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Lời nói đầu
Năm 2018, GIZ phối hợp với Văn phòng Chính phủ xuất bản báo cáo 
“Tăng cường Liên kết vùng Đồng bằng sông Cửu Long”. Năm nay, chúng 
tôi vui mừng chuyển tới Quý vị bản báo cáo cập nhật có cùng chủ đề. 
Báo cáo lần này trình bày tổng quan những xu hướng phát triển liên 
kết vùng gần đây tại ĐBSCL và nhấn mạnh sự cần thiết phải có sự liên 
kết về thể chế hiệu quả hơn giữa các tỉnh, giữa cấp trung ương và cấp 
tỉnh và với các bên liên quan để giải quyết những vấn đề cấp bách và 
nghiêm trọng của vùng dưới tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu và 
nước biển dâng.

Từ khi báo cáo xuất bản năm 2018 đến nay, đã có nhiều thay đổi lớn trong khung chính sách và 
quy định của Việt Nam, tạo môi trường thuận lợi hơn cho những sáng kiến về liên kết vùng. Đặc 
biệt, các quy định của Luật Quy hoạch cùng những Nghị định, Quy định, quyết định quan trọng 
như Quyết định 825 về việc thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng Điều phối 
vùng ĐBSCL đã tạo nên một khung chính sách và cơ chế cụ thể cho những sáng kiến quy hoạch 
cấp vùng. 

 Sự chuyển đổi phương thức tiếp cận sang liên kết vùng và quy hoạch theo phương thức tích hợp 
đòi hỏi sự tăng cường năng lực thể chế ở cấp trung ương, cấp vùng và cấp tỉnh. GIZ hỗ trợ đáp 
ứng những nhu cầu mới này thông qua các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật và các chuyên đề nghiên 
cứu để thúc đẩy sự chuyển đổi sang phương thức quy hoạch mới. Những hỗ trợ này nằm trong 
chương trình hợp tác chung về tăng cường thích ứng với biến đổi khí hậu với phương thức tích 
hợp quy hoạch cho các tỉnh và các tổ chức, đơn vị liên quan tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 

Trong 5 năm tới, GIZ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đối tác ở cấp trung ương, vùng và địa 
phương để tăng cường hơn nữa liên kết vùng tại Đồng bằng sông Cửu Long thông qua Chương 
trình Thích ứng với Biến đổi Khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát 
triển CHLB Đức và Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ đồng tài trợ. 

TS. Tim McGrath

Giám đốc Chương trình Thoát nước và Chống ngập Đô thị ĐBSCL Ứng phó với Biến đổi Khí hậu,

Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ
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Báo cáo này trình bày tổng quan những xu 
hướng gần đây trong phát triển liên kết vùng 

tại ĐBSCL. Báo cáo dựa trên một ấn phẩm cùng chủ 
đề của Chương trình Thoát nước và Chống ngập 
Đô thị ĐBSCL Ứng phó với Biến đổi Khí hậu1 của 
GIZ trong đó nêu rõ các tỉnh và các bên hữu quan 
cần có sự liên kết hiệu quả hơn nhằm giải quyết 
các vấn đề bức xúc và ngày càng nghiêm trọng do 
thiên tai, tác động của biến đổi khí hậu và mực 
nước biển dâng gây nên. Báo cáo cũng cho biết 
Việt Nam là một trong những quốc gia dễ bị tổn 
thương do tác động của biến đổi khí hậu, trong đó 
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là khu vực dễ bị 
tổn thương nhất, và sự phát triển của khu vực này 
sẽ bị đe dọa.  Báo cáo đưa ra  phân tích chi tiết về 
những thách thức của Việt Nam nói chung và của 
ĐBSCL nói riêng, đặc biệt liên quan đến biến đổi 
khí hậu và thiên tai. Những thách thức này có thể 
được tìm thấy ở nhiều nguồn khác bao gồm Dự 
thảo Quy hoạch vùng ĐBSCL (sẽ đề cập đến ở phần 
sau báo cáo). Trước những thách thức đó, vấn đề 

về liên kết vùng cần được thảo luận và xem xét.

13 tỉnh ĐBSCL đặc biệt dễ bị tổn thương bởi những 
tác động của biến đổi khí hậu và thiên tai liên quan 
đến ngập úng (xem hình 1). Hàng năm một nửa 
vùng đồng bằng bị ngập nước ở mức từ 1 đến 3m. 
ĐBSCL là nơi cư trú của 20% dân số Việt Nam, là 
khu vực sản xuất, chế biến và chế tạo lớn thứ ba cả 
nước. ĐBSCL cung cấp hơn một nửa sản lượng gạo 
và hơn 65% sản lượng trái cây và thủy sản của cả 
nước. Các đô thị ĐBSCL có mức tăng trưởng kinh tế 
trung bình năm từ 7% đến 17% trong năm 2019. Dự 
kiến dân số đô thị ĐBSCL sẽ tăng lên gần 40% vào 
năm 2050 đạt mức 15 triệu người. Dù có mức độ 
tăng trưởng ấn tượng nhưng các đô thị ĐBSCL chủ 
yếu ở quy mô vừa và nhỏ với nguồn lực hàng năm 
hạn chế và tỉ lệ nghèo tương đối cao. Tỉ lệ người dân 
ĐBSCL được tiếp cận với các dịch vụ cơ bản như vệ 
sinh, thoát nước và cấp nước đạt chất lượng còn 
thấp ở mức 15% so với 80% đối với các thành phố 
lớn như thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. 

1Hình 1: Đồng bằng sông Cửu Long2

1 Soussan, J. & McGrath, T. (2018) Tăng cường Liên kết vùng Đồng bằng sông Cửu Long. GIZ, Hà Nội.
2 Kakonen, M. (2008) Đồng bằng Sông Cửu Long giữa Ngã ba Đường: kiểm soát mạnh mẽ hơn hay thích ứng tốt hơn? Ambio 37 

số 3, các trang từ 205-211, tháng 6 năm 2008 

East Sea

East Sea
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Những nỗ lực tăng cường liên kết vùng tại Việt Nam 
bao gồm ĐBSCL đã và đang được thực hiện trong 
hai thập kỷ qua với sự hỗ trợ của các đối tác phát 
triển. Những dự án này thường học theo mô hình 
liên kết vùng của nước ngoài song kết quả hầu hết 
chưa thiết thực và bền vững. Việc thiếu sự liên kết 
trong phát triển vùng tại ĐBSCL, đặc biệt là về quy 
hoạch và đầu tư hạ tầng càng làm tăng thêm rủi ro 
từ biến đổi khí hậu tại các đô thị, dẫn đến những 
hậu quả về kinh tế. Một báo cáo của Quỹ Tiền tệ 
Quốc tế (IMF) gần đây3 cho rằng “những tổn thất 
và lãng phí trong đầu tư công thường có tính hệ 
thống…. sự kém hiệu quả này có mối liên hệ chặt 
chẽ với quản trị hạ tầng ở mức hạn chế – được xác 
định là thể chế và khung lập kế hoạch, phân bổ và 
thực hiện đầu tư hạ tầng” (trang 1). Có ít nhất 9 
tổ chức liên kết vùng và tiểu vùng được thiết lập 
tại ĐBSCL và tất cả các tỉnh thuộc khu vực này đều 
tham gia ít nhất 1 mô hình liên kết. 

Những nỗ lực liên kết trước đây không thành 
công  vì những sắp xếp liên kết đề xuất còn thiếu 
trọng tâm và mục đích rõ ràng, không có một cơ 
cấu vững chắc có tính đại diện cao và không có sự 
kết nối với quá trình phân bổ ngân sách. Vẫn còn 

3 Schwarts, G. et al (2020) Quản trị hạ tầng có sức mạnh như thế nào trong giải quyết lãng phí đầu tư công. 
IMF Washington D.C.

thiếu những quy định pháp lý và ý chí chính trị đối 
với liên kết, quy hoạch và ngân sách vùng mà điều 
này, như đã nói ở trên, xuất phát từ Quyết định 
số 34/2007/QD-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 về 
việc ban hành quy chế thành lập, tổ chức và hoạt 
động của tổ chức phối hợp liên ngành. Trong đó có 
quy định một “nguyên tắc” rõ ràng là “tổ chức phối 
hợp liên ngành không thực hiện chức năng quản lý nhà 
nước”. Theo hệ thống pháp luật của Việt Nam, 
điều này vẫn có hiệu lực và thực tế thì đây chính là 
thách thức, rào cản lớn nhất đối với liên kết vùng. 

Như vậy là có một cách thức tiếp cận “ứng biến” 
được áp dụng trong phát triển khung thể chế liên 
kết vùng ĐBSCL và ở một số khu vực khác của 
Việt Nam. Sự cần thiết phải có một khung thể chế 
liên kết vùng ngày càng nhận được sự thống nhất 
cao hơn và được coi là điều căn bản để giải quyết 
những hiểm họa hiện hữu của biến đổi khí hậu và 
sự tăng thêm về tần suất cũng như mức độ nghiêm 
trọng của thiên tai. Đây cũng được coi là yếu tố tạo 
điều kiện cho sự phát triển hiệu quả của nền kinh 
tế hiện đại và hội nhập hơn, cung cấp các dịch vụ 
thiết yếu để phát triển bền vững.
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PHẦN 2.  
LỊCH SỬ LIÊN KẾT VÙNG TẠI VIỆT NAM
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Liên kết vùng và tiểu vùng không phải là khái 
niệm mới mà đã có từ cuối những năm 1990 khi 
Việt Nam đang trên con đường đổi mới (từ năm 
1987-2006, đặc biệt với sự thành lập của ba “vùng 
kinh tế trọng điểm” phía Bắc, Trung và Nam vào 
cuối năm 1997 đầu năm 1998 (theo Quyết định 
số 747/1997/QĐ-TTg, 1018/1997/QĐ-TTg và 
44/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn 
Kiệt và Phan Văn Khải, ban hành kế hoạch phát 
triển kinh tế xã hội đển năm 2010 của ba vùng kinh 
tế trọng điểm). Từ đó đến nay, liên kết vùng là một 
nội dung trong những thay đổi về chính sách, thể 
chế để phục vụ quá trình phát triển kinh tế. 

Hình 2: Chuyển đổi Nông nghiệp theo Chính sách  
Đổi mới 

Sau thời kỳ đổi mới, Việt Nam bước vào giai đoạn 
“hội nhập phát triển”. Tháng 3 năm 2007, Thủ 
tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ban hành 
Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg về việc ban hành 
Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ 
chức phối hợp liên ngành; theo đó, tổ chức phối 
hợp liên ngành được tổ chức dưới các hình thức 
Hội đồng, Ủy ban, Ban Chỉ đạo hoặc Ban công tác. 
Đây là nỗ lực đầu tiên để chính thức hóa liên kết 
vùng. Đáng chú ý, văn bản này quy định rõ một 
nguyên tắc là tổ chức phối hợp liên ngành không 
thực hiện chức năng quản lý nhà nước. Trong hệ 
thống pháp luật của Việt Nam thì nguyên tắc này 
vẫn còn hiệu lực và đây thực sự là rào cản, thách 
thức lớn nhất đối với liên kết vùng.

Ngày 16 tháng tư năm 2009, Thủ tướng Nguyễn 
Tấn Dũng ban hành Quyết định 492/2009/QĐ-TTg 
Phê duyệt Đề án thành lập vùng kinh tế trọng điểm 
vùng đồng bằng sông Cửu Long bao gồm Cần Thơ, 
An Giang, Kiên Giang và Cà Mau. Quyết định này 
đặt nền móng cho những sáng kiến tiếp theo về 

liên kết vùng sau này.

Ngày 12 tháng 02 năm 2014, Thủ tướng Nguyễn 
Tấn Dũng ban hành Quyết định số 245/QĐ-TTg phê 
duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 
vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu 
Long đến năm 2020, Định hướng đến năm 2030. 
Quy hoạch đưa vào các giải pháp liên kết và hợp 
tác vùng nhưng không thành lập tổ chức nào. Thay 
vào đó, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ (một cơ quan của 
Đảng) được giao thực hiện vai trò điều phối nhưng 
cơ quan này giải thể vào cuối năm 2017).

Ngày 25 tháng 6 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Tấn Dũng ban hành Quyết định số 941/
QĐ-TTg về việc thành lập tổ chức điều phối phát 
triển bốn vùng kinh tế trọng điểm giai đoạn 2015-
2020. Quyết định này có sửa đổi bổ sung đối với 
Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg nói trên, theo đó 
các tổ chức sau và trách nhiệm, quyện hạn được 
quy định rõ ràng hơn:

 y Ban Chỉ đạo điều phối các vùng kinh tế trọng 
điểm;

 y Hội đồng vùng của mỗi vùng kinh tế trọng điểm
 y Tổ Điều phối của các bộ, ngành, tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương trong vùng kinh tế trọng 
điểm.

Ngày 24 tháng 11 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Tấn Dũng ban hành Quyết định số 2059/
QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Hội đồng 
vùng kinh tế trọng điểm giai đoạn 2015 – 2020, 
theo đó Ban Chỉ đạo và 4 Hội đồng vùng của 4 
vùng kinh tế trọng điểm bao gồm ĐBSCL được 
thành lập. Quyết định này bổ sung cho Quyết định 
941/2015/QĐ-TTg, theo đó, nhân sự (Trưởng ban 
và các thành viên) của các tổ chức trên được quy 
định rõ ràng. Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ có tên trong 
danh sách thành viên Hội đồng Vùng kinh tế trọng 
điểm Đồng bằng sông Cửu Long. 

Ngày 6 tháng 4 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ 
ban hành Quy chế thí điểm liên kết phát triển kinh 
tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 
2016 – 2020 qua Quyết định số 593/QĐ-TTg. Phạm 
vi của văn bản này có sự khác biệt với các “Vùng 
kinh tế trọng điểm” nói trên vì bao trùm toàn bộ 
các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long. Đáng 
chú ý, mặc dù Quyết định này quy định chi tiết 



Lịch sử liên kết vùng tại Việt Nam 

11

trách nhiệm của các bộ và Ủy ban Nhân dân tỉnh 
song lại không quy định hay dẫn chiếu về những 
sắp xếp thể chế đã thành lập từ trước. Theo Quyết 
định này, một ban chỉ đạo cấp trung ương được 
thành lập. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng không phải là 
thành viên của ban này nên tăng cường phát triển 
đô thị khó có thể dược coi là một ưu tiên của vùng. 

