính thức đề cập trong Thuyết minh QHV ĐBSCL thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050. So với VTĐ Hà Nội và VTP Hồ Chí Minh, phương án số 4 có điểm khác khi 

được cấu thành từ các địa phương dọc theo hai sông Tiền và sông Hậu thay vì bao gồm 

các địa phương lân cận bao quanh thành phố trung tâm.  

Theo phương án số 4, VTP Cần Thơ là vùng liên tỉnh các địa phương dọc sông 

Tiền và sông Hậu gồm: thành phố Cần Thơ và các tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng 

Tháp, An Giang, Trà Vinh và Sóc Trăng. Phía Bắc giáp tỉnh Long An, Campuchia. Phía 

Nam giáp tỉnh Bạc Liêu, Biển Đông. Phía Tây giáp tỉnh Kiên Giang. Phía Đông là Biển 

Đông (Hình 2.18). 

 

Hình 2.18. Vị trí, phạm vi và ranh giới vùng thành phố Cần Thơ trong vùng ĐBSCL 

Nguồn: kiểm chứng và dựng hình bởi LA 
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CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN VÙNG 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

3.1. Khái quát quá trình hình thành vùng thành phố Cần Thơ 

Để có được vị trí trong Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kì 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050, có thể điểm lại quá trình xuất hiện và hoàn thiện của khái niệm ‘vùng 

thành phố Cần Thơ’ trong nghiên cứu và thực tế theo ba giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là 

sự định vị TP. Cần Thơ trở thành đô thị hạt nhân của vùng ĐSBCL, được thể hiện trong 

các Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị như Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 

17/02/2005 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ 

công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 

của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045 (sau đây là ‘Nghị quyết số 59-NQ/TW năm 2020 của BCT về Cần Thơ’ 

[6]). Đây là giai đoạn tiền đề, làm nền móng tạo dựng khái niệm VTP Cần Thơ khi đã 

xác định TP. Cần Thơ là thành phố trung tâm - hay ‘thành phố mẹ’ - làm cực tăng trưởng 

và lan tỏa phát triển cho toàn VTP. Dù TP. Cần Thơ có một số lợi thế nhất định, song 

không phải đô thị có lợi thế tuyệt đối so với các đô thị khác trong vùng, nhưng trong điều 

kiện thực tiễn của Việt Nam, sự chỉ đạo trực tiếp của Trung ương là một nhân tố rất quan 

trọng trong tương quan với các lợi thế KT-XH khác. 

Giai đoạn thứ hai là sự tăng cường bàn luận và hình thành các ý tưởng về VTP 

Cần Thơ. Việc đưa VTP Cần Thơ vào các bàn luận khoa học chính thống cần phải kể 

đến khái niệm, phạm vi, ranh giới được đề xuất trong cuốn “Quy hoạch vùng” của Trần 

Trọng Hanh [143], về việc lựa chọn VTP Cần Thơ trên cơ sở sở xác định vùng định cư 

thuận lợi ở vùng ĐBSCL (Trần Trọng Hanh [144]). Những khái niệm này mặc dù mới 

chỉ dừng lại ở khái niệm khoa học, song đã manh nha một bước gần hơn tới hiện thực 

hoá việc hình thành và phát triển VTP Cần Thơ. 

Giai đoạn thứ ba - cũng là giai đoạn gần nhất - là sự chính thức công nhận đề xuất 

VTP Cần Thơ và chủ trương của Trung ương về phát triển VTP. Một là, trong thuyết 

minh QHV ĐBSCL, ý tưởng về VTP Cần Thơ (trên cơ sở phân vùng ĐBSCL) đã được 
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đề xuất - song chưa có những luận giải đi kèm về phương pháp luận và kiểm chứng khoa 

học. Hai là, Nghị quyết số 06-NQ/TW năm 2022 về Đô thị được ban hành đã có nhiều 

nội dung mới về phát triển, quản trị VTP - những chủ trương này đã được hiện thực hóa 

trong Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kì 2021-2030, tầm nhìn đén năm 2050 bằng định 

hướng hình thành và phát triển ‘vùng đô thị Cần Thơ’. 

3.2. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và đặc điểm văn hóa - xã hội vùng thành 

phố Cần Thơ 

3.2.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên 

a)  ị trí địa lý 

VTP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gồm thành phố Cần 

Thơ và các tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh và Sóc Trăng. 

Phía Bắc giáp tỉnh Long An, Campuchia; phía Nam giáp tỉnh Bạc Liêu, Biển Đông; phía 

Tây giáp tỉnh Kiên Giang, về phía Đông là Biển Đông (Hình 2.18). Diện tích tự nhiên 

khoảng 18.878 km2 với dân số đến năm 2030 khoảng 3,9 triệu người, trong đó TP. Cần 

Thơ là thành phố trực thuộc Trung ương và là trung tâm đô thị - kinh tế quan trọng trong 

VTP Cần Thơ. 

VTP Cần Thơ trải dài từ phía Tây Bắc xuống phía Đông Nam, từ biên giới 

Campuchia đến Biển Đông, trải dài theo hai sông Tiền và sông Hậu; có diện tích khoảng 

46% tổng diện tích toàn vùng ĐBSCL, có vị trí địa lý - kinh tế tương đối thuận lợi để 

phát triển. VTP Cần Thơ nằm ở điểm giao thoa, trung chuyển của nhiều tuyến giao thông 

đường bộ, đường thuỷ theo hướng Tây Bắc - Đông Nam (từ biên giới Campuchia ra Biển 

Đông) và theo hướng Đông Bắc - Tây Nam (theo hướng kết nối bán đảo Cà Mau với TP. 

Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ). 

b)  ác điều kiện tự nhiên 

Về địa hình, VTP Cần Thơ là một vùng đồng bằng có độ cao trung bình tương đối 

đồng đều, giao động từ 0,5 đến 1,2m so với mực nước biển trung bình. Độ cao giữa các 

khu vực không chênh lệch nhiều, song cao độ nên ở những khu vực ven sông và ven biển 
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thường cao hơn do quá trình bồi đắp phù sa từ sông ra và từ biển vào. Ở khu vực phía 

Bắc, khu vực ven biên giới (An Giang và Đồng Tháp) có cao độ nền tương đối cao hơn, 

song khu vực ven biển lại tạo thành một vành đai cao, do vậy khu vực phía Bắc của VTP 

lại trở thành vùng trũng ngập lũ trong mùa mưa. 

Về địa mạo, VTP Cần Thơ nằm trong khu vực trung tâm của vùng ĐBSCL được 

gọi là vùng đồng bằng châu thổ với hoạt động bồi đắp phù sa từ sông hàng năm vào mùa 

lũ. Vùng đầm lầy sau sông bao gồm một vùng lớn nhất phía tây nam sông Hậu, thuộc 

Cần thơ, Hậu giang, Sóc Trăng, và nhiều vùng nhỏ lẻ ở Tây Nam sông Hậu và giữa hai 

sông, thuộc Vĩnh Long. Đây là những vùng có đặc điểm ứ đọng nước, kém lưu thông. 

Địa mạo dải đất tôn cao dọc theo các bờ sông do tích tụ phù sa, là những dải đất cao, 

màu mỡ, tập trung dân cư đông đúc từ nhiều đời. Thềm phù sa cổ, dày chủ yếu phân bố 

gần biên giới Campuchia, tạo thành một dạng đê tự nhiên ngăn cách với vùng trũng biển 

hồ bên Campuchia. Vùng ven biển do hoạt động của hải lưu, gió và cát thường tạo thành 

các giồng cát cao có hình cung lồi ra phía biển nằm xen kẽ các vùng trũng thấp ngập 

triều phổ biến nhất là ở các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng. Các khu vực cửa sông 

thường có rừng ngập mặn tập trung thành từng cụm. 

c) Khí hậu, thủy văn 

Khí hậu VTP Cần Thơ có nhiệt độ tương đối ổn định, phần lớn trong khoảng 25-

27oC, số giờ nắng và độ ẩm cao, trong khi lượng mưa có sự biến động mạnh cả về mùa 

và phân bố, do nằm ở trung tâm miền gió mùa nhiệt đới Châu Á. Lượng mưa trung bình 

hàng năm toàn vùng giao động trong khoảng 1400-2000mm. 

Nằm ở phía cuối của lưu vực Mekong tiếp giáp với biển, VTP Cần Thơ có sự đa 

dạng về môi trường nước. Về thủy văn sinh thái, VTP Cần Thơ có thể chia làm 4 vùng 

gồm: (1) Vùng lõi có nước ngọt quanh năm (An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Hậu Giang, 

một phần tỉnh Vĩnh Long) phù hợp cho trồng lúa, cây ăn trái, thủy sản nước ngọt; (2) 

Vùng nước lợ, với chế độ luân phiên mặn-ngọt theo mùa (một phần các tỉnh Sóc Trăng, 

Vĩnh Long, Trà Vinh), (3) Vùng đất mặn (khu vực ven biển Sóc Trăng, Trà Vinh) với lớp 

đất mặn bên dưới được nước mưa tại chỗ phủ lên bề mặt trong 6 tháng mùa mưa; (4) 
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Vùng nước biển ở Biển đông (ven biển Sóc Trăng, Trà Vinh) bao quanh thuộc vùng 

‘Mekong Plume’, rất quan trọng về thủy sản biển và quá trình bồi đắp kiến tạo châu thổ. 

3.2.2. Đặc điểm văn hóa - xã hội 

Về văn hoá - xã hội, Vùng ĐBSCL nói chung và VTP Cần Thơ nói riêng có đặc 

điểm văn hóa - xã hội là sự giao thoa giữa tập quán sống sông nước với văn hóa đa sắc 

tộc, đa tín ngưỡng từ lịch sử những ngày đầu khai phá. Đặc điểm tự nhiên của vùng 

ĐBSCL với hệ thống sông rạch chằng chịt, và tập quán sinh hoạt gắn với sông nước qua 

nhiều thế hệ đã tác động sâu sắc đến sinh hoạt hàng ngày của cư dân, tạo ra sắc thái riêng 

biệt trong tập quán canh tác, cư trú, tâm lý ứng xử cũng như sinh hoạt cộng đồng của 

dân cư. Các dân tộc ở trong vùng có nguồn cội sắc tộc đa dạng như Kinh, Khmer Nam 

Bộ, Hoa và Chăm - họ đã có mặt ở vùng đất này từ rất sớm, nương nhờ vào thiên nhiên 

để khai hoang và sinh sống. Các dân tộc cũng rất ý thức và giữ gìn bản sắc văn hóa của 

dân tộc, niềm tin tín ngưỡng riêng. 

3.3. Đánh giá các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến hình thành và phát triển 

vùng thành phố Cần Thơ 

3.3.1. Đánh giá theo các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến hình thành và phát 

triển vùng thành phố Cần Thơ 

Những thuận lợi, khó khăn đối với các nhân tố ảnh hưởng đến hình thành và phát 

triển VTP Cần Thơ đã chỉ ra ở Chương 2 được phân tích như sau. 

3.3.1.1.  hủ trương phát triển và khung pháp lý cho phát triển vùng thành phố 

của Nhà nước 

Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW năm 2022 về 

Đô thị là văn bản cấp cao lần đầu tiên bao hàm nội dung về phát triển VTP, được nêu rõ 

trong sáu nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, cụ thể gồm: 

- “Tổ chức quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị, vùng đô thị […] 
phù hợp với các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch bảo đảm quốc phòng, 
an ninh” (nhóm nhiệm vụ và giải pháp số 02) 
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- “Tập trung xây dựng các vùng đô thị, hành lang đô thị, dải đô thị ven 
biển trên cơ sở xác định rõ vai trò, chức năng của từng đô thị, nhất là 
các đô thị động lực của từng vùng và cả nước, đô thị kết nối khu vực và 
quốc tế” […] “Xây dựng và thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách 
để phát triển Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố 
trực thuộc Trung ương, các đô thị trung tâm vùng trở thành các đô thị 
hiện đại, thông minh, dẫn dắt và tạo hiệu ứng lan toả, liên kết vùng đô 
thị” […] “Nghiên cứu, xây dựng mô hình quản lý vùng đô thị phù hợp 
cho giai đoạn mới” (nhóm nhiệm vụ và giải pháp số 03) 

- “Cấu trúc lại hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông; hình thành 
một số nền tảng số dùng chung cho các đô thị, vùng đô thị” (nhóm nhiệm 
vụ và giải pháp số 04) 

 

Hình 3.1. Một số chủ trương của Đảng và pháp luật, chính sách của Nhà nước liên 

quan tới phát triển đô thị ở Việt Nam, Vùng Thủ đô Hà Nội và Vùng Thành phố Hồ 

Chí Minh trong 20 năm gần đây 

Nguồn: Hệ thống và dựng hình bởi LA 

Trong vòng khoảng 20 năm trở lại đây, hệ thống chính sách về quản lý và phát 

triển đô thị, lãnh thổ ở nước ta đã và đang được hoàn thiện thể hiện qua việc ban hành, 

cập nhật, sửa đổi các Luật, văn bản pháp luật về phát triển đô thị, lãnh thổ diễn ra thường 

xuyên ở các năm (Hình 3.1). Các quyết định thành lập QHXD hai VTP ở Việt Nam ra 

đời trong khoảng thời gian các văn bản pháp luật quan trọng ở Việt Nam về đô thị được 

ban hành, điều chỉnh; sự hiện diện của hai VTP lớn này phần nào đã thể hiện được sự 

quan tâm và định hướng của Nhà nước đối với VTP ở nước ta. 

Luật Xây 
dựng 2003 

2003

QĐ 490 về QHXD 
VTĐ Hà Nội 2008

QĐ 589 QHXD 
VTP  HCM 2008

2008

QĐ 1758 về điều chỉnh 
QHXD VTĐ Hà Nội 2012

2012

QĐ 1065 về điều chỉnh 
QHXD VTP HCM 2014

2014 2016

QĐ 768 về điều chỉnh 
QHXD VTĐ Hà Nội 2016

2017

QĐ 2076 về điều chỉnh 
QHXD VTP HCM 2017

Luật Quy hoạch 
2017

Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương 

2015

2015

Luật Xây 
dựng 2014 

NĐ 72 về Phân 
loại ĐT 2001

2001

NĐ 42 về Phân 
loại đô thị

2009

Luật Quy hoạch 
đô thị 2009

NQ 1210 về 
Phân loại đô thị

QĐ 445 về định hướng phát triển 
đô thị đến 2025, tầm nhìn 2050

QĐ 758 về chương trình nâng 
cấp đô thị đến năm 2020

NQ 06 về phát 
triển đô thị 

2022

Luật Quản lý 
phát triển đô thị
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Tuy vậy, đến nay chính sách về VTP còn giới hạn ở các quyết định hình thành 

VTĐ Hà Nội và VTP Hồ Chí Minh. Rà soát nội dung của các văn bản pháp luật hiện nay 

về định nghĩa ‘vùng thành phố’ hoặc ‘vùng đô thị’ về nội dung liên quan đến phát triển 

VTP (Bảng 3.2) cho thấy ở hầu hết các văn bản Nghị quyết, Luật, Nghị định, Quyết định 

trong hệ thống chính sách phát triển đô thị ở Việt Nam còn chưa bao hàm các nội dung 

này. Do vậy, có thể nói việc ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW năm 2022 về Đô thị đã 

bước đầu giải đáp được phần nào những nội dung còn thiếu về hình thành và phát triển 

VTP ở Việt Nam đến nay và hàm ý tích cực cho triển vọng hình thành và phát triển các 

VTP ở nước ta trong thời gian tới. 

Chủ trương này đã nhanh chóng được cụ thể hóa trong Nghị quyết số 138/NQ-

CP năm 2022 về QHTTQG. Trước đó, trong Dự thảo Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tổng 

thể quốc gia thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến năm 205039, một trong những điểm mới 

đáng chú ý trong ‘Định hướng phát triển hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia’ (Chương 

VI, phần thứ tư) là nội dung về “vùng thành phố” được kiện toàn và tái khẳng định với 

hai định hướng rất cụ thể và rõ ràng: (1) “Tiếp tục phát huy hiệu quả, tác động lan tỏa 

của hai vùng đô thị lớn Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh” (tr. 516-517) và (2) “Hình 

thành và phát triển một số vùng đô thị lớn” (tr. 517-518). Định hướng thứ hai tiếp tục 

xác định cụ thể hai VTP là đối tượng hình thành và phát triển trong tương lai là “Vùng 

thành phố Cần Thơ” và “Vùng đô thị Đà Nẵng”. Đây là những nội dung mới lần đầu tiên 

được chính thức xác định trong một tài liệu quan trọng trong hệ thống quy hoạch quốc 

gia (nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể quốc gia cũng là nhiệm vụ rất mới, chưa có tiền lệ 

ở Việt Nam). 

  

 
39 Dự thảo Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (bản thảo 
công khai trên website của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại: 
https://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=54960&idcm=140 - truy cập ngày 01/12/2022), 
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Bảng 3.1. Nội dung về phát triển vùng thành phố trong hệ thống chính sách phát triển 

đô thị ở Việt Nam 

Thẩm 
quyền 

Văn bản Định nghĩa 
"Vùng 

thành phố" 

Nội dung 
phát triển 

VTP 

Ban Chấp 
hành Trung 
ương Đảng 

Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 
về Đô thị 

Không xác 
định 

 

Một số nhiệm 
vụ và giải 
pháp chủ yếu 

Quốc hội Luật Quy hoạch đô thị 2009 

Không xác 
định 

 

Luật Xây dựng 2014 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 2015 

Luật Quy hoạch 2017 

Ủy ban 
Thường vụ 
Quốc hội 

Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 về 
Phân loại đô thị 

Nghị quyết số 1211/UBTVQH13 về Phân 
loại đơn vị hành chính 

Chính phủ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 
06/05/2015 quy định chi tiết một số nội 
dung về quy hoạch xây dựng 

Nghị quyết số 138/NQ-CP năm 2022 về 
QHTTQG/Dự thảo Báo cáo tổng hợp Quy 
hoạch tổng thể quốc gia thời kì 2021-2030, 
tầm nhìn đến năm 2050 

Định hướng 
hình thành và 
phát triển các 

VTP trong 
tương lai 

Thủ tướng 
Chính phủ 

Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 
07/04/2009 về Phê duyệt điều chỉnh định 
hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị 
Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến 
năm 2050 

Bao gồm 
trong định 
hướng phát 
triển 

Quyết định số 2076/QĐ-TTg năm 2017 về 
VTP Hồ Chí Minh Định nghĩa 

ranh giới 
hành chính 

Chi tiết ở 
Bảng 2.1 Quyết định số 768/QĐ-TTg năm 2016 về 

VTĐ Hà Nội 

Nguồn: Kết quả nghiên cứu của LA 

3.3.1.2. Hội tụ các nguồn lực kinh tế phù hợp cho hình thành và phát triển vùng 

thành phố 
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Nhìn chung các nguồn lực cho hình thành và phát triển vùng thành phố cơ bản 

đáp ứng quy mô về kinh tế, dân số, kết cấu hạ tầng cho hình thành và phát triển VTP. 

Nội dung này được phân tích cụ thể ở mục 3.4. 

3.3.1.3. Sự hiện diện của một đô thị trung tâm và vùng ảnh các mối quan hệ kinh 

tế - xã hội giữa thành phố trung tâm và khu vực lãnh thổ lân cận 

TP. Cần Thơ là một trong năm thành phố trực thuộc Trung ương nhận được sự chỉ 

đạo trực tiếp về phương hướng, nhiệm vụ phát triển từ Bộ Chính trị qua hai giai đoạn là 

giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và giai đoạn sau với bối cảnh phát triển 

mới. Tầm nhìn và định hướng phát triển của TP. Cần Thơ được xác định cụ thể trong 

Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 17/02/2005 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển 

thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và Nghị quyết 

số 59-NQ/TW năm 2020 của BCT về Cần Thơ. 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 287/QĐ-TTg năm 2022 [139] chính 

thức phê duyệt QHV ĐBSCL thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là QHV 

đầu tiên ở nước ta được chính thức phê duyệt theo tinh thần của Luật Quy hoạch 2017. 

Ngày 17/11/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 120/NQ-CP về phát triển bền 

vững vùng ĐBSCL thích ứng với BĐKH (sau đây là ‘Nghị quyết số 120/NQ-CP năm 

2017 về PTBV ĐBSCL’ [30]). Những văn bản này tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm, 

dẫn dắt phát triển của TP. Cần Thơ ở vùng ĐBSCL. 

Bảng 3.2. Tổng khoảng cách giữa các tỉnh/thành phố vùng ĐBSCL - lấy UBND 

tỉnh/thành phố làm mốc tính toán 

Địa 
phương 

Cần 
Thơ 

Vĩnh 
Long 

Trà 
Vinh 

Sóc 
Trăng 

Hậu 
Giang 

Tiền 
Giang 

Đồng 
Tháp 

Bến 
Tre 

An 
Giang 

Bạc 
Liêu 

Long 
An 

Kiên 
Giang 

Cà 
Mau 

Tổng 
khoảng 
cách (km) 

1.099 1.126 1.259 1.264 1.278 1.363 1.367 1.391 1.430 1.591 1.635 1.657 1.996 

Nguồn: tổng hợp của luận án từ ma trận khoảng cách trong luận án (Phụ lục C) 

Ngoài ra, TP. Cần Thơ có lợi thế so sánh về tính kết nối. Tính toán từ ma trận 

khoảng cách của LA (Phụ lục C) cho thấy, về tính kết nối, Cần Thơ nằm ở trung tâm của 
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vùng ĐBSCL không chỉ về vị trí địa lý và còn được minh chứng bằng khoảng cách thực 

đại ngắn nhất tới các địa phương còn lại trong vùng (Bảng 3.2). 

3.3.1.4. Khả năng liên kết và nhu cầu liền kết phát triển giữa các địa phương cấu 

thành vùng thành phố 

Về điều kiện liên kết vùng, VTP Cần Thơ nằm ở trung tâm của vùng ĐBSCL, với 

hai sông Hậu và sông Tiền dọc trên địa bàn VTP, là nơi tập trung và giao cắt nhiều đầu 

mối giao thông vận tải quan trọng, là điều kiện thuận lợi để phát triển. VTP Cần Thơ là 

nơi trung chuyển của các hành lang giao thông kết nối theo Tây Bắc - Đông Nam (kết 

nối với Campuchia đi Biển Đông) và theo hướng Đông Bắc - Tây Nam (kết nối TP. HCM 

và vùng Đông Nam Bộ đi Cà Mau - Vịnh Thái Lan). 

Về điều kiện kết cấu hạ tầng, nhìn chung, ở thành phố Cần Thơ nói riêng và đối 

với vùng ĐBSCL nói chung, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông còn ở mức cơ bản, chưa 

thực sự đóng vai trò chủ lực cho phát triển kinh tế - xã hội của vùng40.  

Về nhu cầu liên kết, có thể nói giữa các địa phương trong vùng ĐBSCL nhu cầu 

và nỗ lực để liên kết, phối hợp là có. Có thể nhóm các nỗ lực liên kết trong vùng ĐBSCL 

được thể hiện qua hai hình thức chính: (1) các công cụ, cơ chế liên kết vùng mang tính 

QLNN hoặc do yêu cầu phối hợp trong QLNN (một số chính sách tiêu biểu về phối hợp, 

liên kết vùng ĐBSCL được điểm lại ở mục 3.4.6); (2) các sáng kiến liên kết tiểu vùng 

trên cơ sở tự nguyện và xuất phát từ nhu cầu, lợi ích chung41. Tuy nhiên phần nào còn 

mang tính hình thức và chưa thực sự phát huy hiệu quả kì vọng, nhìn chung mức độ liên 

kết chính quyền địa phương trong vùng ĐBSCL còn khá khiêm tốn và chưa có tính chiến 

lược lâu dài42. 

 
40 Về cơ bản, tất cả các đầu mối đô thị chính trong vùng ĐBSCL đều đã có kết nối đường bộ, toàn vùng ĐBSCL 
hiện có gần 39km đường cao tốc, 2.043km đường quốc lộ và 4.559km đường tỉnh. Khoảng 30% khối lượng hàng 
hóa được vận chuyển bằng đường bộ và 80% vận tải hành khách sử dụng mạng lưới dường bộ. Số liệu từ Thuyết 
minh QHV ĐBSCL thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 [17] 
41 Một số sáng kiến liên kết tiểu vùng ĐBSCL có thể kể đến là: i) Tiểu vùng Tứ giác Long Xuyên, (ii) Tiểu vùng Đồng Tháp 
Mười, (iii) Tiểu vùng Bán đảo Cà Mau, (iii) Tiểu vùng Duyên hải phía Đông, (v) Liên kết ABCE Mekong (nay là Mekong 
Connect) 
42 Trần Thị Thu Hương (2017) “Nghiên cứu nhân tố liên kết các địa phương trong vùng ở Việt Nam: trường hợp 
vùng Đồng bằng sông Cửu Long”, LATS tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương 
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3.3.2. Đánh giá chung về các những thuận lợi, thách thức cho hình thành và 

phát triển vùng thành phố Cần Thơ 

Bảng 3.3. Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến hình thành và phát triển VTP Cần Thơ 

Nhân tố Thuận lợi Khó khăn 

1. Chủ trương 
phát triển và 
khung pháp lý cho 
phát triển vùng 
thành phố của Nhà 
nước 

- Trung ương đã có Nghị quyết số 
06-NQ/TW về Đô thị, trong đó có 
nhiều nội dung mới về phát triển, 
quản trị VTP được đặt ra 

- Vị trí trung tâm và vị thế dẫn đầu 
của TP. Cần Thơ trong vùng 
ĐBSCL nói chung được khẳng định 
và kế thừa qua nhiều văn bản, chính 
sách của Nhà nước 

- Khung pháp lý cho VTP còn thiếu 
và tồn tại nhiều bất cập, hiện trong 
các Luật hiện hành về quản lý phát 
triển đô thị và lãnh thổ, chưa có 
quy định cụ thể đối với VTP 

- Các VTP trong nước được được 
phê duyệt thành lập QHXD, chưa 
cập nhật theo tinh thần của Luật 
Quy hoạch 2017. Hiện chưa có đề 
án hình thành và phát triển VTP 
mới. 

- Còn thiếu cơ chế giám sát phát 
triển VTP và thiếu mô hình quản lý 
VTP phù hợp 

2. Hội tụ các 
nguồn lực kinh tế 
phù hợp cho hình 
thành và phát triển 
vùng thành phố 

- Cơ bản đáp ứng quy mô về kinh tế, 
dân số, kết cấu hạ tầng cho hình 
thành và phát triển VTP - phân tích 
cụ thể ở tiểu mục 3.4 

Nhiều nguồn lực kinh tế như lợi 
ích kinh tế từ quần tụ, kinh tế số 
còn bỏ ngỏ, chưa được quan tâm 
đúng mức 

3. Sự hiện diện 
của một đô thị 
trung tâm và vùng 
ảnh các mối quan 
hệ kinh tế - xã hội 
giữa thành phố 
trung tâm và khu 
vực lãnh thổ lân 
cận 

- TP. Cần Thơ có vị trí đặc biệt quan 
trọng trong vùng ĐBSCL nói chung 
và VTP Cần Thơ nói riêng, đây là vị 
thế đã được khẳng định ở nhiều văn 
bản định hướng, chủ trương của 
Đảng và Nhà nước 

- Có tồn tại những liên hệ kinh tế - 
xã hội giữa các địa phương trong 
VTP, đặc biệt là giữa TP. Cần Thơ 
với các địa phương khác 

- Có bằng chứng thực nghiệm cho 
thấy sức ảnh hưởng rõ nét của TP. 

- Nhìn chung những mối quan hệ 
liên vùng còn chưa được nghiên 
cứu thoả đáng và chưa được xác 
định rõ. 

- Hạn chế về số liệu và và thông tin 
kinh tế khả dụng cho nghiên cứu 
hiện nay 
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Cần Thơ trong phạm vi VTP 

4. Nhu cầu và khả 
năng liên kết phát 
triển giữa các địa 
phương cấu thành 
vùng thành phố 

- Các địa phương trong vùng 
ĐBSCL nói chung đã có nhiều hợp 
tác nội vùng chủ động (thí dụ như 
kết nối ABCD Mekong) 

- Chưa được nghiên cứu thoả đáng 

- Vấn đề liên kết vùng nói chung 
vẫn còn nhiều khó khăn về thể chế, 
cơ chế triển khai cụ thể 

Nguồn: Nghiên cứu, tổng hợp bởi LA 

3.4. Thực trạng hình thành và phát triển vùng thành phố Cần Thơ 

3.4.1. Thực trạng phát triển kinh tế 

Về quy mô kinh tế (Bảng 3.4), tính đến năm 2020, tổng sản phẩm trên địa bàn 

VTP Cần Thơ đạt 450.017 tỉ đồng, trong đó Khu vực I (Nông, lâm, thuỷ sản) đạt 147.850 

tỉ đồng, Khu vực II (Công nghiệp và xây dựng) đạt 106.176 tỉ đồng, trong đó riêng Công 

nghiệp đạt 86.040 tỉ đồng, Khu vực III (Dịch vụ) đạt 195.990 tỉ đồng. 

Bảng 3.4. Tổng sản phẩm VTP Cần Thơ theo khu vực và theo ngành cấp I 

Đơn vị: tỉ đồng  
VTP Cần Thơ 

2010 2020 
(so sánh) 

2020 
(hiện hành) 

TỔNG SẢN PHẨM 158.915 274.956 450.017 
Khu vực I (Nông, Lâm, Thủy) 68.146 91.308 147.850 

Khu vực II (Công nghiệp, Xây dựng) 29.250 69.543 106.176 
Trong đó:  ông nghiệp 21.498 55.822 86.040 
Khu vực III (Dịch vụ) 61.519 114.105 195.990 

Phân theo ngành cấp 1 
   

A. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản  68.146 91.308 147.850 
B. Khai khoáng  357 257 936 
C. Công nghiệp chế biến, chế tạo  18.680 41.732 62.721 
D. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước 1.858 12.280 20.161 
E. Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải  603 1.553 2.222 
F. Xây dựng 7.752 13.721 20.136 
G. Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy 12.674 24.152 49.815 
H. Vận tải kho bãi  3.317 5.249 7.741 
I. Dịch vụ lưu trú và ăn uống  7.933 12.677 22.895 
J. Thông tin và truyền thông  5.599 12.476 13.230 
K. Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm  5.207 9.954 13.642 
L. Hoạt động kinh doanh bất động sản  8.929 13.159 21.763 
M. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ  1.330 2.905 4.207 
N. Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ  716 1.052 1.552 
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Đơn vị: tỉ đồng  
VTP Cần Thơ 

2010 2020 
(so sánh) 

2020 
(hiện hành) 

O. Hoạt động của ĐCS, tổ chức CT-XH, QLNN, ANQP 4.416 9.281 16.732 
P. Giáo dục và đào tạo  5.643 11.948 20.302 
Q. Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội  1.692 3.500 13.023 
R. Nghệ thuật, vui chơi và giải trí  2.174 4.460 5.757 
S. Hoạt động dịch vụ khác  472 788 1.017 
T. Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình 1.419 2.506 4.314 

Nguồn: số liệu từ TCTK 

Bảng 3.5. Tổng sản phẩm của VTP Cần Thơ, vùng ĐBSCL, cả nước năm 2010, 2020 

Giá so sánh 2010 (tỉ đồng) 
VTP Cần Thơ Vùng ĐBSCL Cả nước 

2010 2020 2010 2020 2010 2020 
GRDP 158.915 274.956 313.896 561.364 2.393.893 4.709.424 

Khu vực I (Nông, Lâm, Thủy) 68.146 91.308 135.782 188.625 413.023 590.465 
Khu vực II (Công nghiệp, Xây dựng) 29.250 69.543 66.750 166.442 876.707 1.960.959 

Trong đó:  ông nghiệp 21.498 55.822 51.976 135.634 716.125 1.620.893 
Khu vực III (Dịch vụ) 61.519 114.105 111.364 206.298 1.104.164 2.158.001 

Gía hiện hành 2020 (tỉ đồng) 
VTP Cần Thơ Vùng ĐBSCL Cả nước 

2010 2020 2010 2020 2010 2020 
GRDP 158.915 450.017 313.896 914.235 2.393.893 7.360.695 

Khu vực I (Nông, Lâm, Thủy) 68.146 147.850 135.782 309.063 413.023 1.020.947 
Khu vực II (Công nghiệp, Xây dựng) 29.250 106.176 66.750 254.950 876.707 2.993.769 

Trong đó:  ông nghiệp 21.498 86.040 51.976 209.790 716.125 2.506.293 
Khu vực III (Dịch vụ) 61.519 195.990 111.364 350.222 1.104.164 3.345.980 

Nguồn: số liệu từ TCTK, tổng hợp từ Bảng 3.6 và các bảng trong Phụ lục F. 

Bảng 3.6. Đóng góp của VTP Cần Thơ trong vùng ĐBSCL và cả nước 

 

Trong vùng 
ĐBSCL So với cả nước 

2010 2020 2010 2020 
GRDP 50,6% 49,2% 6,6% 6,1% 

Khu vực I (Nông, Lâm, Thủy sản) 50,2% 47,8% 16,5% 14,5% 
Khu vực II (Công nghiệp, Xây dựng) 43,8% 41,6% 3,3% 3,5% 

Khu vực II (chỉ  ông nghiệp) 41,4% 41,0% 3,0% 3,4% 
Khu vực III (Dịch vụ) 55,2% 56,0% 5,6% 5,9% 

Nguồn: tính toán từ Bảng 3.7 

Về cơ cấu kinh tế (Hình 3.2), năm 2020, tỉ trọng các Khu vực I, II, III so với tổng 

sản phẩm trên địa bàn VTP lần lượt là 32,9%, 23,6% (Công nghiệp 19,1%) và 43,6%. 
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So với năm 2010, tỉ trọng của Khu vực I giảm 10%, trong khi khu vực II và III đều tăng 

tỉ trọng. Trong giai đoạn 2010-2020, cơ cấu kinh tế VTP Cần Thơ dịch chuyển theo 

hướng tăng tỉ trọng các ngành Công nghiệp và Dịch vụ, giảm tỉ trọng các ngành Nông, 

lâm, thuỷ sản (Hình 3.2); xu hướng này diễn ra tương đồng với xu hướng của cả nước 

và đáng chú ý hơn so với vùng ĐBSCL (cơ cấu hầu như không đổi). 

   

   

 

Hình 3.2. Cơ cấu kinh tế của VTP Cần Thơ và vùng ĐBSCL qua các năm 2010, 2020 

Nguồn: dựng hình từ số liệu Bảng 3.5, tính theo giá hiện hành 

Về tốc độ tăng trưởng kinh tế (Bảng 3.7), trong giai đoạn 2010-2020, tổng sản 

phẩm trên địa bàn VTP Cần Thơ có mức tăng trưởng dương ở 5,6%. Tốc độ tăng trưởng 

Khu vực I, II, III lần lượt là 3%, 9% (Công nghiệp 10%) và 6,4%. Công nghiệp và Dịch 

vụ của VTP Cần Thơ đều cao hơn so với tốc độ tăng trưởng tương ứng của vùng ĐBSCL. 

Giá trị tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nói chung và các khu vực nói riêng khá tương 

45%

14%

41%

VTP Cần Thơ 2010

46%

17%

37%

Vùng ĐBSCL 2010

19%

32%
49%

Cả nước 2010

33%

24%

43%

VTP Cần Thơ 2020

46%

17%

37%

Vùng ĐBSCL 2020

15%

36%
49%

Cả nước 2020
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đồng với các mức tăng trưởng tổng sản phẩm và khu vực vùng ĐBSCL (Bảng F2 - Phụ 

lục F) và so với cả nước (Bảng F4 - Phụ lục F). Tốc độ tăng trưởng của riêng các ngành 

Công nghiệp (không tính xây dựng) cao ở mức 10%, tương đương tốc độ của vùng 

ĐBSCL và cao hơn trung bình cả nước là 8,5%. 

Bảng 3.7. Tăng trưởng, tỉ trọng các khu vực, ngành cấp I VTP Cần Thơ giai đoạn 
2010-2020 

  

Tăng 
trưởng 
giai đoạn 
2010-2020 

Tỉ 
trọng 
năm 
2010 

Tỉ 
trọng 
năm 
2020 

TỔNG SẢN PHẨM 5,6% 100% 100% 
Khu vực I (Nông, Lâm, Thủy) 3,0% 42,9% 32,9% 

Khu vực II (Công nghiệp, Xây dựng) 9,0% 18,4% 23,6% 
Trong đó:  ông nghiệp 10,0% 13,5% 19,1% 
Khu vực III (Dịch vụ) 6,4% 38,7% 43,6% 

Phân theo ngành cấp 1       
A. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản  3,0% 42,9% 32,9% 
B. Khai khoáng  -3,2% 0,2% 0,2% 
C. Công nghiệp chế biến, chế tạo  8,4% 11,8% 13,9% 
D. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước 20,8% 1,2% 4,5% 
E. Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải  9,9% 0,4% 0,5% 
F. Xây dựng 5,9% 4,9% 4,5% 
G. Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy 6,7% 8,0% 11,1% 
H. Vận tải kho bãi  4,7% 2,1% 1,7% 
I. Dịch vụ lưu trú và ăn uống  4,8% 5,0% 5,1% 
J. Thông tin và truyền thông  8,3% 3,5% 2,9% 
K. Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm  6,7% 3,3% 3,0% 
L. Hoạt động kinh doanh bất động sản  4,0% 5,6% 4,8% 
M. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ  8,1% 0,8% 0,9% 
N. Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ  3,9% 0,5% 0,3% 
O. Hoạt động của ĐCS, tổ chức CT-XH, QLNN, ANQP 7,7% 2,8% 3,7% 
P. Giáo dục và đào tạo  7,8% 3,6% 4,5% 
Q. Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội  7,5% 1,1% 2,9% 
R. Nghệ thuật, vui chơi và giải trí  7,5% 1,4% 1,3% 
S. Hoạt động dịch vụ khác  5,3% 0,3% 0,2% 
T. Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình 5,9% 0,9% 1,0% 

Nguồn: số liệu từ TCTK 

Về các ngành cấp I (Bảng 3.4), Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản là ngành có 

quy mô lớn nhất ở 147.850 tỉ đồng, tương đương 32,9% tổng sản phẩm toàn VTP. Trong 

số các ngành cấp I về công nghiệp thì công nghiệp chế biến, chế tạo có quy mô lớn nhất 
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ở 18.680 tỉ đồng (tương đương 13,9% tổng sản phẩm toàn VTP). Trong số các ngành cấp 

I về dịch vụ thì bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô xe máy có quy mô lớn nhất (12.674 

tỉ đồng - tương đương 11,1% tổng sản phẩm toàn VTP). 

3.4.2. Thực trạng dân số, đô thị hóa và hệ thống đô thị - nông thôn 

3.4.2.1. Dân số 

Bảng 3.8 và Bảng 3.10 thể hiện một số dữ liệu về dân số, mật độ dân số và tỉ lệ 

đô thị hóa ở VTP Cần Thơ và vùng ĐBSCL.  ề quy mô dân số, dân số trung bình của 

VTP đạt khoảng 10.529 nghìn người (năm 2020), chiếm khoảng 60% dân số trung bình 

của vùng ĐBSCL (17.318 nghìn người năm 2020). Đến năm 2020, quy mô dân số đô thị 

của VTP Cần Thơ đạt 3.265 nghìn người, chiếm khoảng 72% so với tổng dân số đô thị 

vùng ĐBSCL (4.479 nghìn người).  

Bảng 3.8. Dân số và mật độ dân số của VTP Cần Thơ và vùng ĐBSCL 

 

VTP Cần Thơ Vùng ĐBSCL 

Dân số  Mật độ 
dân số 

Dân số 
đô thị 

Mật độ 
dân số 
đô thị 

Dân số  Mật độ 
dân số 

Dân số 
đô thị 

Mật độ 
dân số 
đô thị  

(Nghìn 
người) (người/km2) (Nghìn 

người) (người/km2) (Nghìn 
người) (người/km2) (Nghìn 

người) (người/km2) 

2011 10.800,9 632,6 2.984,1 174,8 17.306,8 426,8 4.090,05 100,9 
2012 10.843,9 634,8 3.010,81 176,2 17.379,6 428,6 4.128,0 101,8 
2013 10.883,0 636,4 3.033,86 177,4 17.448,7 430,1 4.161,11 102,6 
2014 10.922,3 638,7 3.061,54 179,0 17.517,6 432,0 4.201,18 103,5 
2015 10.965,3 641,3 3.079,0 180,1 17.590,4 434,0 4.224,9 104,1 
2016 11.008,6 640,9 3.099,6 180,4 17.660,7 433,0 4.252,0 104,2 
2017 11.054,5 643,6 3.121,1 181,7 17.738,0 435,0 4.279,9 104,9 
2018 11.096,8 646,0 3.142,7 183,0 17.804,7 436,0 4.307,3 105,5 
2019 10.519,1 612,4 3.187,5 185,6 17.282,5 423,0 4.357,7 106,8 
2020 10.529,2 613,0 3.265,66 190,1 17.318,6 424,0 4.479,21 109,7 
tốc độ tăng 
trưởng TB 
giai đoạn 

2011-2020 
-0,31%  0,83%  -0,01%  0,80%  

Nguồn: tổng hợp và tính toán từ trang điện tử của TCTK 

Về mật độ dân số, trong giai đoạn 2010-2020, mật độ dân số trung bình ở VTP 

Cần Thơ (trên ~600 người/km2) cao hơn so với vùng ĐBSCL (trên ~400 người/km2); 

tương tự, đến năm 2020 mật độ dân số đô thị trung bình ở VTP Cần Thơ (190 người/km2) 
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cao hơn so với mật độ dân số đô thị trung bình ở vùng ĐBSCL (109 người/km2).  

Trong giai đoạn 2011-2020, quy mô dân số VTP Cần Thơ và vùng ĐBSCL đều 

có xu hướng giảm dần; tốc độ tăng trưởng dân số trung bình năm tương ứng là -0,31% 

và -0,01%. Tuy nhiên, quy mô dân số đô thị trung bình lại chung xu hướng tăng dần; tốc 

độ tăng trưởng dân số đô thị trung bình ở VTP Cần Thơ và vùng ĐBSCL tương ứng là 

0,83% và 0,8%.  

Bảng 3.9. Lao động VTP Cần Thơ và vùng ĐBSCL 

Đơn vị: nghìn 
người 

Nông nghiệp Phi nông nghiệp Tổng 
2010 2020 2010 2020 2010 2020 

VTP Cần Thơ 2.625,5 1.751,9 2.483,7 2.958,4 5.109,3 4.710,3 

VÙNG ĐBSCL 5.111,5 3.716,8 4.640,0 5.929,8 9.751,5 9.646,6 

% so với tổng 
lao động VTP 51,4% 37,2% 48,6% 62,8%   

Thay đổi về lao 
động  

Giai đoạn 
2010-2020  

Giai đoạn 
2010-2020  

Giai đoạn 
2010-2020 

-33,3% 19,1% -7,8% 
Nguồn: tổng hợp và tính toán từ website của TCTK 

Về lực lượng lao động (Bảng 3.9), đến năm 2020 trên địa bàn VTP Cần Thơ có 

khoảng 4.710 nghìn lao động, chiếm khoảng 48% tổng số lao động trên toàn vùng 

ĐBSCL. Số lượng lao động trong khu vực nông nghiệp là khoảng 1.751,9 nghìn người, 

chiếm khoảng 37,2% tổng lực lượng lao động toàn VTP (giảm so với 2010); số lượng 

lao động trong khu vực phi nông nghiệp năm 2020 là khoảng 2.958,4 nghìn người, 

khoảng 62,8% tổng lao động trong VTP (tăng so với 2010). Trong giai đoạn 2010-2020, 

nhìn chung quy mô lực lượng lao động VTP Cần Thơ có xu hướng giảm (trung bình 

giảm 7,8%/năm). Lực lượng lao động trong khu vực nông nghiệp giảm nhanh nhất ở 

mức 33,3%/năm, trong khi lực lượng lao động khu vực phi nông nghiệp tăng trung bình 

19,1%/năm. 

3.4.2.2. Đô thị hóa và hệ thống đô thị - nông thôn 

Tỉ lệ đô thị hóa ở VTP Cần Thơ trong giai đoạn 2011-2020 luôn cao hơn so với 

vùng ĐBSCL (Bảng 3.10). Tính đến năm 2020, tỉ lệ đô thị hóa ở VTP Cần Thơ là 31%, 
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cao hơn so với ở vùng ĐBSCL là 25,2%, song thấp hơn so với trung bình của cả nước 

(~36,8%). 

Bảng 3.10. Tỉ lệ đô thị hóa ở VTP Cần Thơ và vùng ĐBSCL 

 VTP Cần Thơ Vùng ĐSBCL Cả nước 
2011 27,6% 23,6% 31,4% 
2012 27,8% 23,8% 31,7% 
2013 27,9% 23,8% 32,0% 
2014 28,0% 24,0% 33,2% 
2015 28,1% 24,0% 33,5% 
2016 28,2% 24,1% 33,7% 
2017 28,2% 24,1% 33,9% 
2018 28,3% 24,2% 34,2% 
2019 30,3% 25,2% 35,0% 
2020 31,0% 25,9% 36,8% 

Nguồn: tính toán từ Bảng 3.8. 

Bảng 3.11. Hệ thống đô thị VTP Cần Thơ và vùng ĐBSCL 

TT 
Loại đô thị VTP Cần 

Thơ 
Vùng 
ĐBSCL Cả nước 

Tổng số đô thị 62 174 862 
0 Đô thị loại Đặc biệt 0 0 2 
1 Đô thị loại I 2 3 23 
2 Đô thị loại II 7 13 31 
3 Đô thị loại III 5 9 48 
4 Đô thị loại IV 5 22 90 
5 Đô thị loại V 43 127 668 

Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Liên danh Royal Haskoning DH -GIZ [17], số liệu cập nhật 

từ nghiên cứu của  ũ Trọng Lâm và Nguyễn Thị Diễm Hằng43 và tổng hợp của LA 

Hệ thống đô thị VTP Cần Thơ có đặc điểm là tập hợp của những điểm đô thị phân 

tán, gắn với những vùng sản xuất nông nghiệp. Hệ thống đô thị VTP Cần Thơ chủ yếu 

là các thị tứ, thị trấn phân loại nhỏ. Các đô thị cấp tỉnh cách nhau trung bình khoảng 60-

 
43 Vũ Trọng Lâm, Nguyễn Thị Diễm Hằng (2021) Phát triển đô thị ở Việt Nam hướng tới mục tiêu đến năm 
2030, tầm nhìn đến năm 2045, Tạp chí Cộng sản (điện tử).  
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70km. Hiện trên địa bàn VTP Cần Thơ có 62 đô thị (Bảng 3.11), trong đó: Chỉ có hai đô 

thị loại I là TP. Cần Thơ (trực thuộc Trung ương) và Long Xuyên (An Giang); các đô thị 

loại II gồm Châu Đốc (An Giang); Cao Lãnh, Sa Đéc (Đồng Tháp); Vị Thanh (Hậu 

Giang); Sóc Trăng (Sóc Trăng); Trà Vinh (Trà Vinh); Vĩnh Long (Vĩnh Long); các đô thị 

loại III gồm: TX Tân Châu (An Giang); Hồng Ngự (Đồng Tháp); Ngã Bảy, TX Long Mỹ 

(Hậu Giang); TX Bình Minh (Vĩnh Long). Ngoài ra là các đô thị cấp thấp hơn. 

3.4.3. Thực trạng sử dụng đất và vùng ảnh hưởng của các đô thị trung tâm 

3.4.3.1. Thực trạng sử dụng đất  

Bảng 3.12 thể hiện thực trạng sử dụng đất ở VTP Cần Thơ và vùng ĐBSCL đến 

năm 2025 và 2030.  

Bảng 3.12. Thực trạng sử dụng đất ở VTP Cần Thơ và vùng ĐBSCL 

Đơn vị: ha 

VTP Cần 
Thơ 

Vùng 
ĐBSCL 

% diện tích đất 
VTP Cần Thơ so 
với vùng ĐBSCL 

(1) (2) (3)=(2)/(1) 

Tổng  iện tích đất của đơn 
vị hành chính 1.717.706 4.081.640 42,1% 

Đất nông nghiệp 1.418.975 3.406.776 41,7% 

Đất phi nông nghiệp 295.994 639.078 46,3% 

Đất chưa s   ụng 2.737 35.784 7,6% 

Nguồn: tổng hợp từ Quyết định số 2908/QĐ-BTNMT ngày 13/11/2019 phê duyệt và công bố kết quả 

thống kê diện tích đất đai năm 2018 

Tính đến năm 2018, VTP Cần Thơ có tổng diện tích là 1.717.706 ha, chiếm 42,1% 

so với tổng diện tích đất toàn vùng ĐBSCL. Diện tích đất nông nghiệp và phi nông 

nghiệp lần lượt là 1.418.975 ha và 295.994 ha, tương ứng với 41,7% diện tích đất nông 

nghiệp và 46,3% diện tích đất phi nông nghiệp trên toàn vùng ĐBSCL. Riêng trong VTP 

Cần Thơ thì diện tích đất nông nghiệp chiếm 82%. 
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3.4.3.2.  ùng ảnh hưởng các thành phố trung tâm lân cận của thành phố  ần 

Thơ 

Qua các công thức tính tiềm năng ảnh hưởng được xây dựng ở mục 2.4.1, chương 

2, và sử dụng công cụ nội suy không gian của phần mềm ArcGIS, với các tọa độ của 

UBND cac đơn vị hành chính cấp tỉnh/thành phố (theo tiêu chuẩn WGS84) được sử dụng 

làm các điểm quan sát, kết quả xác định các vùng ảnh hưởng trong VTP Cần Thơ được 

thể hiện trong Hình 3.3 và Hình 3.4.  

 
(A) 

 
(B) 

 
(C) 

Ghi chú các công thức kiểm nghiệm: 

i  =∑ 𝑘
𝐺𝑅𝐷𝑃𝑖

𝑑𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

(𝑎) 

i  =∑ 𝑘
𝑀𝐾𝑇𝑖

𝑑𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

(𝑏) 

i  =∑ 𝑘
𝐼𝑁𝐶𝑖

𝑑𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

(𝑐) 

Hình 3.3. Vùng ảnh hưởng trong VTP Cần Thơ sử dụng kỹ thuật nội suy không 

gian, với các biến số GRDPi, MKTi, INCi 

Nguồn: kiểm chứng và dựng hình bởi LA 

Có thể thấy trong VTP Cần Thơ, qua các biến số về GRDP, thị trường và thu nhập, 

TP. Cần Thơ là trung tâm ảnh hưởng của toàn VTP Cần Thơ - thể hiện qua màu sắc tập 
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trung và đậm nhất ở TP. Cần Thơ và nhạt dần ở các tỉnh lân cận. Đối với biến số giá trị 

GRDP theo giá hiện hành 2020 𝐺𝐷𝑃𝑖 (Hình 3.3A) và biến số tổng mức bán lẻ hàng hóa 

và doanh thu dịch vụ tiêu dùng từng địa phương theo giá hiện hành 2020 𝑀𝐾𝑇𝑖 (Hình 

3.3B), các đường đẳng trị về vùng ảnh hưởng cho thấy khu vực có ảnh hưởng rõ nét nhất 

trong VTP là TP. Cần Thơ và phía bắc TP. Cần Thơ. Đối với biến số thu nhập 𝐼𝑁𝐶𝑖, TP. 

Cần Thơ nổi lên là khu vực có thu nhập bình quân đầu người cao nhất trong toàn vùng 

(Hình 3.3C).  

 
(A) 

 
(B) 

 
(C) 

Ghi chú các công thức kiểm nghiệm: 

i  =∑ 𝑘
√𝑃𝑖𝐺𝑅𝐷𝑃𝑖

𝑑𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

(𝑎) 

i  =∑ 𝑘
√𝑃𝑖𝑀𝐾𝑇𝑖

𝑑𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

(𝑏) 

 

i  =∑ 𝑘
√𝑃𝑖𝐼𝑁𝐶

𝑖
𝑑𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

(𝑐) 

Hình 3.4. Vùng ảnh hưởng trong VTP Cần Thơ sử dụng kỹ thuật nội suy không 

gian, với các biến số PxGRDPi, PxMKTi, PxINCi 

Nguồn: kiểm chứng và dựng hình bởi LA 

Khi có sự kết hợp với biến số về dân số (Hình 3.4A, B, C), khu vực ảnh hưởng từ 

TP. Cần Thơ có sự đậm hơn về màu sắc và có xu hướng dịch chuyển về phía An Giang, 
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Đồng Tháp. Như vậy tương đối phù hợp với thực tế phân bổ dân cư ở vùng ĐBSCL nói 

chung bởi An Giang và Đồng Tháp là hai địa phương có quy mô dân số tương đối cao 

hơn so với các địa phương khác trong vùng. 

Đáng chú ý là ở cả sáu kiểm nghiệm, khu vực hai tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh có 

màu sắc tương đối nhạt so với các tỉnh còn lại về phía Tây Bắc của VTP. Trong giới hạn 

các biến số lựa chọn để xây dựng công thức và kiểm nghiệm, điều này phần nào phản 

ánh thực trạng phát triển KT-XH thấp hơn của Sóc Trăng và Trà Vinh so các địa phương 

khác trong VTP của hai tỉnh nảy. 

3.4.4. Thực trạng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải44 

3.4.4.1. Kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 

Mạng lưới đường bộ tại vùng ĐBSCL nói chung và VTP Cần Thơ nói riêng cơ 

bản đảm bảo được các yêu cầu kết nối cơ bản: tất cả các điểm chính trên địa bàn VTP đã 

có kết nối đường bộ, song hệ thống chưa thực sự mang lại chiến lược cho phát triển nói 

chung. Chất lượng đường bộ nhìn chung còn kém, chưa đồng bộ, hệ thống đường cao 

tốc chưa phát triển; chưa đảm bảo ngân sách cho công tác bảo dưỡng, duy tu công trình; 

đường bộ dùng chung  cho cả giao thông nhanh và chậm nên còn nhiều vấn đề về an toàn 

giao thông và môi trường chưa được đảm bảo. 

3.4.4.2. Kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa 

Với mạng lưới sông ngòi, kênh rạch dày đặc, kết nối đường thủy nội địa được xác 

định là phương thức vận tải đặc thù của vùng ĐBSCL; với vị trí trung tâm, dọc theo hai 

sông Hậu và sông Tiền, kết nối đường thủy nội địa cũng được xác định là phương thức 

đặc thù của VTP Cần Thơ. Nằm ở vị tí trung tâm vùng ĐBSCL nên địa bàn VTP Cần 

Thơ nằm kết nối đường thủy nội địa với TP. Hồ Chí Minh qua một số tuyến, hành lang 

Đông Bắc - Tây Nam gồm: 

+ Hành lang số 1: Tuyến TP. Hồ Chí Minh đi Cà Mau - Năm Căn qua kênh Chợ 

 
44 Các thông tin, dữ liệu trong tiểu mục này LA kế thừa từ tổng hợp nghiên cứu của Thuyết minh báo cáo QHV 
ĐBSCL 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 
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Gạo có chiều dài 387km; 

+ Hành lang số 2: Tuyến TP. Hồ Chí Minh đi Kiên Lương qua kênh Tháp Mười 

số 1 có chiều dài 278km;  

+ Hành lang số 3: Tuyến duyên hải từ TP. Hồ Chí Minh đi Cà Mau - Năm Căn 

qua kênh Trà Vinh - kênh Bạc Liêu - Cà Mau có chiều dài 342km; 

+ Hành lang số 4: Tuyến ven biển thuộc tuyến Bình Thuận - Kiên Giang có chiều 

dài bờ biển 700km đi qua các tỉnh Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh, 

Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang. 

và qua các tuyến, hành lang Tây Bắc - Đông Nam với Campuchia gồm: 

+ Tuyến sông Hậu từ cửa Định An – biên giới Campuchia, dài khoảng 211 km; 

+ Tuyến sông Hậu từ cửa Tiểu - biên giới Campuchia, dài khoảng 251km; 

Tuy nhiên, hệ thống giao thông đường thủy nội địa còn ít được đầu tư, nạo vét 

luồng tuyến nên thời gian vận chuyển trên tuyến chưa đáp ứng được yêu cầu vận tải. 

3.4.4.3. Kết cấu hạ tầng giao thông đường hàng không và đường sắt 

Trên địa bàn VTP Cần Thơ hiện có một sân bay duy nhất, phục vụ vận tải hành 

khách (không có dịch vụ chuyên dụng vận chuyển hàng hóa) là sân bay Cần Thơ. Về kết 

nối đường sắt, hiện dự án đường sắt kết nối Cần Thơ - TP. Hồ Chí Minh - Bình Dương 

là dự án đường sắt đầu tiên ở vùng ĐBSCL, hiện đang được lập báo cáo nghiên cứu tiền 

khả thi trong dự án kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025. 

3.4.5. Thực trạng khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường 

Một số vấn đề hiện nay về khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường 

hiện nay gồm:  

– Chưa lượng hóa được các điều kiện tự nhiên như các nguồn lực phát triển. Điều 

này khiến việc xác định  và khoanh vùng bảo vệ tài nguyên hiệu quả chưa khả thi. 

– Các tài nguyên về nước, đất, chưa được sử dụng và quản lý hợp lý. Trong một 

thời gian dài, tài nguyên đất và nước còn bị nhìn nhận từ góc nhìn cơ học chứ không phải 
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góc nhìn kinh tế, bền vững; còn bị can thiệp sâu và vắt kiệt để tối đa hóa sản lượng nông 

nghiệp. Một số tài nguyên có tiềm năng như nắng, gió, sóng mới chỉ được dùng ở mức 

sơ khai. 

– Sinh thái, đa dạng sinh học, chưa được coi như một lại tài nguyên, chưa nằm 

trong tổng thể các quy hoạch phát triển; nhóm các giải pháp bảo vệ, phục hồi, nhân rộng 

tài nguyên chưa được chú trọng mà mới chỉ tập trung vào phân bố và sử dụng tài nguyên. 

3.4.6. Thực trạng tổ chức quản lý vùng thành phố Cần Thơ 

Hiện trên địa bàn VTP Cần Thơ chưa có một bộ máy quản lý, quản trị toàn VTP. 

Tuy vậy, như đã phân tích ở phần 2.2 của LA, một trong những nội dung nhiệm vụ đặt 

ra được xác định trong Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 về Đô thị là “nghiên 

cứu, xây dựng mô hình quản lý vùng đô thị phù hợp cho giai đoạn mới”. Hiện mới có 

một số mô hình quản lý cho VTĐ Hà Nội và VTP Hồ Chí Minh. Tuy vậy, hiện nay ở 

vùng ĐBSCL nói chung đã có một số chính sách cụ thể nhằm tăng tính kết nối giữa các 

địa phương như sau: 

– Quyết định số 2059/QĐ-TTg ngày 24/11/2015 về việc Thành lập Ban chỉ đạo, 

Hội đồng vùng kinh tế trọng điểm giai đoạn 2015-2020: Hội đồng vùng kinh tế trọng 

điểm ĐBSCL được thành lập với Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ là Chủ tịch hội 

đồng; chủ tịch UBND các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Cà Mau và Phó trưởng Ban chỉ 

đạo Tây Nam Bộ là ủy viên; 

– Quyết định số 593/QĐ-TTg ngày 06/04/2016 về ban hành Quy chế thí điểm liên 

kết phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL giai đoạn 2016-2020; 

– Quyết định số 825/QĐ-TTg ngày 12/06/2020 về việc thành lập và ban hành quy 

chế hoạt động của Hội đồng điều phối vùng ĐBSCL giai đoạn 2020-2025, với Hội đồng 

gồm một Phó Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch hội đồng với sự tham gia của 13 

tỉnh/thành phố vùng ĐBSCL và các Bộ/cơ quan liên quan. 

Nhìn chung, với chủ trương được xác định tại Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 

24/01/2022 về Đô thị cũng như thông lệ quản lý ở VTĐ Hà Nội và VTP Hồ Chí Minh 
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và như một số chính sách hiện hành trên địa bàn vùng ĐBSCL thì nếu được luật hóa, cơ 

sở pháp luật cho quản lý VTP Cần Thơ là rất thuận lợi. 

3.5. Đánh giá chung thực trạng hình thành và phát triển vùng thành phố 

Cần Thơ 

3.5.1. Kết quả và hạn chế chủ yếu 

1.  TP  ần Thơ đã cơ bản đáp ứng được những điều kiện của một  TP: Từ những 

kết quả phân tích ở chương 3, LA xây dựng hai bảng phân tích tổng hợp đánh giá mức 

độ đáp ứng các đặc điểm của một vùng thành phố đối với VTP Cần Thơ (Bảng 3.13). 

Đối với những đặc điểm/điều kiện mà VTP đã đáp ứng, LA nhận định “Đạt” và minh 

họa màu xanh; màu xanh nhạt hàm ý đặc điểm/điều kiện đó mới chỉ đáp ứng được một 

phần và còn phải tiếp tục được điều chỉnh, hoàn thiện trong thời gian tới. Đối với những 

đặc điểm/điều kiện mà VTP chưa đáp ứng, LA nhận định “Chưa đạt” và minh họa màu 

đỏ. Phân tích ở Bảng 3.13 là cơ sở để LA luận giải, đề xuất một số giải pháp hình thành 

và phát triển VTP Cần Thơ ở chương 4.  

Bảng 3.13. VTP Cần Thơ so với các đặc điểm của một vùng thành phố  

 Các đặc 
điểm cơ bản 
của một VTP 

Đáp 
ứng? Luận giải 

1 Có phạm vi, 
ranh giới rõ 
ràng  Đạt 

Có. Phạm vi, ranh giới VTP Cần Thơ đã được đề xuất trong 
Thuyết minh báo cáo QHV ĐBSCL, và được kiểm chứng một 
cách khoa học trong LA với mô hình trọng lực được lựa chọn và 
các bước tiến hành, giải trình rõ ràng 

2 Có CCQH rõ 
ràng  

Chưa 
đạt 

Hiện chưa có đề xuất nào về CCQH cho VTP Cần Thơ 

3 Có mối liên 
hệ chức năng 
với nhau 
giữa thành 
phố trung 
tâm và khu 

Đạt 

Có. Hiện tồn tại những liên hệ chức năng nhất định trên thực tế 
(thí dụ, liên hệ về lao động, vận chuyển hàng hóa, v.v) song hiện 
không có số liệu hay cơ sở dữ liệu để nghiên cứu. Tuy nhiên, trong 
LA, với việc xây dựng mô hình trọng lực và sử dụng các biến số 
thay thế khả dụng, thì tương tác giữa các đơn vị hành chính trong 
vùng ĐBSCL và VTP Cần Thơ đã được tính toán và minh họa. 
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vực lãnh thổ 
ngoại vi  

Trong phạm vi nghiên cứu và tình hình về số liệu hiện nay, LA 
đánh giá VTP Cần Thơ cơ bản đáp ứng được đặc điểm này. 

4 Thành phố 
trung tâm thể 
hiện sức ảnh 
hưởng nổi 
bật trong 
toàn VTP  

Đạt 

Có. Sử dụng biến thể của mô hình trọng lực, kỹ thuật nội suy 
không gian, và ba biến số khác nhau gồm: GRDP địa phương, 
biến số đo quy mô thị trường địa phương và biến số đo thu nhập 
bình quân địa phương (và một số biến số kết hợp) LA đã kiểm 
chứng được vị thế trung tâm và vùng ảnh hưởng của TP. Cần Thơ 
đối với vùng lãnh thổ ngoại vi xung quanh trên địa bàn VTP Cần 
Thơ. Ngoài ra LA đã minh họa được bằng hình ảnh. VTP Cần 
Thơ đã đáp ứng được đặc điểm này của VTP. 

Nguồn: luận giải bởi LA 

2.  ề vị thế của  TP  ần Thơ so với vùng ĐBS L và cả nước: Từ những phân 

tích trên, có thể thấy VTP Cần Thơ đang có xu hướng phát triển trở thành vùng động lực 

tăng trưởng rõ nét của vùng ĐBSCL với đóng góp khoảng một nửa vào GRDP toàn vùng. 

Chuyển dịch kinh tế của VTP Cần Thơ trong giai đoạn 2010-2020 theo hướng tăng tỉ 

trọng Công nghiệp và Dịch vụ, giảm tỉ trọng Nông nghiệp cũng rõ nét hơn so với toàn 

vùng ĐBSCL, thể hiện qua tốc độ tăng trưởng ở khu vực Công nghiệp, Dịch vụ cao hơn 

so với tốc độ tăng trưởng tương ứng toàn vùng, và tỉ trọng của khu vực Công nghiệp, 

Dịch vụ của VTP Cần Thơ trong các khu vực Công nghiệp, Dịch vụ của vùng ĐBSCL 

cũng tăng lên. 