Ngày 17 tháng 11 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Xuân Phúc ban hành Nghị quyết số 120/
NQ-CP về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu 
Long thích ứng với biến đổi khí hậu với mục tiêu 
đến năm 2050 và tầm nhìn đến năm 2100. Đây là 
một sáng kiến quan trọng của Chính phủ Việt Nam 

nhằm đảm bảo tương lai cho cùng Đồng bằng sông 
Cửu Long. Nghị quyết nêu rõ nhiệm vụ của các bộ 
và các tỉnh, những giải pháp ưu tiên bao gồm lập 
Quy hoạch vùng ĐBSCL, thành lập Hội đồng Điều 
phối vùng và  Quỹ Phát triển Bền vững ĐBSCL. Liên 
kết vùng là một chủ đề quan trọng và xuyên suốt.

Ngày 12 tháng 6 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ 
ban hành Quyết định số 825/QĐ-TTg về việc thành 
lập và ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng 
Điều phối vùng ĐBSCL giai đoạn 2020-2025 trong 
đó có quy định rõ về tư cách pháp nhân, cơ cấu tổ 
chức, chức năng, quyền hạn, hoạt động và ngân 
sách. 

ĐBSCL nhìn từ trên cao. 
Ảnh © GIZ/ Thomas Imo
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PHẦN 3.  
Lồng ghép phát triển Nông thôn  
và Đô thị thông qua liên kết vùng
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Báo cáo của GIZ (tác giả Soussan và McGrath, 
2018) đã xác định một số vấn đề cần giải quyết 
nhằm tăng cường liên kết trong bối cảnh cụ thể 
là tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí 
hậu và thiên tai tai tại các vùng đô thị mà trong 
đó các yếu tố nông thôn và đô thị tác động qua lại 
lẫn nhau. Báo cáo này cho rằng việc xác lập những 
phương thức tiếp cận mới để tăng cường thích ứng 
với biến đổi khí hậu là nội dung trọng tâm trong tư 
duy của Chính phủ về việc bằng cách nào có thể 
thực hiện hàng loạt các luật và quy định sẽ trình 
bày ở phần sau của báo cáo này, và như chúng ta 
sẽ thấy, đã dẫn đến việc thực hiện thí điểm cơ chế 
đổi mới, sáng tạo trong quy hoạch vùng ĐBSCL. 
Phương thức tiếp cận này đặt nội dung thích ứng 
vào vị trí trung tâm trong sự phát triển của vùng 
ĐBSCL trong tương lai và coi việc tăng cường hợp 
tác giữa các địa phương, các bộ, ngành là điều căn 
bản trong quá trình phát triển này.

Các vùng đô thị chắc chắn sẽ vượt ra khỏi địa giới 
của các tỉnh, có nghĩa là trong vùng đô thị sẽ phát 
triển đồng thời cả khu vực đô thị và nông thôn. 
Một vùng đô thị có thể được định nghĩa là một 
thành phố và các khu vực ven đô và nông thôn 
quanh nó, được kết nối với nhau thông qua hàng 
loạt các hệ thống liên hoàn tác động đến tất cả 
các chức năng vật chất, xã hội, kinh tế và sinh thái; 
điều này cũng phản ánh nhận định trong báo cáo 
gần đây của GIZ4 “hệ thống cấp nước, năng lượng, 
giao thông, rác thải của các thành phố thường 
vượt ra khỏi địa giới hành chính của trung tâm đô 
thị” (trang 5). Như vậy, sự tương tác là không thể 
tránh khỏi và không thể quản lý phát triển đô thị 
hay các khu vực nông thôn lân cận một cách hiệu 
quả nếu tách rời hai khu vực này khỏi nhau.

Dù không chính thức được xác định là các khu vực 
hành chính, sự tương tác của đô thị và nông thôn 
đã hiển thị trong các lĩnh vực quan trọng như quản 
lý nước và giảm nhẹ thiên tai mà hai lĩnh vực này 
là trọng tâm trong những thách thức mà ĐBSCL 
đang phải đối mặt. Các hoạt động lập quy hoạch/

4  Rosenzweig, C., Bader, D. & Ali, S. (2014) Tăng cường Khả năng Thích ứng với Biến đổi Khí hậu tại các Vùng Đô thị. Báo cáo 
của GIZ Bonn

kế hoạch và điều phối tại các vùng đô thị, khu vực 
chức năng mà ở đó hành động tại một địa điểm 
sẽ có tác động đến các khu vực khác của vùng, có 
thể được coi là điều căn bản nhằm tăng cường 
khả năng thích ứng và vượt qua những thách thức 
này. Ví dụ, các quyết định về đầu tư hạ tầng quản 
lý nước chỉ có thể phát huy hiệu quả ở quy mô 
vùng như vậy. Điều này cũng có thể được thể hiện 
trong các phương thức tiếp cận như mô hình thoát 
nước mưa đô thị theo hướng bền vững sẽ đề cập 
đến trong phần sau của báo cáo, ví dụ, một vùng 
đất ngập nước kiến tạo ở khu vực nông thôn có 
thể mang lại những lợi ích kinh tế và môi trường 
cho khu vực đó và đồng thời cũng là một nội dung 
trong chiến lược quản lý thoát nước đô thị.

Kết luận đưa ra trong báo cáo của hai tác giả 
Soussan và McGrath khá rõ ràng: để vượt qua 
những thách thức ngày càng tăng liên quan đến 
biến đổi khí hậu và thiên tai đòi hỏi phải có những 
hành động được phối hợp nhịp nhàng trên một số 
lĩnh vực và điều này phụ thuộc vào sự liên kết, phối 
hợp hiệu quả hơn giữa lập quy hoạch/kế hoạch 
với hành động của các khu vực hành chính khác 
mà từ đó sẽ dẫn đến sự cần thiết phải hiểu và tìm 
cách khuyến khích những thay đổi trong các hành 
động và ưu tiên của các khu vực hành chính liên 
quan. Sự tham gia của nhiều bên có liên quan khác 
nhau trong việc thảo luận về cách phát triển các hệ 
thống để đạt được mục tiêu này được cho là một 
nội dung căn bản trong quá trình này. Một kết luận 
quan trọng mà báo cáo đưa ra là “phương thức 
tiếp cận trong tăng cường hợp tác giữa các tỉnh 
với nhau có nhiều khả năng thành công hơn nếu 
đó là sự hợp tác được thiết lập dần một cách có 
hệ thống trong các lĩnh vực được xác định rõ và rõ 
ràng là mang lại các lợi ích thiết thực” (trang 70). 
Các nghiên cứu điển hình, thí điểm và tích cực học 
hỏi kinh nghiệm là điều quan trọng và các đối tác 
phát triển quốc tế có thể đóng vai trò hỗ trợ quá 
trình này. Nội dung này sẽ được thảo luận chi tiết 
ở phần sau của báo cáo này.
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PHẦN 4. Bối cảnh: 
Hệ thống kế hoạch và  
ngân sách tại Việt Nam
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Để phân tích tiềm năng của tăng cường liên kết 
vùng thì cần có sự am hiểu về cách thức hoạt động 
của hệ thống chính quyền của Việt Nam. Hiện nay, 
hệ thống kế hoạch và ngân sách của Chỉnh phủ chỉ 
bao gồm cấp trung ương và cấp tỉnh. Quản lý nhà 
nước của Việt Nam được chia theo ngành (do các 
bộ quản lý) và theo khu vực hành chính (các thành 
phố/tỉnh), cả hai đều có những giới hạn của riêng 
mình, có chiến lược, chương trình hoạt động và 
các ưu tiên. Đến nay, hệ thống chính quyền của 
Việt Nam chưa cho phép thành lập cơ quan/tổ 
chức mới có chức năng quản lý nhà nước (thực sự 
và chuyên trách), có đủ năng lực và ngân sách để 
thực hiện liên kết vùng.

Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội (KHPTKTXH) năm 
năm và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 
được xây dựng (KHĐTCTH) song song, là những 
văn bản chủ chốt, là cơ sở để lập kế hoạch đầu tư 
công theo quy định của Luật Đầu tư công 2014. 
KHĐTCTH bao gồm tất cả các dự án yêu cầu có sự 
đóng góp ngân sách trong khi KHPTKTXH và các 
chiến lược ngành bao gồm toàn bộ đầu tư ngành 
gồm cả các dự án được thực hiện bởi khu vực tư 
nhân. Ngoài ra, Luật Quy hoạch 2017 đã tạo sự đổi 
mới và đơn giản hóa hệ thống quy hoạch, ví dụ 
sự chuyển đổi sang quy hoạch vùng và ngân sách 
vùng, mà việc thực hiện đòi hỏi sự tăng cường 
năng lực đáng kể. Nội dung này sẽ được thảo luận 
chi tiết hơn ở phần sau của báo cáo. 

Hiệu quả của hệ thống thể chế lập kế hoạch và 
quản lý đầu tư có tầm quan trọng đặc biệt trong 
đầu tư cơ sở hạ tầng, vốn được coi là điều căn bản 
để đạt đến các mục tiêu phát triển quốc gia. Một 
báo cáo gần đây của Quỹ Tiền tệ Quốc tế5 cho rằng 
“cần phải có nhiều hạ tầng hơn với chất lượng tốt 
hơn để duy trì tăng trưởng kinh tế, hướng tới mức 
thu nhập cao hơn, bắt kịp những thay đổi sâu sắc 
về kinh tế và nhân khẩu, cung cấp dịch vụ tốt hơn 
cho người dân và đạt được Mục tiêu Phát triển 
Bền vững” (trang 128). Báo cáo cũng nhấn mạnh, 
việc đạt được mục đích này tùy thuộc rất nhiều 
vào một khung thể chế tích hợp và hiệu quả. 

Ở cấp trung ương, Chính phủ thực hiện phương 
thức tiếp cận từ trên xuống, giao trách nhiệm lập 
kế hoạch đầu tư hạ tầng cho các bộ khác nhau, ví 
dụ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi 

5 Schwarts, G. et al (2020) Quản trị hạ tầng có sức mạnh như thế nào trong giải quyết lãng phí đầu tư công IMF Washington D.C.

trường, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn và Bộ Xây dựng. 

Trong khi Chính phủ là cơ quan hành pháp, chủ trì 
tổ chức thực hiện kế hoạch, Đảng Cộng sản trong 
đó có cơ quan của Đảng là Ban Kinh tế Trung ương, 
Tỉnh ủy có trách nhiệm xây dựng định hướng chiến 
lược đầu tư hạ tầng và lập kế hoạch phát triển kinh 
tế xã hội, giám sát và chỉ đạo cơ quan chính phủ 
thực hiện kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu, 
đầu tư hạ tầng và liên kết vùng. Quốc hội là cơ 
quan phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 
cấp quốc gia và các kế hoạch đầu tư công quy mô 
lớn, xây dựng khung pháp lý, thực hiện giám sát 
việc xây dựng và thực hiện chính sách đầu tư, lập 
kế hoạch liên quan. Quốc hội cũng có trách nhiệm 
bảo vệ quyền lợi của người dân. 

Ở cấp tỉnh, quá trình phân cấp tại Việt Nam giúp 
cho 63 tỉnh thành được tự chủ trong nhiều quyết 
định liên quan đến phát triển trong những lĩnh vực 
thuộc thẩm quyền của Ủyy ban nhân dân (UBND) 
các tỉnh. Vấn đề là chưa có sự liên kết hoặc nếu có 
thì còn hạn chế giữa các kế hoạch và ưu tiên của 
các tỉnh khác kể cả khi những hành động tại một 
tỉnh có thể ảnh hưởng đến người dân và và khu 
vực ngoài địa giới hành chính của tỉnh đó.  Vẫn còn 
thiếu những hướng dẫn, các chỉ số và tiêu chí lựa 
chọn đầu tư phù hợp. Khung đầu tư và ngân sách 
do mỗi tỉnh tự xác lập và chưa cân nhắc một cách 
hiệu quả những khoản đầu tư tại một tỉnh, ví dụ 
xây dựng một con đê hoặc cống ngăn triều – có thể 
ảnh hưởng như thế nào đối với tỉnh lân cận. 

Ở cấp vùng, trong 20 năm qua, Chính phủ phê 
duyệt các quy hoạch ngành và chiến lược cho vùng 
ĐBSCL. Những kế hoạch và chiến lược này đưa ra 
định hướng chiến lược đối với từng ngành song 
chưa bao gồm ngân sách thực hiện và đầu tư. Các 
hội đồng vùng và ban chỉ đạo vùng đã được thành 
lập song không có ngân sách nên chưa đạt được 
tính bền vững và ý nghĩa tác động cao. 

Định hướng và khung chính sách do Đảng và Chính 
phủ xây dựng vẫn còn tồn tại nhiều khoảng trống, 
sự chồng chéo, không nhất quán giữa các bộ và 
các cơ quan khác nhau. Các bộ và các cục, vụ trong 
bộ được giao trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ 
khác nhau trong lập quy hoạch vùng, kế hoạch đầu 
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tư cơ sở hạ tầng và điều phối song vẫn còn thiếu 
sự gắn kết, ví dụ:

 y Bốn Vụ thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách 
nhiệm về các nhiệm vụ lập kế hoạch đầu tư, 
liên kết vùng, tỉnh tại ĐBSCL bao gồm: (1) lập 
kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; 
(2) thực hiện một số hoạt động theo Nghị quyết 
120 về biến đổi khí hậu, kế hoạch tổng hợp và 
điều phối; (3) xây dựng và thực hiện quy hoạch 
vùng ĐBSCL theo Luật Quy hoạch; và (4) lồng 
ghép biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai 
trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. 

 y Tổng Cục Phòng chống Thiên tai thuộc Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn chịu trách 
nhiệm đánh giá kỹ thuật và thiết kế các hoạt 
động ứng phó với thiên tai của Chính phủ cùng 
những vấn đề quan trọng như sạt lở bờ sông, 
bờ biển tại ĐBSCL. Từ năm 2011 đến năm 2020, 
Chính phủ đã đầu tư 866 dự án và mới chỉ đáp 
ứng được 40% nhu cầu dự kiến về cơ sở hạ 
tầng.

Có những hạn chế nhất định trong mỗi giai đoạn 
của vòng tuần hoàn đầu tư công – lập kế hoạch, 
phân bổ ngân sách và thực hiện. Định hướng trung 
hạn trong khung lập kế hoạch còn thiếu thực tế và 
chưa thấy rõ những cơ hội đầu tư mới. Không có 
kế hoạch về các dự án được thẩm định mà chỉ có 
danh mục các dự án được xác định trước mà có 
thể đã được phê duyệt và đưa vào ngân sách, chỉ 
chuyển từ giai đoạn thẩm định sang chính thức. 
Nguồn lực ngân sách được dàn mỏng giữa số 
lượng lớn các dự án đang thực hiện mà không xác 
định ưu tiên một cách có hệ thống trước khi đưa 
vào kế hoạch ngân sách. Thiếu hụt ngân sách để 
vận hành và bảo trì tài sản hạ tầng là một vấn đề 
tồn tại từ khá lâu.

Ở cấp tỉnh, những khó khăn trong lập kế hoạch và 
ngân sách đầu tư hạ tầng bao gồm:

 y Hàng năm, Tỉnh ủy của mỗi tỉnh ban hành một 
nghị quyết định hướng phát triển kinh tế xã hội 
cho tỉnh. Những nghị quyết này có thể không 
nhất quán với một khung tổng thể tăng cường 
liên kết, điều phối và lập kế hoạch liên tỉnh. 
Những nỗ lực điều phối và lập kế hoạch liên 
tỉnh đôi khi không thành công vì không thể sắp 
xếp cho mục tiêu lập kế hoạch liên tỉnh phù hợp 
với các mục tiêu của từng tỉnh ghi trong nghị 
quyết hàng năm của Đảng. 

 y Theo Luật Quy hoạch, các quy hoạch của tỉnh 
sẽ được tích hợp trong một quy hoạch phát 
triển tổng thể của tỉnh bao gồm các dự án liên 
tỉnh. Quá trình chuyển giao hiện chưa rõ ràng 
và nhiều vấn đề cần được thương thảo để đạt 
sự đồng thuận trong quá trình này. 

 y Một ưu tiên của Chính phủ trong thực hiện Dự 
án Phát triển ĐBSCL trong khung khổ Chính 
sách Phát triển mới của Ngân hàng Thế giới là 
phân bổ 400.000 triệu USD trong tổng ngân 
sách dự án cho các dự án hạ tầng liên tỉnh 
được các Bộ đề xuất và 600.000 triệu USD cho 
các dự án liên tỉnh được xây dựng thông qua 
sự thương thảo và đồng thuận giữa các tỉnh. 
Tuy nhiên, hiện vẫn cần tăng cường năng lực và 
hướng dẫn thực hiện các mục tiêu của dự án và 
đây cũng sẽ là một thách thức lớn.

Các tỉnh xây dựng chính sách khuyến khích, thu hút 
đầu tư trong và ngoài nước như chính sách giảm 
thuế, khả năng tiếp cận sử dụng đất và có sự cạnh 
tranh với nhau trong đầu tư. Sự chuyển đổi sang 
các chính sách khuyến khích với nền tảng là tăng 
cường liên kết vùng và tiểu vùng cần được ưu tiên. 
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PHẦN 5. Bối cảnh  
chính sách và pháp luật
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5.1. Luật Quy hoạch năm 2017 

Tháng 12 năm 2017, Quốc hội thông qua Luật Quy 
hoạch (Luật số 21/2017/QH14) và tháng 5 năm 
2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2019/
NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Quy hoạch. Những văn bản quan trọng này, 
cùng với một số biện pháp về chính sách pháp luật 
khác, nhằm tạo chất xúc tác cho một sự chuyển 
đổi quan trọng trong hệ thống kế hoạch và hành 
chính của Việt Nam. Lợi ích của quá trình đổi mới 
và phân cấp, phân quyền có thể nhận thấy nhưng 
rõ ràng là việc phát triển kinh tế hội nhập hiện đại 
cùng khả năng ứng phó với những thách thức như 
biến đổi khí hậu và hiểm họa thiên tai đòi hỏi phải 
có cơ chế để thực hiện phương thức tiếp cận tích 
hợp có sự điều phối và liên kết. Luật Quy hoạch và 
các giải pháp liên quan là phương tiện để đạt được 
điều này.

Một số giải pháp cụ thể liên quan đến liên kết cùng 
có thể được xác định trong đó quan trọng nhất là 
các khái niệm vùng và quy hoạch vùng là các bước 
trung gian để kết nối giữa cấp trung ương và địa 
phương:

 y Theo Điều 3.6 của Luật Quy hoạch 2017, vùng 
là một bộ phận của lãnh thổ quốc gia bao gồm 
một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
lân cận gắn với một số lưu vực sông hoặc có sự 
tương đồng về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã 
hội, lịch sử, dân cư, kết cấu hạ tầng và có mối 
quan hệ tương tác tạo nên sự liên kết bền vững 
với nhau.

 y Quy hoạch vùng là quy hoạch cụ thể hóa quy 
hoạch tổng thể quốc gia ở cấp vùng 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, xây dựng vùng liên tỉnh, 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 (Điều 3.7 – Luật Quy hoạch).  

Vì vậy, trọng tâm của những ý tưởng mới này, trước 
hết là chuyển những ưu tiên phát triển quốc gia 
thành hành động hiệu quả ở cấp vùng, và thứ hai 
là tăng cường liên kết giữa các tỉnh ở những lĩnh 
vực đã được xác định rõ dựa trên điều kiện địa lý 
và kinh tế-xã hội. Phương thức tiếp cận trong Luật 

6  ibid

Quy hoạch sẽ mang lại nhiều lợi ích theo nhiều 
cách khác nhau và phản ánh hành trình phát triển 
của Việt Nam hướng tới nền kinh tế và xã hội hiện 
đại, hướng ngoại. Một trong những lĩnh vực quan 
trọng có thể mang lại lợi ích rõ ràng như đã đề cập 
đến ở phần trước của báo cáo6 là tăng cường khả 
năng thích ứng với biến đổi khí hậu và thiên tai 
cũng như những thay đổi tiêu cực về môi trường 
cho người dân và cộng đồng. Đây là những thách 
thức lớn trong quá trình phát triển mà Việt Nam 
phải đối mặt và đồng thời cũng là những lĩnh vực 
không thể được giải quyết một cách hiệu quả và 
nhất quán ở cấp độ từng tỉnh 

Điều 5 của Luật Quy hoạch quy định thứ tự các 
cấp độ quy hoạch từ quy hoạch cấp quốc gia đến 
cấp vùng và cấp tỉnh. Điều 6 quy định mối quan 
hệ giữa các loại quy hoạch và nêu rõ “Quy hoạch 
vùng phải phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia; 
quy hoạch tỉnh phải phù hợp quy hoạch vùng, quy 
hoạch cấp quốc gia” (Điều 6.3). Các quy hoạch 
khác như quy hoạch nông thôn, quy hoạch đô thị, 
quy hoạch ngành và quy hoạch dặc biệt cũng phải 
phù hợp với cơ cấu trong đó tất cả  các hoạt động 
quy hoạch và phát triển phải là phương tiện để 
thực hiện các ưu tiên, mục tiêu phát triển tổng thể 
của quốc gia.  

Nghị định 37/2019/NĐ-CP và một số giải pháp 
khác đưa ra những cơ chế thực hiện các quy định 
của Luật Quy hoạch. Trong hầu hết các trường 
hợp, việc lập và thực hiện quy hoạch ở cấp trung 
ương và cấp tỉnh sẽ thông qua các cơ chế, thể chế 
hiện có, tuy sẽ đòi hỏi phải có những đổi mới và 
tăng cường năng lực nhất định. Quy hoạch vùng 
là một vấn đề khác vì hiện chưa có cơ chế, thể chế 
về lập và thực hiện quy hoạch ở cấp độ này. Điều 
này được ghi rõ trong Điều 8.3 của Nghị định 37 đề 
cập đến sự cần thiết phải thành lập một cơ quan 
chịu trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch vùng. Vai 
trò của đơn vị thể thế mới này bao gồm sự cần 
thiết phải tích hợp các nội dung của các quy hoạch 
ngành và các quy hoạch khác nhau trong các quy 
hoạch chung của vùng, cũng như phải ” Đôn đốc, 
theo dõi và giải quyết các vấn đề phát sinh trong 
quá trình lập quy hoạch tỉnh” (Điều 8.3.e). Điều 
này cho thấy quy hoạch của các tỉnh khác nhau 
trong một vùng có thể thiếu sự liên kết, điều phối 
hay thậm chí mâu thuẫn trong các lĩnh vực như 
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phòng chống thiên tai, phát triển hạ tầng hay một 
số lĩnh vực không chỉ giới hạn bởi các địa giới hành 
chính. 

Điều 29 của Luật Quy hoạch quy định Thủ tướng 
Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định quy 
hoạch vùng. Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy 
hoạch tỉnh là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 
thành viên của Hội đồng thẩm định bao gồm đại 
diện Bộ, cơ quan ngang Bộ, địa phương và tổ chức, 
cá nhân khác có liên quan. Đây là quy định thể chế 
cụ thể duy nhất trong Luật Quy hoạch, Nghị định 
37 và các quy định khác.

Cơ chế, thể chế cụ thể làm căn cứ để lập và thực 
hiện quy hoạch vùng còn chưa rõ ràng mặc dù 
Nghị định 37 đã dẫn chiếu những thuật ngữ chung 
liên quan đến thành lập các ủy ban giám sát và 
thuê tư vấn lập quy hoạch. Một vấn đề cần được 
quy định là ở cấp vùng có các cơ quan với nhiệm 
vụ và nguồn lực chuyên trách, có trách nhiệm lập 
và thực hiện quy hoạch không, và liệu các cơ chế  
về những chức năng này thuộc một cơ quan điều 
phối tập hợp được các tỉnh, bộ và các cơ quan, 
đơn vị liên quan khác, để cơ quan này sẽ là đơn vị 
chủ chốt có nhiệm vụ phát triển vùng hay không. 
Cần phải tích lũy kinh nghiệm về những cơ chế này 
và lập quy hoạch vùng ĐBSCL7 là bước quan trọng 
đầu tiên của quá trình này. Quy hoạch này sẽ được 
thảo luận chi tiết ở phần tiếp theo của báo cáo.

5.2. Nghị quyết 120/NQ-CP và Chỉ thị 
23/2019/CT-CP  

Hai văn bản chính sách quan trọng của Chính phủ 
liên quan đến phát triển liên kết vùng ĐBSCL là 
Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 
2017 về Phát triển bền vững ĐBSCL Thích ứng với 
Biến đổi Khí hậu và Chỉ thị 23/CT-CP ngày 5 tháng 
9 năm 2019 về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 
120/NQ-CP. Hai văn bản này cho thấy một tầm 
nhìn phát triển khác trong các giải pháp chính sách 
của Chính phủ trong đó việc xây dựng cơ chế, thể 
chế để liên kết vùng tốt hơn gắn với những nhóm 
thách thức trong tăng cường phát triển bền vững 
và thích ứng với biến đổi khí hậu. Hai văn bản cũng 
nêu rõ sự cần thiết phải ứng phó với các vấn đề 
ngày càng nghiêm trọng hơn về biến đổi khí hậu 

7  Royal Haskoning DHV (2020) Báo cáo Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long chuẩn bị cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư với sự 
hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới, Hà Nội.

và thiên tai tại ĐBSCL: “ Đồng bằng sông Cửu Long 
có nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đang đối 
mặt với nhiều thách thức do đây là vùng đất mẫn 
cảm với thay đổi của tự nhiên. Biến đổi khí hậu và 
nước biển dâng diễn ra nhanh hơn dự báo, gây ra 
nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, ảnh hưởng 
đến sinh kế và đời sống của người dân (Nghị quyết 
120, đoạn 3).

Nghị quyết xác định rõ thiếu liên kết vùng là một 
trong những vấn đề cần giải quyết “công tác quản 
lý nhà nước trong một số lĩnh vực, phân cấp giữa 
địa phương và trung ương còn chồng chéo, thiếu 
sự phối hợp chặt chẽ; các cơ chế điều phối phát 
triển vùng đồng bằng sông Cửu Long chưa phát 
huy tác dụng” (Nghị quyết 120, đoạn 4). Ở một 
mức độ nào đó, Nghị quyết 120 và Chỉ thị 23 cũng 
là giải pháp khi trong những nỗ lực liên kết vùng 
và quy hoạch vùng ĐBSCL trước đây còn chưa đạt 
được nhiều kết quả dù đã có thực hiện thí điểm. 

Tầm nhìn của Nghị quyết này là hướng tới tương 
lai thịnh vượng của ĐBSCL dựa trên phát triển kinh 
tế bền vững, hiện đại hóa và mở rộng dịch vụ, hạ 
tầng toàn vùng. Trọng tâm của tầm nhìn là nhận 
thức rõ về sự cần thiết phải tăng cường khả năng 
thích ứng đối với những xu hướng của vùng về 
biến đổi khí hậu và thiên tai. Theo Nghị quyết, hội 
nhập và liên kết ở cấp độ cao hơn trong nội bộ 
vùng và với Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực 
phía Nam được xác định là điều căn bản để thực 
hiện tầm nhìn này. Nghị quyết cũng nêu rõ cần lập 
quy hoạch vùng ĐBSCL và cần nỗ lực để “thực hiện 
cơ chế liên kết phát triển vùng và tiểu vùng sinh 
thái” (mục 4.a) song điều này đòi hỏi phải có cơ 
chế hiệu quả hơn nhằm tăng cường điều phối giữa 
các bộ và chính quyền địa phương ở các khu vực 
khác nhau. 

Chỉ thị 23 được dự thảo năm 2019, một phần 
nhằm khắc phục tiến độ còn chậm trong thực hiện 
các nội dung của Nghị quyết 120. Chỉ thị có ghi “các 
cấp, các ngành, các địa phương trong phạm vi thẩm 
quyền, trách nhiệm của mình còn thiếu chủ động” 
trong hành động tăng cường phát triển bền vững 
ĐBSCL thích ứng với BĐKH. Nghị Quyết đề nghị các 
cơ quan “khẩn trương xây dựng thể chế điều phối 
vùng, tạo cơ chế phát triển bền vững Đồng bằng 
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sông Cửu Long, đây được coi là điều quan trọng để 
thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết.