So với cả nước, nhìn chung những đóng góp của VTP Cần Thơ còn tương đối 

khiêm tốn, song hai quan sát đáng chú ý có thể rút ra là và tỉ trọng đóng góp vào của 

VTP vào Nông nghiệp cả nước là khá đáng kể; tốc độ tăng trưởng khu vực Công nghiệp  

ở VTP Cần Thơ nhanh hơn so với tốc độ của cả nước. 

3.  ề quy mô kinh tế: VTP Cần Thơ cơ bản có cơ cấu kinh tế cơ bản hiện đại và 

sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế thời gian qua cũng theo hướng hiện đại. VTP Cần Thơ 

chiếm tỉ trọng 50% GRDP toàn vùng ĐBSCL. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tích cực. Tốc 

độ tăng trưởng ngành tích cực, tăng nhanh về Công nghiệp và Dịch vụ. Tăng trưởng 

Công nghiệp và Dịch vụ nhanh hơn vùng ĐBSCL. 

4. Về quy mô dân số, đô thị hoá và phát triển đô thị: VTP Cần Thơ có tỉ lệ đô thị 
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hóa cao, mật độ dân số cao hơn so với trung bình của vùng ĐBSCL. Sự tập trung dân số 

cao là một trong những điều kiện thuận lợi để tận dụng và phát triển những lợi ích kinh 

tế từ quần tụ ở đô thị. Tuy vậy, còn tồn tại một số hạn chế là: Xu hướng giảm dân số ở 

vùng ĐBSCL nói chung và VTP Cần Thơ nói riêng (mặc dù dân số ở đô thị lại có xu 

hướng tăng). Đây là một thách thức bên ngoài song lại càng đặt ra yêu cầu phát triển 

VTP Cần Thơ trở thành một vùng hấp dẫn cho sinh sống và các hoạt động KT-XH, đối 

trọng với TP. Hồ Chí Minh. Hệ thống đô thị chưa có nhiều đô thị loại II trở lên, số các 

đô thị loại thấp còn nhiều. Đến nay mới chỉ có hai đô thị loại I là TP. Cần Thơ và TP. 

Long Xuyên (An Giang). 

5. Về dư địa không gian để phát triển VTP: Diện tích đất nông nghiệp của VTP 

Cần Thơ hiện nay chiếm 82% tổng diện tích, còn rất nhiều dư địa cho phát triển. Định 

hướng sử dụng đất cho VTP Cần Thơ là tăng diện tích đất phi nông nghiệp, giảm diện 

tích đất nông nghiệp. Định hướng sử dụng đất đặt ra phù hợp với thực trạng phát triển 

và hướng phát triển chung về KT-XH cũng như xu hướng dân số ở trên. 

6. Hệ thống kết cấu hạ tầng kết nối có nhiều tiềm năng, song chất lượng chưa 

thực sự đáp ứng yêu cầu phát triển: Hệ thống kết cấu hạ tầng bước đầu đảm bảo tính kết 

nối liên vùng trong VTP. Vị trí trung tâm của VTP Cần Thơ trong vùng ĐBSCL là hội 

tụ của những đầu mối, nút giao cắt giao thông quan trọng. Tuy vậy, chất lượng của hệ 

thống kết cấu hạ tầng giao thông cần phải được cải thiện. Cần có sự liên kết tốt hơn giữa 

các loại hình giao thông vận tải. 

7.  òn thiếu cơ chế quản trị, điều phối VTP: Các cơ chế quản trị, điều phối VTP 

Cần Thơ chưa được thiết lập. 

3.5.2. Nguyên nhân của những hạn chế 

Có nhiều nguyên nhân cả khách quan và chủ quan dẫn tới nhữn tồn tại những hạn 

chế trong phát triển VTP Cần Thơ. Về nguyên nhân khách quan, có thể kể đến một số 

nguyên nhân như: 
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– Hiện nay, Nghị quyết số 06-NQ/TW năm 2022 về Đô thị đã được ban hành, tuy 

nhiên nội dung về VTP là nội dung còn khá mới, chưa được cụ thể hoá bằng các quy 

hoạch, kế hoạch cụ thể. 

– Nhận thức về VTP ở các cấp chính quyền, các đơn vị QLNN còn chưa sâu sắc, 

chưa thống nhất. Còn khoảng trống đáng kể giữa nghiên cứu khoa học về VTP và thực 

tiễn ban hành chính sách, triển khai thực hiện phát triển VTP ở thời điểm hiện nay. Hai 

VTP hiện nay ở Việt Nam là VTĐ Hà Nội và VTP Hồ Chí Minh phát triển chưa thực 

chất, và hiện vẫn đang tồn tại theo tính chất của các bản QHXD và vẫn chưa được điều 

chỉnh để phù hợp, thống nhất với Luật Quy hoạch 2017. Điều này vô hình chung làm 

chậm quá trình đổi mới nhận thức về VTP, tạo ra thông lệ chưa tốt về phát triển VTP. 

– Thiên tai, dịch bệnh (đặc biệt đại dịch COVID-19) và tác động kinh tế tiêu cực 

từ tranh chấp giữa các nước trên thế giới trong những năm gần đây cũng ảnh hưởng đến 

sản xuất và đời sống, dân sinh ở khu vực vùng ĐBSCL nói chung và VTP Cần Thơ nói 

riêng. 

Về nguyên nhân chủ quan, để có thể đưa ra những định hướng, giải pháp phù hợp, 

hiệu quả hình thành và phát triển VTP Cần Thơ, LA xin được làm rõ một số nguyên nhân 

chính, chủ yếu như sau: 

1. Vùng ĐBSCL nói chung chưa phát huy được sức hút với người dân vùng: Các 

con số về vấn đề giảm dân số ở VTP Cần Thơ không nằm ngoài xu hướng chung ở vùng 

ĐBSCL. Hiện nay, số liệu từ Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019 (Bảng 3.14) ghi 

nhận tình trạng xuất cư này nói chung: vùng ĐBSCL là vùng có tỷ suất xuất cư cao nhất 

cả nước (4,5%) và là vùng có tỷ suất di cư thuần âm và cao nhất cả nước (-4,0%), có 

nghĩa là dân số vùng ĐBSCL di cư thuần khỏi vùng ĐBSCL cao hơn đáng kể so với các 

vùng khác. Trong các tỉnh vùng ĐBSCL (Bảng 3.15), chỉ có ba tỉnh Long An, Tiền Giang 

và TP. Cần Thơ có tỷ xuất di cư thuần giá trị dương, còn lại ở các tỉnh khác là giá trị âm.  
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Bảng 3.14. Dân số, nhập cư và xuất cư theo vùng KT-XH tại thời điểm 01/04/2019 

Vùng Dân số 
(người) 

Số người 
nhập cư 
(người) 

Số người 
xuất cư 
(người) 

Tỷ 
suất 
nhập 
cư 

(%) 

Tỷ 
suất 
xuất 
cư 

(%) 

Tỷ 
suất 
 i cư 
thuần 
(%) 

Trung du và miền núi 
phía Bắc 11.302.450 59.049 260.701 0,5% 2,3% -1,8% 

Đồng bằng sông Hồng 20.613.888 341.881 186.943 1,7% 0,9% 0,8% 

Bắc Trung Bộ và 
Duyên hải miền Trung 18.410.457 90.522 544.464 0,5% 3,0% -2,5% 

Tây Nguyên 5.273.547 58.773 122.320 1,1% 2,3% -1,2% 

Đông Nam Bộ 16.609.796 1.334.092 124.220 8,0% 0,7% 7,3% 

Đồng bằng sông Cửu 
Long 16.171.849 79.091 724.760 0,5% 4,5% -4,0% 

Nguồn: Tổng Điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019, Tổng cục Thống kê [141] 

Bảng 3.15. Dân số, nhập cư và xuất cư ở các tỉnh vùng ĐBSCL tại thời điểm 

01/04/2019 

Tỉnh Dân số 
(người) 

Số người 
nhập cư 
(người) 

Số người 
xuất cư 
(người) 

Tỷ 
suất 
nhập 
cư 

(%) 

Tỷ 
suất 
xuất 
cư 

(%) 

Tỷ 
suất 
 i cư 
thuần 
(%) 

Long An 1.582.898 75.552 47.824 4,8% 3,0% 1,8% 

Tiền Giang 1.654.416 22.599 6.364 1,4% 0,4% 1,0% 

Bến Tre 1.209.429 15.402 58.229 1,3% 4,8% -3,5% 

Trà Vinh 936.229 8.037 49.599 0,9% 5,3% -4,4% 

Vĩnh Long 960.249 15.640 52.448 1,6% 5,5% -3,8% 

Đồng Tháp 1.501.059 11.823 96.016 0,8% 6,4% -5,6% 

An Giang 1.781.628 10.376 138.780 0,6% 7,8% -7,2% 

Kiên Giang 1.609.593 22.494 91.203 1,4% 5,7% -4,3% 

Cần Thơ 1.163.447 52.268 41.843 4,5% 3,6% 0,9% 

Hậu Giang 686.210 8.032 50.050 1,2% 7,3% -6,1% 
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Tỉnh Dân số 
(người) 

Số người 
nhập cư 
(người) 

Số người 
xuất cư 
(người) 

Tỷ 
suất 
nhập 
cư 

(%) 

Tỷ 
suất 
xuất 
cư 

(%) 

Tỷ 
suất 
 i cư 
thuần 
(%) 

Sóc Trăng 1.119.580 6.494 90.418 0,6% 8,1% -7,5% 

Bạc Liêu 853.389 5.975 50.513 0,7% 5,9% -5,2% 

Cà Mau 1.113.722 7.092 76.888 0,6% 6,9% -6,3% 
Nguồn: Tổng Điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019, Tổng cục Thống kê [141] 

Vấn đề xuất cư ở vùng ĐBSCL có liên hệ với với vấn đề môi trường của vùng. 

Mặc dù phần lớn lãnh thổ nằm trong khu vực thuận lợi cho phát triển (theo phân tích ở 

Bảng 2.3 và Hình 2.16), vẫn có một phần diện tích các tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang, Trà 

Vinh nằm trong vùng ít thuận lợi hoặc không thuận lợi. Trong Kịch bản BĐKH và nước 

biển dâng, Bộ Tài nguyên và Môi trường [18] đã tính toán và dự báo kịch bản ngập cho 

28 tỉnh/thành phố ven biển của Việt Nam; khu vực màu đỏ là khu vực có nguy cơ ngập 

cao, khu vực màu xanh là khu vực không có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi nước biển dâng. 

Nguy cơ ngập đối với trường hợp của VTP Cần Thơ được minh họa ở Hình 3.5. 

Một số nghiên cứu đã tìm thấy bằng chứng cho thấy áp lực từ môi trường là một 

tác ảnh hưởng tới quyết định của người dân chuyển đi nơi khác để cải thiện sinh kế. Có 

thể nói, di cư chỉ là một giải pháp ứng phó của người dân để cải thiện cuộc sống, thu 

nhập nhằm ứng phó với các tác động từ BĐKH và suy thoái môi trường; song không 

phải hộ gia đình nào cũng có đủ nguồn lực về tài sản, kinh tế hay còn những ràng buộc 

quan hệ xã hội khác để lựa chọn giải pháp di cư45. 

 
45 Oanh Le Thi Kim, Truong Le Minh (2017) Correlation between Climate Change Impacts and Migration 
Decisions in Vietnamese Mekong Delta, International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology, 
4 (8), pp. 111-118. Nghiên cứu tổng hợp kết quả từ 400 cuộc phỏng vấn với người dân địa phương ở tỉnh Bến Tre 
và Đồng Tháp (hai tỉnh có người di cư đến TP. HCM cao nhất) cho thấy BĐKH là yếu tố quyết định tới quyết định 
di dân của 14,5% số người di cư khỏi vùng ĐBSCL. 
Báo cáo “Thích nghi với biến đổi khí hậu thông qua di cư” của Tổ chức Di cư Quốc tế (Entzinger & Scholten, 
2016) lại tìm thấy bằng chứng trái ngược là khả năng di cư của những hộ gia đình có điều kiện nơi ở kém và thu 
nhập thấp lại cao hơn. Một lí giải là những hộ nghèo khó hơn thường phải sống ở những nơi dễ tổn thương nhất 
bởi áp lực môi trường, vì vậy sẵn sản hơn để chuyển đi nơi khác để cải thiện sinh kế. 
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Tỉnh An Giang 

 
Tỉnh Đồng Tháp 

 
Tỉnh Vĩnh Long 

   

 
Thành phố Cần Thơ 

 
Tỉnh Hậu Giang 

 
Tỉnh Trà Vinh 

   

 
Tỉnh Sóc Trăng 

Hình 3.5. Kịch bản ngập, nước biển dâng 100cm đối 
với từng tỉnh, thành phố thuộc VTP Cần Thơ 
Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường [18] 

2. Kết cấu hạ tầng chưa thực sự đáp ứng yêu cầu phát triển: Nhìn chung, ở vùng 

ĐBSCL, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông còn ở mức cơ bản, chưa thực sự đóng vai 

trò chủ lực cho phát triển kinh tế - xã hội của vùng. Một số vấn đề về hạ tầng kết nối còn 

tồn tại46 là: (1) Chất lượng đường bộ kém, không đồng bộ, hệ thống đường cao tốc chưa 

phát triển; (2) Đường bộ không phải giải pháp đặc thù của vùng nhưng suất đầu tư hệ 

thống đường bộ trong vùng tương đối cao; (3) Đường thủy nội địa là phương thức vận 

tải đặc thù của vùng song chưa vận hành tương xứng với tiềm năng vốn có so với đường 

bộ do năng suất hệ thống thấp và nhu cầu sử dụng chưa cao; (4) Hệ thống cảng biển ở 

 
46 Theo phân tích từ Thuyết minh QHV ĐBSCL [17] 
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vùng ĐBSCL chưa hoạt động đúng công suất tối đa và thiếu hỗ trợ từ hệ thống dịch vụ 

logistic sau cảng - vấn đề mở rộng cảng Cần Thơ phục vụ tài tải trọng lớn đang được 

xem xét, nghiên cứu; (5) Hệ thống bốn sân bay trong vùng - Cần Thơ, Rạch Giá, Cà 

Mau, Phú Quốc - dù đều đang hoạt động dưới công suất song vẫn tương đối phù hợp với 

định hướng phát triển vùng. 

3. Khung khổ pháp luật, chính sách cho VTP còn rời rạc, cát cứ: Lí do chính cho 

việc thiếu khung pháp luật hiện nay về VTP đó là VTP không phải là một cấp quản lý 

hành chính theo Hiến Pháp [111] (căn cứ theo điều 110); mặt khác, như đã phân tích từ 

trường hợp VTĐ Hà Nội và VTP Hồ Chí Minh ở mục 2.3.1, cơ sở pháp lý cho VTP ở 

Việt Nam dù còn vắng bóng, mảnh lẻ song cách tiếp cận phát triển VTP là một vùng liên 

tỉnh có thể nằm trong một vùng hoặc hơn một vùng liên tỉnh của cả nước không đi ngược 

lại với Hiến Pháp. Các quyết định thành lập VTĐ Hà Nội và VTP Hồ Chí Minh nói 

chung mới mang tính khởi điểm.  

4. Số liệu và dữ liệu nghiên cứu hạn chế việc quan sát, nghiên cứu nhiều hiện 

tượng, mối liên hệ chức năng giữa các địa phương: Một trong những đặc trưng tiêu biểu 

của VTP là sự tương tác mang tính chức năng giữa thành phố trung tâm và vùng lãnh thổ 

ngoại vi. Trong bối cảnh nghiên cứu ở Việt Nam, đây là đặc điểm khó để quan sát, theo 

dõi bởi sự hạn chế về số liệu khả dụng. Về mặt hiện tượng, những mối liên hệ, tương tác 

chức năng có tồn tại song không có số liệu cho phép nghiên cứu về những hiện tượng 

ấy. Theo một báo cáo của World Bank [133], hiện tượng người lao động di chuyển đi 

làm vào các đô thị ở Việt Nam (commuters) là có, song không có số liệu, hệ thống cơ sở 

dữ liệu về điểm đến - điểm đi, khoảng cách di chuyển, thời gian di chuyển cụ thể đáp 

ứng cho nghiên cứu. Thí dụ, một người lao động có thể sống ở tỉnh Hậu Giang và di 

chuyển đến TP. Cần Thơ để làm việc buổi sáng và buổi chiều trở về nhà ở Hậu Giang. 

Giả thử dữ liệu ‘giao thông con lắc’ này của những người lao động được quan sát, lưu 

trữ sẽ đóng góp xây dựng một bức tranh toàn diện hơn về liên hệ giữa các địa phương 

với nhau trong thị trường lao động.  
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CHƯƠNG 4. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUÁ TRÌNH 

HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN VÙNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

4.1. Bối cảnh tác động đến hình thành và phát triển vùng thành phố Cần 

Thơ 

4.1.1. Bối cảnh quốc tế 

Xu hướng chủ đạo trên thế giới vẫn là cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn. 

Toàn cầu hóa, khu vực hóa thông qua các hiệp định thương mại, đầu tư có tính khu vực 

được mở rộng. Môi trường toàn cầu đang xấu đi, BĐKH và nước biển dâng tiếp tục là 

thách thức lớn đối với thế giới, khu vực và Việt Nam. Phát triển bền vững trở thành xu 

thế bao trùm trên thế giới. Kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, tăng trưởng xanh đang là mô 

hình phát triển được nhiều quốc gia lựa chọn. Tốc độ đô thị hóa và phát triển đô thị đang 

diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu, số lượng các thành phố lớn, cực lớn ngày càng 

gia tăng là tiền đề để hình thành các VTP lớn. Cạnh tranh giữa các nước trong việc trở 

thành các trung tâm tài chính, đổi mới sáng tạo ngày càng quyết liệt. Những vấn đề an 

ninh phi truyền thống đang biến hóa đa dạng, phức tạp: Dịch bệnh, thiên tai, BĐKH đặt 

ra nhiều thách thức lớn cho phát triển bền vững. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo 

và cách mạng công nghiệp 4.0 tác động ngày càng sâu sắc đối với các quốc gia. 

Trong khu vực, Việt Nam hiện đang tham gia các sáng kiến hợp tác khu vực như 

tiểu vùng Mekong mở rộng, Mekong - Lan Thương, Vành đai và Con đường. Đặc biệt 

khu vực Châu Á - Thái Bình Dương là khu vực có các nền kinh tế phát triển mạnh và 

năng động, là cầu nối giữa hai vùng kinh tế bển và kinh tế lục địa, tạo điều kiện thuận 

lới để tăng cường giao thương, thúc đẩy hợp tác và phát triển trong khu vực. Tuy nhiên, 

khu vực Châu Á - Thái Bình Dương nói chung và Biển Đông nói riêng vẫn đang là khu 

vực cạnh trạnh chiến lược gay gắt giữa các nước lớn, nên nguy cơ bất ổn còn tiềm ẩn. 

4.1.2. Bối cảnh trong nước 

Sau hơn 35 năm đổi mới, nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn. Trong thời 

gian gần đây, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách phát triển có tác 
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động sâu sắc đến định hướng phát triển và tổ chức lãnh thổ quốc gia, vùng lãnh thổ, nổi 

bật trong số đó là:  

– Về cơ cấu lại nền kinh tế47, đã định hướng phát triển kinh tế đô thị, tăng cường 

liên kết vùng, liên kết đô thị - nông thôn và phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng 

điểm, các đô thị lớn. 

– Về phát triển đô thị48, định hướng quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển 

hệ thống đô thị bền vững theo mạng lưới, phân bổ hợp lý, phù hợp với từng vùng, miển, 

bảo đảm đồng bộ, thống nhất, cân đối giữa các vùng, miền; phát triển các đô thị có chức 

năng tổng hợp với quy mô và dân số ở mức hợp lý theo hướng đô thị xanh, thông minh, 

thích ứng với BĐKH, phòng, chống, thiên tai và dịch bệnh; tăng cường sự kết nối cao 

giữa các thành phố trực thuộc Trung ương là đô thị trung tâm cấp quốc gia với các đô thị 

trung tâm cấp vùng và cấp tỉnh. 

– Về tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư49, Việt Nam đã chủ động 

phát triển mạnh mẽ kinh tế số; hoàn thiện mô hình và cơ chế, chính sách để tạo sự phát 

triển đột phá với các khu công nghệ cao, phát triển các khu đô thị sáng tạo đạt đẳng cấp 

quốc tế. 

– Về chủ trương, chính sách phát triển công nghiệp quốc gia50, định hướng phát 

triển nhanh, chuyên sâu một số ngành công nghiệp nền tảng, chiến lược, có lợi thế cạnh 

tranh; ưu tiên phát triển công nghệ thông tin, công nghiệp điện tử, công nghiệp chế biến 

chế tạo; chú trọng phát triển công nghiệp xanh. 

– Về chiến lược phát triển năng lượng quốc gia51, xác định mục tiêu đảm bảo 

vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, cung cấp đủ năng lượng có chất lượng cao, ổn 

 
47 Nghị quyết số 31/2021/QH15 ngày 12/11/2021 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-
2025 
48 Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 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 
49 Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/09/2019về Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư 
50 Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/03/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển 
công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 
51 Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng 
quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 
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định với giá cả hợp lý. 

 – Về chiến lược phát triển kinh tế biển52, Việt Nam phấn đấu để trở thành quốc 

gia biển mạnh, phát triển kinh tế biển hiệu quả, bền vững, ưu tiên các ngành: du lịch và 

dịch vụ biển; kinh tế hàng hải; nuôi trồng và khai thác hải sản; khai thác dầu khí và các 

tài nguyên khoáng sản biển khác; công nghiệp ven biển; năng lượng tái tạo và các ngành 

kinh tế biển mới.  

Ngoài ra một số chủ trương, chính sách phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, 

kinh tế tư nhân, kinh tế ban đêm và hợp tác đầu tư nước ngoài, chuyển đổi số quốc gia 

đã được quan tâm, thúc đẩy đã có tác động mạnh đến định hướng đô thị hoá, tổ chức 

không gian lãnh thổ quốc gia các vùng và hệ thống đô thị trên phạm vi toàn quốc. 

4.1.3. Bối cảnh vùng đồng bằng sông Cửu Long 

Vùng ĐBSCL là một phần địa lý của tiểu vùng Mekong mở rộng nơi có một số 

thành phố lớn, năng động, phát triển nhanh ở Đông Nam Á như: TP. Hồ Chí Minh, 

Bangkok, Yangoon, Côn Minh và nhiều thành phố khác. Các chương trình phát triển hạ 

tầng quan trọng và các mối liên kết sản xuất trong nội vùng đang được chú trọng thúc 

đẩy. Mối quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với Lào và 

Campuchia có tầm quan trọng chiến lược. Tăng cường kết nối về kinh tế, xã hội, bảo vệ 

môi trường, an ninh quốc phòng với Campuchia trong khối thị trường chung đang được 

chú trọng do có cùng hướng sản xuất và thị trường.  

Một khía cạnh quan trọng khác là quan hệ tiểu vùng Mekong mở rộng đã hình 

thành nên những trục liên kết vùng, trong đó phải kể đến trục liên kết với VTP Hồ Chí 

Minh, miền Đông Nam Bộ và trục TP. Hồ Chí Minh - Phnom Penh - Bangkok qua trục 

sông Mekong sang Phnom Penh (Campuchia) và trục liên kết xuyên Á ven biển, qua Cà 

Mau, Rạch Giá, Hà Tiên sang Sihanoukville rồi qua Bangkok. Các khoản đầu tư phát 

triển hạ tầng giao thông gần đây trong tiểu vùng Mekong mở rộng và các biện pháp hài 

hòa vận chuyển và thương mại liên quan sẽ tiếp tục tăng cường củng cố tăng trưởng 

 
52 Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 
về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 
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thương mại khu vực, đặc biệt là các sản phẩm thực phẩm từ ĐBSCL. 

Một trong những vấn đề liên quan đến phát triển VTP Cần Thơ hiện nay là vấn 

đề khai thác tài nguyên nước sông Mekong, trong đó thượng nguồn sông Mekong không 

được các quốc gia chia sẻ một cách bình đẳng. VTP Cần Thơ nằm ở hạ lưu của sông 

Mekong, với sông Hậu và sông Tiền có vị trí quan trọng trên địa bàn VTP. Vì vậy VTP 

Cần Thơ chịu ảnh hưởng cuối cùng từ việc xây dựng và vận hành các đập thủy điện ở 

thượng lưu và trung lưu sông Mekong. Việc xây dựng những đập thủy điện đó dẫn đến 

các tác động tiêu cực tới hệ sinh thái vốn có; chặn phù sa và các chất dinh dưỡng, bồi 

tích phục vụ cho tưới tiêu, sản xuất. Năng suất đánh bắt và nuôi trồng thủy sản cũng bị 

ảnh hưởng tiêu cực. 

4.2. Quan điểm, mục tiêu và nguyên tắc về hình thành và phát triển vùng 

thành phố Cần Thơ 

4.2.1. Quan điểm về hình thành và phát triển VTP Cần Thơ 

1. Việc hình thành và phát triển VTP Cần Thơ phù hợp với các chủ trương, đường 

lối, định hướng, chiến lược phát triển của Đảng và Nhà nước về phát triển TP. Cần Thơ 

và vùng ĐBSCL, cụ thể hoá cac quy hoạch cấp quốc gia đặc biệt là QHV ĐBSCL thời 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.  

2. VTP Cần Thơ được hình thành trên cơ sở TP. Cần Thơ, là thành phố trực thuộc 

Trung ương, đô thị loại I, cấp quốc gia; trung tâm về dịch vụ, thương mại, du lịch - 

logistics; công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; giáo dục và đào 

tạo, khoa học và công nghệ; văn hoá và thể thao và là trung tâm đầu mối có chức năng 

tổng hợp của vùng ĐBSCL. Quá trình hình thành và phát triển VTP Cần Thơ phải gắn 

với quá trình phát triển các mối quan hệ giữa TP. Cần Thơ với các đô thị xung quanh, 

từng bước trở thành trung tâm, đầu mối giao thông, giao lưu, cửa ngõ của vùng hạ lưu 

sông Mekong; kết nối với VTP Hồ Chí Minh và VTĐ Phnom Penh53 tạo nên một tam 

giác tăng trưởng của tiểu vùng Mekong mở rộng. 

 
53 Vùng Thủ đô Phnom Penh: Greater Phnom Penh Area 



 

  

115 

3. VTP Cần Thơ là một vùng động lực, thúc đẩy tăng trưởng của vùng ĐBSCL 

phải được phát triển toàn diện và bền vững dựa trên 05 trụ cột kinh tế, văn hóa - xã hội, 

môi trường sinh thái, an ninh - quốc phòng và thể chế, từng bước hình thành và phát triển 

VTP Cần Thơ trở thành VTP sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hoá 

sông nước của vùng ĐBSCL. 

4. VTP Cần Thơ là một khu vực lãnh thổ tích hợp, cân bằng sinh thái được quy 

hoạch, xây dựng và phát triển theo nguyên tắc tôn trọng quy luật tự nhiên, phù hợp với 

điều kiện thực tế, hướng tới tương lai hiện đại, thịnh vượng và bền vững dựa trên mô 

hình thích ứng, thân thiện với môi trường thiên nhiên; có khả năng chống chịu cao trước 

các tác động của lũ, nước lợ, nước mặn, thiên tai, xâm nhập mặn, xạt lở, các tình huống 

bất lợi của BĐKH và thượng nguồn sông Mekong. 

5. CCQH VTP Cần Thơ được thiết lập dựa trên TP. Cần Thơ - là thành phố trung 

tâm, đô thị hạt nhân, giữ vai trò là thành phố trung tâm của hệ thống các đô thị, khu dân 

cư trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của Thành phố và các hành lang dọc sông Hậu, sông 

Tiền là nhân tố chính đảm bảo các mối quan hệ kết nối hàng ngày ổn định, bền vững 

giữa các bộ phận cấu thành. VTP Cần Thơ hoạt động trong các mối quan hệ tương tác 

với các vùng và VTP lân cận của vùng ĐBSCL đặc biệt là vùng Đông Nam Bộ, VTP Hồ 

Chí Minh và VTĐ Phnom Penh. 

6. VTP Cần Thơ là một vùng liên tỉnh hợp nhất các đơn vị hành chính cấp tỉnh 

phải được quản trị thống nhất bởi một Ban chỉ đạo Nhà nước có hiệu lực, với một Cơ 

quan Điều phối hiệu quả có sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các cộng đồng dân cư 

và người dân, đảm bảo cho VTP phát triển theo đúng quy hoạch, pháp luật và quy chế 

quản lý vùng. 

4.2.2. Mục tiêu 

4.2.2.1. Mục tiêu tổng quát 

Xây dựng VTP Cần Thơ trở thành VTP cấp quốc gia, VTP sinh thái, văn minh, 

hiện đại, giàu bản sắc văn hoá, giữ vai trò là khu vực động lực tăng trưởng của vùng 
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ĐBSCL; gắn kết chặt chẽ với các vùng, đô thị cả nước, đặc biệt là VTP Hồ Chí Minh và 

VTĐ Hà Nội; có CCQH bền vững, linh hoạt dựa trên định hướng tổ chức không gian 

thống nhất tạo điều kiện thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh, làm việc, định cư, 

đi lại, phúc lợi, giao tiếp và sinh hoạt của người dân diễn ra hàng ngày trong Vùng. VTP 

Cần Thơ cần có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và hiện đại; có khả năng chống chịu 

cao, thích ứng với BĐKH; được quản lý thống nhất dựa trên một bộ máy hiệu quả, các 

chính sách, cơ chế phát triển đổi mới và hệ thống các quy hoạch đồng bộ theo quy định. 

4.2.2.2. Mục tiêu phát triển cụ thể 

1. Về kinh tế: VTP Cần Thơ trở thành trung tâm kinh tế đô thị hiện đại cấp quốc 

gia và là khu vực đô thị hóa tập trung cao giữ vai trò là động lực tăng trưởng kinh tế và 

phát triển nhanh, bền vững của vùng ĐBSCL. 

2. Về văn hóa - xã hội: Phát triển VTP Cần Thơ trở thành đô thị sinh thái, văn 

minh, hiện đại, đáng sống, mang bản sắc văn hóa sông nước của vùng ĐBSCL; nơi tập 

trung và thu hút dân cư của vùng ĐBSCL, có mức độ đô thị hóa cao; đời sống vật chất, 

tinh thần của người dân đạt mức cao, các di sản lịch sử - văn hóa và thiên nhiên được 

bảo vệ và phát huy hiệu quả. 

3. Về môi trường: Phát triển VTP Cần Thơ đạt tiêu chí của vùng đô thị sinh thái, 

phát triển thân thiện với môi trường và thích ứng với thiên tai, BĐKH; có khả năng chống 

chịu cao trước các tình huống bất lợi nhất do BĐKH và phát triển thượng nguồn sông 

Mekong, kiểm soát tốt vùng nước ngọt, lũ, nước lợ và hạn hán; lấy mô hình tăng trưởng 

xanh và kinh tế tuần hoàn làm biện pháp bảo vệ môi trường. 

4.2.3. Một số chỉ tiêu phát triển vùng thành phố Cần Thơ 

1. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế:  

(i) Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong vùng (GRDP) bình quân: 11,6 
%/năm;  

(ii) GRDP bình quân đầu người theo giá hiện hành: 7.500 USD/người;  

(iii) Quy mô kinh tế đạt 63,2 tỷ USD;  
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(iv) Cơ cấu kinh tế lĩnh vực nông nghiệp chiếm khoảng 10%, công 
nghiệp chiếm khoảng 33% và dịch vụ chiếm khoảng 57%;  

(v) Vị trí kinh tế của VTP Cần Thơ trong hệ thống các vùng thành phố 
cấp quốc gia xếp hạng 5;  

Ba tiêu chí đầu tiên về (i) Tốc độ tăng GRDP, (ii) GRDP bình quân đầu người và 

(iii) quy mô kinh tế được xác định trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII với mức thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 7.500 USD/người. Để 

đạt được mục tiêu này, thì tốc độ tăng trưởng GRDP trong vùng phải đạt ít nhất 

11,6%/năm và quy mô kinh tế VTP Cần Thơ đạt 63,2 tỷ USD (Phụ lục G). Đối với các 

chỉ tiêu về (iv) cơ cấu kinh tế, theo QHV ĐBSCL, dự báo cơ cấu kinh tế toàn vùng 

ĐBSCL vào năm 2030 là tương ứng là: Nông nghiệp: 16-17%, Công nghiệp: 28,5-30%, 

Dịch vụ: 52-56,5%; trong đó tỉ trọng nông nghiệp và công nghiệp trong Báo cáo cao hơn 

tỉ trọng nông nghiệp và công nghiệp dự báo được tính toán trong LA (Phụ lục G). 

2. Các chỉ tiêu phát triển văn hóa - xã hội: 

(i) Quy mô dân số đô thị đạt khoảng gần 4 triệu người;  

(ii) Mật độ dân số khoảng 227,1 người/km2;  

(iii) Tỷ lệ dân số lao động phi nông nghiệp khu vực đô thị khoảng 80%;  

(iv) Tỷ lệ đô thị hóa khoảng 46,7%;  

(v) Chỉ số phát triển con người (HDI) đạt khoảng 0.7-0.71;  

(vi) Chỉ tiêu đất đô thị: 300m2/người, trong đó chỉ tiêu đất xây dựng đô 
thị: 100-150m2/người;  

(vii) Tỷ lệ giao thông “con lắc” đạt 50% so với tổng lượng giao thông 
hàng ngày trong VTP Cần Thơ 

Đối với các chỉ tiêu về (i) Quy mô dân số đô thị, (ii) mật độ dân số, (iv) tỉ lệ đô 

thị hóa được xác định dựa trên Kịch bản về đô thị hóa vùng ĐBSCL đến năm 2030 (Bảng 

4.2). Chỉ tiêu (iii) về tỉ lệ dân số lao động phi nông nghiệp khu vực đô thị, ước tính đạt 

khoảng 80% cao hơn chỉ tiêu đã xác định trong Quyết định số 324/QĐ-TTg ngày 

02/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt chương trình tổng thể phát triển nông 
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nghiệp bền vững thích ứng với BĐKH vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2045, trong đó tỉ lệ lao động phi nông nghiệp vùng ĐBSCL đến năm 2030 là 70%. 

Chỉ tiêu (v) về chỉ số phát triển con người VTP Cần Thơ được xác định căn cứ 

vào Báo cáo Chỉ số phát triển con người của Việt Nam giai đoạn 2016-202054, tính đến 

năm 2020, trong đó chỉ số HDI trung bình của vùng ĐBSCL là 0,674. Chỉ số HDI của 

VTP Cần Thơ là 0,676 do ba địa phương có chỉ số HDI cao nhất vùng ĐBSCL là  Long 

An (0,702), TP. Cần Thơ (0,719) và Vĩnh Long (0,699). Chỉ tiêu (vi) được điều chỉnh 

tăng lên so với Báo cáo thuyết minh QHV ĐBSCL, trong đó năm 2030, chỉ tiêu đất đô 

thị VTP Cần Thơ là 749m2/người theo Quyết định 326/QĐ-TTg ngày 09/03/2022 của 

Thủ Tướng Chính Phủ về phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-

2030. Chỉ tiêu (vii) về tỷ lệ giao thông con lắc được đặt ra là mục tiêu kì vọng cho VTP 

Cần Thơ khi điều kiện số liệu được cải thiện. 

3. Các chỉ tiêu phát triển về môi trường: 

(i) Tỷ lệ che phủ rừng ổn định đạt 7,5%;  

(ii) Bảo vệ và kiểm soát hành lang các sông, ngòi, kênh rạch và nguồn 
nước theo quy định của pháp luật;  

(iii) Giảm 9% tối thiểu lượng phát thải nhà kính;  

(iv) 100% các cơ sở sản xuất kinh doanh đạt quy chuẩn về môi trường;  

(v) Bảo vệ diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên, các di tích lịch sử văn 
hóa các cấp theo quy định;  

(vi) Đảm bảo các chỉ tiêu vệ sinh môi trường: diện tích nghĩa trang, thu 
gom xử lý chất thải rắn, quản lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp theo 
pháp luật về bảo vệ môi trường. 

Chỉ tiêu về (i) Tỉ lệ che phủ rừng ổn định 7,5% là chỉ tiêu được xác định tại Quyết 

định số 287/QĐ-TTg ngày 28/02/2022 về QHV ĐBSCL. Chỉ tiêu về (iii) giảm 9% lượng 

phát thải nhà kính được xác định theo Công văn số 4869/BTNMT-BĐKH ngày 

 
54 Tổng cục Thống kê (2021) Báo cáo Chỉ số phát triển con người của Việt Nam giai đoạn 2016-2020. URL: 
https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2022/03/bao-cao-chi-so-phat-trien-con-nguoi-viet-nam-giai-
doan-2016-2020/ (truy cập ngày 01/12/2022) 
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08/09/2020 về việc triển khai thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) cập 

nhật của Việt Nam. Các chỉ tiêu (ii), (iv) và (v), (vi) được xác định phù hợp với mục tiêu 

cao nhất mà VTP Cần Thơ phải phấn đấu (Bảng 4.2). 

 Bảng 4.1. Tổng hợp các chỉ tiêu phát triển VTP Cần Thơ đến năm 2030 

TT Các chỉ tiêu Đơn vị Đến năm 
2030 

I. Kinh tế 

1.1 Tốc độ tăng trưởng bình quân/năm %/năm 11,6% (1) 

1.2 GRDP/người USD/người 7.500 (1) 

1.3 Quy mô kinh tế (GRDP) Tỷ USD 63,2 (1) 

1.4 Cơ cấu kinh tế: CN-XD/DV/NLNN % CN: 33% 

DV: 57% 

NN: 10% 
(2) 

1.5 Vị trí trong hệ thống các VTP cấp quốc gia Xếp hạng 5 (3) 

II. Văn hóa - xã hội 

2.1 Dân số đô thị nghìn người 3.895,780 
(4) 

2.2 Mật độ người/km2 227,1 (4) 

2.3 Tỷ lệ đô thị hóa % 46,7% (4) 

2.4 Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp % 80% (5) 

2.5 Chỉ số HDI chỉ số 0.7-0.710 
(6) 

2.6 Chỉ tiêu đất đô thị m2/người 749 (7) 

2.7 Tỷ lệ giao thông “con lắc” so với tổng lượng giao thông 
hàng ngày trong vùng thành phố Cần Thơ 

% 50% 

III. Môi trường 

3.1 Tỷ lệ che phủ rừng ổn định % 7,5% (8) 

3.2 Tỷ lệ giảm phát thải nhà kính % 9% 

3.3 Tỉ lệ các cơ sở sản xuất kinh doanh đạt quy chuẩn về môi 
trường 

% 

100% 
3.4 Đảm bảo diện tích cho các khu vực bảo vệ di tích lịch sử 

- văn hóa và thiên nhiên 
% 
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TT Các chỉ tiêu Đơn vị Đến năm 
2030 

3.5 Tỷ lệ các hành lang ven sông, kênh, rạch được bảo vệ 
theo quy định 

% 

100% 3.6 Đảm bảo các chỉ tiêu vệ sinh môi trường: diện tích nghĩa 
trang, thu gom xử lý chất thải rắn, quản lý nước thải sinh 
hoạt và công nghiệp theo pháp luật về bảo vệ môi trường 

% 

Nguồn: tổng hợp từ các nguồn và tính toán thêm của LA. Ghi chú: (1) Tính toán (xem Phụ lục G) trên 
cơ sở mục tiêu GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 7.500 USD/người; (2) Theo tính toán của 
Báo cáo thuyết minh QHV ĐBSCL, dự báo cơ cấu kinh tế toàn vùng ĐBSCL vào năm 2030 là: Nông 
nghiệp: 16-17%, Công nghiệp: 28,5-30%, Dịch vụ: 52-56,5%; (3) Vị trí thứ năm trong số năm VTP 
chính gắn với năm thành phố trực thuộc Trung ương; (4) Tính toán từ số liệu dân số, dân số đô thị đến 
năm 2030 theo QHV ĐBSCL (Bảng 4.2); (5) cao hơn mục tiêu xác định trong Quyết định 324/QĐ-TTg 
ngày 02/03/2020 phê duyệt chương trình tổng thể phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với BĐKH 
vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (70%); (6) Mục tiêu được đề ra căn cứ theo số liệu 
từ Báo cáo Chỉ số phát triển con người của Việt Nam giai đoạn 2016-2020; (7) theo Quyết định 326/QĐ-
TTg ngày 09/03/2022 của Thủ Tướng Chính Phủ về phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia 
thời kỳ 2021-2030; (8) Theo Quy hoạch vùng ĐBSCL đã được phê duyệt. 

4.3. Nguyên tắc và quá trình hình thành, phát triển cơ cấu quy hoạch vùng 

thành phố Cần Thơ 

4.3.1. Nguyên tắc 

Cụ thể các quan điểm trên, một số nguyên tắc hình thành và phát triển VTP Cần 

Thơ được xác định như sau: 

1. Nguyên tắc về kế thừa lịch sử: VTP Cần Thơ là một sản phẩm của lịch sử, được 

hình thành và phát triển trên cơ sở điều kiện môi trường địa lý thiên nhiên thuận lợi, thúc 

đẩy quá trình tập trung dân cư và các hoạt động KT-XH và các mối quan hệ giữa chúng 

trên một phạm vi lãnh thổ nhất định, từ đó hình thành một quần cư đô thị có cấu trúc 

không gian phức tạp; mục đích sử dụng đất đai đa dạng; từng bước hình thành, phát triển 

nên VTP. 

Xuất phát điểm của VTP Cần Thơ là TP. Cần Thơ, nằm ở phía Nam sông Hậu, 

vốn là thủ phủ của tỉnh Cần Thơ cũ; có sức thu hút đầu tư lớn tạo ra quá trình tập trung 

dân cư đông đúc và các hoạt động sản xuất kinh doanh, văn hóa xã hội phong phú, trở 

thành trung tâm của cả vùng ĐBSCL với sức lan tỏa mạnh, thu hút các đô thị trung tâm 

lân cận, để tạo ra một hệ thống đô thị thống nhất trên một phạm vi lãnh thổ phân cực. 
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Tóm lại, quá trình hình thành và phát triển VTP Cần Thơ dựa trên khởi điểm phát triển 

của TP. Cần Thơ nói riêng và sự liên hệ giữa TP. Cần Thơ với các thành phố trung tâm 

lân cận, các khu vực ngoại vi trong tiến trình lịch sử. 

2. Nguyên tắc về tổ chức lãnh thổ tích hợp, thống nhất: VTP Cần Thơ là một phức 

hợp lãnh thổ tích hợp, thống nhất tạo nên một hệ sinh thái đô thị bao gồm hai phân hệ: 

“Thiên nhiên” và “Xã hội”, có quan hệ hữu cơ với nhau, trở thành một bộ phận lãnh thổ 

của vùng ĐBSCL và cả nước; trong đó hệ thống thiên nhiên gồm: hệ thống địa lý tự 

nhiên và các hệ sinh thái và hệ thống xã hội bao gồm: hệ thống sản xuất, hệ thống đô thị 

và nông thôn, hệ thống kết cấu hạ tầng. 

VTP Cần Thơ có thể được gọi là một “chùm thành phố của các thành phố” có đầy 

đủ các chức năng, đáp ứng các nhu cầu: ở, làm việc, sinh hoạt, nghỉ dưỡng và đi lại hàng 

ngày của người dân và cộng đồng dân cư trong vùng, trên cơ sở đó tạo nên một CCQH 

dựa trên hai hệ thống: Thiên nhiên và Xã hội; được liên kết bởi một mạng lưới kết cấu 

hạ tầng chung và các hành lang phát triển với các liên kết ngoại vùng. 

3. Nguyên tắc về phát triển các mối quan hệ bền vững, thường xuyên, hàng ngày. 

Đối với liên kết nội vùng, hệ thống giao thông, liên lạc diện rộng đồng bộ là phương tiện 

thúc đẩy quá trình liên kết nội vùng thông qua giao thông con lắc, từ đó hình thành một 

không gian thống nhất. Đối với liên kết ngoại vùng, các hệ thống thông tin, liên lạc đối 

ngoại cũng cần được tăng cường, thúc đẩy mối liên hệ với các vùng và VTP lân cận gần 

và xa, để VTP trở thành một đầu mối liên lạc với hệ thống đô thị của vùng ĐBSCL và 

các vùng đô thị của cả nước trong khu vực và quốc tế, đặc biệt là VTP Hồ Chí Minh và 

VTĐ Phnom Penh tạo nên một hệ sinh thái bền vững.  

4. Nguyên tắc về lập quy hoạch và quản trị vùng: VTP Cần Thơ là một vùng liên 

tỉnh có thể nằm trong một vùng của cả nước. Đến nay, ở Việt Nam chưa định vị cụ thể 

về vị trí của quy hoạch VTP trong hệ thống quy hoạch quốc gia song theo Luật định, 

Quy hoạch VTP có thể nằm trong phạm vi điều chỉnh của Luật Quy hoạch 2017 và/hoặc 

Luật Quy hoạch Đô thị, nông thôn (đang được bổ sung, sửa đổi). Quy hoạch VTP sẽ 
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được lập theo phương pháp tiếp cận tích hợp, đa ngành và là cơ sở để quản lý đầu tư phát 

triển vùng VTP theo quy hoạch. 

5. Nguyên tắc về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững: VTP Cần Thơ là một 

bộ phận lãnh thổ thuộc vùng ĐBSCL. Do đó các hoạt động bảo vệ môi trường và phát 

triển kết cấu hạ tầng trong vùng luôn gắn kết chặt chẽ và tuân thủ các giải pháp bảo vệ 

môi trường và phát triển kết cấu hạ tầng, phòng chống thiên tai, ứng phó với BĐKH 

chung của vùng ĐBSCL và cả nước. 

4.3.2. Quá trình hình thành và phát triển cơ cấu quy hoạch vùng thành phố 

Cần Thơ 

Đến nay, trên thế giới đã có nhiều mô hình CCQH VTP. Mỗi một mô hình CCQH 

VTP lại có nhiều biến thể khác nhau. Do vậy không thể áp dụng một cách rập khuôn các 

mô hình trên theo ý chí chủ quan và mong muốn, mà cần tuỳ theo các yếu tố và điều kiện 

phát triển thực tế của từng VTP và ở từng quốc gia sở tại để lựa chọn mô hình CCQH 

VTP thích hợp. VTP Cần Thơ có bốn đặc điểm nổi bật sau: 

– Một là, Điều kiện tự nhiên, ở đó quỹ đất thuận lợi để xây dựng đô thị, công 

nghiệp chủ yếu phân bổ ven các sông Tiền và sông Hậu;  

– Hai là, Hình thái phân bố dân cư bị tác động bởi điều kiện sông, nước, theo đó 

các đô thị, khu công nghiệp và các khu dân cư thường được bố trí ven sông, nơi có quỹ 

đất cao ráo, rất thuận tiện cho việc tiếp xúc giao thông đường thủy;  

– Ba là, Các tuyến giao thông, theo trục Đông - Tây thường được bố trí song song 

với các tuyến sông, còn các tuyến giao thông theo trục Bắc - Nam chủ yếu kết nối các 

trung tâm đô thị, hướng tới vùng Đông Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh. Tại các điểm 

giao cắt các tuyến giao thông trên, hội tụ các điều kiện thuận lợi để phát triển đô thị;  

– Bốn là, Toàn vùng ĐBSCL có chiều dài bờ biển gần 1000km, lối thông ra biển 

thuận lợi nhất trong tương lai đã được xác định trong Quy hoạch vùng ĐBSCL là cảng 

nước sâu tại Trần Đề (Sóc Trăng); sau khi so sánh với các cảng Hòn Khoai (Bạc Liêu), 

Định An (Sóc Trăng, Trà Vinh); theo đó cảng nước sâu Trần Đề được định hướng phát 
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triển trở thành cảng biển đặc biệt, đảm nhiệm vai trò của ngõ vùng ĐBSCL và là “cửa 

ngõ” của vùng hạ lưu sông Mekong. 

Theo Quyết định số 287/QĐ-TTg ngày 28/02/2022 về QHV ĐBSCL, hai khu vực 

phát triển động lực chính đã được xác định là TP. Cần Thơ và khu vực tứ giác trung tâm 

của vùng gồm các đô thị: Cần Thơ, Long Xuyên, Cao Lãnh, Vĩnh Long - là điểm hội tụ 

gắn kết với các hành lang phát triển, hành lang vận tải quan trọng của Vùng. Đối với 

VTP Cần Thơ, có thể coi đây là giai đoạn khởi đầu hình thành VTP Cần Thơ tương lai. 

Ma trận quan hệ tương tác Fij (Phụ lục D) đã cho thấy có các mối quan hệ tương tác rõ 

nét giữa các thành phố An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ và Vị Thanh. Vùng ảnh hưởng 

các thành phố lân cận của TP. Cần Thơ (Hình 3.3 và Hình 3.4) cho thấy trước mắt vùng 

ảnh hưởng và lan toả của TP. Cần Thơ có xu hướng nghiêng về phía Đồng Tháp, An 

Giang hơn là về phía Sóc Trăng, Trà Vinh. 

Tuy nhiên, trong giai đoạn tương lai, khi cảng Trần Đề được đầu tư xây dựng cùng 

với chiến lược phát triển kinh tế biển, thì VTP Cần Thơ sẽ vươn mạnh về hướng biển, 

tăng cường quan hệ gắn với các tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh. Lúc đó, VTP Cần Thơ sẽ 

được hình thành và phát triển  chủ yếu dọc hành lang sông Hậu và sông Tiền, bao gồm 

ba khu vực (minh họa ở Hình 4.1). Khu vực trung tâm gồm TP. Cần Thơ, TP. Vĩnh Long. 

TP. Long Xuyên (An Giang), TP. Cao Lãnh (Đồng Tháp). Khu vực biên giới gồm TP. 

Hồng Ngọc (Đồng Tháp), TP. Châu Đốc (An Giang). Khu vực ven biển gồm TP. Trà 

Vinh, TX Vĩnh Châu (Trà Vinh), TP. Sóc Trăng, TX Duyên Hải (Sóc Trăng). 

Các tiểu vùng và đô thị VTP Cần Thơ được kết nối bởi hai hành lang thủy, bộ Tây 

- Đông dọc sông Hậu và sông Tiền và 05 hành lang Bắc - Nam: bao gồm đường cao tốc 

N2; cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ - Vị Thanh - Cà Mau và tăng cường kết 

nối giữa các tuyến cao tốc Long Xuyên - Cần Thơ; Cao Lãnh - Vĩnh Long; nam sông 

Hậu, Châu Đốc, Trần Đề và Bắc sông Tiền, Hồng Ngự, Dinh An; hành lang ven biển và 

hành lang biên giới, hành lang TP. Hồ Chí Minh - Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng. 
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Hình 4.1. Định hướng phát triển cơ cấu quy hoạch VTP Cần Thơ 

Nguồn: Đề xuất cứu của LA. Ghi chú: 1. TP. Cần Thơ; 2. TP. Vĩnh Long; 3. TP. Vị Thanh; 4. TP. 
Long Xuyên; 5. TP. Cao Lãnh; 6. TP. Trà Vinh; 7. TP. Sóc Trăng; 8. TP. Hồng Ngự; 9. TP. Châu Đốc; 

10. TX Vĩnh Châu; 11. TX Duyên Hải; 12. TP. Sa Đéc; 13. Cảng Trần Đề. 

Tóm lại, mô hình CCQH VTP Cần Thơ sẽ là mô hình tuyến điểm được chuyển 

hoá phù hợp với quy luật phát triển của vùng ĐBSCL. Quá trình hình thành và phát triển 

VTP Cần Thơ diễn ra qua ba giai đoạn: (i) Giai đoạn sơ khai, được hình thành và phát 

triển dựa trên các mối quan hệ tương tác giữa TP. Cần Thơ với các đô thị xung quanh; 

(ii) Giai đoạn đầu tư phát triển theo QHV ĐBSCL thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050, với các dự án đầu tư phát triển hệ thống đô thị và kết cấu hạ tầng gia tăng; (iii) 

Giai đoạn hoàn thiện, trong giai đoạn 2030-2050, CCQH VTP Cần Thơ sẽ được hoàn 

thiện. Điều này là khả thi vì các lí do sau. Một là, theo số liệu ở Bảng 3.1, bốn địa phương 

trong VTP Cần Thơ là Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hậu Giang lần lượt đứng ở vị 

trí thứ hai, ba, tư, năm (trong số 13 địa phương) về vị trí trung tâm - tính bằng tổng 

khoảng cách từ/đến các tỉnh,thành phố khác trong vùng ĐBSCL. Sự lan toả tăng trưởng 

[59, 107] diễn ra theo các kênh lan toả như kết nối giao thông (Christaller [33]), thì đây 

là các địa phương có ưu thế trước tiên trong đón đầu các lan toả ấy. Sự chuyển dịch vị 

thế động lực sẽ phát triển theo hướng Bắc - Nam dọc theo hai sông Hậu sông Tiền. Hai 

là, theo phân tích về cường độ và quan hệ tương tác giữa các địa phương trong vùng 

ĐBSCL (Phụ lục D) cho thấy có tồn tại các mối quan hệ đáng kể khác nằm ngoài vùng 

1

2
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động lực được xác định.  

Trong tương lai, những mối quan hệ khác trong VTP có thể sẽ trở nên nổi trội 

hơn, yêu cầu phải có sự xem xét điều chỉnh mô hình CCQH VTP Cần Thơ hiện nay (Phụ 

lục H). 

4.4. Các định hướng và giải pháp hoàn thiện quá trình hình thành và phát 

triển vùng thành phố Cần Thơ  

4.4.1. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội 

4.4.1.1. Định hướng phát triển các ngành kinh tế quan trọng 

Các ngành kinh tế quan trọng được hiểu là những ngành có nhiều triển vọng cho 

tăng trưởng và phát triển của VTP Cần Thơ. Việc xác định ngành quan trọng cần phù 

hợp với định hướng phát triển chung của vùng ĐBSCL, được định hướng theo Nghị 

quyết số 120/NQ-CP năm 2017 về PTBV ĐBSCL và QHV ĐBSCL; đồng thời cần căn 

cứ vào hiện trạng phát triển ngành trong những năm gần đây. 

Kết quả phân tích hiện trạng phát triển kinh tế VTP Cần Thơ cho thấy: 

1. Công nghiệp: là nhóm ngành có tốc độ tăng trưởng cao trong GRDP VTP Cần 

Thơ. Xu hướng lao động cũng chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng lao động trong khối 

phi nông nghiệp (19,1% trong giai đoạn 2010-2020 - Bảng 3.9); tốc độ tăng trưởng ngành 

công nghiệp trong cả giai đoạn ở mức cao đạt 10% (Bảng 3.7). Công nghiệp hóa cũng là 

xu hướng chung, cần thiết để VTP bứt tốc, tăng trưởng kinh tế song phát triển công 

nghiệp phải gắn với việc bảo vệ môi trường và đảm bảo tính bền vững. Xét các ngành 

cấp I về công nghiệp (Bảng 3.6 và Bảng 3.7) cho thấy một số ngành quan trọng trong 

VTP Cần Thơ gồm các ngành có tốc độ tăng trưởng cao trong giai đoạn 2010-2020 như 

sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước (20,8%); công nghiệp chế biến, 

chế tạo (8,4%; ngoài ra đây cũng là ngành có quy mô cao nhất trong khu vực II). 

Từ phân tích trên, định hướng phát triển nhóm ngành công nghiệp VTP Cần Thơ 

là: (i) Công nghiệp chế biến, công nghiệp hỗ trợ nhằm nâng cao giá trị và sức cạnh tranh 

của sản phẩm nông nghiệp; phát triển theo chiều sâu, hướng vào xuất khẩu; (ii) phát triển 
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công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ thông tin, các lĩnh vực công nghệ cơ 

bản; (iii) nâng cao tính tập trung, mật độ của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên 

cơ sở gắn kết với khu vực đô thị, hệ thống kết cấu hạ tầng liên vùng, quốc tế để nâng cao 

hiệu quả và sức cạnh tranh; (iv) cần phát triển công nghiệp theo hướng bền vững, thân 

thiện môi trường. Định hướng này phù hợp với Chủ trương và chính sách phát triển công 

nghiệp quốc gia đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/03/2018 của 

Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.  

2. Dịch vụ: Nhóm các ngành dịch vụ cũng cùng chung xu hướng phát triển với 

nhóm các ngành công nghiệp như tốc độ tăng trưởng nhóm ngành dịch vụ nhanh, tỉ trọng 

đóng góp của ngành dịch vụ của VTP Cần Thơ đối với ngành dịch vụ của vùng ĐBSCL 

cũng tăng (Bảng 3.6 và Bảng 3.7). Trong VTP Cần Thơ có nhiều nguồn lực cảnh quan 

thiên nhiên, văn hóa - xã hội đa dạng, phong phú, nên nếu biết huy động, khai thác sẽ 

mở ra nhiều cơ hội phát triển cho VTP Cần Thơ. Trong số các ngành cấp I ở khu vực III, 

một số ngành đáng chú ý gồm: bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy (quy mô lớn); 

thông tin và truyền thông (tăng trưởng nhanh ở mức 8,3%). 

Định hướng phát triển nhóm ngành du lịch là: (i) Phát triển các lĩnh vực thương 

mại, du lịch, dịch vụ trở thành những ngành kinh tế mũi nhọn, có tính liên ngành, liên 

vùng; (ii) phát triển các loại hình dịch vụ phục vụ sản xuất và cho các khu, cụm công 

nghiệp; (iii) nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ vui chơi giải trí, 

mua sắm, văn hóa, thể thao, dịch vụ công nghệ thông tin tại các khu vực đô thị và điểm 

dân cư nông thôn và dịch vụ vận tải, logistics. 

3. Nông nghiệp: Nông nghiệp (bao gồm cả lâm nghiệp và thủy sản) vẫn là “trụ 

đỡ” trong VTP Cần Thơ. Trong giai đoạn 2010-2020, tỉ trọng của ngành nông nghiệp 

giảm xuống 33% (từ 41% năm 2010 - Hình 3.2); tỉ lệ lao động trong vùng trong lĩnh vực 

nông nghiệp cũng giảm xuống 37,2% (từ 51,4% năm 2010 - Bảng 3.11). Tuy nhiên, đóng 

góp của VTP Cần Thơ vào nông nghiệp cả nước là khá đáng kể (14% năm 2020) ở Việt 

Nam thì nhu cầu về sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là nông sản có chất lượng cao, nguồn 
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gốc rõ ràng v.v. sẽ tiếp tục còn tăng mặnh. Bên cạnh đó, nông nghiệp vốn được xem là 

sứ mệnh truyền thống chung của vùng ĐBSCL (không chỉ riêng VTP Cần Thơ). Do vậy, 

cơ hội để phát triển nhóm ngành nông nghiệp ở VTP Cần Thơ là vẫn rất lớn. Tuy nhiên, 

đặc điểm của sản xuất nông nghiệp là cần diện tích để canh tác. Trong bối cảnh dư địa 

cho nông nghiệp ngày càng giảm đi (Bảng 3.12), định hướng phát triển nhóm ngành 

nông nghiệp là không phát triển nông nghiệp đô thi, nông nghiệp ngoại thành; tập trung 

vào nông nghiệp công nghệ cao gắn với chuyển đổi cơ cấu ngành nông nghiệp nhằm 

nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm; tổ chức phân bố không gian hợp lý cho các 

cụm ngành nông nghiệp 

4.4.1.2. Định hướng phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội 

1. Y tế, chăm sóc sức khỏe 

Xây dựng hệ thống y tế toàn vùng theo hướng phủ khắp, hiện đại, hiệu quả, đáp 

ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc, cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân. Bên cạnh 

hệ thống các bệnh viện cấp tỉnh nằm tại trung tâm các tỉnh vùng ĐBSCL, TP. Cần Thơ 

đóng vai trò là trung tâm y tế của vùng ĐBSCL, là nơi tập trung các bệnh viện đa khoa 

và bệnh viện chuyên khoa cấp vùng. Đầu tư phát triển năng lực khám, chữa bệnh đạt 

trình độ cao cho bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ đủ khả năng đảm nhiệm chức 

năng trung tâm y tế chuyên sâu vùng ĐBSCL. Cùng với đó, các bệnh viện đa khoa nằm 

trong khu vực đô thị cấp thị xã, thị trấn tạo ra mạng lưới các trung tâm y tế địa phương 

cung cấp hỗ trợ cho trung tâm y tế cấp vùng tại thành phố Cần Thơ. 

2. Giáo dục và đào tạo 

Phát triển TP. Cần Thơ thành trung tâm giáo dục - đào tạo cấp quốc gia và vùng 

ĐBSCL; phát triển mạng lưới trường đại học và mở rộng các cơ sở giáo dục thường 

xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại đô thị loại I, loại II trực thuộc tỉnh theo hướng chú 

trọng các ngành khoa về y tế, kỹ thuật, công nghệ phục vụ phát triển các ngành có lợi 

thế của vùng về kinh tế nông nghiệp, năng lượng, dịch vụ và phát triển kinh tế số. Đầu 

tư cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục - đào tạo để nâng cao chất lượng, hiệu quả, thúc 

đẩy việc học tập suốt đời của người dân tại vùng. 
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3. Khoa học và công nghệ 

Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp (thủy sản, 

lúa gạo và cây ăn trái) tại các trung tâm đầu mối về nông nghiệp thông qua nghiên cứu 

ứng dụng công nghệ cao, gia tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp và thích ứng với BĐKH; 

chú trọng liên kết giữa các cơ sở giáo dục - đào tạo, cơ sở nghiên cứu với doanh nghiệp 

và gắn kết với thị trường lao động để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng 

nhu cầu phát triển của vùng. Đại học Cần Thơ là cơ sở đào tạo đại học và sau đại học 

trọng điểm của quốc gia ở vùng ĐBSCL đồng thời cũng là trung tâm văn hóa - khoa học 

kỹ thuật của vùng.  

4. Văn hóa, thể thao 

Không ngừng nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, từng bước thu hẹp 

khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn. Đến năm 2030, phấn 

đấu 100% đơn vị hành chính cấp tỉnh có đủ 3 loại hình thiết chế văn hóa. Bảo tồn, tôn 

tạo và phát triển các công trình văn hóa, di tích lịch sử cách mạng, văn hóa vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số kết hợp phát triển du lịch. TP. Cần Thơ được xác định là trung tâm 

văn hóa, thể dục thể thao, du lịch của vùng ĐBSCL.  

5. Dân số, lao động và việc làm 

Phát triển Lực lượng lao động chất lượng cao và có kỹ năng phù hợp với nhu cầu 

thị trường, trong đó chú trọng các ngành trọng tâm của vùng. Đến năm 2030, tỷ lệ lao 

động qua đào tạo đạt 65%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 25%; tỷ trọng lao động 

khu vực phi nông nghiệp (dịch vụ và công nghiệp - xây dựng) đạt 75-80%; tỷ lệ thất 

nghiệp của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị dưới 4%. 

Tăng cường thu hút số lao động trẻ có trình độ chuyên môn, tay nghề, trên cơ sở 

gắn kết hoạt động của các trung tâm đầu mối với hệ thống các viện nghiên cứu và trường 

đại học trong vùng cũng như ngoài vùng, cả các tổ chức quốc tế và các quỹ có quan tâm 

và ưu tiên đầu tư cho vùng ĐBSCL. 

4.4.2. Định hướng phân bố dân cư, quy hoạch hệ thống đô thị, nông thôn và 
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phát triển các vùng chức năng 

4.4.2.1. Định hướng phân bố dân cư đến các đơn vị hành chính cấp tỉnh 

Trong QHV ĐBSCL đã kiến nghị một số phương án về đô thị hóa gồm 28%, 31% 

và 35%; trong đó hai kịch bản tỉ lệ đô thị hóa 31% và 35% được tiếp cận theo quan điểm 

phát triển nhanh, bền vững và thích ứng với BĐKH (Bảng 4.2). Kịch bản đô thị hóa 28% 

được xây dựng theo tính toán xu hướng đô thị hóa 2009-2019 nên không phù hợp với 

quan điểm, mục tiêu và tầm nhìn về phát triển đô thị vùng ĐBSCL trong bối cảnh phát 

triển mới của đất nước, nhất là xu thế phát triển nhanh và bền vững. Hai kịch bản đô thị 

hóa hóa 31% và 35% có tính khả thi, và phù hợp với quan điểm phát triển nhanh, bền 

vững, song yêu cầu có các giải pháp, chính sách đột phá và huy động nhiều nguồn lực 

bởi vùng ĐBSCL nhìn chung vẫn là vùng đô thị hóa và phát triển chậm so với mức trung 

bình của cả nước. 