Chỉ thị cũng xác định Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ 
quan chủ trì xây dựng cơ chế liên kết và đề xuất 
thành lập Hội đồng vùng do Phó Thủ tướng Chính 
phủ làm Chủ tịch; Bộ KHĐT cũng có trách nhiệm 
phối hợp với các bộ chủ quản và chính quyền các 
tỉnh để xác định và đề xuất thể chế liên kết vùng. 
Cuối cùng, Chỉ thị cũng ghi rõ cần “tập trung xây 
dựng Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long 
giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 
theo quy định của pháp luật về quy hoạch”. Mục 
đích của Nghị quyết 120 và Chỉ thị 23 rất rõ ràng, 
tạo đà cho quá trình liên kết và quy hoạch vùng 
chưa được triển khai nhanh trong thời gian qua và 
thực hiện theo các quy định của Luật Quy hoạch.

Thực hiện Nghị quyết 120 đòi hỏi phải có nỗ lực 
của nhiều ngành và và nhiều cấp hành chính. Bộ 
Tài nguyên và Môi trường đã và đang được giao 
trách nhiệm điều phối nỗ lực của tất cả các bộ và 
các địa phương trong thực hiện Nghị quyết 120. Bộ 
KHĐT được giao nhiệm vụ cụ thể là tăng cường cơ 
chế liên kết vùng  và quy hoạch vùng; các bộ khác 
như Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn, Bộ Công thương cũng được 
giao những nhiệm vụ khác nhau.

Hai năm sau khi khi ban hành Nghị quyết 120, 
tháng 9 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành 
Chỉ thị 23 về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 
120/NQ-CP về Phát triển Bền vững ĐBSCL. Chỉ thị 
23 khẳng định định hướng của Nghị quyết 120 và 
nhấn mạnh những nhiệm vụ quan trọng bao gồm 
lập quy hoạch vùng và hệ thống thông tin tích hợp 
của vùng, thành lập Hội đồng điều phối vùng và 
những đổi mới tích hợp về không gian cần thiết để 
chuyển đổi kinh tế và tăng cường khả năng chống 
chịu khí hậu của ĐBSCL.

5.3. Quyết định 825 và Hội đồng Điều 
phối vùng ĐBSCL

Để đáp ứng yêu cầu và tạo điều kiện thiết lập liên 
kết vùng hiệu quả hơn tại ĐBSCL, ngày 12 tháng 6 
năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết 
định số 825/QĐ-TTg về việc thành lập và ban hành 
quy chế hoạt động của Hội đồng Điều phối vùng 
ĐBSCL giai đoạn 2020-2025. Việc thành lập Hội 

đồng Điều phối vùng (HĐĐPV) là tiền đề để phê 
duyệt Chương trình trị giá một tỷ USD của Ngân 
hàng Thế giới, do Bộ KHĐT thiết kế thông qua một 
quy trình tham vấn sâu với cơ quan, tổ chức liên 
quan của Chính phủ và vùng ĐBSCL.

Nhiệm vụ của HĐĐPV được xác định như sau:

“thực hiện chức năng tham mưu, đề xuất với Thủ 
tướng Chính phủ và giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ 
đạo, điều phối, kiểm tra, giám sát việc thực hiện 
liên kết vùng, phát triển bền vững đồng bằng sông 
Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu bao gồm 
cả phát triển vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng 
sông Cửu Long” (Điều 2).

Như vậy nhiệm vụ chính của HĐĐPV là hỗ trợ xây 
dựng và thực hiện các hoạt động liên tỉnh, tăng 
cường chuyển đổi kinh tế bền vững, thông minh, 
thích ứng với biến đổi khí hậu tại ĐBSCL. Hội đồng 
sẽ đề xuất với Thủ tướng Chính phủ danh mục 
các kế hoạch, dự án ưu tiên đầu tư có tính chất 
liên tỉnh thực hiện tại vùng ĐBSCL trong giai đoạn 
2021-2030. HĐĐPV sẽ không đảm nhận chức năng 
về ngân sách vì trong thời điểm hiện nay điều này 
không được Hiến pháp cho phép, sự kết nối trong 
quy trình về ngân sách sẽ được thực hiện thông 
qua quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh.

Chi phí vận hành của HĐĐPV được chi trả từ ngân 
sách nhà nước (thông qua kế hoạch hàng năm 
của Bộ KHĐT, các bộ/địa phương tham gia) song 
dự kiến sẽ có sự hỗ trợ từ quốc tế. Trên khía cạnh 
pháp lý, HĐĐPV sẽ không có con dấu riêng mà có 
thể sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ 
hoặc các bộ đại diện. Hội đồng dự kiến họp hai 
lần một năm và đáng chú ý là HĐĐPV có thể ban 
hành nghị quyết để các bộ, ngành, địa phương 
thực hiện. 

HĐĐPV có trách nhiệm xây dựng hướng dẫn về 
thể chế và tài chính để thực hiện cơ chế này. Một 
nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Hội đồng là 
điều phối công tác lập, thực hiện và giám sát thực 
hiện Quy hoạch vùng ĐBSCL. Từ đó sẽ xây dựng 
các kế hoạch liên kết vùng hàng năm bao gồm cập 
nhật danh mục dự án đầu tư hạ tầng công tại vùng 
ĐBSCL cũng như theo dõi, giám sát, cập nhật Quy 
hoạch vùng ĐBSCL khi cần thiết.  
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Thành viên Hội đồng đã được xác định trong đó 
Phó Thủ tướng Chính phủ là Chủ tịch, có đại diện 
từ các bộ chủ chốt (Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư là 
Phó Chủ tịch Thường trực), Ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố, đại diện của cộng đồng các nhà khoa 
học, doanh nghiệp.  Việc thành lập Hội đồng với 
đại diện cấp cao và thẩm quyền cao nhằm mục 
đích đảm bảo rằng việc phát triển ĐBSCL được 
thực hiện có sự điều phối, đảm bảo sự tăng trưởng 
kinh tế bền vững, thích ứng với BĐKH. Khác với 
những sắp xếp thể chế trước đây nhằm vào liên 
kết vùng ĐBSCL, nhiệm vụ của HĐĐPV lần này bao 
gồm những hành động quan trọng, hướng tới thúc 
đẩy phát triển bền vững của vùng.

Trước hết, Hội đồng có trách nhiệm giám sát thực 
hiện Quy hoạch vùng ĐBSCL dự kiến sẽ được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt vào cuối năm 2020. Kế 
hoạch Đầu tư công giai đoạn 2021-2025 sẽ đồng 
hành cùng với Quy hoạch vùng ĐBSCL và bao gồm 
các tiêu chí, chỉ số lựa chọn các dự án hạ tầng lớn 
(các tiêu chí, chỉ số này do Tổ chức GIZ hỗ trợ xây 
dựng). Ngân hàng Thế giới cung cấp khoản vay 1 
tỷ USD cho những dự án này song nhu cầu ngân 
sách thực tế để thực hiện Quy hoạch ĐBSCL sẽ cao 
hơn con số này rất nhiều. Theo đề xuất chương 
trình hỗ trợ ngân sách có mục tiêu phát triển của 
Ngân hàng Thế giới, các bộ sẽ là chủ dự án trị giá 
400.000 triệu USD dành cho các dự án liên tỉnh, đa 
ngành, và các tỉnh là chủ dự án 600.000 triệu USD 
từ ngân sách phân bổ cho các dự án của tỉnh và liên 
tỉnh. Đề xuất chương trình đưa ra hai cơ chế giải 
ngân: (1) Chính phủ đóng góp ngân sách cho ngân 
sách trung ương sau đó ngân sách trung ương 
được phân bổ cho các bộ và các tỉnh; (2) Chính phủ 
đóng góp ngân sách cho ngân sách trung ương, 
ngân sách trung ương sẽ được phân bổ cho các 
bộ nhưng các tỉnh sẽ phải vay lại từ ngân sách nhà 
nước và trả khoản nợ này. Cơ chế thứ nhất được 
đề xuất lựa chọn. Dù theo cơ chế nào thì các dự 
án của tỉnh và liên tỉnh cũng sẽ cần phải được xây 
dựng thông qua một quá trình thương thảo giữa 
các tỉnh để đạt đến sự đồng thuận. Tăng cường 
năng lực và hướng dẫn thực hiện quy trình này cần 
được xây dựng và đây cũng sẽ là một thách thức. 

Thứ hai, nhiệm vụ của HĐĐPV còn bao gồm việc 
thành lập các nhóm công tác theo ngành, tiểu 
vùng. Bộ Xây dựng và Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn đã thành lập Tổ Công tác thông 

qua quyết định của Bộ, trong đó có danh sách 
thành viên Tổ công tác, tổ trưởng cũng như những 
lĩnh vực rộng mà tổ công tác sẽ thực hiện theo vai 
trò và trách nhiệm của bộ. Đây là một bước quan 
trọng đầu tiên. Tuy nhiên, HĐĐPV cũng cần hướng 
dẫn về ngân sách và tổ chức của các Tổ công tác để 
các Tổ trưởng có thể xây dựng cơ cấu, nhiệm vụ, 
vai trò, trách nhiệm của Tổ cũng như các chủ đề 
mà Tổ Công tác sẽ thực hiện. 

Các Tổ Công tác nên là những đơn vị cố vấn và dự 
thảo hướng dẫn trình cho HĐĐPV ban hành để hỗ 
trợ thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến các nội 
dung nêu trên và các ngành, lĩnh vực khác. Các Tổ 
công tác sẽ chưa có đủ năng lực hay nguồn lực để 
thực hiện những nhiệm vụ này.  

Để chuẩn bị, các Tổ Công tác đã được lập ra cần 
rà soát, thương thảo và thảo luận các vấn đề và 
phương án, tạo sự đồng thuận trong tổ chức và 
hoạt động của Tổ. Mặc dù việc thành lập các Tổ 
Công tác là một bước đổi mới quan trọng, vẫn còn 
có một số vấn đề thể chế cần được giải quyết để 
các Tổ này có thể thực hiện nhiệm vụ của mình 
hiệu quả hơn, bao gồm:  

1. Chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc, hệ thống 
theo dõi và đánh giá: ai làm gì và khi nào trong 
quá trình hoạt động và tương tác với HĐĐPV?

2. Phạm vi hoạt động của các Tổ Công tác và chiến 
lược thông tin, truyền thông?

3. Mối liên hệ và quan hệ với HĐĐPV và giữa các 
Tổ Công tác với nhau, các trường đại học, học 
viện, hiệp hội, học giả.

4. Huy động sự tham gia hiệu quả của các nhà 
lãnh đạo cấp trung ương và cấp tỉnh, cần có 
cơ chế gì để đảm bảo sự tham gia này thực sự 
thiết thực và bền vững?

5. Xây dựng tầm nhìn dài hạn và chiến lược cho 
các Tổ Công tác và kế hoạch hành động để thực 
hiện chiến lược. Tổ chức GIZ sẽ có những hỗ trợ 
ban đầu về các lĩnh vực tích hợp phát triển đô 
thị và nông thôn;

6. Ở ĐBSCL có các tiểu vùng như Đồng Tháp Mười, 
Duyên Hải Phía Đông, Tứ Giác Long Xuyên, Bán 
đảo Cà Mau và mỗi tiểu vùng lại có đặc điểm và 



Cập nhật Báo cáo Liên kết vùng tại Đồng bằng sông Cửu Long

22

vấn đề khác nhau về thủy văn, kinh tế - xã hội, 
môi trường và sinh thái. Các Tổ Công tác nên có 
sự trao đổi để xác định vai trò tiềm năng của 
các nhóm đại diện cho các tiểu vùng khác nhau 
trong Tổ Công tác. 

7. Cần có sự đồng thuận trong Tổ Công tác về 
những cơ chế  thúc đẩy lợi ích chung, có tính 
đến lợi ích cạnh tranh giữa các thành viên ở cấp 
quốc gia và cấp tỉnh trong Tổ Công tác. 

8. Một ưu tiên của HĐĐPV là tăng cường sự tham 
gia của khu vực tư nhân, góp phần vào các giải 
pháp mà ĐBSCL phải đối mặt trong quá trình 
phát triển. Các Tổ Công tác cần lựa chọn các 
vấn đề theo ngành có thể thu hút sự tham gia 
của khu vực tư nhân và cùng phối hợp với các 
cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp xây dựng kế 
hoạch hành động.         

Mặc dù vậy, mô hình HĐĐPV cũng tồn tại một số 
thách thức. So với nguyên tắc “liên kết phải xuất 
phát từ nhu cầu”, sự tham gia khiêm tốn của các 
tỉnh và khối doanh nghiệp, học giả trong HĐĐPV 
(đặc biệt không có vai trò trong Thường trực 
HĐĐPV) sẽ làm hạn chế việc thực hiện nguyên tắc 
này. Chức năng nhiệm vụ của Tổ điều phối (TĐP) 
các cấp do Hội đồng thành lập chủ yếu là tham 
mưu, tổng hợp. Các Tổ Điều phối  sẽ phát huy 
hiệu quả tốt hơn nếu chủ động tổ chức các diễn 
đàn thảo luận để xây dựng sáng kiến liên kết. So 
với nguyên tắc “chia sẻ công bằng lợi ích nảy sinh 
từ liên kết”, Quy chế hiện nay chưa làm rõ cơ chế 
chia sẻ lợi ích này, từ việc hưởng lợi từ các chương 
trình, dự án được đầu tư từ ngân sách trung ương, 
đến việc tiếp cận và sử dụng các công trình công 
cộng  mang tính chất vùng khi được đặt ở địa bàn 
một tỉnh cụ thể, cũng như sự giám sát, phản hồi 
về mức độ đáp ứng của các hoạt động điều phối 

Lãnh đạo Bộ Xây dựng và GIZ  thảo luận về tăng cường hợp tác  
trong phát triển đô thị, môi trường và hạ tầng. Ảnh © GIZ
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liên kết so với kỳ vọng của người sử dụng cuối 
cùng (cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp và hợp 
tác xã). Đối chiếu với nguyên tắc “xác định rõ ràng 
trách nhiệm các bên”, Quy chế hiện nay cũng chưa 
phân định rõ vai trò và trách nhiệm của cấp trung 
ương và địa phương. Việc xây dựng cơ cấu điều 
phối vùng chủ yếu dựa trên bộ máy nhân sự kiêm 
nhiệm với nguồn lực tài chính dự kiến sẽ được 
phân bổ trong ngân sách chi thường xuyên của các 
bộ ngành và địa phương vốn hạn hẹp. Điều này sẽ 
làm hạn chế hiệu quả và trách nhiệm giải trình của 
các bên. Về cơ bản, bộ máy đảm bảo được chức 
năng “chỉ đạo” nhưng chức năng “điều phối” thì 
lại mờ nhạt, đòi hỏi phải có một khung khổ hoàn 
thiện hơn để đạt hiệu quả cao. Ngoài ra, vẫn còn 
thiếu vắng một cơ quan đóng vai trò kết nối hoạt 
động giữa các tỉnh đặt tại vùng. Nên có môt diễn 
đàn trao đổi trực tiếp để xây dựng ý tưởng và phối 
hợp hành động giữa các tỉnh. Hiện tại, mô hình 

HĐĐPV  mới chỉ huy động sự tham gia của doanh 
nghiệp, các học giả và đội ngũ tư vấn với vai trò là 
lực lượng tham mưu, tham vấn mà chưa trực tiếp 
giao cho họ những vai trò cụ thể, trực tiếp tham 
gia các hoạt động liên kết, chưa phát huy được 
tiềm năng của các nhóm này.  