Bảng 4.2. Kịch bản về đô thị hóa vùng ĐBSCL đến năm 2030 

TT Các tỉnh/thành phố 

Diện 

tích 

(km2) 

Dân số 

(1.000ng) 
 

Phương án I Phương án II 

Dân số 

đô thị 

(1.000ng) 

Tỷ lệ 

đô thị 

hóa 

(%) 

Dân số 

đô thị 

(1.000ng) 

Tỷ lệ 

đô thị 

hóa 

(%) 

1 Tỉnh Tiền Giang 2.510,6 1.870,842 290,880 15,55 328,404 17,55 

2 Tỉnh Long An 4.494,7 2.014,956 325,940 16,12 367,986 18,26 

3 Tỉnh Bến Tre 2.394 1.325,157 135,500 10,23 152,980 11,54 

4 Thành phố Cần Thơ 1.439,9 1.288,601 1.096,462 88,77 1.223,929 95,45 

5 Tỉnh Hậu Giang 1.621,7 707,163 260,000 36,77 295,000 41,72 

6 Tỉnh An Giang 3.536,7 1.678,805 657,080 39,14 742,000 44,42 

7 Tỉnh Vĩnh Long 1.525,7 1.020,687 201,938 19,90 227,988 22,34 

8 Tỉnh Đồng Tháp 3.383,8 1.528,00 345,763 22,63 390,366 25,55 

9 Tỉnh Trà Vinh 2.358,3 1.016,982 217,524 21,29 245,384 24,13 
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TT Các tỉnh/thành phố 

Diện 

tích 

(km2) 

Dân số 

(1.000ng) 
 

Phương án I Phương án II 

Dân số 

đô thị 

(1.000ng) 

Tỷ lệ 

đô thị 

hóa 

(%) 

Dân số 

đô thị 

(1.000ng) 

Tỷ lệ 

đô thị 

hóa 

(%) 

10 Tỉnh Sóc Trăng 3.311,9 1.104,532 683,000 61,84 771,113 69,98 

11 Tỉnh Kiên Giang 6.348,8 1.762,158 582,000 33,03 657,078 37,29 

12 Tỉnh Bạc Liêu 2.669,0 996,320 294,000 29,51 331,926 33,24 

13 Tỉnh Cà Mau 3.521,2 1.180,919 330,000 27,94 372,57 31,55 

 Vùng ĐBSCL 40.816,4 17.464,92 5.414,127 31 6.112,724 35 

Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Liên danh Royal Haskoning DH -GIZ55 

4.4.2.2. Định hướng quy hoạch hệ thống đô thị  

1. Phân loại đô thị và phân cấp quản lý đô thị 

Căn cứ Quyết định số 287/QĐ-TTg ngày 28/02/2022 về QHV ĐBSCL và 

241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch phân 

loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030, việc phân loại đô thị và phân cấp quản lý đô 

thị VTP Cần Thơ được xác định theo Bảng 4.3. 

Bảng 4.3. Kế hoạch phân loại đô thị VTP Cần Thơ giai đoạn 2021-2030 

Giai đoạn 2021-2025 

Cấp quản lý đô 
thị TT 

Loại đô thị VTP Cần 
Thơ 

Vùng 
ĐBSCL 

Cả 
nước 

Tổng số đô thị 17 42 150 

1 Đô thị loại I 1 4 7 TP trực thuộc 
Trung ương 

2 Đô thị loại II 1 2 21 
TP, TX thuộc 

tỉnh 3 Đô thị loại III 3 10 25 
4 Đô thị loại IV 8 14 50 
5 Đô thị loại V 4 12 47  

 
55 Số liệu trích tại “Báo cáo Phương hướng phát triển hệ thống đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long” của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư thực hiện (2020), phục vụ xây dựng thuyết minh Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long 
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Giai đoạn 2026-2030 
Cấp quản lý đô 

thị TT 
Loại đô thị VTP Cần 

Thơ 
Vùng 
ĐBSCL 

Cả 
nước 

Tổng số đô thị 19 33 150 

1 Đô thị loại I 3 4 11 
01 TP trực thuộc 
Trung ương, 01 
TP thuộc tỉnh 

2 Đô thị loại II 5 4 15 
TP, TX thuộc 

tỉnh 3 Đô thị loại III 3 3 30 
4 Đô thị loại IV 4 13 53 
5 Đô thị loại V 4 9 41 TX thuộc huyện 

Nguồn: Quyết định số 287/QĐ-TTg ngày 28/02/2022 về QH  ĐBS L và 241/QĐ-TTg ngày 

24/02/2021 của Thủ tướng  hính phủ về phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 

2021-2030 

2. Định hướng tổ chức không gian hệ thống hệ thống đô thị 

a) Chọn vùng định cư thuận lợi: chủ yếu khu vực ven sông Tiền, sông Hậu, ven 

biển và các kênh rạch. 

b) Về tổ chức không gian: 

– Phát triển hệ thống đô thị theo tầng bậc, và mô hình tuyến điểm gắn với định 

hướng phát triển các trung tâm kinh tế chính của vùng ĐBSCL và VTP Cần Thơ. 

– Phát triển theo mô hình đô thị nén, kế thừa các khu vực đô thị hiện hữu, cao ráo, 

dọc theo các hành lang sông, ngòi, kênh, mương, gò nổi, giồng cát ven biển và kết nối 

giao thông thuận lợi;  

– Hạn chế phát triển các dải đô thị hoá liên tục làm ảnh hưởng đến không gian 

chứa lũ, thoát lũ; thiết lập không gian dành cho trữ nước, điều tiết nước, thấm nước theo 

tầng bậc địa hình trong phạm vi cấp vùng và đô thị. 

3. Về định hướng phát triển các đô thị, trung tâm là động lực phát triển VTP: Hệ 

thống các đô thị trung tâm chính được phân bố hợp lý tại các vùng đô thị dọc theo hành 

lang sông Tiền - sông Hậu bao gồm 09 đô thị trọng điểm có vai trò cấp trung tâm cấp 

VTP, trong đó có 04 đô thị loại I và 05 đô thị loại II được định hướng phát triển như sau: 
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a) TP. Cần Thơ: Là đô thị loại I trực thuộc Trung ương, là trung tâm hành chính, 

dịch vụ, thương mại, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, văn hoá, du lịch, 

công nghiệp chế biến của toàn VTP; cung ứng các dịch vụ y tế, giáo dục có chất lượng 

cao và có khả năng cạnh tranh ở cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế. 

b) Các thành phố loại I có vai trò cấp VTP gồm 02 đô thị tỉnh lị: TP. Long Xuyên 

(An Giang); TP. Sóc Trăng (Sóc Trăng). Đến năm 2030, có thêm các TP. Cao Lãnh, Sa 

Đéc (Đồng Tháp) trở thành thành phố loại I. 

c) Hệ thống các thành phố loại II có vai trò là trung tâm kinh tế - xã hội của các 

tiểu vùng thuộc VTP gồm 05 đô thị: Vĩnh Long (Vĩnh Long), Vị Thanh (Hậu Giang), 

Trà Vinh (Trà Vinh), Châu Đốc (An Giang), Cao Lãnh (Đồng Tháp). Đến năm 2030, có 

thêm các thị trấn Mỹ Xuyên (Sóc Trăng), TP. Hồng Ngự (Đồng Tháp) trở thành thành 

phố loại II. 

d) Ngoài ra là phát triển hệ thống các thành phố phân loại thấp hơn có vai trò là 

trung tâm kinh tế - xã hội nhỏ hơn thuộc vùng VTP gồm: Hồng Ngự, Sa Đéc (Đồng 

Tháp); Tân Châu (An Giang), Vĩnh Châu (Sóc Trăng), Duyên Hải (Trà Vinh). 

4. Các giải pháp liên kết không gian VTP Cần Thơ 

Các thành phố, thị xã và thị trấn trong VTP Cần Thơ được liên kết với nhau thông 

qua hệ thống giao thông thủy, bộ, tạo điều kiện tăng cường lưu lượng giao thông con lắc 

hàng ngày. 

4.4.2.3. Định hướng quy hoạch hệ thống nông thôn 

1. Tổ chức lãnh thổ khu vực nông thôn 

Lãnh thổ khu vực nông thôn gắn bao gồm các huyện và các xã khu vực ngoại 

thành, ngoại thị gắn với với vùng sản xuất nông nghiệp thích ứng với BĐKH, tăng mật 

độ và tập trung nâng cấp cơ sở hạ tầng (kỹ thuật và xã hội) nhằm đảm bảo chất lượng 

sống và điều kiện sản xuất cho người dân. 

2. Tổ chức không gian hệ thống các điểm dân cư nông thôn 
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Các khu vực dân cư nông thôn được phân bố và sắp xếp đảm bảo sự phù hợp với 

những định hướng về phát triển nông thôn được xác định trong Quyết định số 287/QĐ-

TTg ngày 28/02/2022 về QHV ĐBSCL. Kế thừa truyền thống lịch sử định cư dọc theo 

cách sông, kênh rạch; đời sống sông nước gắn liền với đồng ruộng canh tác và giao 

thương, buôn bán của người dân vùng ĐBSCL. Tùy theo đặc điểm các vùng địa mạo, 

các điểm dân cư nông thôn vùng ĐBSCL cũng có một số cấu trúc đặc thù khác nhau. 

Các điểm dân cư nông thôn được bố trí theo hướng tập trung theo mô hình tuyến điểm, 

và các hình thái điểm dân cư nông thôn riêng biệt ở VTP Cần Thơ được xác định và định 

hướng như sau (Hình 4.2). 

 

Hình 4.2. Các cấu trúc điểm dân cư nông thôn ở VTP Cần Thơ và vùng ĐBSCL 

Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Liên danh Royal Haskoning DH -GIZ [17] và chỉnh bởi luận án 

– Cấu trúc bàn cờ (xám) - phân bố trên diện rộng, dân cư hiện trạng bám theo 

đường biên của ô cờ, dọc theo các kênh hoặc đê; dân cư dồn vào tái định cư trong từng 

ô, mô hình đô thị vườn kết hợp vườn ao chuồng và kinh tế tuần hoàn 

– Cấu trúc điểm tụ (nâu) - là những điểm hội tụ tự nhiên, tại giao điểm của những 

kênh thủy nội địa, đường giao thông, phát triển thành những điểm định cư có khả năng 

trở thành các đô thị nhỏ, từ đó phát triển thành những đô thị lớn hơn. 

– Cấu trúc bãi bồi (xanh lam) - ven các dòng sông có những bãi bồi trù phú, 

Cấu trúc giồng cát

Cấu trúc bãi bồi
Cấu trúc bàn cờ
Cấu trúc rễ cây

Cấu trúc điểm tụ
Cấu trúc gân lá
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thường thay đổi, chưa cố định, dân cư bám sát bờ sông, có khả năng hội tụ tại tâm. 

– Cấu trúc giồng cát (vàng) - đặc thù tại vùng ven biển Trà Vinh, có ít nước mặt 

và tạo thành từng dải đất cá dạng sóng song song với biển; dân cư sống bám dọc hai bên 

đường trên đỉnh giồng cát. 

– Cấu trúc rễ cây (tím) - là cấu trúc đặc thù phân bố dọc theo khu vực phù sa giữa 

hai sông; dân cư chạy dọc theo kênh, hai bên bở kênh có đường giao thông nhỏ, sau dãy 

nhà dân là vườn rồi đến ruộng. 

3. Tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

Việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2021-2025 (theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022). Xây dựng nông 

thôn mới trên cơ sở phát triển nông nghiệp bền vững, theo hướng thuận thiên, dựa vào 

các quy luật của tự nhiên để phát triển. Cơ sở hạ tầng được quy hoạch, phát triển đồng 

bộ, hiện đại theo hướng chủ động, thông minh, thích ứng BĐKH, đảm bảo an toàn trước 

thiên tai; tài nguyên thiên nhiên được quản lý, sử dụng hợp lý; đa dạng sinh học và truyền 

thống văn hóa lịch sử được duy trì và tôn tạo, đời sống vật chất, tinh thần của người dân 

được nâng cao. 

4.4.2.4. Định hướng phát triển các khu chức năng 

1. Định hướng phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp: 

Lĩnh vực sản xuất công nghiệp nhẹ là phù hợp và lý tưởng ở vùng ĐBSCL bởi 

tính chất sử dụng nhiều lao động có thể tận dụng lợi thế từ lực lượng lao động giá rẻ của 

vùng. Để thúc đẩy thu hút các nhà đầu tư tìm đến vùng ĐBSCL trong tương lai, trong 

giai đoạn 2026-2030 cần tiếp tục hoàn thiện và nâng cấp cơ sở hạ tầng các khu chức 

năng trong khu kinh tế. Sau năm 2030 cần phát triển các khu kinh tế theo hướng hình 

thành các đô thị công nghiệp đảm bảo hài hòa giữa các mục tiêu công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa và mục tiêu bảo vệ môi trường sản xuất công nghiệp và môi trường sống. Phân 

bố các khu kinh tế, khu công nghiệp (trong phạm vi, ranh giới VTP Cần Thơ) được định 

hướng cụ thể như sau: 
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– Hành lang đô thị - công nghiệp động lực kết nối với TP. Hồ Chí Minh bao gồm 

các khu công nghiệp đa ngành, chủ yếu là công nghiệp chế biến và công nghiệp nhẹ tập 

trung tại TP. Cần Thơ. 

– Khu vực ven biển bao gồm các trung tâm năng lượng, công nghiệp chế biến 

thủy hải sản phân bố chủ yếu ở Trà Vinh và Sóc Trăng, phát triển gắn với các trung tâm 

điện lực, trung tâm đầu mối về nông nghiệp và khu kinh tế biển ở Định An (Trà Vinh). 

– Khu vực biên giới giáp Campuchia gồm các khu kinh tế của khẩu tại tỉnh An 

Giang, Đồng Tháp phục vụ xuất khẩu nông sản. 

2. Định hướng phát triển các khu du lịch: 

Vùng ĐBSCL là vùng trọng điểm du lịch quốc gia với các sản phẩm du lịch hấp 

dẫn, đa dạng, với nhiều nguồn lực độc đáo về thiên nhiên, văn hóa truyền thống gắn với 

vùng sinh thái sông nước, biển đảo. Việc phát triển các khu du lịch rất phù hợp với lợi 

thế vốn có của vùng ĐBSCL. Tuy vậy, để phát huy các thế mạnh, các sản phẩm đặc trưng 

của vùng, cần đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật 

phục vụ di lịch đồng bộ, đảm bảo liên kết giữa các vùng, khu du lịch và điểm du lịch trên 

địa bàn VTP. Ngoài ra, một số định hướng cụ thể là: 

– Phát triển TP. Cần Thơ trở thành trung tâm du lịch và điều phối khách, các dịch 

vụ về du lịch cho toàn VTP. 

– Ưu tiên phát triển các khu du lịch, điểm du lịch cấp quốc gia, cấp vùng trên địa 

bàn VTP gồm: Khu du lịch quốc gia Tràm Chim - Láng Sen (Đồng Tháp), Khu du lịch 

quốc gia Núi Sam (An Giang), Bến Ninh Kiều (Cần Thơ). 

– Phát triển các tuyến du lịch kết nối nội vùng, liên vùng, quốc gia, quốc tế, trong 

đó chú trọng phát triển các tuyến du lịch liên vùng gắn với thành phố Hồ Chí Minh, 

thành phố Cần Thơ; hệ thống cửa khẩu quốc tế đường bộ, Tịnh Biên (An Giang), Dinh 

Bà, Thường Phước (Đồng Tháp); tuyến đường biển và tuyến đường sông dọc theo sông 

Tiền và sông Hậu kết nối với Phnom Penh, Seam Reap (Campuchia). 

3. Định hướng phát triển các khu trung tâm dịch vụ tổng hợp và đầu mối kinh tế: 
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a) Hệ thống các trung tâm dịch vụ 

– Phát triển TP. Cần Thơ trở thành thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại mang 

đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng ĐBSCL; là trung tâm của vùng về dịch vụ, thương 

mại, du lịch, logistic, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; giáo 

dục và đào tạo; y tế chuyên sâu, khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao; là đô thị hạt 

nhân vùng ĐBSCL; là cửa ngõ kết nối vùng với quốc tế; tăng cường kết nối hạ tầng giao 

thông giữa thành phố Cần Thơ và các địa phương trong vùng nhằm đảm bảo khả năng 

tiếp cận của người dân đối với các dịch vụ có chất lượng cao tương đương trình độ của 

khu vực, quốc tế. 

– Phát triển khu vực tứ giác trung tâm của vùng bao gồm các đô thị: Cần Thơ, 

Long Xuyên, Cao Lãnh, Vĩnh Long; là điểm hội tụ của các hành lang phát triển, hành 

lang vận tải quan trọng của vùng. 

b) Định hướng phát triển các trung tâm đầu mối 

Phát triển các trung tâm đầu mối về nông nghiệp gắn với hệ thống các đô thị loại 

I có vai trò trung tâm tổng hợp, trung tâm chuyên ngành của vùng, tiểu vùng, cụ thể: 

– Trung tâm đầu mối tổng hợp ở TP.  Cần Thơ với chức năng chính là thương mại, 

logistics, nghiên cứu phát triển, đào tạo và chuyển giao công nghệ, công nghiệp chế biến 

sâu, ứng dụng công nghệ cao để gia tăng giá trị cho các sản phẩm nông sản, đặc biệt là 

lúa gạo và thủy sản; phát triển dịch vụ logistic ở tỉnh Hậu Giang để hỗ trợ cho thành phố 

Cần Thơ trong việc thực hiện vai trò là trung tâm logistic của vùng ĐBSCL. 

– Trung tâm đầu mối ở An Giang, Đồng Tháp gắn với vùng nguyên liệu về thủy 

sản nước ngọt, trái cây, lúa gạo ở vùng sinh thái nước ngọt. 

– Trung tâm đầu mối Sóc Trăng gắn với dịch vụ logistics và Cảng Trần Đề. 

4.4.3. Định hướng phát triển mạng lưới giao thông vùng thành phố Cần Thơ 

Định hướng tổ chức và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trong VTP 

Cần Thơ cần bám sát các quy hoạch đã được phê duyệt, đang được triển khai, đồng thời 

cần tăng khả năng tích hợp đa phương thức, phối hợp giữa các loại hình vận tải nhằm 
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tăng cườn hiệu quả của hệ thống giao thông. Một số định hướng cụ thể được xác định 

như sau (Hình 4.3). 

4.4.3.1. Giao thông đối ngoại 

1. Đường bộ: Hệ thống đường bộ cao tốc, giữa VTP Cần Thơ với các khu vực lân 

cận được định hướng theo hướng hình thành các trục dọc kết nối với các tỉnh phía Bắc 

và Nam của vùng ĐBSCL và vùng Đông Nam Bộ, bao gồm: 

– Trục dọc 1: Cao tốc Bắc - Nam phía Đông: đoạn TP. Hồ Chí Minh - Cần Thơ - 

Cà Mau dài 245km; cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn 2 đầu cẩu (Tiền Giang - Vĩnh Long) 

dài 7km; Mỹ Thuận (Tiền Giang) - Cần Thơ dài 23km; Cần Thơ - Cà Mau dài 124km. 

– Trục dọc 2: Cao tốc Bắc - Nam phía Tây (tuyến N2) đoạn Chơn Thành - Rạch 

Sỏi, dài 264km; Tân Thạnh (Long An) - Mỹ An (Đồng Tháp) dài 25km; Nút giao An 

Bình (Đồng Tháp) - Lộ Tẻ (Cần Thơ) dài 29km; Lộ Tẻ (Cần Thơ) - Rạch Sỏi (Kiên 

Giang) dài 51km. 

– Trục dọc 3: Tuyến cao tốc Hồ Chí Minh - Tiền Giang - Bến Tre – Trà Vinh – 

Sóc Trăng dài 150km. 

2. Đường thủy: Hệ thống đường thủy nội địa là trọng tâm của hệ thống hạ tầng 

VTP Cần Thơ, đặc biệt gắn với hai dòng sông chính là sông Hậu và sông Tiền. Bổ sung 

tuyến đường thủy nội địa cho tàu lớn (loại II) kết nối phía Đông (Cần Thơ/Hậu Giang/Sóc 

Trăng) qua sông Hậu với TP. Hồ Chí Minh/CM-TV bên cạnh tuyến hiện hữu ở phía Tây 

(An Giang) từ sông Hậu - sông Vàm Nao - sông Tiền - kênh Chợ Gạo - TP. Hồ Chí Minh. 

3. Đường sắt: Hệ thống đường sắt, hiện dự án đường sắt kết nối Cần Thơ - TP. Hồ 

Chí Minh - Bình Dương là dự án đường sắt đầu tiên ở vùng ĐBSCL, hiện đang được lập 

báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trong dự án kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025. 

4. Đường hàng không: Đến năm 2030, tiếp tục nâng cao hiệu quả khai thác, nâng 

cấp cảng hàng không quốc gia Cần Thơ lên cấp 4 với công suất 3 triệu hành khách/năm. 
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Hình 4.3. Định hướng hạ tầng giao thông tổng hợp đến năm 2030 của VTP Cần Thơ 

Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Liên danh Royal Haskoning DH -GIZ [17] và tổng hợp của LA 

4.4.3.2. Giao thông đối nội vùng thành phố  ần Thơ 

Giao thông đối nội trong VTP Cần Thơ các trục ngang nhằm tăng cường kết nối 

với hệ thống cảng biển trong vùng và với các cửa khẩu quốc tế, bao gồm: 

– Trục ngang 1: Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng dài 191km, gồm các 

đoạn tuyến Châu Đốc - Cần Thơ dài 116km, Cần Thơ - Sóc Trăng dài 75km. 

– Cao tốc Hồng Ngự (Đồng Tháp) - Trà Vinh dài 188km, gồm các đoạn tuyến 

Cửa khẩu Dinh Bà (Đồng Tháp) - Cao Lãnh (Đồng Tháp) dài 68km, Cao Lãnh (Đồng 

Tháp) - An Hữu (Tiền Giang) dài 30km, An Hữu (Tiền Giang) - Trà Vinh dài 90km. 

– Các tuyến giao thông thủy, bộ nội vùng, và giao thông công cộng liên đô thị, 

trong VTP Cần Thơ được quy hoạch để giảm tải cho các trục chính, tăng cường kết nối 

giữa các địa phương trong VTP Cần Thơ. 

4.4.4. Định hướng bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó với 

biến đổi khí hậu 

Bảo vệ môi tường; phòng, chống thiên tai và ứng phó với BĐKH là vấn đề có tính 

chất liên tỉnh, liên vùng cần có sự quan tâm và phối hợp hành động chung của nhiều địa 
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phương. Định hướng chính đã được xác định là phải hiểu và cho phép hệ thống thiên 

nhiên hoạt động (thuận thiên) thay vì cố gắng can thiệp, thay đổi, cải tạo điều kiện tự 

nhiên, thiên nhiên theo ý muốn của con người. Vấn đề bảo vệ môi trường và thích ứng 

với BĐKH tại VTP Cần Thơ cần tuân thủ các quy định, và phù hợp với tinh thần, của 

Nghị quyết số 120/NQ-CP năm 2017 về PTBV ĐBSCL, QHV ĐBSCL và Nghị quyết số 

136/NQ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ về phát triển bền vững. 

4.4.4.1. Bảo vệ môi trường 

Bảo vệ môi trường phòng, chống thiên tai và ứng phó BĐKH theo hướng tích hợp 

các hành động gồm quản lý, kiểm soát ô nhiễm môi trường (nước, đất và không khí), 

thiết lập hệ thống giám sát chất lượng môi trường theo thời gian thực, chuyển đổi sản 

xuất năng lượng theo hướng thân thiện với môi trường và liên kết trong quản lý rác thải 

nhựa đại dương và sử dụng tiết kiệm và hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên. 

4.4.4.2. Phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu  

Việc phòng chống thiên tai và ứng phó với BĐKH ở vùng ĐBSCL đã được xác 

định cụ thể cho ba tiểu vùng gồm vùng thượng đồng bằng, vùng giữa và vùng ven biển 

(căn cứ theo Quyết định số 68/QĐ-TTg năm 2018 - minh họa ở Hình B, Bảng 2.4). Định 

hướng phòng, chống thiên tai và ứng phó với BĐKH của toàn VTP cụ thể như sau: 

– Vùng phía Bắc VTP Cần Thơ: gồm một phần diện tích của tỉnh An Giang và 

Đồng Tháp thuộc vùng thượng ĐBSCL cần chủ động kiểm soát lũ, ứng phó với lũ cực 

đoan, phòng chống sạt lở bờ sông để bảo vệ công trình hạ tầng và khu dân cư. 

– Vùng trung tâm VTP Cần Thơ: gồm các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, TP. Cần 

Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long cần hoàn thiện hệ thống cống, công trình thủy lợi để chủ 

động cấp nước, nâng cao đê bao, bảo vệ đô thị và khu dân cư, đầu tư các công trình 

phòng chống sạt lở bở sông, kênh rạch, công trình điều tiết, nạo vét các trục kênh để chủ 

động trữ nước đáp ứng yêu cầu phục vụ phát triển KT-XH. 

– Vùng phía Nam VTP Cần Thơ: gồm phần lớn diện tích của tỉnh Trà Vinh và Sóc 

Trăng thuộc vùng ven biển ĐBSCL. Các hoạt động sản xuất và xây dựng công trình cần 
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bố trí vào sâu hơn trong đồng bằng. Tại khu vực này không nên tập trung những hình 

thức đê bao ven biển và mở giao lưu giữa biển và đất liền, dần dần phục hồi chế độ mặn-

ngọt luân phiên theo mùa bằng cách dần tháo dỡ các công trình ngọt hóa trong khu vực. 

4.4.5. Giải pháp hoàn thiện quá trình hình thành và phát triển vùng thành phố 

Cần Thơ 

4.4.5.1. Giải pháp về quy hoạch, kế hoạch và xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở 

dữ liệu 

VTP Cần Thơ phải phát triển theo quy hoạch và kế hoạch, việc theo dõi và giám 

sát phát triển VTP phải dựa trên các thông tin và cơ sở dữ liệu. Do đó, việc hình thành 

và phát triển các VTP trên phạm vi cả nước, và VTP Cần Thơ nói riêng, tuy là một hiện 

tượng có tính khách quan, nhưng còn thiếu các cơ chế, chính sách phát triển. 

1. Hoàn thiện cơ sở pháp lý về quy hoạch VTP 

– Luật Quy hoạch 2017 có hiệu lực và đã được triển khai từ năm 2019 đến nay. 

Hiện nay, các Luật liên quan như Luật Quản lý phát triển đô thị, Luật Quy hoạch đô thị 

sửa đổi, Luật Đất đai, v.v. đã và đang được xây dựng và rà soát, sửa đổi. Cần xem xét, 

bổ sung các nội dung về VTP ở các Luật liên quan để hoàn thiện thêm khung khổ pháp 

luật về VTP. 

– Bổ sung quy định, nội dung về quy hoạch VTP trong Luật Quy hoạch, cụ thể 

gồm: định nghĩa (hay cách hiểu) về VTP; vị trí của quy hoạch VTP trong hệ thống quy 

hoạch quốc gia; mối quan hệ so với các loại quy hoạch khác; thời kỳ quy hoạch; thẩm 

quyền tổ chức lập quy hoạch VTP; yêu cầu về nội dung quy hoạch VTP; các quy định 

liên quan về thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố và cung cấp thông tin quy 

hoạch vùng thành phố; các quy định về thực hiện, đánh giá, điều chỉnh quy hoạch VTP; 

các quy định liên quan đến QLNN về quy hoạch VTP. 

– Đối với VTĐ Hà Nội và VTP Hồ Chí Minh, hiện đã có QHXD. Tuy nhiên trong 

bối cảnh đổi mới, công tác quy hoạch VTP vẫn chưa bắt kịp với tinh thần tích hợp của 

Luật Quy hoạch 2017. Do đó, Quốc hội, Chính phủ xem xét, chỉ đạo việc lập nhiệm vụ 
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điều chỉnh quy hoạch VTĐ Hà Nội và VTP Hồ Chí Minh trong thời gian tới. 

2. Lập quy hoạch và xây dựng cơ sở dữ liệu cho VTP Cần Thơ 

TP. Cần Thơ và các tỉnh Vĩnh Long, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp, Sóc 

Trăng, Trà Vinh cần có sáng kiến, xây dựng cơ chế và triển khai hợp tác liên kết các tỉnh 

để tiến tới một bộ máy quản lý VTP Cần Thơ hiệu quả, hiệu lực trong tương lai dựa trên 

một quy hoạch VTP chung và tiền hành xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về 

VTP Cần Thơ để làm cơ sở theo dõi, giám sát sự phát triển. 

4.4.5.2. Giải pháp tổ chức bộ máy quản trị vùng thành phố  ần Thơ 

Đối với trường hợp của vùng ĐBSCL và VTP Cần Thơ, trong bối cảnh thể chế 

VTP chưa được luật hóa ở Việt Nam (không phải một đơn vị hành chính theo quy định 

của Hiến pháp [111]), song đã có Hội đồng điều phối vùng ĐBSCL (thành lập theo Quyết 

định số 825/QĐ-TTg ngày 12/06/2020 về việc thành lập và ban hành quy chế hoạt động 

của Hội đồng điều phối vùng ĐBSCL giai đoạn 2020-2025), mô hình quản lý VTP Cần 

Thơ có thể được xây dựng dưới dạng một Ban chỉ đạo và phát triển VTP Cần Thơ song 

cần rút kinh nghiệm từ việc việc thực hiện thí điểm Quy chế liên kết vùng ĐBSCL giai 

đoạn 2016- 2020 và tham khảo hai mô hình của VTĐ Hà Nội. 

4.4.5.3.  ác chính sách và cơ chế chuyển dịch cơ cấu kinh tế và thúc đẩy phát 

triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế đô thị, kinh tế số và kinh tế phi chính thức 

gắn với các ngành, lĩnh vực quan trọng 

Bên cạnh những ngành, lĩnh vực truyền thống, cơ hội cho vùng ĐBSCL nói chung 

và VTP Cần Thơ nói riêng là huy động và tận dụng những nguồn lực mới hoặc tiềm ẩn 

cho phát triển: 

1. Về phát triển kinh tế đô thị: Một trong những đặc điểm đặc trưng và phân biệt 

của đô thị là sự tập trung cao về dân số, những hoạt động KT-XH dẫn đến những lợi ích 

như lợi ích thông qua chia sẻ (thí dụ, qua sử dụng hàng hoá và cơ sở hạ tầng chung); lợi 

ích từ kết nối (thí dụ, kết nối trong thị trường lao động); và lợi ích từ học hỏi (thí dụ, sự 

chia sẻ và lan toả kinh nghiệm, tri thức qua tương tác gần cận, thường xuyên, hàng ngày 
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của người dân đô thị). Đối với VTP Cần Thơ, hiện đã có lợi thế về mật độ (Bảng 3.8), tỉ 

lệ đô thị hoá (Bảng 3.10), và còn nhiều dư địa để phát triển. Đây vừa là cơ hội của VTP 

Cần Thơ để phát triển kinh tế đô thị, song cũng là thách thức đặt ra với VTP Cần Thơ để 

trở thành trung tâm đủ sức hấp dẫn với người lao động và các nhà đầu tư. 

2. Về phát triển kinh tế số: Trong bối cảnh của Cách mạng công nghiệp 4.0 và gần 

đây là nhưng thói quen làm việc mới do ảnh hưởng của Đại dịch COVID-19, phát triển 

kinh tế số là xu hướng tất yếu của thời đại và cũng là cơ hội mới cho phát triển. Kinh tế 

số nhìn chung không đòi hỏi nhiều về điều kiện tự nhiên, nguyên liệu đầu vào và phù 

hợp với bài toán phát triển nông nghiệp công nghệ cao với nhiều năng lợi thế ứng dụng 

ở vùng ĐBSCL. 

3. Về kinh tế phi chính thức: Kiểm soát và tạo điều kiện phát triển kinh tế phi 

chính thức có thể trở thành một bộ phận của nền kinh tế VTP, mang đến những nguồn 

lực phát triển mới cho Vùng. 

4. Về kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn: Kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn rất phù 

hợp với vùng ĐBSCL do không đòi hỏi nhiều về điều kiện tự nhiên, nguyên liệu và 

không gian phát triển, trong khi rất có tiềm năng chiếm tỉ trọng cao trong GDP toàn vùng 

tùy vào khả năng chuyển đổi cơ cấu kinh tế và chiến lược thu hút nhân tài của vùng; đòi 

hỏi các giải pháp về xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin và cải thiện môi trường sống, 

nhất là đối với các lợi thế sẵn có của ĐBSCL như giá trị đa dạng sinh học, môi trường 

và cảnh quan văn hóa để hình thành một cụm công nghệ sinh học trong tương lai. 

4.4.5.4. Giải pháp huy động và sử dụng các nguồn vốn phát triển vùng thành phố 

 ần Thơ 

– Về huy động đầu tư tư nhân, tăng cường thu hút đầu tư tư nhân trong nước và 

FDI đi đôi với việc nâng cao chất lượng, thông qua xây dựng chiến lược xúc tiến toàn 

diện phù hợp với bối cảnh thể chế liên an, nâng cao hàm lượng nội địa, gia tăng giá trị 

nội địa, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp địa phương. 
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– Về sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công, ưu tiên vốn cho các dự án đầu tư liên kết 

vùng được xác định trong QHV ĐBSCL. Thu hút vốn vay từ các tổ chức tài chính quốc 

tế hoặc đầu tư vốn cổ phần từ các nhà đầu tư tư nhân thông qua các hình thức PPP. 

Nghiên cứu, mở rộng việc chi trả cho các mô hình dịch vụ hệ sinh thái ở vùng ĐBSCL 

để có nguồn đầu tư phục hồi hệ sinh thái. 

4.4.5.5. Giải pháp ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ 

– Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ sinh học, các dịch 

vụ kĩ thuật, chế biến và xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của vùng. 

– Về năng lượng, chuyển từ sản xuất điện sang điện khí hóa lỏng, khí đốt tự nhiên 

và năng lượng tái tạo, để từng bước giảm phát thải khí nhà kính, giảm ô nhiễm cục bộ 

và giảm thiểu chất thải từ các quy trình sản xuất năng lượng. 

4.4.5.6. Giải pháp theo dõi, giám sát thực hiện quy hoạch 

Hiện ở Việt Nam đối tượng để xây dựng Niên giám thống kê là 06 vùng và 63 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy cấp độ VTP cũng 

là một cấp độ cơ bản để thu thập số liệu thống kê và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu. 

Từ góc nhìn quản lý, hiện chưa có một chính sách nào theo dõi quá trình vận động, phát 

triển của một hay nhiều VTP ở Việt Nam ngay cả khi ở các cấp độ khác nhau đã có với 

các mức độ thành công khác nhau. Về phát triển đô thị nói riêng, hệ thống chính sách để 

giám sát, đôn đốc phát triển ở Việt Nam đã có. Ở cấp độ quản lý cao hơn là tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương, một số cơ quan, tổ chức cũng có những công bố chính thức 

hàng năm về môi trường thể chế, cải cách hành chính như chỉ số năng lực cạnh tranh cấp 

tỉnh (PCI) hay chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh tại Việt Nam (PAPI).  

Việc có một cơ chế giám sát, theo dõi quá trình phát triển của VTP có ý nghĩa 

quan trọng trong việc kiểm chứng các chính sách ban hành ở cấp độ VTP làm cơ sở điều 

chỉnh, cập nhật hoặc tái định hướng chính sách để đạt được kết quả khả dụng nhất.  

– Xây dựng và công khai hóa bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về đô thị quốc gia. Hiện 

nay cơ sở thông tin trên trang điện tử của TCTK, cũng như các ấn phẩm phát hành chưa 
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có dữ liệu ở cấp độ đô thị, trong khi đó số liệu ở cấp độ địa phương cũng rất mảnh lẻ, 

phân tán và khó tiếp cận.  

– Mở rộng thu thập số liệu ở các điều tra chuyên sâu: Tổng điều tra dân số và nhà 

ở và Điều tra di cư nội địa quốc gia, khảo sát mức sống hộ gia đình để bao gồm các dữ 

liệu động như điểm xuất phát, điểm đến (hiện mới chỉ có ở cấp vùng và không liên tục). 

– Đẩy mạnh việc chia sẻ dữ liệu, số liệu giữa các cơ quan liên quan như Bộ Giao 

thông vận tải, Tổng Cục đường Bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Các cơ quan trên 

thường có cơ sở dữ liệu về mạng lưới đường bộ, hiện trạng sử dụng đất, cơ sở dữ liệu 

GIS có thể khai thác nhưng không công bố vì nhiều lí do. 

4.5. Kết quả nghiên cứu và bàn luận 

4.5.1. Các kết quả nghiên cứu chính 

Các kết quả nghiên cứu và đóng góp mới của LA gồm:  

1. Xây dựng cơ sở khoa học và phương pháp luận về hình thành và phát triển VTP 

Cần Thơ. 

2. Kiểm chứng, so sánh các phương án đề xuất về phạm vi, ranh giới VTP Cần 

Thơ bằng phương pháp khoa học lựa chọn là mô hình trọng lực cùng các luận giải về các 

bước tiến hành, lựa chọn biến số, giả thiết đặt ra; LA đã lựa chọn một phương án về 

phạm vi, ranh giới VTP Cần Thơ. 

3. Tiến hành phân tích thực trạng phát triển VTP Cần Thơ, trên cơ sở các nội dung 

về đặc điểm VTP, các nhân tố ảnh hưởng hình thành và phát triển VTP và các nội dung 

chính về phát triển VTP. 

4. Kiến nghị quan điểm, mục tiêu về hình thành và phát triển VTP Cần Thơ; 

nguyên tắc và quá trình hình thành, phát triển CCQH. 

5. Đề xuất định hướng, giải pháp hoàn thiện quá trình hình thành và phát triển 

VTP Cần Thơ. 

4.5.2. Bàn luận 
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1. Bàn luận về kết quả nghiên cứu thứ nhất:  

Cơ sở khoa học cho hình thành và phát triển VTP được xây dựng từ 03 trụ cột: (i) 

Khái niệm và định nghĩa về VTP, hình thành và phát triển VTP; (ii) Cơ sở lý thuyết về 

hình thành và phát triển VTP; (iii) Thực tiễn về hình thành và phát triển VTP ở trong và 

ngoài nước và những bài học kinh nghiệm. Ba bài học kinh nghiệm tđược rút ra, bốn 

nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới hình thành và phát triển VTP cũng được xác định.  

2. Bàn luận về kết quả nghiên cứu thứ hai:  

LA đã thành công trong việc kiểm nghiệm phương pháp thực nghiệm để xác định 

phạm vi, ranh giới VTP Cần Thơ phục vụ nghiên cứu, khắc phục được các tồn tại về điều 

kiện số liệu, phương pháp hiện nay và là cơ sở phân tích thực trạng ở Chương 3. 

– Phương pháp mô hình trọng lực áp dụng trong nghiên cứu tương tác giữa các 

chủ thể là các đơn vị lãnh thổ được triển khai nghiên cứu trong điều kiện số liệu ở Việt 

Nam còn hạn chế, song LA đã khắc phục bằng cách tự thu thập dữ liệu cần thiết, ước 

lượng và tính toán những dữ liệu chưa có để mô hình có thể hiện thực hóa và cho ra 

những kết quả thực nghiệm phục vụ nghiên cứu. 

– Ma trận khoảng cách (Phụ lục C) và cách thức thu thập dữ liệu khoảng cách 

giữa thực địa giữa các địa phương trong vùng ĐBSCL từ giao diện API của Microsoft 

Bing Maps. Đây là điểm mới của LA trong tương quan với một số ấn phẩm hiện nay như 

Atlas Địa lí Việt Nam với số liệu khoảng cách giữa các địa phương trên cả nước còn 

mang tính ước lệ, chưa phản ánh đúng khoảng cách thực tế thực tế. 

– Các tham số của mô hình trọng lực 𝑘 và 𝛼 được ước lượng, tính toán và bàn 

luận là điểm mới của LA. Ở nhiều nghiên cứu trên thế giới, các giá trị 𝑘 và 𝛼 thường 

được mặc định các giá trị cơ bản để tiện nghiên cứu. Tuy nhiên, cách làm của LA (Phụ 

lục E) khẳng định được việc tính toán các tham số của mô hình trong điều kiện số liệu 

của Việt Nam là khả thi. Các tham số được tính toán từ số liệu ở vùng ĐBSCL, tăng tính 

chặt chẽ và thực tiễn của mô hình. 

– Việc kiểm nghiệm bằng phương pháp thực nghiệm và so sánh các phương án 
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phân vùng ĐBSCL hiện nay, tính điểm và lựa chọn phương án VTP Cần Thơ đã bổ sung 

thêm một bộ công cụ cho các nghiên cứu trong tương lai tái kiểm chứng khi điều kiện 

số liệu được cải thiện hơn. 

3. Bàn luận về kết quả nghiên cứu thứ ba:  

Kết quả nghiên cứu thực trạng cho phép rút ra 07 nhận định gồm: (i) VTP Cần 

Thơ đã cơ bản đáp ứng được những đặc điểm/điều kiện của một VTP; (ii) VTP Cần Thơ 

đang có xu hướng phát triển trở thành vùng động lực tăng trưởng rõ nét của vùng 

ĐBSCL, so với cả nước VTP Cần Thơ có tỉ trọng đóng góp vào Nông nghiệp đáng kể; 

(iii) VTP Cần Thơ cơ bản có cơ cấu kinh tế cơ bản hiện đại và sự chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế thời gian qua cũng theo hướng hiện đại; (iv) VTP Cần Thơ có tỉ lệ đô thị hóa cao, 

mật độ dân số cao hơn so với trung bình của vùng ĐBSCL - là một trong những điều 

kiện thuận lợi để tận dụng và phát triển những lợi ích kinh tế từ quần tụ ở đô thị; (v) VTP 

Cần Thơ còn rất nhiều dư địa cho phát triển. Định hướng sử dụng đất cho VTP Cần Thơ 

phù hợp với thực trạng phát triển và hướng phát triển chung về KT-XH cũng như xu 

hướng dân số; (vi) Hệ thống kết cấu hạ tầng kết nối ở VTP Cần Thơ có nhiều tiềm năng, 

song chất lượng chưa thực sự đáp ứng yêu cầu phát triển; (vii) Còn thiếu cơ chế quản trị, 

điều phối VTP Cần Thơ. 

4. Bàn luận về kết quả nghiên cứu thứ tư:  

– Các quan điểm, mục tiêu và nguyên tắc được đề xuất góp phần giải quyết sâu 

sắc hơn hiểu biết toàn diện về VTP nói chung, VTP Cần Thơ nói riêng và làm cơ sở đề 

xuất các giải pháp định hướng ở Chương 4. 

– Bộ chỉ tiêu gồm 19 chỉ tiêu ở ba nhóm Kinh tế, Văn hóa - Xã hội và Môi trường 

được xây dựng, đề xuất cùng các biện luận có cơ sở khoa học là công cụ rất hữu ích giúp 

cho các cơ quan QLNN, các địa phương trong VTP Cần Thơ tham khảo và xây dựng 

mục tiêu phát triển phù hợp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

– Những luận cứ hình thành CCQH VTP Cần Thơ và định hướng CCQH VTP 

Cần Thơ được đề xuất trên cơ sở kết hợp nội dung khu vực phát triển động lực vùng 
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ĐBSCL được xác định trong QHV ĐBSCL được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và các 

kết quả nghiên cứu mới của LA.  

– CCQH VTP Cần Thơ được nhìn nhận mang tính động theo thời gian. Cùng với 

sự phát triển và thay đổi của VTP Cần Thơ, CCQH VTP Cần Thơ sẽ thay đổi để phản 

ánh đúng thực tế phát triển ở từng giai đoạn, do vậy yêu cầu phải có sự xem xét điều 

chỉnh mô hình CCQH VTP Cần Thơ hiện nay. Mô hình CCQH VTP Cần Thơ được đề 

xuất có giá trị tham khảo cho các nhà hoạch định chính sách, quản trị VTP hiện nay. 

5. Bàn luận về kết quả nghiên cứu thứ năm:  

– Các định hướng và giải pháp hoàn thiện quá trình hình thành và phát triển VTP 

Cần Thơ được đề xuất trên cơ sở các phân tích ở Chương 2 và Chương 3 của LA.  
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

a) Qua hơn ba thập kỷ liên tục vận động và đổi mới, khu vực đô thị của Việt Nam 

đã thể hiện vị trí đầu tàu của nền kinh tế, với những VTP đã và đang nổi lên như những 

cực tăng trưởng động lực, quan trọng trong hệ thống đô thị Việt Nam. Tuy vậy, nghiên 

cứu về VTP vẫn còn là lĩnh vực tương đối mới ở Việt Nam. Những nghiên cứu về lý 

thuyết và thực nghiệm về VTP ở Việt Nam còn rất khiêm tốn và mới tiếp cận từ một số 

góc độ nhỏ, trong khi sự vận động của VTP với hai quá trình hình thành và phát triển lại 

có nội hàm rộng với nhiều nội dung. Những yêu cầu mới cả về khoa học lẫn thực tiễn 

trong bối cảnh phát triển mới đòi hỏi cấp độ lãnh thổ VTP được tái định vị tương xứng 

với vị thế tầm quan trọng trong hệ thống đô thị quốc gia. Việc làm rõ về bản chất, chức 

năng, các đặc điểm và điều kiện hình thành và phát triển VTP gắn với điều kiện thực tiễn 

ở Việt Nam vì vậy có ý nghĩa quan trọng để từ đó xây dựng những chính sách phát triển 

VTP gắn với kiểm chứng khoa học, đảm bảo tính hiệu quả và có giá trị thực tiễn của 

chính sách được ban hành. Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài LATS “Hình thành và phát 

triển vùng thành phố Cần Thơ” là rất cần thiết. 

b) “Vùng thành phố Cần Thơ” là khái niệm đã trải qua một quá trình hoàn thiện 

từ ý tưởng khoa học đến đề xuất chính thức (theo Thuyết minh QHV ĐBSCL công bố 

năm 2022 và Nghị quyết số 138/NQ-CP năm 2022 về QHTTQG). Với những luận giải 

khoa học, số liệu trích dẫn rõ ràng và ứng dụng phương pháp kiểm chứng khách quan, 

thực nhiệm, LA tìm thấy bằng chứng thực nghiệm vững chắc để xác định phạm vi, ranh 

giới VTP Cần Thơ và từ đó là bàn luận về hình thành và phát triển VTP Cần Thơ. 

c) VTP Cần Thơ đã và đang có xu hướng phát triển trở thành vùng động lực tăng 

trưởng rõ nét của vùng ĐBSCL với sự hội tụ nhiều điểm mạnh và cơ hội phát triển: đóng 

góp một nửa vào GRDP toàn vùng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại; chủ 

trương, định hướng từ Trung ương; vị trí trung tâm vùng và là nơi giao cắt của nhiều 

tuyến giao thông vận tải quan trọng; còn nhiều dư địa phát triển; phần lớn lãnh thổ nằm 

trong khu vực thuận lợi để phát triển. Song cũng còn nhiều hạn chế và thách thức như 
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hệ thống đô thị còn chưa xứng tầm dẫn dắt phát triển KT-XH chung cho toàn VTP; phát 

triển hạ tầng còn nhiều điểm nghẽn, nhiều khu vực còn nhạy cảm với các tác động từ 

BĐKH, nước biển dâng và xâm ngập mặn, nguồn tài nguyên sông nước đứng trước 

những thách thức quốc tế; còn thiếu cơ chế quản trị, điều phối VTP. 

d) LA đã nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học hình thành và phát triển VTP dựa 

trên hai trụ cột. Trụ cột (1) cơ sở lý thuyết, trong đó lý luận về định nghĩa, phân loại và 

phân cấp VTP, các xu hướng nghiên cứu hình thành và phát triển VTP, cơ sở lý luận bốn 

đặc điểm cơ bản VTP và sáu điều kiện hình thành VTP trong điều kiện thực tiễn ở Việt 

Nam (một điều kiện cần và năm điều kiện đủ); Trụ cột (2) về cơ sở thực tiễn trong nước 

và trên thế giới cùng ba bài học kinh nghiệm rút ra. LA đã lựa chọn một phương án phạm 

vi, ranh giới VTP được đề xuất hiện nay một cách thực nghiệm, sử dụng mô hình trọng 

lực trên cơ sở kiểm chứng các phương án phân vùng ĐBSCL hiện nay. 

e) LA đã đề xuất sáu nhóm giải pháp định hướng phát triển VTP Cần Thơ: (i) 

Định hướng phát triển KT-XH; (ii) định hướng phân bố dân cư, quy hoạch hệ thống đô 

thị, nông thôn; (iii) định hướng phát triển mạng lưới giao thông; (iv) định hướng bảo vệ 

môi trường và thích ứng với BĐKH.  

Từ đó, sáu nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện quá trình hình thành và phát triển 

VTP Cần Thơ được đề xuất gồm: (i) Giải pháp về quy hoạch, kế hoạch và xây dựng hệ 

thông thông tin, cơ sở dữ liệu; (ii) giải pháp tở chức bộ máy quản trị VTP Cần Thơ; (iii) 

Các chính sách và cơ chế chuyển dịch cơ cấu kinh tế và thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, 

kinh tế tuần hoàn, kinh tế đô thị, kinh tế số và kinh tế phi chính thức gắn với các ngành, 

lĩnh vực quan trọng; (iv) giải pháp huy động và sử dụng các nguồn vốn phát triển VTP 

Cần Thơ; (v) giải pháp ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ; (vi) giải pháp theo 

dõi, giám sát thực hiện quy hoạch.  

Nếu thực hiện có hiệu quả các định hướng chủ yếu được đề xuất bởi LA và với 

quyết tâm đạt mục tiêu về thu nhập bình quân đầu người mà Nghị quyết Đại hội XIII đặt 

ra thì trong giai đoạn 2020-2030, VTP Cần Thơ đạt tốc độ tăng trưởng trung bình 

11,6%/năm, tỉ trọng các ngành phi nông nghiệp chiếm từ 90% trở lên, các khía cạnh kinh 
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tế - xã hội - môi trường của VTP Cần Thơ có sự thay đổi đáng chú ý. 

2. Kiến nghị hướng nghiên cứu trong tương lai 

LA đã hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra trong phạm vi nghiên cứu. Tuy 

nhiên, nghiên cứu về VTP là xu hướng nghiên cứu mới, nên vẫn còn nhiều ‘dư địa’ để 

khám phá và bàn luận. Để mở rộng nghiên cứu về VTP trong thời gian tới, hai hướng 

nghiên cứu khả thi được kiến nghị như sau: 

a) Hướng nghiên cứu thứ nhất là: Nghiên cứu để hoàn thiện khung khổ và chính 

sách pháp luật về VTP hiện nay. Những nghiên cứu mang tính tổng hợp, hệ thống lại 

khung khổ pháp luật liên quan, tham khảo kinh nghiệm pháp luật ở nước ngoài rất có giá 

trị tham khảo ở đây. 

b) Hướng nghiên cứu thứ hai: Nghiên cứu thực nghiệm trong điều kiện số liệu 

hiện có và nghiên cứu lý thuyết về phương pháp nghiên cứu có thể áp dụng khi điều kiện 

số liệu được cải thiện. Vấn đề về số liệu, dữ liệu về kinh tế - xã hội nói chung và về đô 

thị nói riêng vốn luôn là một hạn chế đáng kể ở Việt Nam, song nếu để chờ hệ thống cơ 

sở dữ liệu, số liệu ở nước ta đạt đến mức độ tin cậy và tính truy cập đủ để nghiên cứu 

còn là một hành trình rất dài hạn. Do vậy, số lượng các nghiên cứu thực nghiệm dày dặn 

hơn - trong điều kiện số liệu hiện có cho phép - không chỉ đóng góp những chứng cứ 

khoa học phục vụ xây dựng chính sách ở cấp độ VTP mà cũng góp thêm tiếng nói khoa 

học thúc đẩy đổi mới công tác thống kê số liệu ở Việt Nam. 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục A. Một số định nghĩa chọn lọc về "Vùng thành phố" 

Nghiên cứu về vùng thành phố rất đa dạng, đa ngành; bối cảnh và cách tiếp cận nghiên 
cứu cũng khác nhau do vậy cho đến nay vẫn chưa có một định nghĩa thống nhất nào về vùng 
thành phố. Ngay cả trong ngôn ngữ tiếng Anh cũng có những biến thể khác nhau để mô tả vùng 
thành phố. LA đã dịch và hệ thống một số nghiên cứu tiêu biểu và từ ngữ cụ thể được dùng trong 
nghiên cứu đó để liên hệ về "vùng thành phố" như sau. 

Bảng A1. Một số định nghĩa chọn lọc về “Vùng thành phố” 

Tác giả Định nghĩa 

City Region/ City-Region 

Bennett 
[11, tr. 70] 

[định nghĩa các vùng thành phố ở Áo] "Định nghĩa của thành phố trung tâm dựa vào: (i) 
khu vực có mật độ dân số lớn hơn 500 người/km2, (ii) khu vực có ít hơn 10% dân số làm 
việc trong ngành nông nghiệp và (iii) các hoạt động kinh tế địa phương với cơ cấu kinh 
tế liên quan đến hoạt động khu vực lõi. Vùng thành phố là khu vực với (i) hơn 45% người 
đi làm di chuyển từ trung tâm và hơn 30% người đi làm di chuyển vào trung tâm, (ii) 
được bao quanh bởi giao thông công cộng đẳng thời trong một tiếng, và (iii) có ít hơn 
46% lao động trong ngành nông nghiệp" 

Scott [180, 
tr. 814] 

[viết về vùng thành phố toàn cầu] "Từ góc nhìn địa lý, vùng thành phố toàn cầu bao gồm 
những quần tụ đông đúc phân cực của vốn, lao động, đời sống xã hội được kết nối phức 
tạp với nhau trong các mối quan hệ vượt [giới hạn] quốc gia có ngày càng mạnh mẽ và 
mở rộng. Vì thế, chúng thể hiện sự mở rộng của các khu vực đô thị lớn - hoặc các tập 
hợp vùng đô thị lớn kề nhau - cùng với khu vực ngoại biên có quy mô thay đổi mà bản 
thân chúng cũng có thể có một số khu vực định cư đô thị rải rác" 

Hall [83, tr. 
116]  

[bàn về đổi mới chính quyền địa phương ở Anh từ những năm 1960s] "Từ đầu, [thuật 
ngữ] đã được các thành viên [của Ủy ban Chính quyền địa phương Anh] chấp nhận, cũng 
như công chúng biết đến, cái gọi là vùng thành phố - đúng vậy, thành phố hoặc khu vực 
đô thị và tầm ảnh hưởng của nó - là đơn vị cơ bản đúng cho đổi mới chính quyền địa 
phương" 

Weber và 
cộng sự 
[231, tr. 12]  

"Thuật ngữ "vùng thành phố" thường nói đến một quần tụ đô thị và kinh tế chức năng 
thường được tính toán trên khả năng tiếp cận vào (các) trung tâm đô thị, chủ yếu [thuật 
ngữ] thường được định nghĩa qua các dữ liệu về sử dụng đất, mật độ dân số và mẫu hình 
đi lại hàng ngày, thông qua đó cho phép cơ cấu đô thị được xây dựng liên quan đến cơ 
cấu hành chính và cơ cấu vùng của các thành phố" 

Parr [153, 
tr. 3]  

"Về phía cuối miền liên tục của các vùng mang tính chất điểm đó là các vùng thành phố 
lớn, một đơn vị dưới quốc gia có thể so sánh được với các đơn vị dựa vào sự tập trung ở 
đô thị (và không chỉ các thành phố chính trị)...Ở đây, lõi được thể hiện bởi một thành 
phố lớn hơn hoặc một khu vực đô thị lớn có vai trò là trung tâm quan trọng cho sở hưuux, 
ra quyết định và giao tiếp, cũng như người cung cấp các sản phẩm và hàng hóa cho khu 
vực ngoại vi, đôi khi có quy mô thay đổi. Đồng thời, khu vực ngoại vi, có cả dân số đô 
thị và dân số nông thôn, cung cấp cho vùng lõi hàng hóa nông nghiệp, nguyên liệu thô, 
bán thành phẩm hoặc thành phẩm làm nguyên liệu đầu vào cho sản xuất, và ngày càng 
có vai trò cung ứng các dịch vụ nghỉ dưỡng, tiện nghi và hưu trí. Tuy nhiên, trong bất cứ 
trường hợp nào, không nên nhìn nhận vùng thành phố là một hệ thống đóng hoặc tự cung 



 

  

tự cấp, đặc biệt bởi vì vùng thành phố có tính kết nối bất biến giữa các vùng với nhau và 
với quốc tế. 

Davoudi 
[48, tr. 985]  

"Tuy vậy, khái niệm vùng thành phố (giống như định nghĩa ban đầu của Geddes về khu 
thành phố và khái niệm của Gras về 'nền kinh tế thành phố lớn') vượt qua khỏi ranh giới 
đó và bao gồm không chỉ vùng ngoại vi di chuyển xung quanh thành phố mà toàn bộ khu 
vực [xung quanh] nơi chịu ảnh hưởng lớn bởi thành phố về kinh tế, xã hội và văn hóa" 

Tewdwr-
Jones and 
McNeill 
[192, tr. 
131]  

"Chúng tôi định nghĩa vùng-thành phố là: cấp độ chiến lược và hành chính trong quản 
trị và ban hành chính sách, mở rộng qua ranh giới hành chính của một chính quyền đô 
thị để bao gồm những khu vực đô thị/bán đô thị xung quanh. Định nghĩa này bao gồm 
một số cơ quan, đơn vị đại diện cho quản trị vùng và địa phương có quan tâm đến phát 
triển kinh tế hoặc/và phát triển đô thị, từ đó cùng với nhau, tạo nên một cấp độ ban hành 
chính sách chiến lược để hình thành và triển khai các chính sách trên một phạm vi đô thị 
lớn hơn" 

Một số định nghĩa khác: Urban Region, Metropolitan Area, Urban Agglomeration, Conurbation, 
Urban Field, Metropolitan Community 

Forman 
[64, tr. 6]  

URBAN REGION: "Vùng đô thị là khu vực có sự tương tác tích cực giữa một thành phố 
và vùng ngoại vi. Biên giới bên ngoài của vùng đô thị được quyết định bởi sự tụt giảm 
dòng chảy và di chuyển khi đi ra xa khỏi thành phố" 

United 
Nations 
[221, tr. 5] 

URBAN AGGLOMERATION: "Quần tụ đô thị [Urban Agglomeration] liên hệ tới đan 
số tập trung trong một vùng lãnh thổ sống liên tục ở mức độ tập trung dân số tương 
đương đô thị." 

United 
Nations 
[221, tr. 5] 

METROPOLITAN AREA: "Vùng đô thị [metropolitan area] gồm quần tụ đô thị và 
những khu vực xung quanh đó với mức mật độ quần cư thấp hơn và có những mối liên 
hệ kinh tế và xã hội với thành phố." 

Geddes 
[71, tr. 25] 

CONURBATION: "Ở đây cũng xuất hiện một quá trình tăng trưởng là các thành phố và 
thị trấn công nghiệp đang mở rộng thành các vùng thành phố [conurbation] mà những 
khảo sát rộng nhất phải công nhận....Các hình thái mới về tổ chức công dân và nông thôn 
vì thế mà rất cần thiết, nhưng trước hết là những khảo sát đầy đủ, những dự báo sâu sắc 
hơn" 

Friedmann 
& Miller 
[66, tr. 313] 

URBAN FIELD: "Nhìn về thế hệ tiếp theo, chúng ta nhìn thấy một quy mô mới của lối 
sống đô thị sẽ mở rộng từ những lõi đô thị và liên kết sâu sắc vào vùng ngoại vi.", "Các 
trung tâm được hình thành trước đây, cùng với vùng ngoại ô liên vùng bao quanh, sẽ xây 
dựng nên một đơn vị sinh thái của xã hội hậu công nghiệp Mỹ, sẽ thay thế các khái niệm 
về đô thị, thành thị truyền thống. Yếu tố cơ bản của trật tự không gian mới, chúng ta sẽ 
gọi là vùng đô thị [urban field]." 

McKenzie 
[123, tr. 70] 

METROPOLITAN COMMUNITY: "Sự xuất hiện của phương tiện vận tải gắn máy và 
đường rải nhựa, sự mở rộng của báo chí và các hình thức giao tiếp khác đã đưa thành 
phố và vùng ngoại vi tới một liên hệ chức năng gần gũi hơn. Sự phân công lao động 
mang tính thể chế được mở rộng để bao gồm một khu vực lớn hơn các quần cư xung 
quanh, ảnh hưởng mang tính cách mạng trong cơ cấu quan hệ địa phương. Hình thức 
cộng đồn đa trung tâm này được hiểu bởi cụm từ "vùng thành phố hay thành phố, vùng"  

Nguồn: tổng hợp và dịch bởi LA 

 



 

  

Phụ lục B. Tiêu chí lựa chọn mô hình nghiên cứu xác định cơ cấu quy hoạch 
vùng thành phố ở Việt Nam 

Tuy nhiên, việc lựa chọn và áp dụng mô hình nghiên cứu xác định phạm vi, ranh 
giới VTP Cần Thơ không thể áp dụng rập khuôn mà còn dựa vào điều kiện về số liệu, tài 
liệu hiện có ở Việt Nam. LA cho rằng nhất thiết phải có một số tiêu chí (TC) trong lựa 
chọn mô hình nghiên cứu như sau: 

(1) Tính thực tiễn và khả năng áp dụng: Các mô hình nghiên cứu được luận án 
tham khảo phần lớn có nguồn gốc từ nghiên cứu ở các nước phát triển, những nghiên 
cứu thực nghiệm liên quan cũng được kiểm nghiệm ở các VTP thuộc các nước phát triển. 
Khi áp dụng nghiên cứu ở Việt Nam, mô hình nghiên cứu phải phù hợp với điều kiện, 
tính hình số liệu, thông tin ở Việt Nam - đây là tiêu chí cần quan tâm trước hết. 

(2) Tính so sánh, đối chiếu: Mô hình lựa chọn phải đáp ứng yêu cầu so sánh, đối 
chiếu về xác định phạm vi, ranh giới VTP trên một địa bàn qua từng thời điểm khác 
nhau; giữa các địa bàn khác nhau tại cùng một thời điểm và giữa các địa bàn khác nhau 
ở nhiều thời điểm. Tiêu chí này là cần thiết nếu những nghiên cứu khác muốn thực hiện 
sử dụng cùng mô hình để có sự đối chiếu, so sánh về không gian và thời gian. 

(3) Tính biểu diễn, trình chiếu: Kết quả nghiên cứu của mô hình có thể được thể 
hiện bằng các công cụ về bản đồ, thông tin địa lý hay những công cụ trình chiếu liên 
quan. Điều này cần thiết phục vụ cho công tác quy hoạch phát triển nói riêng và phục vụ 
quản lý nhà nước nói chung.  

(4) Tính kiểm chứng trong tương lai (future-proofness): Mô hình nghiên cứu 
không chỉ đáp ứng nhu cầu nghiên cứu tại thời điểm hiện tại mà còn đáp ứng nhu cầu 
nghiên cứu ở thời điểm sau nghiên cứu. Điều này thể hiện ở hai điểm: (1) Khi có thêm 
số liệu thì mô hình có thể sử dụng được số liệu sẵn có mới và (2) Khi mục đích nghiên 
cứu yêu cầu cao hơn thì mô hình vẫn đáp ứng được những yêu cầu mới. Tiêu chí này có 
liên quan đến tiêu chí cuối cùng. 

(5) Có khả năng mở rộng và hiệu chỉnh: Mô hình có sự linh hoạt để điều chỉnh 
một số tham số của mô hình, kết hợp/phân tách các tham số hay thiết kế của mô hình để 
đáp ứng nhu cầu nghiên cứu.  

Tác giả đánh giá ba phương án về mô hình sử dụng theo ba mức độ đáp ứng các 
tiêu chí là Đáp ứng, Thấp, Chưa rõ như sau (Bảng E1). 

Mô hình phân tích mật độ hiện chưa rõ về tính thực tiễn và khả năng áp dụng ở 
Việt Nam bởi, theo tổng quan nghiên cứu của LA, hiện chưa có nghiên cứu nào áp dụng 
mô hình này để nghiên cứu về tương tác kinh tế. Vì vậy mà tính so sánh, đối chiếu (TC2) 



 

  

và tính kiểm chứng trong tương lai (TC4) còn để ngỏ. Khả năng mở rộng và hiệu chỉnh 
của mô hình là tương đối thấp bởi tham số sử dụng trong mô hình là về mật độ dân số. 