Phái đoàn Đại sứ quán Thụy Sĩ đến thăm và 
làm việc với GIZ tại Cần Thơ. Ảnh © GIZ
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PHẦN 6. Quy hoạch  
vùng Đồng bằng sông Cửu Long 
với phương thức tích hợp



Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long với phương thức tích hợp

25

Dự thảo Quy hoạch vùng ĐBSCL8 (QHVĐBSCL) 
được tham vấn và lấy ý kiến vào tháng 7 năm 2020 
và hiện vẫn chưa hoàn thành. Mặc dù vậy, mục 
đích, phương thức tiếp cận tổng thể và nội dung 
của quy hoạch là rõ ràng. Dự thảo báo cáo cho biết 
QHVĐBSCL được lập nhằm:

 y Tạo điều kiện để các bên liên quan đạt sự thống 
nhất về những định hướng chủ yếu trong quy 
hoạch vùng;

 y Hỗ trợ và điều chỉnh chương trình đầu tư 
ngắn hạn (đến năm 2030) là một phần của 
QHVĐBSCL.

 y Đảm bảo sự liên kết và thống nhất giữa các quy 
hoạch cấp trung ương, cấp vùng và cấp tỉnh.

 y Cung cấp thông tin và định hướng cho các tỉnh 
và cho công tác lập quy hoạch của các tỉnh 
trong tương lai (Dự thảo báo cáo QHVĐBSCL, 
trang 1).

Mối liên hệ giữa QHVĐBSCL với tầm nhìn chủ đạo 
của Luật Quy hoạch khá rõ ràng – nhằm mục đích 
lập một quy hoạch có sự tham gia của các bên 
chủ chốt có liên quan và tạo sự kết nối giữa cấp 
quốc gia, cấp vùng và cấp tỉnh để giải quyết những 
thách thức chủ yếu trong quá trình phát triển của 
vùng. Đây là quy hoạch vùng thí điểm – một cấp 
quy hoạch mới được đưa ra trong Luật Quy hoạch. 
Đây cũng là một bước quan trọng để vùng ĐBSCL 
đối phó với những áp lực có thể gây nguy hại đối 
với cuộc sống và sinh kế của 20 triệu người dân 
sinh sống ở khu vực có tầm quan trọng chiến lược 
này9. Quy hoạch vùng này được coi là cần thiết “vì 
sự phát triển bên vững thích ứng với biến đổi khí 
hậu của ĐBSCL, phù hợp với điều kiện vùng theo 
phương thức tích hợp thống nhất quy hoạch phát 
triển các ngành nghề, lĩnh vực và các sản phẩm 
chủ đạo” (trang 1).

Báo cáo đề cập đến những thách thức đa phương 
diện mà ĐBSCL phải đối mặt liên quan đến biến 
đổi khí hậu, thiên tai và sự xuống cấp về môi 
trường, làm rõ sự cần thiết vì sao những vấn đề 
này cần được giải quyết ở cấp độ vùng thay vì cấp 
độ từng tỉnh. Tầm quan trọng của vùng trong nền 
kinh tế quốc dân (đóng góp 18% GDP), đặc biệt 
trong sản xuất nông nghiệp và xuất khẩu nông sản. 

8 Trong các phần khác của báo cáo này Quy hoạch vùng ĐBSCL với phương pháp tích hợp cũng được gọi là Quy hoạch vùng đồng 
bằng sông Cửu Long (QHVĐBSCL)

9 Soussan, J. & McGrath, T. (2018) Đánh giá Thích ứng với Biến đổi khí hậu tại các đô thị Việt Nam. GIZ, Hà Nội. 

Một trong những mục đích chính của quy hoạch 
là nhằm tiếp tục đảm bảo sự thịnh vượng và phát 
triển của vùng ĐBSCL. Báo cáo của QHVĐBSCL 
xác định một “quan điểm phát triển vùng” dựa 
trên các vấn đề chủ yếu được xác định trong Nghị 
Quyết số 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017 
về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến 
đổi khí hậu. Quy hoạch này chứa đựng nhiều hành 
động cụ thể và khai thác tối đa tiềm năng vì sự 
phát triển bền vững của vùng giai đoạn tới năm 
2030, tầm nhìn tới 2050. Những hành động này 
tập trung vào các lĩnh vực chiến lược được đề cập 
trong phần còn lại của mục này.

Báo cáo QHVĐBSCL hướng đến tạo sự kết nối giữa 
một bên là các hành động cần thiết để giải quyết 
những thách thức cụ thể và tận dụng các cơ hội 
của ĐBSCL và một bên là đáp ứng các mục tiêu và 
những ưu tiên ở cấp quốc gia trong Chiến lược 
Quốc gia về Phát triển Kinh tế Xã hội cùng với các 
kế hoạch và chính sách quốc gia khác. Tuy nhiên 
vẫn còn tồn tại một số căng thẳng giữa hai bên vì 
ở một số khía cạnh nào đó thì ĐBSCL vẫn có những 
đặc điểm riêng biệt về môi trường, kinh tế và xã 
hội. Và phương thức tiếp cận cốt lõi để điều hòa 
sự căng thẳng này là áp dụng tầm nhìn trong Nghị 
quyết của Chính phủ số 120/NQ-CP năm 2017 về 
Phát triển Bền vững ĐBSCL Thích ứng với BĐKH 
làm cơ sở để xác lập các ưu tiên quy hoạch phù 
hợp với khu vực  và theo đúng với chính sách quốc 
gia. Nghị quyết này đưa ra một phương thức tiếp 
cận tích hợp và thích ứng với biến đổi khí hậu 
trong phát triển ĐBSCL và nhấn mạnh sự cần thiết 
phải có “một mô hình phát triển và tổ chức không 
gianphù hợp” cho cả vùng. 

Trên cơ sở này, QHVĐBSCL xác định sự cần thiết 
phải tăng cường liên kết vùng và mối liên hệ giữa 
các địa phương trong một vùng và giữa các vùng 
với nhau cũng như với thành phố Hồ Chí Minh và 
vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. QHVĐBSCL 
cũng cho rằng không thể thưc hiện được các cấp 
độ liên kết và hội nhập này nếu thiếu vắng các cơ 
chế, thể chế phù hợp để thúc đẩy liên kết. Quy 
hoạch cũng đưa ra một phương thức tiếp cận có 
thể thực hiện liên kết thông qua việc thành lập Hội 
đồng Điều phối vùng như đã đề cập ở trên. 
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QHVĐBSCL cũng nỗ lực để tạo sự cân bằng giữa 
việc phát huy những thế mạnh kinh tế hiện có của 
ĐBSCL trong các lĩnh vực mang lại giá trị cao như 
nông nghiệp và thủy sản và phát triển các ngành 
nghề mới như công nghiệp xanh và năng lượng tái 
tạo. Phát triển hạ tầng và mở rộng dịch vụ là trọng 
tâm của quy hoạch cùng với tăng cường quản lý 
tài nguyên thiên nhiên, tăng cường khả năng thích 
ứng với những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu 
và thiên tai. IMF10 cho rằng đầu tư chiến lược hiệu 
quả cho cơ sở hạ tầng chủ chốt là điều kiện cần 
để hiện đại hóa và tăng trưởng kinh tế bền vững, 
và điều này có đạt được hay không tùy thuộc vào 
khung quản trị và thể chế mà ở đó những quyết 
định đầu tư được đưa ra. Báo cáo cũng phân tích 
và minh chứng cho “mối liên hệ quan trọng về mặt 
kinh tế và thống kê giữa sức mạnh của các thể chế 
quản lý đầu tư và hiệu quả đầu tư công” (trang 

10  Schwarts, G. et al (2020) Quản trị hạ tầng có sức mạnh như thế nào trong giải quyết lãng phí đầu tư công. IMF Washington D.C.

38 của báo cáo). Quản lý nguồn nước là một phần 
quan trọng trong mối quan hệ này cũng với những 
phương thức tiếp cận mới như kinh tế số và phát 
triển điện lưới thông minh. Đây là những lĩnh vực 
căn bản để kiến tạo một bối cảnh thuận lợi cho sự 
phát triển bền vững và hiện thực hóa các cơ hội 
tăng trưởng mới.

QHVĐBSCL cũng phân tích rõ những nội dung này 
cần được giải quyết với sự liên kết trong vùng. Cấp 
độ vùng chính là “mối liên kết còn thiếu” giữa các 
cấp quốc gia và cấp tỉnh trong quy hoạch truyền 
thống. Nhưng để có được sự liên kết này đòi hỏi 
phải có cơ chế, thể chế thích hợp trong điều phối 
và quy hoạch cấp vùng – là cho cả vùng ĐBSCL hay 
đối với một số nội dung chỉ có các tiểu vùng ĐBSCL. 
Điều này là đúng trên quy mô lớn song ở đây có 
thể minh họa qua việc xem xét hai nội dung trọng 

Đại biểu tại hội thảo  “Hỗ trợ quy hoạch Phát triển ĐBSCL”. 
Ảnh © GIZ
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tâm của QHVĐBSCL là quản lý nguồn nước và phát 
triển hạ tầng. 

Những thách thức mà ĐBSCL đang phải đối mặt 
về quản lý nguồn nước  được thấy rất rõ: ngập lụt, 
hạn hán, suy thoái hệ sinh thái, sạt lở, xâm nhập 
mặn, ô nhiễm do nước thải và nước mưa, nước 
lũ, mức độ tiếp cận với nước sạch và vệ sinh, khai 
thác nước ngầm quá mức (mối liên hệ với sụt lún 
đất), áp lực về giao thông thủy – những yếu tố đã 
tồn tại trong nhiều năm qua và tác động đến tất cả 
mọi mặt đời sống ở ĐBSCL. Rõ ràng vấn đề về nước 
không bị giới hạn bởi địa giới hành chính, cụ thể, 
hành động của tỉnh này có thể gây nên những tác 
động tiêu cực cho con người và môi trường tại các 
tỉnh khác. QHVĐBSCL có một phần nói về quản lý 
nguồn nước và đó cũng là một chủ đề xuyên suốt 
trong báo cáo. Báo cáo đề xuất liên kết vùng dựa 
trên quy hoạch phân vùng đối với nước, phát triển 
hạ tầng thủy văn, quản lý nhu cầu sử dụng nước 
(đặc biệt trong nông nghiệp), quy định về khai thác 
nước ngầm, các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và 
phát triển thể chế quản lý nước ở cấp vùng và tiểu 
vùng. Quy hoạch này cũng xác định quản lý nguồn 
nước là một lĩnh vực cần có một chương trình đầu 
tư lớn trong những thập kỷ sắp tới. 

Trong QHVĐBCSL, cải thiện cơ sở hạ tầng tại ĐBSCL 
theo hướng hiện đại và bền vững được xác định là 
chìa khóa mở ra sự phát triển cho cả vùng. Cơ sở 
hạ tầng bao gồm giao thông (đường bộ và đường 
thủy), cấp điện, viễn thông và kinh tế số, phát triển 

công nghiệp, hạ tầng quản lý nước và cấp nước, 
các dịch vụ y tế, giáo dục và dịch vụ công khác. 
Trong nhiều trường hợp, những lĩnh vực này cần 
những khoản đầu tư rất lớn và cần thiết lập kế 
hoạch thông qua sự kết hợp các nguồn tài chính từ 
nhà nước và tư nhân, ví dụ, đầu tư vào năng lượng 
tái tạo như điện gió và điện mặt trời sẽ do khu vực 
tư nhân đóng góp nhưng phát triển hệ thống phân 
phối sẽ chủ yếu được thực hiện từ đầu tư của nhà 
nước. Tại ĐBSCL, cơ sở hạ tầng hạn chế và manh 
mún hiện nay được coi là một rào cản lớn đối với 
sự phát triển bền vững và hiệu quả. QHVĐVSCL đã 
đề xuất thách thức này cần được tháo gỡ bằng sự 
liên kết vùng trong các lĩnh vực giao thông, quản lý 
nguồn nước và viễn thông.