Bảng E1. Đánh giá khả năng đáp ứng các tiêu chí của các mô hình được tham khảo 

Tiêu chí Mô hình phân 
tích mật độ 

Mô hình phân 
tích  òng chảy 

Mô hình 
trọng lực 

(1) Tính thực tiễn và khả năng áp dụng Thấp Thấp Đáp ứng 

(2) Tính so sánh, đối chiếu Chưa rõ Chưa rõ Đáp ứng 

(3) Tính biểu diễn, trình chiếu Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng 

(4) Tính kiểm chứng trong tương lai Chưa rõ Đáp ứng Đáp ứng 

(5) Khả năng mở rộng và hiệu chỉnh Thấp Thấp Đáp ứng 

Mô hình phân tích dòng chảy, khi áp dụng nghiên cứu ở Việt Nam, còn hạn chế 
về tính thực tiễn và khả năng áp dụng. Lí do bởi số liệu cần thiết để mô hình có thể thực 
hiện được là 'dòng chảy' mang tính thường xuyên, đều đặn, ví dụ như dòng chảy người 
đi làm hàng ngày dòng chảy về vận chuyển hàng hóa, vận, hay thậm chí là dòng dịch 
chuyển vốn giữa các khu vực. Tuy nhiên, tính sẵn có của những số liệu như thế này ở 
Việt Nam là rất hạn chế và những số liệu công bố hiện nay lại thiếu những đặc điểm cần 
thiết để mô hình phân tích dòng chảy có thể sử dụng được hiệu quả.  

Tuy vậy, mô hình phân tích dòng chảy lại có tính kiểm chứng trong tương lai 
(TC4) bởi khi số liệu được cụ thể hóa và tính sẵn có tăng lên thì mô hình sẽ có vị trí cao 
hơn để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu mới. Khả năng mở rộng và hiệu chỉnh của mô hình 
(TC5) chỉ tập trung vào dữ liệu 'dòng chảy' mang tính thường xuyên, đều đặn song có 
thể linh hoạt trong lựa chọn loại dòng chảy nào. 

Mô hình trọng lực đáp ứng yêu cầu về tính thực tiễn và khả năng áp dụng ở Việt 
Nam. Một mặt, những số liệu cơ bản yêu cầu để mô hình có thể vận dụng là tương đối 
sẵn có ở Việt Nam. Trong quá trình nghiên cứu LA, số liệu không sẵn có và khó tính 
toán nhất là số liệu về khoảng cách thực địa giữa các đơn vị hành chính cấp tỉnh/thành 
phố. Đây là số liệu không có trong hệ thống số liệu thống kê cấp cả nước và địa phương, 
tuy vậy, LA đã giải quyết được vấn đề số liệu này. Hệ thống số liệu thống kê sử dụng 
cho mô hình dù chưa phải là đầy đủ, song tương đối đồng nhất, cơ bản đáp ứng TC2.  

Tính kiểm chứng trong tương lai và khả năng mở rộng, hiệu chỉnh của mô hình 
(TC4 và TC5) cũng đáp ứng. Mô hình trọng lực là một trong những mô hình có khả năng 
thiết đặt, hiệu chỉnh tham số, biến số, v.v. với độ linh hoạt cao tùy theo mục đích nghiên 
cứu và tính sẵn có của số liệu. Từ kết quả phân tích trên, LA lựa chọn mô hình trọng lực 
để nghiên cứu xác định phạm vi, ranh giới VTP Cần Thơ. 



 

  

Phụ lục C. Ma trận khoảng cách giữa địa phương trong vùng ĐBSCL (km) 

 
Nguồn: LA tính toán sử dụng Giao diện lập trình ứng dụng của Microsoft Bing Map 
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Phụ lục D. Các bước tiến hành và kết quả thực nghiệm từ mô hình trọng 

lực trong LA 

 

Hình D1. Quy trình sáu bước để phân vùng đô thị ĐBSCL theo mô hình trọng lực 

(Hình 2.20 trong LA) 

a) Bước thứ nhất: lập và đưa vào áp dụng mô hình trọng lực trong điều kiện thực 
tế của vùng ĐBS L 

Trong lĩnh vực nghiên cứu mạng lưới đô thị, mô hình sức hút giữa hai đô thị trung 
tâm là “hạt nhân” cấu thành một đơn vị lãnh thổ hoặc của hai lãnh thổ tương tác được 
xác định như sau:  

𝐹𝑖𝑗 = 𝑘
𝑀𝑖𝑀𝑗

𝑑𝑖𝑗
𝛼 (d1) 

trong đó, 𝐹𝑖𝑗 là độ lớn sức hút giữa hai đơn vị lãnh thổ hoặc của hai thành phố 
trung tâm, thể hiện mối quan hệ tương tác phụ thuộc lẫn nhau trong một vùng lãnh thổ; 
𝑖 và 𝑗 là hai thành phố hoặc hai đơn vị lãnh thổ tương tác; 𝑀𝑖 và 𝑀𝑗 là quy mô dân số đô 
thị (người), đất đai (ha) hoặc kinh tế (GRDP) của hai thành đơn vị lãnh thổ hoặc hai 
thành phố 𝑖 và 𝑗; 𝑘 là tham số xác định sự cản trở hoặc ‘lực ma sát’ giữa hai đơn vị lãnh 
thổ hoặc thành phố tương tác, 𝑑𝑖𝑗 là khoảng cách giữa hai đơn vị 𝑖 và 𝑗, tính bằng km. 

b) Bước thứ hai: xác định cơ sở dữ liệu sử dụng và xác định các biến số 

Kết quả dự báo nhu cầu và triển vọng phát triển dân số, đô thị hóa tại Quy hoạch 
vùng ĐBSCL, cơ sở dữ liệu trong LA để thiết lập ma trận quan hệ giữa các chủ thể lãnh 

 ác định mô 
hình trọng lực 

s   ụng

Xử lý dữ liệu

Ma trận khoảng 
cách

Tính toán giá trị 
các tham số

   =  
    
    

  and   

   

 and  

1

2

3

4

Ma trận 
quan hệ 
tương tác

Biểu đồ tương tác 
giữa đô thị trung 
tâm vùng ĐBSCL

Phương án phạm vi, 
ranh giới VTP Cần Thơ

5

6

Các bước thực hiện: (1) đến (6)

Công cụ sử dụng

Phântíchthốngkê

Giao diện API Ma trận khoảng
cáchcủa BingMaps(Microsoft)



 

  

thổ ĐBSCL lựa chọn số liệu dự báo ở phương án II (bôi viền đỏ), là phương án dự báo 
tỉ lệ đô thị hóa là 35% phù hợp với khả năng tiếp cận được đề ra ở Quyết định số 68/QĐ-
TTg năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt QHXD vùng ĐBSCL đến năm 2030, 
tầm nhìn đến năm 2050 (Bảng 4.2). Về khoảng cách thực địa 𝑑𝑖𝑗 giữa 𝑖 và 𝑗, LA sử dụng 
dữ liệu khoảng cách giữa các tỉnh/thành phố và tổng hợp dưới dạng ma trận khoảng cách 
(Phụ lục C) ở ĐBSCL là khoảng cách ngắn nhất có thể dựa theo công cụ Giao diện lập 
trình ứng dụng (API) của Microsoft Bing Maps; tọa độ của các UBND được lấy theo 
chuẩn WGS84 từ Google Maps; số liệu thống kê cả nước từ TCTK; số liệu thống kê địa 
phương từ các NGTK địa phương.  

c) Bước thứ ba: tính toán giá trị các tham số 

Đối với hai tham số 𝑘 và 𝛼, nhiều nghiên cứu trên thế giới đã ước lượng giá trị 
của chúng với nhiều cách tiếp cận khác nhau (Phụ lục E). Trong điều kiện của vùng 
ĐBSCL, do hệ thống đô thị của vùng ĐBSCL mang dáng dấp tương đồng với mô hình 
của Christaller [33], gồm nhiều trung tâm đô thị với khoảng cách trung bình giữa chúng 
khoảng 60km. Vậy, LA giả thiết giá trị 𝑘 =1 khi 𝑑𝑖𝑗 nhỏ hơn 60km, 𝑘 = 0,7 khi khoảng 
cách 𝑑𝑖𝑗

 nằm trong khoảng 60-120km và 𝑘 = 0,5 khi khoảng cách 𝑑𝑖𝑗
 lớn hơn 120km. 

𝛼 là tham số về khoảng cách; phản ánh điều kiện về phát triển kết cấu hạ tầng 
giao thông của khu vực nghiên cứu. Từ công thức (2.14) có thể xác định 𝛼 như sau: 

(𝑑𝑖𝑗)𝛼
=

𝑄𝑖𝑄𝑗

𝐹𝑖𝑗
(d2) hoặc: 

1
(𝑑𝑖𝑗)

𝛼 =
𝐹𝑖𝑗

𝑄𝑖𝑄𝑗
(d3) 

lấy dạng logarith của phương trình (d3) ta có: 

−𝛼log𝑑𝑖𝑗 = log
𝐹𝑖𝑗

𝑄𝑖𝑄𝑗
(d4) 

Trên cơ sở các số liệu về các quan hệ tương tác giữa hai chủ thể 𝑖, 𝑗 và khoảng 
cách 𝑑𝑖𝑗, ta có thể xác định được tham số 𝛼 cho một vùng (Hình D2). 



 

  

 

Hình D2. Đồ thị hàm số α 

Tuy nhiên, việc dự báo các luồng quan hệ 𝐹𝑖𝑗 giữa các chủ thể là một bài toán rất 
phức tạp, do đó trong LA đã áp dụng thông số kinh nghiệm. Theo F. Celis M. [28] đã 
tổng kết kinh nghiệm từ một số quốc gia cho rằng, theo kinh nghiệm thế giới thường dao 
động trong khoảng 1,5-3 (trong điều kiện lý tưởng của tự nhiên thì 𝛼 = 2, theo mô hình 
của Newton). Trong trường hợp điều kiện của vùng ĐBSCL có kết cấu hạ tầng giao 
thông chưa đồng bộ và phát triển, LA đã ước lược giá trị 𝛼 ~ 2,79 sử dụng hồi quy OLS 
(Phụ lục E). Trong thời kỳ lập quy hoạch 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, với chủ 
trương ưu tiên đầu tư và kết cấu hạ tầng giao thông, chất lượng giao thông sẽ được cải 
thiện, LA lựa chọn giá trị 𝛼 = 2,5 được sử dụng. Các chủ thể 𝑖 và 𝑗 trong LA đã chọn 13 
đơn vị hành chính cấp tỉnh. 

d) Bước thứ tư: xây dựng ma trận quan hệ tương tác giữa các đơn vị hành chính 
cấp tỉnh ở vùng Đồng bằng sông  ửu Long 
  

   
   
    

  

      



 

  

Bảng D1. Ma trận quan hệ tương tác Fij giữa các tỉnh/thành phố trong vùng ĐBSCL 

 

Nguồn: tính toán của LA 

Ma trận sức hút giữa các đơn vị hành chính cấp tỉnh có thể được lập, gồm cột dọc 
và cột ngang tương ứng thể hiện các đơn vị hành chính cấp tỉnh 𝑖 và 𝑗. Trong trường hợp 
của vùng ĐBSCL, 𝑖 = 𝑗 = 13. Các giá trị lực tương tác 𝐹𝑖𝑗 giữa từng cặp đơn vị hành 
chính cấp tỉnh được tính toán theo công thức d1 với các giả thiết được phân tích ở trên. 
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Giá trị tương tác 𝐹𝑖𝑗 với 𝑖 = 𝑗 (giữa một đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành phố với chính 
nó) được giả thiết bằng 0.  

Để dễ nhận diện các tương tác nổi trội, ma trận sức hút được minh họa với màu 
sẫm thể hiện sức hút mạnh giữa 𝑖 và 𝑗, và màu nhạt thể hiện sức hút bình thường. Tổng 
lực hút của một đơn vị hành chính cấp tỉnh được tính bằng tổng sức hút của đơn vị đó 
với các đơn vị khác theo cột dọc và tổng hợp ở hàng “TỔNG”. Từ cơ sở đó, thứ bậc sức 
hút của mỗi đơn vị được xếp hạng theo thứ tự từ 01 đến 13. Ma trận sức hút được trình 
bày ở Bảng D1. 

e) Bước thứ năm: xây dựng biểu đồ tương tác giữa các đô thị trung tâm của vùng 

ĐBS L  

Từ ma trận lực hấp dẫn tiềm năng ở Bảng D1, theo phân tích từ ma trận ở trên có 
thể ‘lọc’ các nhóm tương tác nổi bật được xác định gồm: 

+ Nhóm tương tác có cường độ mạnh nhất (thể hiện bằng màu xanh đậm) là giữa 
thành phố Cần Thơ và các tỉnh lân cận: Cần Thơ - An Giang, Cần Thơ - Vĩnh Long, Cần 
Thơ - Hậu Giang, Cần Thơ - Sóc Trăng. Bên cạnh đó là một số cặp tương tác mạnh giữa 
các địa phương Kiên Giang - An Giang, An Giang - Đồng Tháp, Long An - Tiền Giang 
- Bến Tre, Bạc Liêu - Sóc Trăng. 

+ Nhóm tương tác có cường độ nổi bật đa dạng hơn, gồm: giữa Cần Thơ với các 
thành phố ở các tỉnh lân cận gồm Đồng Tháp, Trà Vinh, Kiên Giang, giữa các cặp Kiên 
GIang - Hậu Giang, Hậu Giang - Sóc Trăng, An Giang - Sóc Trang, Bạc Liêu - Cà Mau. 
(Hình D3). 

 

Hình D3. Biểu đồ tương 
tương tác giữa các đô thị 
trung tâm vùng ĐBSCL 
Nguồn: tính toán và dựng 

hình của LA 



 

  

f) Bước thứ sáu: xác định phương án phạm vi, ranh giới  TP  ần Thơ 

Từ kết quả của ma trận thể hiện tương tác 𝐹𝑖𝑗 giữa các đơn vị hành chính cấp tỉnh 
(Bảng D1) và biểu đồ thể hiện quan hệ tương tác (Hình D3) có thể xác định các tiểu vùng 
đô thị thuộc vùng ĐBSCL như sau (Hình D4): 

 

Hình D4. Nhóm các tiểu vùng vùng đô thị thuộc vùng ĐBSCL từ mô hình trọng lực 

Nguồn: kết quả và dựng hình của LA 

Trên cơ sở kết quả của ma trận tương tác và đô thị tương tác, LA xác định ba tiểu 
vùng thành phố ở vùng ĐBSCL như sau: 

(i) Tiểu vùng thành phố thứ nhất: gồm các tỉnh/thành phố Cần Thơ, An Giang, 
Đồng Tháp, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng và Trà Vinh. Đây là vùng đô thị gồm TP. 
Cần Thơ là trung tâm vùng (với bậc cao nhật) và sức hút tương đối đồng đều giữa các 
địa phương. 

(ii) Tiểu vùng thành phố thứ hai: gồm các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre. Mức 
độ tương tác Fij giữa Tiền Giang với Long An và giữa Tiền Giang với Bến Tre là mạnh 
nhất; tương tác giữa ba tỉnh này cũng nổi bật hơn so với các tỉnh còn lại của ĐBSCL. 

(iii) Tiểu vùng thành phố thứ ba: gồm ba tỉnh Kiên Giang, Cà Mau và Bạc Liêu. 
Trong ba tỉnh, Cà Mau là địa phương có mức tương tác nhỏ nhất so với các địa phương 
còn lại trong vùng. Kiên Giang có tương tác trung bình với An Giang và Bạc Liêu có 

Can Tho (1)

Hau Giang (8)

Ca Mau (13)

Bac Lieu (11)

An Giang (4)

Dong Thap (9)

Vinh Long (7)

Long An (6)

Tien Giang (2)

Tra Vinh (12)

38.67

42.16

Soc Trang (3)

22.62

28.8

27.58

25.66

7.17

15.23

9.68

18.15

6.25

1.58

3.24



 

  

tương tác trung bình với Sóc Trăng. Giữa Kiên Giang và Bạc Liêu, quan hệ tương tác 
còn yếu. Theo đó, vùng đô thị Tây Nam là vùng đa cực, chưa có hạt nhân chính. 

Ba vùng đô thị ở vùng ĐBSCL được tổng hợp trong Bảng D2. 

Bảng D2. Phương án phân vùng đô thị vùng ĐBSCL theo mô hình trọng lực 

TT Các vùng đô thị 
Năm 2030 

Chức năng Diện tích 
(km2) 

Dân số (nghìn 
người) 

1 Vùng thành phố 
Cần Thơ (01 thành 
phố và 06 tỉnh) 

18.878,1 3.901,76 Vùng đô thị trung tâm, vùng động 
lực phát triển và thúc đẩy tăng 
trưởng vùng ĐBSCL 

2 Vùng đô thị Đông 
Bắc (03 tỉnh) 

9.399,30 849,39 Là vùng trung chuyển và là đầu nối 
vùng ĐBSCL, VTP Hồ Chí Minh 
và vùng Đông Nam Bộ 

3 Vùng đô thị Tây 
Nam (03 tỉnh) 

12.539,0 1.361,57 Là vùng động lực tăng trưởng khu 
vực Nam sông Hậu và ven biển cực 
Nam vùng ĐBSCL, chịu tác động 
bởi nhiễm mặn, ngập lụt và BĐKH 

Vùng ĐBSCL (12 tỉnh 
và 01 thành phố trực 
thuộc trung ương) 

40.816,4 6.112,72 Một trong 06 vùng của cả nước 

Nguồn: Kết quả nghiên cứu, đề xuất của LA 

  



 

  

Phụ lục E. Ước lượng giá trị các tham số của mô hình trọng lực 

Để ước lượng giá trị của k và α, có thể có những cách tiếp cận sau. 

Bảng E1. Một số cách tiếp cận ước lượng tham số 

Cách tiếp cận Giá trị ước lượng Ưu điểm Hạn chế 
Cách 1: thực hiện 
hồi quy OLS đối 
với dạng logarith 
của phương trình 
trọng lực; từ kết 
quả hồi quy ước 
lượng 𝑘 và 𝛼 

𝑘 ~ 0,99402  

𝛼 ~ 2,7899 

Có thể thực hiện 
được đối với số liệu 
hiện có của Việt 
Nam ở cấp 
tỉnh/thành phố và 
cấp quận/huyện/thị 
xã 

- Giá trị 𝑘 và 𝛼 ước lượng thuộc 
là của mô hình trọng lực tiềm 
năng, không phản ánh được 
quan sát thực tế về giao thông 
con lắc hay trao đổi hàng hóa 
giữa các địa phương 

- Xảy ra hiện tượng đa cộng 
tuyến hoàn hảo (perfect 
multicollinearity): biến phụ 
thuộc có liên hệ phụ thuộc biến 
độc lập và các biến độc lập có 
liên hệ phụ thuộc với nhau. Cần 
phải sử dụng các biến số thay 
thế để loại bỏ hiện tượng này 

Cách 2: tham 
khảo giá trị ước 
lượng 𝑘 và 𝛼 từ 
các nghiên cứu 
trước đây hoặc áp 
dụng phương 
pháp ước lượng 𝑘 
và 𝛼 từ các 
nghiên cứu khác 
có liên quan với 
trường hợp của 
Việt Nam 

- Phương trình của 
Newton: 𝑘 = 6.67 × 
10-11; 𝛼 = 2 

- Isard và cộng sự 
[65]: 𝑘 = 1, 𝛼 = 2 

- Ali và cộng sự56 - 
trường hợp của Iran, 
𝑘 ~ 0,248- 76,185; 𝛼 
= 2 

- Tính theo phương 
pháp của Fan và cộng 
sự57 - trường hợp của 
Trung Quốc: 𝑘 ~ 
0,12-0,88; 𝛼 = 2 

- Một số nghiên cứu 
liên quan có điều 
kiện tốt hơn về số 
liệu, do vậy giá trị 
được ước lượng 
mang tính kiểm 
chứng cao và đảm 
báo các yêu cầu về 
phương pháp luận 

- Yêu cầu giả thiết rằng một số 
điều kiện về kinh tế - xã hội của 
Việt Nam có điểm tương đồng 
với các trường hợp nghiên cứu 
tham khảo, do vậy không phản 
ánh đúng thực tế phát triển của 
địa bàn nghiên cứu 

 
56 Ali, A., Hamidreza, E., Badak, A. (2016) Mixed Method Approach to Delineation of Functional Urban Regions: 
Shiraz Metropolitan Region, Journal of Urban Planning and Development, 142(3), 04016001-1-04016001-18  
57 Fan, Y., Zhang, Y., He, Z., He, B., Yu, H., Ye, X., Yang, H., Zhang, X., Chi, Z. (2018) Spatial Pattern and 
Evolution of Urban System Based on Gravity Model and Whole Network Analysis in the Huaihe River Basin of 
China, Discrete Dynamics in Nature and Society, ID 3698071. 



 

  

Cách 3: ước 
lượng 𝑘 và 𝛼 
theo các công 
thức khác từ số 
liệu hiện có 

  
- Giá trị 𝑘 và 𝛼 ước lượng có 
thể bị thiên lệch (biased) do lựa 
chọn chủ quan 

Cụ thể, ba cách ước lượng 𝑘 và 𝛼 LA tham khảo được trình bày như sau: 

Cách 1: thực hiện hồi quy OLS đối với dạng logarith của phương trình trọng 
lực; từ kết quả hồi quy ước lượng 𝒌 và 𝜶 

Để ước lượng giá trị 𝑘 và 𝛼 sử dụng hồi quy OLS, dạng tổng quát hơn của mô 
hình trọng lực được sử dụng:  

𝐹𝑖𝑗 = 𝑘
𝑀𝑖

γ𝑀𝑗
β

𝑑𝑖𝑗
 α (𝑖) 

trong đó, 𝐹𝑖𝑗 là lực tương tác giữa hai khu vực 𝑖 và 𝑗, 𝑑𝑖𝑗 là khoảng cách giữa hai 
đơn vị, k là hằng số hấp dẫn; 𝑘, 𝛾, 𝛽 và 𝛼 là các giá trị cần ước lượng. Theo Sheppard 
[125], hồi quy OLS có thể áp dụng với dạng logarith của phương trình (i), có dạng:  

𝑙𝑜𝑔𝐹𝑖𝑗 = 𝑙𝑜𝑔𝑘 +  γlog𝑀𝑖 + β𝑙𝑜𝑔𝑀𝑗 − 𝑎𝑙𝑜𝑔𝑑𝑖𝑗 + 𝜀𝑖𝑗 (𝑖𝑖) 

với 𝜀𝑖𝑗 là sai số của hồi quy. Nếu tương tác giữa hai khu vực (Fij) được đo bằng số 
liệu dòng chảy thực tế (ví dụ, bằng số người di chuyển giữa các địa phương), thì các biến 
số 𝐹𝑖𝑗, 𝑀𝑖, 𝑀𝑗 là các quan sát thực tế và 𝑙𝑜𝑔𝐹𝑖𝑗, 𝑙𝑜𝑔𝑀𝑖, 𝑙𝑜𝑔𝑀𝑗 vì vậy cũng có giá trị ngẫu 
nhiên. Khi 𝑙𝑜𝑔𝐹𝑖𝑗, 𝑙𝑜𝑔𝑀𝑖, 𝑙𝑜𝑔𝑀𝑗 có giá trị ngẫu nhiên thì giảm thiểu khả nang các hệ số 
của chúng trong phương trình (ii) bị lệch (biased). Tuy vậy, luận án đã phân tích về vấn 
đề số liệu dòng chảy ở Việt Nam rất hạn chế và không ổn định, nhất là trong địa bàn 
nghiên cứu luận án. Vì vậy mà tương tác giữa hai khu vực 𝐹𝑖𝑗 được tính từ số liệu hiện 
có theo phương trình (i). Nhưng nếu chỉ đưa phương trình (ii) vào chạy hồi quy OLS thì 
sẽ xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến hoàn hảo (perfect multicollinearity): biến phụ thuộc 
có liên hệ phụ thuộc tuyến tính vào các biến độc lập và các biến độc lập có liên hệ phụ 
thuộc tuyến tính với nhau. Tác giả luận án đã thử chạy hồi quy OLS với phương trình 
(ii) song kết quả trả về là các hệ số với giá 1,0 và -1,0.  

Để phần nào khắc phục vấn đề này và để có thể ước lượng những giá trị của 𝐺, 𝛾, 
𝛽 và 𝛼 phục vụ kiểm nghiệm trong nghiên cứu, luận án sử dụng một số biến thay thế 
như sau:  



 

  

𝐹′ = ∑ 𝐹𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

 𝑑′ = ∑ 𝑑𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

 𝑀′
𝑖 = ∑ 𝑀𝑖

𝑛

𝑖=1

 𝑀′
𝑗 = ∑ 𝑀𝑗

𝑛

𝑗=1

 

vậy phương trình (ii) có dạng: 

𝑙𝑜𝑔𝐹′ = 𝑙𝑜𝑔𝑘 + γlog𝑀′
𝑖 + β𝑙𝑜𝑔𝑀′

𝑗 − 𝑎𝑙𝑜𝑔𝑑′ + 𝜀𝑖𝑗 (𝑖𝑖𝑖) 

Phương trình (iii) là phương trình được đưa vào hồi quy OLS - sử dụng phần mềm 
R. Thay thế các giá trị của 𝑀′

𝑖 và 𝑀′
𝑗 với số liệu tương ứng là dân số, kết quả hồi quy 

được tổng hợp ở bảng sau: 
Bảng E2. Kết quả hồi quy phương trình (iii) 

 Dependent variable 
𝑙𝑜𝑔𝐹′ 

log𝑀′
𝑖 0.948*** 

(0.126) 
log𝑀′

𝑗 1.100 
(1.353) 

𝑙𝑜𝑔𝑑′ -1.026*** 
(0.141) 

Constant (logk) -0.006 
(12.154) 

Observations 13 
R2 0.988 

Adjusted R2 0.985 
Residual Std. Error 0.066 (df=9) 

F statistic 225.693*** (df=3; 9) 
Note *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 

Từ các giá trị trên, 𝑘 và 𝛼 ước lượng có giá trị như sau: 

𝑘 = 𝒆−𝟎.𝟎𝟎𝟔 ~ 0,99402 
𝛼 = 𝒆𝟏.𝟎𝟐𝟔 ~ 2,7899 

Giá trị ước lượng trên là kết quả tính toán từ điều kiện số liệu hiện có. Bởi giá trị 
của 𝑘 tính toán ở đây khá gần với giá trị 1, cách tiếp cận cho giá trị khác của 𝑘 được sử 
dụng (trình bày trong LA). Giá trị của 𝛼 được chọn là 2,5 thay vì 2,7 dựa trên giả thiết 
là trong tương lai, điều kiện về cơ sở hạ tầng của vùng ĐBSCL được cải thiện tốt hơn 
dự báo. Giá trị của alpha nhỏ hơn cũng có nghĩa là lực ‘cản’ giữa 𝑖 và 𝑗 cũng nhỏ hơn 
(hàm ý tăng tính kết nối). Giá trị 𝛼 nhỏ hơn cũng có hàm ý 𝑑𝑖𝑗 trong phương trình nhỏ 
hơn, 𝐹𝑖𝑗 cao hơn.Tất nhiên, phương án lý tưởng nhất vẫn là dựa vào số liệu quan sát trong 
thực tế (thí dụ, tương tác 𝐹𝑖𝑗 tính từ giao thông con lắc hay trung chuyển hàng hóa giữa 



 

  

các địa phương) nhưng bởi những hạn chế hiện tại, cách khắc phục vấn đề như trên dù 
mang tính chất tạm thời song cũng đã thể hiện được rằng ước lượng các giá trị của 𝑘 và 
𝛼 (và cả 𝛾 và 𝛽) khả thi và có thể cải thiện tính chính xác trong tương lai khi tình hình 
số liệu có tính sẵn có cao hơn.  

Cách 2: ước lượng k và α theo phương pháp áp dụng giá trị k và α đã được ước 
lượng từ các nghiên cứu khác có liên quan với trường hợp của Việt Nam 

Nghiên cứu của Isard và cộng sự [65] sử dụng mô hình trọng lực có dạng:  

𝐼𝑖𝑗 = 𝐺
𝑃𝑖𝑃𝑗

𝑑𝑖𝑗
𝑏  

Trong đó: 𝑖 và 𝑗 tương ứng là hai khu vực quần cư; Iij thể hiện liên hệ giữa hai khu 
vực; 𝑃𝑖, 𝑃𝑗 là dân số ở hai khu vực 𝑖 và 𝑗 tương ứng; 𝑑𝑖𝑗 là khoảng cách giữa hai khu vực 
𝑖 và 𝑗; 𝑏 là hệ số khoảng cách; 𝐺 là hằng số hấp dẫn trong tương tác giữa hai khu vực 𝑖 
và 𝑗. Isard và cộng sự giả thiết giá trị của 𝐺 = 1 và 𝑏 = 2.  

Nghiên cứu của Ali và cộng sự sử dụng kỹ thuật nội suy IDW và phân tích dòng 
chảy để xác định phạm vi ranh giới VTP Shiraz, miền Nam Iran. Dạng mô hình trọng 
lực sử dụng là:  

𝐹𝑖𝑗 = 𝑘
𝑃𝑖𝑃𝑗

𝑑𝑖𝑗
2  

trong đó, giá trị của 𝛼 = 2. Ali và cộng sự kiểm nghiệm mô hình trọng lực với hai 
giá trị của 𝑘. Đầu tiên là giá trị giả thiết 𝑘 = 1. Thứ hai là giá trị được tính toán bằng 
tham số đại diện (proxy) đo mức độ trung tâm của một đơn vị 𝑖, 𝑗:  

k = 𝐶𝑖𝑗 = ∑ 𝑇𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1 × 𝑐𝑖  

với giá trị của 𝑘 cao nhất là 76,185 và thấp nhất là 0,248. 