Phần giới thiệu về QHVĐBSCL như trên không phải 
là bản tóm tắt nội dung và đề xuất của Quy hoạch, 
cũng không nhận xét về quy mô hay mức độ nội 
dung báo cáo mà chỉ nhằm mục đích minh họa sự 
cần thiết của việc tăng cường năng lực quy hoạch 
và điều phối hiệu quả ở cấp vùng. Được thực hiện 
thí điểm lập quy hoạch vùng theo Luật Quy hoạch, 
một mục đích quan trọng của QHVĐBSCL là mức độ 
Quy hoạch này có thể định hình cho các cơ chế, thể 
chế liên kết vùng và quy hoạch vùng, vừa  hiệu quả, 
vừa được các bên liên quan chấp thuận và tham gia 
tích cực để đạt kết quả tối ưu. Điều quan trọng là 
phải có sự tham gia của chính quyền các tỉnh và các 
bộ chủ quản mà trước đây chưa yêu cầu phải thực 
hiện điều phối các hoạt động ở cấp vùng.
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PHẦN 7.  
Hỗ trợ Quốc tế đối với liên kết vùng và 
tích hợp quy hoạch ĐBSCL thích ứng với 
biến đổi khí hậu
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7.1. Khái quát

Trong những năm gần đây, GIZ đã và đang đóng 
góp tích cực trong việc tăng cường liên kết vùng 
ĐBSCL. GIZ hỗ trợ Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Văn 
phòng Chính phủ trong quá trình dự thảo Quyết 
định 593/QĐ-TTg – một văn bản chính sách quan 
trọng để đổi mới liên kết vùng ĐBSCL và được thực 
hiện từ năm 2016 đến năm 2020. Trong năm 2019, 
GIZ hợp tác với Văn phòng Chính phủ tiến hành 
đánh giá kết quả thực hiện Quyết định 593/QĐ-
TTg. Trong khuôn khổ nghiên cứu, các tham vấn 
sâu với lãnh đạo 13 tỉnh ĐBSCL và các bộ ngành 
liên quan đã được thực hiện. Kết quả nghiên cứu 
được giới thiệu tại hội thảo quốc gia xuất bản ấn 
phẩm, đề xuất cách tiếp cận đổi mới và những 
khuyến nghị để các nhà tài trợ khác đóng góp hiệu 
quả vào sự liên kết vùng bền vững trong giai đoạn 
tiếp theo từ năm 2021-2025 11. 

Trong năm 2020, GIZ tiếp tục áp dụng phương thức 
tiếp cận này, hỗ trợ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài 
nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Văn phòng 
Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương. Đối với Bộ 
KHĐT, GIZ phối hợp trong việc xây dựng kế hoạch 
đầu tư công 5 năm, lồng ghép biến đổi khí hậu 
và phòng chống thiên tai trong quy hoạch và kế 
hoạch đầu tư, đóng góp cho việc lập QHVĐBSCL.. 
Hiện nay, phát triển đô thị chưa được coi là ưu tiên 
cấp bách đối với HĐĐPV, vì vậy GIZ đang phối hợp 
với Bộ Xây dựng để tthúc đẩy tầm quan trọng của 
chủ đề phát triển đô thị trong liên kết vùng và đối 
với HĐĐPV.

GIZ hợp tác với VPCP nghiên cứu hiện trạng và 
đề xuất cơ chế liên kết vùng có tính thực tiễn cho 
ĐBSCL và hỗ trợ Bộ TNMT thực hiện Nghị quyết 
120. GIZ cũng hợp tác với Ban Kinh tế Trung ương 
nghiên cứu và đề xuất cơ chế liên kết tiểu vùng 
bán đảo Cà Mau. Các nhóm công tác về thủy lợi và 
quản lý nguồn nước cũng được hỗ trợ. Cơ chế liên 
kết tiểu vùng là một phần quan trọng trong cơ chế 
liên kết vùng. GIZ cũng hỗ trợ 13 tỉnh ĐBSCL xây 
dựng nhiệm vụ quy hoạch tỉnh và tăng cường năng 
lực cho tỉnh về phương pháp tích hợp quy hoạch 
đa ngành. 

11  Soussan, J. Nguyễn Thị Như Mai & McGrath, T. (2018) Tăng cường Liên kết vùng tại ĐBSCL GIZ, Hà Nội.
12  Xem chi tiết tại phần 6 của báo cáo này 
13  Ngân hàng Thế giới (2020) Dự án Phát triển đô thị và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vĩnh 

Long, tỉnh Vĩnh Long  - Báo cáo thẩm định dự án, Ngân hàng Thế giới, Washington D.C.

Với sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới, Bộ Ngoại giao 
và Thương mại Úc (DFAT) và Đại sứ quán Hà Lan, 
Bộ KHĐT đang tổ chức lập Quy hoạch vùng ĐBSCL 
giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 205012. 
Dự án Lồng ghép Tăng cường Thích ứng với biến 
đổi khí hậu và Sinh kế Bền vững cho vùng Đồng 
bằng sông Cửu Long của Ngân hàng Thế giới nằm 
trong khuôn khổ hoạt động hỗ trợ này. Bộ KHĐT 
ký hợp đồng với Tập đoàn Tư vấn Royal Haskoning 
và Công ty Dịch vụ Quốc tế GIZ ( GIZ International 
Services) với 7 kết quả dự kiến: Báo cáo khởi động, 
Nhiệm vụ quy hoạch theo Điều 15 của Luật Quy 
hoạch, Báo cáo hiện trạng/cơ sở, Tích hợp Quy 
hoạch vùng ĐBSCL, Báo cáo về sự tham gia của các 
bên liên quan, Báo cáo đánh giá môi trường chiến 
lược và Báo cáo về bộ công cụ hỗ trợ, tăng cường 
năng lực và chuyển giao công nghệ. GIZ đã hợp tác 
chặt chẽ với Tập đoàn Royal Haskoning trong quá 
trình lập Quy hoạch vùng ĐBSCL thông qua các hội 
thảo tham vấn, lập kế hoạch, các cuộc họp trao đổi 
và chia sẻ thông tin. GIZ nhấn mạnh vào tầm quan 
trọng của việc lồng ghép phát triển nông thôn với 
đô thị với phương thức tiếp cận theo vùng. Dự 
kiến Thủ tướng Chính phủ sẽ phê duyệt Quy hoạch 
vùng ĐBSCL vào cuối năm 2020 và sau đó, GIZ sẽ 
hỗ trợ các cơ quan ở cấp trung ương và cấp tỉnh 
thực hiện quy hoạch này.

Tại thời gian báo cáo này được dự thảo, Ngân hàng 
Thế giới đang trong  quá trình chuẩn bị Dự án Phát 
triển đô thị và tăng cường khả năng thích ứng với 
biến đổi khí hậu thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh 
Long với khoản vay 126.9 triệu USD13. Dự án này 
áp dụng phương thức tiếp cận tích hợp xuyên suốt 
trong thích ứng với biến đổi khí hậu và thiên tai. 
Mục tiêu của dự án là nhằm cải thiện hạ tầng đô 
thị và tăng cường thể chế, kế hoạch thông qua xây 
dựng một hệ thống quản lý ngập lụt tích hợp. GIZ 
hiện đang hợp tác với Ngân hàng Thế giới và tỉnh 
Vĩnh Long để nhân rộng kết quả dự án Thoát nước 
và Chống ngập Đô thị ĐBSCL Ứng phó với Biến đổi 
Khí hậu như hệ thống thoát nước mưa đô thị theo 
hướng bền vững, quy định quản lý thoát nước địa 
phương để thực hiện nghị định 80/2014/NĐ-CP. 

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 
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825/QĐ-CP về việc thành lập và ban hành quy chế 
hoạt động của Hội đồng Điều phối vùng ĐBSCL giai 
đoạn 2020-2025, GIZ đang hợp tác chặt chẽ với Bộ 
NNPTNT và BXD để xây dựng nhiệm vụ và kế hoạch 
chi tiết, thực tế cho hai Tổ Công tác đã được hai Bộ 
này thành lập trong Hội đồng Điều phối vùng. GIZ 
cũng sẽ hỗ trợ các Tổ công tác xây dựng hướng dẫn 
chuyên ngành, thực hiện các dự án thí điểm về các 
vấn đề quan trọng như sạt lở bờ sông và áp dụng 
các giải pháp mới. Thông qua các Tổ công tác, GIZ 
sẽ hỗ trợ Hội đồng vùng ĐBSCL và các bộ xây dựng 
các Đề xuất đổi mới chính sách và thể chế, đặc biệt 
là trong lồng ghép phát triển đô thị và nông thôn.

Tổ chức GIZ cũng đang hợp tác với các đối tác 
phát triển hoạt động trong lĩnh vực liên kết vùng 
ở cấp trung ương và ở ĐBSCL, trong đó có đề xuất 
chương trình hỗ trợ ngân sách có mục tiêu phát 
triển của Ngân hàng Thế giới (DPO) cho Đồng bằng 
sông Cửu Long. Dự án này  tập trung vào liên kết 
vùng sáng tạo với các thể chế mạnh mẽ hơn, đồng 
thời đầu tư cho hạ tầng thích ứng với biến đổi khí 
hậu trong các lĩnh vực như giao thông, thoát nước 
và chống ngập lụt. 

Đề xuất ba chương trình hỗ trợ ngân sách có mục 
tiêu phát triển nhằm tăng cường chuyển đổi kinh 
tế và thích ứng với biến đổi khí hậu tại ĐBSCL 
thông qua: (i) liên kết vùng hiệu quả với thể chế 
mạnh mẽ hơn; (ii) đổi mới chính sách lồng ghép 
theo không gian trong các ngành ưu tiên; và (iii) tài 

chính bền vững cho đầu tư xanh và hiệu quả. Ba 
trụ cột này tập hợp các nội dung của Nghị quyết 
120 (và sau đó là Chỉ thị 23) nhằm tăng cường hiệu 
quả, năng suất và khả năng thích ứng của các hoạt 
động kinh tế của vùng ĐBSCL hiện nay và trong 
tương lai thông qua sự kết hợp giữa cải cách thể 
chế và đổi mới chính sách.

7.2. Xu hướng đô thị hóa và những thách 
thức 

Đô thị hóa nhanh chóng là một yếu tố có tác động 
mạnh mẽ, đang chuyển đổi nền kinh tế và xã hội 
của Việt Nam. Đô thị hóa tạo nên nhiều cơ hội 
song cũng mang đến nhiều thách thức mới cần 
được giải quyết để đạt tới sự phát triển bền vững. 
Đô thị hóa nhanh chóng phản ánh quy trình kép 
trong sự thay đổi về nhân khẩu (đặc biệt là người 
dân di cư từ nông thôn ra đô thị) và sự chuyển 
đổi cơ cấu kinh tế vì sự tăng trưởng của các ngành 
công nghiệp và dịch vụ đang tạo nên vô vàn những 
công việc được trả công cao và những viễn cảnh 
tốt đẹp hơn tại các khu vực đô thị. Như IMF14 nhận 
định cải cách của những năm 1980 đã vượt ra khỏi 
sự chuyển đổi nông nghiệp, mà còn kích thích tăng 
trưởng công nghiệp, thay đổi quốc tế và phát triển 
ngành dịch vụ. Kết quả là, như trong Hình 3 dưới 
đây, hầu như toàn bộ sự tăng trưởng về việc làm 
trong ba ngành nghề này đều là các ngành và dịch 
vụ ở đô thị.
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14Hình 3: Xu hướng việc làm ở Việt Nam15

14 Baum, A. (2020) Câu chuyên thành công trong phát triển của Việt Nam và Chương trình Mục tiêu Phát triển Bền vững còn  
dang dở. Báo cáo của IMF, IMF Washington D.C.

15 Ibid, hình 4, trang 8.
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Đô thị hóa không những là chìa khóa tạo nên sự 
thay đổi và tăng trưởng kinh tế mà còn là công cụ 
hữu hiệu nhằm cải thiện nhanh chóng và nâng cao 
tỉ lệ tiếp cận với các dịch vụ như y tế và sức khỏe 
vốn là một phần quan trọng trong sự thay đổi về 
xã hội tại Việt Nam. Năm 2019, hơn 36% dân số 
Việt Nam sinh sống ở đô thị và dự báo con số này 
sẽ tăng lên hơn 50% vào năm 203016. Tuy nhiên, 
những cơ hội mới do đô thị hóa mang lại thường 
đi kèm với những thách thức mới cần phải vượt 
qua để hiện thực hóa phát triển bền vững. Như đã 
phân tích ở trên, những thách thức thể hiện một 
phần trong mối liên kết giữa nông thôn và đô thị, 
có nghĩa là các khu vực hành chính sẽ có tác động 
với nhau ở mức độ lớn hơn, đòi hỏi phải có cơ chế 
phối hợp và điều phối hiệu quả thì mới giải quyết 
được. Hình 4 cho thấy một số ví dụ về những thách 
thức mà Việt Nam phải đổi mặt khi đô thị hóa tăng 
nhanh trong đó bao gồm các vấn đề liên quan đến 
thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên 
tai và quản lý nguồn nước. 

Báo cáo về Đô thị Thích ứng với Biến đổi Khí hậu 
tại Việt Nam17 nhận định sự phát triển của những 

thể chế mạnh mẽ dựa trên sự liên kết hiệu quả là 
yếu tố căn bản để tạo nên những cơ chế thích ứng 
với biến đổi khí hậu tại đô thị và là chìa khóa để 
vượt qua những thách thức mà đô thị hóa mang 
lại. Điều này đặc biệt đúng trong mối liên hệ với 
việc bảo vệ người dân, nền kinh tế và môi trường 
khỏi những hiểm họa của biến đổi khí hậu và môi 
trường vượt ra ngoài biên giới của Việt Nam. 
Phương thức tiếp cận này là công cụ hữu hiệu để 
thực hiện đầu tư hạ tầng và cung cấp dịch vụ đô 
thị một cách hiệu quả. Điều này được phản ánh 
trong khung chính sách của Việt Nam thông qua 
các văn bản như Quyết định 2623/QĐ-CP ngày 31 
tháng 12 năm 2013 phê duyệt Đề án “Phát triển 
các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu 
giai đoạn 2013-2020” nhằm thiết lập khung chính 
sách và quy định toàn diện bao gồm quy hoạch đô 
thị, đầu tư phát triển đô thị và sự phối hợp giữa 
các bộ, ngành. Khung chính sách này cần được xây 
dựng và cập nhật khi cần thiết như là một phần 
quan trọng để xác lập quỹ đạo phát triển bền vững 
tại các vùng như vùng ĐBSCL. Hiện nay GIZ đang 
hỗ trợ rà soát Quyết định 2623/QD-TTg.

 

 

Hình 4: Đô thị hóa tại Việt Nam16 17

16  www.vovworld.vn/en  Bài báo phát hành ngày 8 tháng 11 năm 2019.
17  Soussan, J. & McGrath, T. (2018) Đánh giá Thích ứng với Biến đổi Khí hậu tại các đô thị Việt Nam GIZ, Hà Nội
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Chính phủ Việt Nam hiện đang trong quá trình thiết 
lập một phương thức tiếp cận đô thị hóa bền vững 
thúc đẩy sự tăng trưởng đô thị bền vững và phát 
triển kinh tế, đồng thời nâng cao đời sống xã hội và 
sức khỏe của hệ sinh thái cho các thành phố, thị xã 
và các khu vực lân cận. Phương thức tiếp cận này có 
ba hợp phần có mối quan hệ với nhau là thích ứng 
với biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh và phát triển 
đô thị thông minh đã được ghi nhận trong báo cáo 
về Đô thị thích ứng tại Việt Nam: hướng dẫn lập kế 
hoạch cho các chương trình môi trường đô thị”18 
như sau:

 y Đô thị thích ứng là đô thị có thể đảm bảo việc 
cung ứng và vận hành hệ thống hạ tầng đô thị 
cho người dân trong điều kiện thiên tai do tác 
động của biến đổi khí hậu.

 y Đô thị tăng trưởng xanh là đô thị có thể đạt 
sự tăng trưởng và phát triển về kinh tế thông 
qua các chính sách và hoạt động của đô thị 
nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đối với môi 
trường và nguồn tài nguyên thiên nhiên.

 y Đô thị thông minh là đô thị áp dụng khoa học 
và công nghệ một cách hiệu quả để cải thiện 
chất lượng quy hoạch, xây dựng, quản lý và 
cung cấp dịch vụ đô thị, đảm bảo phát triển 
bền vững.

Những khái niệm này được phản ánh trong các 
phương thức tiếp cận như phát triển và áp dụng 
điện lưới thông minh, hiệu suất năng lượng và 
năng lượng tái tạo như điện mặt trời, hạ tầng giao 
thông xanh, hệ thống quản lý giao thông để giảm 
thiểu tắc nghẽn và khuyến khích bộ hành hóa, các 

tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng và quan trọng hơn 
cả là việc xây dựng cơ cấu hạ tầng và thể chế nhằm 
giảm thiểu rủi ro, tăng cường phòng chống thiên 
tai và tác động của biến đổi khí hậu tại các đô thị. 

7.3. Hệ thống thoát nước mưa đô thị theo 
hướng bền vững (SUDS)

Một ví dụ thực tiễn thể hiện phương thức tiếp 
cận đô thị hóa bền vững có liên quan đến những 
thách thức trong thoát nước và xử lý nước thải 
đô thị. Giải pháp này giúp xây dựng và duy trì hệ 
thống thoát nước mưa hiệu quả và bền vững trong 
điều kiện đồng bằng thường xuyên bị ngập úng, 
đặc biệt là ở các đô thị đang phát triển tại vùng 
ĐBSCL. Đó là mô hình thoát nước mưa đô thị theo 
hướng bền vững (SUDS), được xây dựng và phát 
triển trong khuôn khổ Chương trình Thoát nước 
và Chống ngập Đô thị Ứng phó với Biến đổi Khí hậu 
do Chính phủ Đức và Chính phủ Thụy Sỹ tài trợ, Bộ 
Xây dựng và Tổ chức GIZ thực hiện. 

Hệ thống thoát nước mưa đô thị theo hướng bền 
vững (SUDS) được thiết kế để quản lý hiệu quả 
việc thoát nước mặt tại môi trường đô thị. Với mục 
tiêu giảm thiểu tình trạng bê tông hóa các bề mặt 
để giảm lượng nước chảy tràn bề mặt và tăng khả 
năng bổ cập cho các tầng nước ngầm, SUDS mô 
phỏng quy trình tự nhiên và quản lý lượng nước 
mưa gần với nơi nó rơi xuống. Hình 5 cho thấy 
những tác động của đô thị hóa đối với khả năng 
thấm thụ nước mưa bề mặt – một vấn đề ngày 
càng tăng khi các đô thị trở nên lớn hơn.

 
18Hình 5: Tác động của bê tông hóa bề mặt đối với khả năng thấm nước của bề mặt đô thị19 

  

18 Soussan, J. (2018) Báo cáo về Đô thị hóa Bền vững tại Việt Nam: Đề xuất hoàn thiện khung pháp lý. Báo cáo chuẩn bị cho chương 
trình FPP, GIZ.

19 Câu chuyện thành công về mô hình thoát nước mưa đô thị theo hướng bền vững (2020), GIZ, Hà Nội.
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SUDS có thể là một giải pháp thay thế hoặc bổ 
sung thêm cho các hệ thống thoát nước truyền 
thống nơi nước mặt được thoát trực tiếp và nhanh 
chóng vào các cống ngầm và được chuyển đến các 
khu vực thấp hơn. Trong khuôn khổ Chương trình 
FPP, các công trình thí điểm  SUDS đã được thiết kế 
và xây dựng tại một số thành phố ở khu vực duyên 
hải miền Trung và ĐBSCL và đã đạt được một số 
kết quả quan trọng như sau:

 y Bốn dự án thí điểm SUDS trong đó áp dụng vỉa 
hè thấm nước, lưu giữ nước ngầm và thấm 
nước mưa bề mặt đã được xây dựng và vận 
hành tại Quảng Ngãi, Long Xuyên, Rạch Giá và 
Cà Mau; Tại ba thành phố Long Xuyên, Rạch Giá 
và Cà Mau hơn 6.000 người dân được hưởng 
lợi ích trực tiếp từ các dự án thí điểm – giảm 
ngập lụt, tăng cường không gian xanh ở nơi 
công cộng; các công trình này cũng giúp giảm 
thiểu tác động tiêu cực khi ngập úng cho hơn 
2,000 phương tiện/giờ tại ba đô thị nói trên.

 y Tăng cường năng lực cho các cán bộ và chuyên 
gia quy hoạch của tám thành phố ủng hộ mô 
hình SUDS về lồng ghép SUDS trong quy hoạch 
và thiết kế SUDS;

 y Ba thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long 
đã lồng ghép SUDS trong quy hoạch thoát nước 
đô thị của địa phương;

 y Ba tỉnh đã xây dựng, phê duyệt và phổ biến các 

hướng dẫn địa phương để thực hiện SUDS tại 
các thị trấn, huyện và các trung tâm đô thị khác 
trong tỉnh;

 y Khái niệm SUDS đã được lồng ghép trong Điều 
chỉnh Định hướng quốc gia về phát triển thoát 
nước khu công nghiệp và đô thị đến năm 2025 
và Tầm nhìn năm 2050 (được phê duyệt trong 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 589 / 
QĐ-TTg ngày 06/04/2016);

 y Hướng dẫn SUDS quốc gia - bao gồm các ví dụ 
thiết kế chi tiết - được Bộ Xây dựng và GIZ biên 
soạn và xuất bản vào tháng 11 năm 2019 và 
phổ biến đến các lãnh đạo và người ra quyết 
định ở tất cả 63 tỉnh của Việt Nam;

 y Sử dụng các dự án thí điểm để minh họa hiệu 
quả của các mô hình SUDS khác nhau trong 
không gian đô thị, sửa đổi và hoàn thiện khung 
chính sách quốc gia và quy hoạch đô thị;

 y Một số giải pháp thoát nước mưa đô thị theo 
hướng bền vững đã được quy định trong quy 
chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy 
hoạch xây dựng mới (QCVN 01: 2019 / BXD) 
được BXD ban hành vào tháng 12 năm 2019 
thay thế Quy chuẩn xây dựng Việt Nam năm 
2008 (QCXDVN 01: 2008).

 y Các nhà tài trợ khác (ví dụ: Ngân hàng Thế giới) 
ủng hộ Hướng dẫn SUDS quốc gia và tích hợp 
SUDS trong các dự án của họ trong lĩnh vực này;

Thí điểm công trình SUDS tại Cà Mau.  
Ảnh © GIZ
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Những kết quả này còn được nhân rộng và đảm 
bảo SUDS được coi là một phần trong phương 
thức tiếp cận tích hợp và bền vững trong quy 
hoạch nhằm tăng cường khả năng thích ứng với 
biến đổi khí hậu tại các đô thị và khu vực lân cận. 
Đó là ví dụ về một phương thức tiếp cận đổi mới, 
sáng tạo có tính thực tiễn cao, có thể giải quyết 
ngay một vấn đề phổ biến đang tăng thêm dưới 
tác động của biến đổi khí hậu tại ĐBSCL và các khu 
vực khác của Việt Nam.

Kinh nghiệm quốc tế cũng đã chứng minh tính hiệu 
quả của phương thức tiếp cận này. Ví dụ ở Colombia 
thuộc Châu Mỹ La tinh, Dự án Vệ sinh Rio Bogota20 

 đã áp dung một phương thức tiếp cận quy hoạch 
theo lưu vực sông (sẽ được đề cập chi tiết hơn ở 
phần sau của báo cáo này) để xây dựng một mô 
hình tích hợp trong cấp nước đô thị, quản lý thoát 
nước và xử lý nước thải và qunar lý hệ sinh thái 
theo lưu vực thoát nước. Dự án dựa trên sự hợp 
tác có tính thể chế, như Dự án đã nhận định: “sự 
hợp tác thành công và tham gia từ những giai 
đoạn đầu tiên tạo điều kiện và hỗ trợ cho những 
quyết định quan trọng đối với quy hoạch lưu vực 
sông. Vì vậy, tạo dựng mối quan hệ hợp tác là hợp 
phần quan trọng nhất trong quá trình quy hoạch 
lưu vực” (trang 4).

7.4. Phòng chống thiên tai

Việt Nam được xác định là một trong số các quốc 
gia trên thế giới chịu nhiều tổn thương nhất từ 
tác động của thiên tai21, đứng thứ tám trong số 
các quốc gia chịu nhiều tổn thương nhất từ các 

20 Ngân hàng Thế giới (2019) Từ chất thải đến tài nguyên: Thay đổi Khái niệm để xử lý nước thải thông minh hơn tại châu Mỹ La 
tinh và vùng Caribê; Báo cáo cơ sở II: Quy trình lập quy hoạch lưu vực sông qua một ví dụ cụ thể: Dự án Vệ sinh tại Rio Bogota. 
Ngân hàng Thế giới, Washington, DC.

21 Luu, C. et al (2017) Phân tích hậu quả của ngập lụt tại Việt Nam sử dụng cơ sở dữ liệu về thiên tai quốc gia của Việt Nam và 
mô hình cây. Báo cáo Khoa học Thiên tai và Trái Đất, Tạp chí Khoa học và Trái Đất ngày 12 tháng 5 năm 2017.

hiện tượng thời tiết cực đoan từ năm 1996 đến 
năm 2015 và đứng thứ tư về tỉ lệ người dân chịu 
tác động của những rủi ro liên quan đến lũ lụt từ 
sông.  Biến đổi khí hậu đang làm nghiêm trọng hơn 
vấn đề này như đã phân tích trong báo cáo của 
TS Soussan and TS. McGrath (2018) về tác động 
của thiên tai đối với con người và nền kinh tế. Đối 
với ĐBSCL, thiên tai là một vấn đề nghiêm trọng, 
mà ở đó hàng năm ngập lụt, bão lũ xảy ra thường 
xuyên, kết hợp với những thiên tai khác diễn ra từ 
từ, theo nhiều hướng khác nhau trong một thời 
gian dài như xâm nhập mặn, nước biển dâng, suy 
thoái hệ sinh thái và hạn hán theo mùa. 

Những thách thức này sẽ luôn là một đặc trưng 
cho vùng ĐBSCL và bất kỳ phương thức tiếp cận 
nào đối với quy hoạch phát triển bền vững và điều 
phối, liên kết về thể chế cũng phải đặt đặc trưng 
này trong vị trí trọng tâm. Hình 6 dưới đây cho 
thấy mức độ ngập lụt tại ĐBSCL như một sự kiện 
hàng năm và hệ thống canh tác nông nghiệp của 
vùng từ lâu đã học hỏi để thích ứng và thậm chítận 
dụng lợi thế của hiện tượng này. Đó cũng là một 
trong những lý do khiến ĐBSCL là một trong những 
khu vực sản xuất lúa gạo hàng đầu của thế giới. 
Những thay đổi đối với vùng phản ánh những thay 
đổi rộng lớn trên toàn Việt Nam, cũng có nghĩa là 
tác động của ngập lụt đang trở nên nghiêm trọng 
hơn, đặc biệt ảnh hưởng đến hạ tầng và các khu 
đô thị mới.
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Hình 6: Bản đồ ngập lụt theo thời gian của ĐBSCL năm 2016-201722

 

22 Dinh, D. A. et al (2019) Lập bản đồ ngập lụt theo chuỗi thời gian tại ĐBSCL sử dụng hình ảnh vệ tinh với độ phân giải cao  
Tạp chí Trái đất và Khoa học Môi trường số 266, 2019
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Hình 7: Rủi ro Ngập lụt từ Mực nước biển dâng tại ĐBSCL23

Đồng bằng Sông Cửu Long 
Ngập lụt khi mực nước biển dâng 1m 

Ngập lụt khi  
MNB dâng 1m 

Cao độ 2-5m so với MNB 

Hình 7 minh họa tác động của mực nước biển23 
dâng, theo ước tính, 21%, 28.2% và 38.9% diện 
tích ĐBSCL sẽ bị ngập nếu nước biển dâng lần lượt 
ở mức 80cm, 90cm và 100 cm24.  Nhiều khu vực 
ven biển và các vùng đất liền địa hình thấp có khả 
năng bị ngập mãi mãi nếu không có những đầu tư 
lớn để kiểm soát ngập lụt như xây dựng đê, kè. Cơ 
chế và thể chế hiệu quả trong lập kế hoạch cho 
những khoản đầu tư này có tầm quan trọng đặc 
biệt.

Xâm nhập mặn là hiện tượng nước mặn xâm nhập 
vào các tầng nước ngầm khi bị hút ra quá nhanh 
không kịp bổ cập nước sạch, cũng là một vấn đề 
phổ biến và ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn 
tại ĐBSCL (xem hình 8). Vấn đề này trước đây đã 
được nhận thức rõ25 nhưng tác động của nó đang 
tăng lên trong những năm gần đây26. Một báo cáo 

23 www.challengetochange.org/climate.htm
24 Dinh, D. A. et al (2019) Lập bản đồ ngập lụt theo chuỗi thời gian tại ĐBSCL sử dụng hình ảnh vệ tinh với độ phân giải cao. 

Tạp chí Trái đất và Khoa học Môi trường số 266, 2019.
25 Kotera, A. et al (2008) Hậu quả của xâm nhập mặn đối với năng suất lúa và sử dụng đất tại các khu vực duyên hải ĐBSCL. 