Fan và cộng sự nghiên cứu về cơ cấu quy hoạch và quá trình phát triển hệ thống đô 
thị ở lưu vực sông Hoài Hà, Trung Quốc sử dụng mô hình trọng lực và phân tích hệ 
thống (network analysis) sử dụng mô hình trọng lực có dạng sau:  

𝐹𝑖𝑗 = 𝑘𝑖𝑗
√𝑃𝑖𝐺𝑖√𝑃𝑗𝐺𝑗

𝐷𝑖𝑗
2  



 

  

trong đó 𝐹𝑖𝑗 là tương tác giữa hai thành phố 𝑖 và 𝑗; 𝑃𝑖, 𝑃𝑗 và 𝐺𝑖, 𝐺𝑗 lần lượt là dân 
số đăng ký và GDP của hai thành phố 𝑖 và 𝑗; 𝑘 là hằng số trọng lực; 𝐷𝑖𝑗

2  là khoảng cách 
giữa hai thành phố 𝑖 và 𝑗. Fan và cộng sự đặt giả thiết 𝛼 = 2. Về hằng số 𝑘, Fan và cộng 
sự luận giải ý nghĩa là đóng góp của thành phố 𝑖 đối với thành phố 𝑗, và được tính toán 
với công thức: 

𝑘𝑖𝑗 =
𝐺𝑖

𝐺𝑖 + 𝐺𝑗
 

Sử dụng số liệu GRDP năm 2019 của các tỉnh vùng ĐBSCL và áp dụng phương 
pháp tính với công thức trên, luận án đã ước lượng được các giá trị của 𝑘𝑖𝑗 đối với từng 
cặp 𝑖, 𝑗 của vùng ĐBSCL, được trình bày trong bảng sau:  

Bảng E3. Hệ số 𝑘 được tính theo phương pháp của Fan và cộng sự (2018) 

𝒌𝒊𝒋 =
𝑮𝒊

𝑮𝒊 + 𝑮𝒋
 

 

Tiền 
Giang 

Long 
An 

Bến 
Tre 

Cần 
Thơ 

Hậu 
Giang 

An 
Giang 

Vĩnh 
Long 

Đồng 
Tháp 

Trà 
Vinh 

Sóc 
Trăng 

Kiên 
Giang 

Cà 
Mau 

Bạc 
Liêu 

Tiền Giang 0.50 0.46 0.65 0.52 0.86 0.54 0.65 0.54 0.62 0.65 0.64 0.61 0.68 

Long An 0.54 0.50 0.69 0.56 0.88 0.58 0.68 0.58 0.66 0.68 0.68 0.65 0.71 

Bến Tre 0.35 0.31 0.50 0.36 0.76 0.38 0.49 0.39 0.47 0.50 0.49 0.46 0.53 

Cần Thơ 0.48 0.44 0.64 0.50 0.85 0.52 0.63 0.53 0.61 0.63 0.63 0.60 0.66 

Hậu Giang 0.14 0.12 0.24 0.15 0.50 0.16 0.23 0.16 0.21 0.23 0.23 0.21 0.26 

An Giang 0.46 0.42 0.62 0.48 0.84 0.50 0.61 0.51 0.59 0.61 0.61 0.58 0.65 

Vĩnh Long 0.35 0.32 0.51 0.37 0.77 0.39 0.50 0.39 0.47 0.50 0.50 0.46 0.54 

Đồng Tháp 0.46 0.42 0.61 0.47 0.84 0.49 0.61 0.50 0.58 0.61 0.60 0.57 0.64 

Trà Vinh 0.38 0.34 0.53 0.39 0.79 0.41 0.53 0.42 0.50 0.53 0.52 0.49 0.56 

Sóc Trăng 0.35 0.32 0.50 0.37 0.77 0.39 0.50 0.39 0.47 0.50 0.50 0.46 0.53 

Kiên Giang 0.36 0.32 0.51 0.37 0.77 0.39 0.50 0.40 0.48 0.50 0.50 0.47 0.54 

Cà Mau 0.39 0.35 0.54 0.40 0.79 0.42 0.54 0.43 0.51 0.54 0.53 0.50 0.57 

Bạc Liêu 0.32 0.29 0.47 0.34 0.74 0.35 0.46 0.36 0.44 0.47 0.46 0.43 0.50 

 
Cách 3: ước lượng 𝑘 và α theo các công thức khác từ số liệu hiện có 

Tính 𝑘 = độ chênh so với khoảng cách trung bình giữa các đô thị (60km). Nếu 
khoảng cách giữa 𝑖 và 𝑗 <60km, 𝑘 = 1; Nếu khoảng cách giữa 𝑖 và 𝑗 nằm trong khoảng 
60-120km, 𝑘 = 0,5; Nếu khoảng cách giữa 𝑖 và 𝑗 > 120km, 𝑘 = 0,3. Với cách tiếp cận 
này, giá trị của 𝑘 đối với các cặp 𝑖 và 𝑗 là:  



 

  

Bảng E4. Giá trị 𝑘 ước lượng sử dụng trong LA 

 Tiền 
Giang 

Long 
An 

Bến 
Tre 

Cần 
Thơ 

Hậu 
Giang 

An 
Giang 

Vĩnh 
Long 

Đồng 
Tháp 

Trà 
Vinh 

Sóc 
Trăng 

Kiên 
Giang 

Cà 
Mau 

Bạc 
Liêu 

Tiền Giang 0.0 1.0 1.0 0.7 0.5 0.5 0.7 0.7 1.0 0.7 0.5 0.5 0.5 

Long An 1.0 0.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0.7 0.7 0.7 0.5 0.5 0.5 0.5 

Bến Tre 1.0 1.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.7 0.7 1.0 0.7 0.5 0.5 0.5 

Cần Thơ 0.7 0.5 0.5 0.0 1.0 0.7 1.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.5 0.7 

Hậu Giang 0.5 0.5 0.5 1.0 0.0 0.7 0.7 0.5 0.5 0.7 0.7 0.7 0.7 

An Giang 0.5 0.5 0.5 0.7 0.7 0.0 0.7 1.0 0.5 0.5 0.7 0.5 0.5 

Vĩnh Long 0.7 0.7 0.7 1.0 0.7 0.7 0.0 1.0 0.7 0.7 0.5 0.5 0.5 

Đồng Tháp 0.7 0.7 0.7 0.7 0.5 1.0 1.0 0.0 0.7 0.5 0.7 0.5 0.5 

Trà Vinh 1.0 0.7 1.0 0.7 0.5 0.5 0.7 0.7 0.0 0.7 0.5 0.5 0.7 

Sóc Trăng 0.7 0.5 0.7 0.7 0.7 0.5 0.7 0.5 0.7 0.0 0.5 0.7 1.0 

Kiên Giang 0.5 0.5 0.5 0.7 0.7 0.7 0.5 0.7 0.5 0.5 0.0 0.7 0.5 

Cà Mau 0.5 0.5 0.5 0.5 0.7 0.5 0.5 0.5 0.5 0.7 0.7 0.0 0.7 

Bạc Liêu 0.5 0.5 0.5 0.7 0.7 0.5 0.5 0.5 0.7 1.0 0.5 0.7 0.0 

 
 
 
 
 
 

 

 

  



 

  

Phụ lục F. Một số số liệu kinh tế (bổ sung) ở vùng ĐBSCL và Cả nước 

Bảng F1. Tổng giá trị tăng thêm Vùng ĐBSCL theo khu vực và theo ngành cấp I 

Vùng ĐBSCL 
Vùng ĐBSCL 

2010 2020 (so 
sánh) 

2020 (hiện 
hành) 

TỔNG SẢN PHẨM 313.896 561.364 914.235 
Khu vực I (Nông, Lâm, Thủy) 135.782 188.625 309.063 

Khu vực II (Công nghiệp, Xây dựng) 66.750 166.442 254.950 
Trong đó:  ông nghiệp 51.976 135.634 209.790 
Khu vực III (Dịch vụ) 111.364 206.298 350.222 

Phân theo ngành cấp 1    

A. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 135.782 188.625 309.063 
B. Khai khoáng 1.419 1.733 2.626 
C. Công nghiệp chế biến, chế tạo 40.071 109.511 168.683 
D. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước 9.436 20.794 33.376 
E. Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải 1.050 3.596 5.106 
F. Xây dựng 14.774 30.808 45.159 
G. Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy 22.035 42.988 88.204 
H. Vận tải kho bãi 6.209 9.931 14.581 
I. Dịch vụ lưu trú và ăn uống 12.516 20.876 36.671 
J. Thông tin và truyền thông 10.175 22.483 23.515 
K. Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm 9.908 19.206 26.322 
L. Hoạt động kinh doanh bất động sản 18.254 27.513 44.988 
M. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ 2.229 4.754 6.883 
N. Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ 1.390 1.973 2.943 
O. Hoạt động của ĐCS, tổ chức CT-XH, QLNN, ANQP 7.559 15.564 28.052 
P. Giáo dục và đào tạo 10.132 20.647 35.083 
Q. Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội 3.208 6.150 22.762 
R. Nghệ thuật, vui chơi và giải trí 4.396 8.466 10.941 
S. Hoạt động dịch vụ khác 831 1.389 1.794 
T. Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình 2.524 4.359 7.481 

Nguồn: số liệu từ TCTK 

  



 

  

Bảng F2. Tăng trưởng và tỉ trọng các khu vực, ngành cấp I trên địa bàn vùng ĐBSCL 

giai đoạn 2010-2020 

Vùng ĐBSCL 
Tăng trưởng 
giai đoạn 
2010-2020 

Tỉ trọng 
2010 

Tỉ trọng 
2020 

TỔNG SẢN PHẨM 6,0%   

Khu vực I (Nông, Lâm, Thủy) 3,3% 43,3% 33,8% 
Khu vực II (Công nghiệp, Xây dựng) 9,6% 21,3% 27,9% 

Trong đó:  ông nghiệp 10,1% 16,6% 22,9% 
Khu vực III (Dịch vụ) 6,4% 35,5% 38,3% 

Phân theo ngành cấp 1    

A. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 3,3% 43,3% 33,8% 
B. Khai khoáng 2,0% 0,5% 0,3% 
C. Công nghiệp chế biến, chế tạo 10,6% 12,8% 18,5% 
D. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước 8,2% 3,0% 3,7% 
E. Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải 13,1% 0,3% 0,6% 
F. Xây dựng 7,6% 4,7% 4,9% 
G. Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy 6,9% 7,0% 9,6% 
H. Vận tải kho bãi 4,8% 2,0% 1,6% 
I. Dịch vụ lưu trú và ăn uống 5,2% 4,0% 4,0% 
J. Thông tin và truyền thông 8,3% 3,2% 2,6% 
K. Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm 6,8% 3,2% 2,9% 
L. Hoạt động kinh doanh bất động sản 4,2% 5,8% 4,9% 
M. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ 7,9% 0,7% 0,8% 
N. Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ 3,6% 0,4% 0,3% 
O. Hoạt động của ĐCS, tổ chức CT-XH, QLNN, ANQP 7,5% 2,4% 3,1% 
P. Giáo dục và đào tạo 7,4% 3,2% 3,8% 
Q. Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội 6,7% 1,0% 2,5% 
R. Nghệ thuật, vui chơi và giải trí 6,8% 1,4% 1,2% 
S. Hoạt động dịch vụ khác 5,3% 0,3% 0,2% 
T. Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình 5,6% 0,8% 0,8% 

Nguồn: số liệu từ TCTK 

  



 

  

Bảng F3. Tổng giá trị tăng thêm Cả nước theo khu vực và theo ngành cấp I 

CẢ NƯỚC 
Cả nước 

2010 2020 (so 
sánh) 

2020 (hiện 
hành) 

TỔNG SẢN PHẨM 2.393.893 4.709.424 7.360.695 
Khu vực I (Nông, Lâm, Thủy) 413.023 590.465 1.020.947 

Khu vực II (Công nghiệp, Xây dựng) 876.707 1.960.959 2.993.769 
Trong đó:  ông nghiệp 716.125 1.620.893 2.506.293 
Khu vực III (Dịch vụ) 1.104.164 2.158.001 3.345.980 

Phân theo ngành cấp 1    

A. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 413.023 590.465 1.020.947 
B. Khai khoáng 181.402 161.404 200.391 
C. Công nghiệp chế biến, chế tạo 466.445 1.276.568 1.985.878 
D. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước 57.896 154.338 269.577 
E. Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải 10.382 28.583 50.447 
F. Xây dựng 160.582 340.066 487.475 
G. Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy 202.117 445.324 755.393 
H. Vận tải kho bãi 133.808 281.099 389.991 
I. Dịch vụ lưu trú và ăn uống 70.154 110.596 183.007 
J. Thông tin và truyền thông 130.310 281.667 289.314 
K. Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm 123.217 249.607 349.111 
L. Hoạt động kinh doanh bất động sản 138.225 195.172 305.676 
M. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ 61.523 125.193 180.505 
N. Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ 43.560 72.388 96.710 
O. Hoạt động của ĐCS, tổ chức CT-XH, QLNN, ANQP 55.947 107.145 183.756 
P. Giáo dục và đào tạo 77.538 157.854 306.447 
Q. Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội 27.301 58.737 192.424 
R. Nghệ thuật, vui chơi và giải trí 19.216 36.456 51.698 
S. Hoạt động dịch vụ khác 5.595 9.519 12.226 
T. Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình 15.651 27.241 49.722 

Nguồn: số liệu từ TCTK 

  



 

  

Bảng F4. Tăng trưởng và tỉ trọng các khu vực. ngành cấp I trên địa bàn cả nước giai 

đoạn 2010-2020 

CẢ NƯỚC 

Tăng 
trưởng giai 
đoạn 2010-

2020 

Tỉ trọng 
2010 

Tỉ 
trọng 
2020 

TỔNG SẢN PHẨM 7,0%   

Khu vực I (Nông, Lâm, Thủy) 3,6% 17,3% 13,9% 
Khu vực II (Công nghiệp, Xây dựng) 8,4% 36,6% 40,7% 

Trong đó:  ông nghiệp 8,5% 29,9% 34,0% 
Khu vực III (Dịch vụ) 6,9% 46,1% 45,5% 

Phân theo ngành cấp 1    

A. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 3,6% 17,3% 13,9% 
B. Khai khoáng -1,2% 7,6% 2,7% 
C. Công nghiệp chế biến, chế tạo 10,6% 19,5% 27,0% 
D. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước 10,3% 2,4% 3,7% 
E. Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải 10,7% 0,4% 0,7% 
F. Xây dựng 7,8% 6,7% 6,6% 
G. Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy 8,2% 8,4% 10,3% 
H. Vận tải kho bãi 7,7% 5,6% 5,3% 
I. Dịch vụ lưu trú và ăn uống 4,7% 2,9% 2,5% 
J. Thông tin và truyền thông 8,0% 5,4% 3,9% 
K. Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm 7,3% 5,1% 4,7% 
L. Hoạt động kinh doanh bất động sản 3,5% 5,8% 4,2% 
M. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ 7,4% 2,6% 2,5% 
N. Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ 5,2% 1,8% 1,3% 
O. Hoạt động của ĐCS, tổ chức CT-XH, QLNN, ANQP 6,7% 2,3% 2,5% 
P. Giáo dục và đào tạo 7,4% 3,2% 4,2% 
Q. Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội 8,0% 1,1% 2,6% 
R. Nghệ thuật, vui chơi và giải trí 6,6% 0,8% 0,7% 
S. Hoạt động dịch vụ khác 5,5% 0,2% 0,2% 
T. Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình 5,7% 0,7% 0,7% 

Nguồn: số liệu từ TCTK 

 

 

 

 

 



 

  

Phụ lục G. Dự báo nhu cầu và triển vọng phát triển vùng thành phố Cần Thơ 

Để dự báo nhu cầu và triển vọng phát triển vùng thành phố Cần Thơ lựa chọn, 
luận án sử dụng ba phương pháp là (1) Dự báo bằng mô hình ARIMA; (2) Dự báo trên 
cơ sở vốn đầu tư có thể huy động; (3) Dự báo theo mục tiêu về GDP bình quân đầu người 
đặt ra vào năm 2030 (theo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030). Nội 
dung và các bước tiến hành cụ thể của từng phương án được trình bày dưới đây. 

1. Phương pháp  ự báo 1:  ự báo bằng mô hình ARIMA 

Mô hình Tự hồi quy tích hợp Trung bình trượt (ARIMA - Auto Regressive Integrated 
Moving Average) được dùng để thực hiện dự báo, với giả thiết giá trị GRDP, giá trị sản 
xuất các ngành Nông nghiệp, Công nghiệp, Dịch vụ là các chuỗi thời gian độc lập với 
nhau, luận án thực hiện bốn kiểm định dự báo khác nhau như sau:  

+ Dự báo 1: Dự báo GRDP toàn vùng đến năm 2030; 

+ Dự báo 2: Dự báo GRDP từng địa phương trong vùng thành phố Cần Thơ đến năm  

2030, sau đó cộng tổng dự báo cho từng năm;  

+ Dự báo 3: Dự báo từng ngành, lĩnh vực (Nông nghiệp, Công nghiệp, Dịch vụ) toàn 
vùng đến năm 2030, sau đó cộng tổng dự báo các ngành, lĩnh vực để có số dự báo GRDP 
toàn vùng đến năm 2030;  

+ Dự báo 4: Dự báo từng ngành, lĩnh vực (Nông nghiệp, Công nghiệp, Dịch vụ) của 
từng địa phương đến năm 2030, sau đó cộng tổng dự báo các, ngành lĩnh vực địa phương 
để có số dự báo GRDP toàn vùng đến năm 2030.  

Kết quả dự báo được trình bày ở Bảng G1, G2 và G3. 

  



 

  

Bảng G1. Dự báo GRDP toàn vùng thành phố theo bốn kiểm định dự báo 

Năm Dự báo 1 Dự báo 2 Dự báo 3 Dự báo 4 

2020 495,473 477,417 456,478 465,327 

2021 531,483 505,541 476,629 496,551 

2022 567,493 531,820 495,343 525,969 

2023 603,502 556,644 513,208 554,100 

2024 639,512 580,317 530,565 581,270 

2025 675,522 603,074 547,614 607,686 

2026 711,532 625,099 564,474 633,487 

2027 747,541 646,535 581,218 658,768 

2028 783,551 667,495 597,889 683,599 

2029 819,560 688,065 614,514 708,032 

2030 855,570 708,315 631,111 732,108 
Đơn vị: tỉ  ND 

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG TRUNG BÌNH NĂM 
2021 7.27% 5.89% 4.41% 6.71% 
2022 6.78% 5.20% 3.93% 5.92% 
2023 6.35% 4.67% 3.61% 5.35% 
2024 5.97% 4.25% 3.38% 4.90% 
2025 5.63% 3.92% 3.21% 4.54% 
2026 5.33% 3.65% 3.08% 4.25% 
2027 5.06% 3.43% 2.97% 3.99% 
2028 4.82% 3.24% 2.87% 3.77% 
2029 4.60% 3.08% 2.78% 3.57% 
2030 4.39% 2.94% 2.70% 3.40% 

Trung bình 5.62% 4.03% 3.29% 4.64% 
GRDP bình quân đầu người năm 2030 

triệu 
VND/người/năm 102,7 85,1 75,8 87,9 

dollar 
Mỹ/người/năm 4,467 3,698 3,295 3,823 

Nguồn: dự báo thực hiện bởi luận án; số liệu được tính toán theo giá hiện hành 2020 

  



 

  

Bảng G2. Dự báo GRDP và cơ cấu kinh tế toàn vùng thành phố Cần Thơ theo dự báo 3 

Năm GRDP Nông nghiệp Công nghiệp Dịch vụ 
2020 456,478 140,495 107,873 208,110 
2021 476,629 141,548 110,424 224,657 
2022 495,343 142,076 112,064 241,204 
2023 513,208 142,340 113,118 257,751 
2024 530,565 142,472 113,796 274,297 
2025 547,614 142,538 114,232 290,844 
2026 564,474 142,571 114,513 307,391 
2027 581,218 142,588 114,693 323,938 
2028 597,889 142,596 114,809 340,484 
2029 614,514 142,600 114,883 357,031 
2030 631,111 142,602 114,931 373,578 

C  CẤU KINH TẾ (Dự báo) 
2020 100% 31% 24% 46% 
2021 100% 30% 23% 47% 
2022 100% 29% 23% 49% 
2023 100% 28% 22% 50% 
2024 100% 27% 21% 52% 
2025 100% 26% 21% 53% 
2026 100% 25% 20% 54% 
2027 100% 25% 20% 56% 
2028 100% 24% 19% 57% 
2029 100% 23% 19% 58% 
2030 100% 23% 18% 59% 
Đơn vị: tỉ VND; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm không đưa vào dự báo 

Nguồn: dự báo của luận án 

  



 

  

Bảng G3. Dự báo GRDP và cơ cấu kinh tế toàn vùng thành phố Cần Thơ theo kiểm 

định dự báo 4 

Năm GRDP Nông nghiệp Công nghiệp Dịch vụ 
2020 465,327 144,441 112,372 208,513 
2021 496,551 149,871 121,371 225,309 
2022 525,969 154,415 129,600 241,954 
2023 554,100 158,386 137,263 258,451 
2024 581,270 161,979 144,490 274,801 
2025 607,686 165,310 151,369 291,007 
2026 633,487 168,453 157,962 307,072 
2027 658,768 171,455 164,315 322,997 
2028 683,599 174,349 170,464 338,786 
2029 708,032 177,158 176,435 354,439 
2030 732,108 179,899 182,250 369,959 

C  CẤU KINH TẾ (Dự báo) 
2020 100% 31% 24% 45% 
2021 100% 30% 24% 45% 
2022 100% 29% 25% 46% 
2023 100% 29% 25% 47% 
2024 100% 28% 25% 47% 
2025 100% 27% 25% 48% 
2026 100% 27% 25% 48% 
2027 100% 26% 25% 49% 
2028 100% 26% 25% 50% 
2029 100% 25% 25% 50% 
2030 100% 25% 25% 51% 
Đơn vị: tỉ VND; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm không đưa vào dự báo 

Nguồn: dự báo của luận án 

2. Phương pháp  ự báo 2: Dự báo trên cơ sở vốn đầu tư có thể huy động 

Phương pháp dự báo các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở vốn đầu tư 

có thể huy động được thực hiện qua bốn bước như sau.  

Bước 1: Xác định quy mô vốn (K) và quy mô kinh tế (GDP) hiện có của toàn VTP Cần 
Thơ (Bảng G4 và Bảng G5).  

  



 

  

Bảng G4. Quy mô và cơ cấu kinh tế hiện có của toàn vùng thành phố Cần Thơ 

(tỉ VND) GRDP Nông nghiệp Công nghiệp Dịch vụ 
2016        237.074           79.668           50.078        107.328  
2017        251.705           82.113           54.940        114.652  
2018        269.174           86.203           60.814        122.156  
2019        287.781           89.499           67.577        130.705  
2020        292.936           91.307           69.859        131.769  

Nguồn: tổng hợp từ niên giám thống kê địa phương 

Bảng G5. Quy mô và cơ cấu vốn đầu tư hiện có của toàn vùng thành phố Cần Thơ 

(tỉ VND) K-GRDP 
K-Nông 
nghiệp 

K-Công 
nghiệp K-Dịch vụ 

2016 81.995 4.196 32.217 45.582 
2017 85.077 5.284 32.025 47.768 
2018 90.637 5.546 31.237 53.853 
2019 94.432 4.600 34.216 55.616 
2020 96.563 5.992 32.732 57.839 

Bước 2: Tính hệ số sử dụng vốn (Incremental capital-output ratio - ICOR) mới nhất  

Theo Tổng cục thống kê, hệ số ICOR được tính toán như sau: 

ICOR = 𝐾1
𝐺𝐷𝑃1−𝐺𝐷𝑃0

 

trong đó, K1 là vốn đầu tư thực hiện của năm nghiên cứu (năm 2020 - tính theo 
giá so sánh 2010); GDP1 và GDP0 lần lượt là tổng sản phẩm trong nước của năm nghiên 
cứu và năm trước năm nghiên cứu (tương ứng là năm 2020 và 2016 - tính theo giá so 
sánh 2010). Theo công thức trên, hệ số ICOR của quy mô kinh tế và quy mô các ngành 
nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ được tính toán là (Bảng G6):  

  



 

  

Bảng G6. Hệ số ICOR của nền kinh tế và các ngành nông nghiệp, công nghiệp, 
dịch vụ (VTP Cần Thơ) 

 GRDP Nông nghiệp Công nghiệp Dịch vụ 
Hệ số ICOR 1,73 0,51 1,65 2,37 

Bước 3: Tính quy mô kinh tế và quy mô vốn đầu tư có thể huy động được đến năm 2030 

Quy mô vốn đầu tư VTP Cần Tho đến năm 2030 được tính theo công thức: 

𝐾2030 = 𝐾2020 × 10 

và được tổng hợp như sau (Bảng G7): 

Bảng G7. Quy mô vốn đầu tư VTP Cần Thơ năm 2030 

(tỉ VND) K-GRDP K-Nông nghiệp K-Công nghiệp K-Dịch vụ 
K2030 965.631 59.923 327.317 578.386 

 
Quy mô kinh tế toàn VTP Cần Thơ đến năm 2030 được tính toán theo công thức 

𝐺𝑅𝐷𝑃2030 = 𝐺𝑅𝐷𝑃2020 × 𝐼𝐶𝑂𝑅 

và được tổng hợp như sau (Bảng G8): 

Bảng G8. Quy mô kinh tế VTP Cần Thơ năm 2030 

(tỉ VND) GRDP Nông nghiệp Công nghiệp Dịch vụ 
GRDP2030 
theo giá so 
sánh 2010 

655.174 122.381 230.544 302.248 

 
Bước 4: tính tốc độ tăng trưởng trung bình hằng năm đến năm 2030 (%) 

Từ kết quả tính GRDP2030, tốc độ tăng trưởng trung bình năm của VTP được 
tính toán theo công thức: 

𝑖 =  √
𝐺𝑅𝐷𝑃2030

𝐺𝑅𝐷𝑃2020
− 1 

kết quả tốc độ tăng trưởng trung bình năm của VTP Cần Thơ đến năm 2030 là 

(Bảng G9): 



 

  

Bảng G9. Tốc độ tăng trưởng trung bình năm của VTP Cần Thơ 

 i-GRDP i-Nông nghiệp i-Công nghiệp i-Dịch vụ 
i (%) 8,4% 3,0% 12,7% 8,7% 

 
Bước 5: Tính GRDP bình quân đầu người đến năm 2030  

Quy mô kinh tế toàn VTP Cần Thơ đến năm 2030 được quy đổi về giá hiện hành 
2020 sử dụng tỉ lệ điều chỉnh chỉ số giá tiêu dùng58 từ Tổng cục thống kê (2010 = 100; 
2020 = 168,83) như sau (Bảng G10). 

Bảng G10. Quy mô kinh tế toàn VTP Cần Thơ đến năm 2030 quy đổi về giá hiện hành 

2020 

(tỉ VND) GRDP Nông nghiệp Công nghiệp Dịch vụ 
GRDP2030 theo giá 
hiện hành 2020 1.106.130 206.616 

(18,7%) 
389.228 
(35,2%) 

510.285 
(46,1%) 

 Từ đó GRDP bình quân đầu người của VTP đến năm 2030 là: 

triệu VND/người/năm 132,84 

dollar Mỹ/người/năm 5,775.50 

Ghi chú: số liệu tính toán theo giá hiện hành năm 2020 

3. Phương pháp  ự báo 3: Dự báo theo nhu cầu và triển vọng phát triển VTP Cần 
Thơ trên cơ sở mục tiêu về GDP bình quân đầu người đặt ra năm 2030 - Nghị quyết 
ĐH đại biểu toàn quốc  III 
 

Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 đặt ra mục tiêu quan trọng 
về phát triển kinh tế đến năm 2030: “Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước 
(GDP) bình quân khoảng 7%/năm; GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đến 
năm 2030 đạt khoảng 7.500 USD”. Câu hỏi đặt ra là để đạt được con số này thì quy mô 
GDP và tốc độ tăng trưởng GDP của VTP phải như thế nào. Phương pháp dự báo dựa 
trên kỳ vọng được tiến hành theo các bước sau.  

Bước 1: Tính GRDP toàn VTP đến năm 2030 theo công thức: 

GRDP2030 = 7.500 × (Tỷ giá USD/VND) × (Dân số dự báo 2030) 

 
58 Nguồn: https://www.gso.gov.vn/px-web-2/ pxid=V0830&theme=Thương%20mại%2C%20giá%20cả 



 

  

với mặc định tỉ giá USD/VND = 23.000, quy mô GRDP đến năm 2030 ước đạt: 
1.436.408,2 tỷ VND 

Bước 2: Tính tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm theo công thức 

𝑖 =  √𝐺𝑅𝐷𝑃2030
𝐺𝑅𝐷𝑃2020

− 1 = 11,6% 

Kết quả dự báo bằng các mô hình khác nhau được tổng hợp ở Bảng G11.  

Bảng G11. Tổng hợp một số chỉ tiêu dự báo kinh tế của vùng thành phố Cần Thơ 

 GDP 
Tốc độ tăng 
GDP bình 
quân 

GDP bình 
quân đầu 
người 

Cơ cấu 

(1) Phương 
pháp dự báo 
ARIMA 

Kịch bản 
thấp nhất 

631.111 tỷ 
VND 3,29%/năm 3.295 

USD/người 

NN: 23% 
CN: 18% 
DV: 59% 

Kịch bản 
cao nhất 

855.570 tỷ 
VND 5,62%/năm 4.467 

USD/người 

NN: 22,6% 
CN: 18,2% 
DV: 59,2% 

(2) Dự báo trên cơ sở 
vốn đầu tư 

1.106.130 
tỷ VND 8,4%/năm 5.775,5 

USD/người 

NN: 18,7% 
CN: 23,2% 
DV: 46,1% 

(3) Dự báo theo mục 
tiêu về GDP bình quân 
đầu người 2030 

1.436.408,2 
tỷ VND 11,6%/năm 7.500 

USD/người  

Kết quả dự báo của 
Royal Haskoning 
(2021) cho toàn vùng 
ĐBSCL 

 

Giai đoạn 
2021-2025: 
6-6,5%/năm 

 
Giai đoạn 

2026-2030: 
6,5-7,0%/năm 

 

Vào năm 2025: 
NN: 22-23% 

CN: 27-27,5% 
DV: 48-50% 
Vào năm 2030: 

NN: 16-17% 
CN: 28,5-30% 
DV: 52-56,5% 

Nguồn: tính toán của LA và tổng hợp số liệu từ Thuyết minh báo cáo QH  ĐBS L 

  



 

  

Phụ lục H. Đề xuất cơ cấu quy hoạch vùng thành phố Cần Thơ trong tương 

lai 

Đến nay, trên thế giới đã có nhiều mô hình CCQH VTP phổ biến có thể thấy trên 
thực tế. Thí dụ, (i) Mô hình các vành đai hướng tâm gồm các vành đai bao quanh thành 
phố trung tâm tạo ra các hành lang phat triển có chức răng riêng, khác nhau; (ii) Mô hình 
“bàn tay xòe” hay “nan quạt”; (iii) Mô hình tuyến tính là mô hình phát triển có định 
hướng theo một trục đặc biệt lựa chọn; (iv) Mô hình lai ghép, tổng hợp mang đặc điểm, 
dáng dấp của nhiều mô hình trên. Các thuật ngữ này được đặt tên và dùng trong cuốn 
“Quy hoạch vùng” của Trần Trọng Hanh [143] 

Xuất phát từ các phân tích trên, LA đề xuất mô hình CCQH tối ưu áp dụng cho 
VTP Cần Thơ sẽ là “Mô hình tuyến tính lưỡng trục” (sông Hậu, sông Tiền) gắn với hệ 
thống giao thông công cộng hình số 8, theo O. K. Kudryavtxep (Hình H1). Hệ thống 
giao thông hình số 8 có đặc tính tốt hơn so với các hệ thống giao thông khác59 là cho trị 
số thấp nhất về phí tổn thời gian trung bình tỏng tất cả các phương án bố trí nơi làm việc. 
Một số mô hình CCQH VTP Cần Thơ đề xuất minh hoạ trong các Hình H2, Hình H3, 
Hình H4. 

 

 

Hình H1. Hình thù các 
cơ cấu và sự bố trị 
tương quan giữa chỗ ở 
và nơi làm việc 
Nguồn: Botsarov và 
Kudryavtexv 

 
59 Một số kiểu hệ thống giao thông của thành phố được đề xuất là “tuyến tính”, “chữ thập”, “vòng đai”, “số chín” 



 

  

 

Hình H2. Giai đoạn phát triển 2 của VTP Cần Thơ 

Nguồn: Kết quả nghiên cứu của LA. Ghi chú: 1. TP. Cần Thơ; 2. TP. Vĩnh Long; 3. TP. Vị Thanh; 4. 
TP. Long Xuyên; 5. TP. Cao Lãnh; 6. TP. Trà Vinh; 7. TP. Sóc Trăng; 8. TP. Hồng Ngự; 9. TP. Châu 
Đốc; 10. TX Vĩnh Châu; 11. TX Duyên Hải; 12. TP. Sa Đéc; 13. Cảng Trần Đề 

 

Hình H3. Giai đoạn phát triển 3 của VTP Cần Thơ 

Nguồn: Kết quả nghiên cứu của  LA. Ghi chú: 1. TP. Cần Thơ; 2. TP. Vĩnh Long; 3. TP. Vị Thanh; 4. 
TP. Long Xuyên; 5. TP. Cao Lãnh; 6. TP. Trà Vinh; 7. TP. Sóc Trăng; 8. TP. Hồng Ngự; 9. TP. Châu 
Đốc; 10. TX Vĩnh Châu; 11. TX Duyên Hải; 12. TP. Sa Đéc; 13. Cảng Trần Đề 
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Hình H4. Giai đoạn phát triển 4 của VTP Cần Thơ 

Nguồn: Kết quả nghiên cứu của LA. Ghi chú: I. Tiểu vùng lõi; II. Tiểu vùng An Giang - Đồng Tháp, 
trong đó II1: An Giang, II2: Đồng Tháp; III. Tiểu vùng Sóc Trăng - Trà Vinh, trong đó III1: Sóc Trăng; 
III2: Trà Vinh 

Những mô hình được đề xuất có chung đặc điểm về hệ thống giao thông công 
cộng hình số 8, và cũng có thể được nhìn nhận như sự thay đổi, tiến hoá về mô hình 
CCQH VTP Cần Thơ để phản ánh phù hợp thực trạng phát triển KT-XH của VTP trong 
tương lai [57]. Đối với VTP Cần Thơ, sự vận động, chuyển dịch mô hình CCQH VTP 
theo trình tự các giai đoạn (Hình H2, Hình H3, Hình H4 có thể mô phỏng các giai đoạn 
chuyển dịch như trong khi kinh tế VTP Cần Thơ "trưởng thành", CCQH VTP cũng vận 
động từ cơ cấu các cộng đồng rải rác, nhỏ lẻ sang cơ cấu có mức độ tập trung hóa, đô thị 
hóa và chuyên môn hóa cao hơn. 
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