 JARQ 42 (4) 267-274.
26 Nguyen, V. D. et al (2019) Xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long – đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, xây dựng 

đập và mực nước biển dâng. Tóm tắt Báo cáo Nghiên cứu Địa vật lý 21, 2019
27  Liên Hiệp Quốc (2020) Việt Nam: Hạn hán và xâm nhập mặn, bản cập nhật số 3, ngày 25 tháng 3 năm 2020, Văn phòng Điều 

phối của UN tại Hà Nội
28  UN, CRS và tổ chức Save the Children (2020) Hạn hán và xâm nhập mặn tại ĐBSCL. UN, Hà Nội 

xuất bản tháng 3 năm 202027 cho thấy các điều kiện 
hạn hán trong quý 4 năm 2019 đã ảnh hưởng đến 
hơn 95.000 hộ gia đình tại 13 tỉnh, thành ĐBSCL 
với 38.800 ha đất bị tàn phá hoặc bị mất đi do xâm 
nhập mặn. Báo cáo cũng cho rằng xâm nhập mặn 
đã lan ra 110km đất liền và đạt các mức cao nhất 
trong lịch sử. Một đánh giá mới đây28 cũng cho 
nhận định: “những quan trắc từ vệ tinh ban đầu 
từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 1 năm 2020 cho 
thấy sức khỏe của thảm thực vật giảm sút, khô hạn 
kéo dài và thiếu hụt độ ẩm của đất thể hiện các 
điều kiện của hạn hán. Hạn hán là do xâm nhập 
mặn tại ĐBSCL ảnh hưởng đến các tầng chứa nước 
ngầm thường hỗ trợ đáp ứng nhu cầu cấp nước 
sinh hoạt”. Báo cáo cũng cho biết thêm hai tỉnh đã 
công bố tình trạng khẩn cấp và chỉ riêng Cà Mau và 
Bến Tre sẽ bị mất 36.500 ha lúa. 
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Hình 8: Tình hình Xâm nhập mặn tại Đồng bằng Sông Cửu Long 29 

 
Sự quan trọng của phòng chống thiên tai (PCTT) đã được đề cập trong nhiều văn bản chính sách, pháp luật 
khác nhau như đã nêu ở phần trước của báo cáo 
này cũng như trong Quy hoạch vùng ĐBSCL. Phòng 
chống thiên tai hiệu quả khi kết hợp hai nhiệm vụ 
tăng cường thích ứng của cộng đồng người dân và 
hệ thống thể chế và đầu tư chiến lược vào cơ sở 
hạ tầng. Mục tiêu này có đạt được hay không tùy 
thuộc vào phương thức tiếp cận nhất quán và liên 
kết chặt chẽ trong toàn vùng. 29

7.5. Sụt lún đất tại ĐBSCL

Đồng bằng sông Cửu Long là một trong những khu 
vực phát triển nông nghiệp quan trọng của Việt 
Nam. Mặc dù đạt năng suất cao, song ĐBSCL cũng 
phải đối mặt với nhiều hiểm họa và sự sụt giảm 
năng suất sẽ mang lại những hậu quả không chỉ 
cho khu vực này mà còn cho cả Việt Nam. Sụt lún 

29   Nguồn: Yamashita, A.: Ngập lụt tại ĐBSCL (https://sites.google.com/site/namkyluctinhorg/tac-gia-tac-pham/a-b-c-d/akira-
yamashita/flood-in-the-mekong-delta)

30  Định nghĩa từ  trang Wikipedia.

đất là một trong số những hiểm họa đó. Các nghiên 
cứu cho thấy ĐBSCL đang bị lún với mức độ trung 
bình là 1cm/ năm, khiến cho đồng bằng này gần 
hơn với mực nước biển trong khi mực nước biển 
dâng ở mức 4mm/năm ở miền Nam Việt Nam.

Sụt lún đất30 là hiện tượng hạ thấp đột ngột hoặc 
dần dần của bề mặt đất mà không có hoặc có rất 
ít biến chuyển theo chiều ngang. Định nghĩa về sụt 
lún đất không hạn chế ở mức độ, quy mô hay diện 
tích tác động của sự dịch chuyển theo phương 
thẳng đứng này. Sụt lún có thể do các quy trình tự 
nhiên hay nhân tạo ví dụ khai thác nước ngầm quá 
mức và tải trọng đối với nền đất tăng thêm cùng 
với việc xây dựng cơ sở hạ tầng và các tòa nhà. Tác 
động của yếu tố tự nhiên và con người đối với sụt 
lún đất tại các khu vực khác nhau có sự khác nhau. 
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Quá trình này đến nay chưa được hiểu rõ và vì vậy 
cần thực hiện những nghiên cứu sâu hơn để xác 
định mức độ tác động của từng yếu tố đối với sụt 
lún đất.

Tác động của sụt lún đối với các khía cạnh khác 
nhau trong đời sống con người là khá rõ ràng và 
dễ nhận thấy tại khu vực ĐBSCL. Những tác động 
có thể kể đến là gia tăng lũ từ sông, sạt lở, xâm 
nhập mặn từ nước biển, sự mất ổn định của các 
tòa nhà (nghiêng, nứt), phá hỏng đường ống cung 
cấp nước sạch, cống thoát nước. Về lâu dài, các 
khu vực trũng sẽ bị ngập vĩnh viễn. Đây là những 
tác động không ai mong muốn. 

Tìm cách giảm thiểu sụt lún và xác định các hoạt 
động giảm nhẹ những tác động tiêu cực này hiện 
đang được xem xét nhưng đến nay vẫn chưa thực 
hiện được nhiều hành động cụ thể.

Những khoảng trống trong khung chính sách về 
sụt lún đất

Gần đây hiện tượng sụt lún đất - như là một yếu 
tố làm tăng thêm tác động của biến đổi khí hậu tại 
ĐBSCL - trở thành đề tài thảo luận của các nhà lập 
chính sách, học giả và các nhà tài trợ hoạt động tại 
Việt Nam. Hiện nay chưa có cơ sở dữ liệu thực tế 
để giúp mọi người có hiểu biết đầy đủ về nguyên 
nhân và cơ chế sụt lún. Trong khi đó, khung chính 
sách của Việt Nam về sụt lún đất cũng cho thấy một 
số hạn chế và chồng chéo cần được điều chỉnh.

Vấn đề đầu tiên là “sụt lún đất” chưa được định 
nghĩa rõ ràng trong các văn bản quy phạm pháp 
luật của Việt Nam, chưa có sự thống nhất trong 
giải thích thuật ngữ này và nhiều khi còn lẫn lộn, 
ví dụ sụt lún đất còn được coi là sạt lở. Luật Phòng 
chống Thiên tai quy định thiên tai bao gồm: bão, 
ngập lụt, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, sụt 
lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, nước dâng, 
xâm nhập mặn, nắng nóng, hạn hán, rét hại, mưa 
đá, sương muối, động đất, sóng thần và các loại 
thiên tai khác. Sụt lún đất không phải là hiện tượng 
xảy ra do mưa lũ hay dòng chảy, có thể từ “sụt lún” 
trong Luật này chỉ sạt lở đất ở bờ sông hay sườn 
núi. Vì vậy, cần phải bổ sung sụt lún đất là một yếu 
tố góp phần tạo nên thiên tai vì bản thân sụt lún 
chậm không phải là thiên tai.

Hình 9 thể hiện kết quả của những tính toán dựa 
trên vệ tinh và khái quát sự dịch chuyển của nền 
đất theo phương thẳng đứng. Các khu vực màu 
xanh ở phía tây bắc của bản đồ (chủ yếu là tỉnh 
Kiên Giang bao gồm các khu vực quanh thành phố 
Rạch Giá) cho thấy ít có sự dịch chuyển. Những nơi 
này chủ yếu là núi đá được coi là có tính ổn định 
về mức độ dịch chuyển theo phương thẳng đứng 
hơn so với các vùng đất bồi ở những khu vực khác 
của ĐBSCL. Kết quả của nghiên cứu khẳng định các 
phát hiện của những nghiên cứu trước nhưng bao 
gồm số liệu chi tiết hơn rất nhiều để từ đó có thể 
đưa ra những kết luận có tính thuyết phục hơn.

Một cây cầu bị sụt lún tại Cần Thơ.  
Ảnh © GIZ/ Olaf Neussner
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Hình 9: Sụt lún đất tại ĐBSCL31

7.6. Hỗ trợ thể chế đáp ứng yêu cầu để 
tích hợp quy hoạch thích ứng 31 

Sự chuyển đổi phương thức tiếp cận sang liên kết 
vùng và quy hoạch theo phương thức tích hợp đòi 
hỏi phải có sự tăng cường năng lực thể chế ở cấp 
trung ương, cấp vùng và cấp tỉnh. GIZ hỗ trợ  thực 
hiện các nghiên cứu kỹ thuật. Chuyên đề nghiên 
cứu ngắn hạn chủ yếu do các chuyên gia cao cấp 
của Việt Nam thực hiện trong giai đoạn từ 2019 
đến 2020, nhằm mục đích xây dựng khung thể chế 
và kỹ thuật tạo điều kiện cho sự hợp tác, liên kết 
vùng tại Đồng bằng sông Cửu Long. Các nghiên 
cứu bao gồm:

 y Xây dựng định hướng tăng cường năng lực 
thực hiện Quy hoạch vùng ĐBSCL có lồng ghép 
yếu tố bình đẳng giới;

 y Hỗ trợ nâng cao năng lực cấp tỉnh (huyện) trong 
việc phân tích, đánh giá và nhận diện các vấn 
đề về tác động và thích ứng biến đổi khí hậu để 

31  GIZ và Bộ Xây dựng, 2019 Vấn đề dưới lòng đất – Sụt lún đất tại ĐBSCL 

lồng ghép nội dung này trong Quy hoạch Tỉnh 
và Kế hoạch Phát triển kinh tế xã hội 

 y Xây dựng bộ chỉ số và hướng dẫn lồng ghép các 
nội dung phòng chống thiên tai và biến đổi khí 
hậu vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, 
kinh tế - xã hội theo Thông tư 05/2016/TT-
BKHĐT;

 y Rà soát Quyết định số 625/2017/QĐ-BKHĐT 
ngày 5 tháng 5 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư, Dự thảo Tiêu chí để thay thế Quyết 
định 625, Xây dựng danh mục dự án ưu tiên 
có tính chất liên kết vùng, tỉnh và liên tỉnh giai 
đoạn 2021-2030;

 y Xây dựng Hướng dẫn lập quy hoạch tỉnh cho 
các tỉnh ĐBSCL theo Luật Quy hoạch và các văn 
bản hướng dẫn thực hiện Luật Quy hoạch;

 y Hỗ trợ Bộ KHĐT cập nhật, điều chỉnh Thông tư 
số 05/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn lồng ghép 
các nội dung phòng chống thiên tai và biến đổi 
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khí hậu vào quy hoạch, kế hoạch phát triển 
ngành, kinh tế - xã hội;

 y Đánh giá cơ chế, chính sách và các dự án ứng 
phó với biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông 
Cửu Long;

 y Nghiên cứu và đề xuất giải pháp phát triển liên 
kết kinh tế tiểu vùng Bán đảo Cà Mau theo 
hướng đột phá về cơ chế đặc thù nhằm phát 
triển nhanh và bền vững;

 y Nghiên cứu xây dựng thể chế liên kết vùng phát 
triển Đồng bằng sông Cửu Long;

 y Nghiên cứu và đề xuất giải pháp phát triển kinh 
tế - xã hội, kinh tế biển, dịch vụ logistics cho 
tiểu vùng bán đảo Cà Mau theo hướng đột phá 
về cơ chế đặc thù nhằm phát triển nhanh và 
bền vững

 y Nghiên cứu giải pháp thúc đẩy sự phát triển của 
dịch vụ logistics để góp phần thực hiện chương 
trình phát triển ngành nông nghiệp bền vững 
và hiệu quả tại ĐBSCL.

Danh mục các hoạt động trên cho thấy các cơ quan 
của Việt Nam đã xác định những ưu tiên và nhu cầu 
cần thiết để có thể đáp ứng được tình hình mới tại 
ĐBSCL – tính đến những thách thức mà khu vực 
này phải đối mặt và cả quy trình thay đổi chung 
trong quy hoạch và hệ thống hành chính như đã 
đề cập ở phần trên. Những hoạt động đa dạng này 
cũng phản ánh một khung hỗ trợ tổng thể nhằm 
tăng cường khả năng thích ứng củai các tỉnh và các 
đơn vị liên quan tại ĐBSCL trong phương thức tích 
hợp trong lập quy hoạch, kế hoạch.

Phương thức tiếp cận đáp ứng nhu cầu trong một 
khung nhất quán được các đối tác của Việt Nam 
đánh giá cao, là phương tiện giúp cho các đối tác 
đáp ứng nhu cầu và ưu tiên trong tình hình mới, 
trong một giai đoạn có sự thay đổi lớn về mô hình 
lập kế hoạch mà thậm chí một số cơ quan chịu 
trách nhiệm thưc hiện phương thức tiếp cận tích 
hợp mới này còn chưa quen thuộc. Các hoạt động 
đó tập trung vào: (i) hướng dẫn diễn giải và thực 
hiện các quy định mới của chính phủ về tích hợp 
trong lập quy hoạch; (ii) học tập và phát triển thể 
chế; và (iii) xác định các hoạt động thực tế nhằm 
tăng cường khả năng thích ứng, hướng tới phát 
triển bền vững tại ĐBSCL.

Trong quá trình thưc hiện những hoạt động này, 
có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm và những 

nguyên tắc chủ yếu để phát triển liên kết vùng 
ĐBSCL hiệu quả và bền vững. Đó là: (i) trong mọi 
mô hình liên kết vùng, chính quyền trung ương luôn 
đóng vai trò dẫn dắt quan trọng; (ii) tính tự nguyện 
chỉ phát huy tác dụng khi các địa phương có vấn đề 
chung cần hợp tác giải quyết; (iii) sự chênh lệch về 
trình độ phát triển giữa các địa phương trong vùng 
là một rào cản lớn cần được xem xét cụ thể; (iv) có 
rất nhiều hình thức liên kết vùng đa dạng mà một 
mô hình Điều phối vùng (ĐPV) tốt cần mở ra mọi 
cơ hội cho những hình thức đó phát huy; (v) cần 
cân đối hài hoà về tính chủ động và dẫn dắt của 
chính quyền trung ương, địa phương và khu vực 
tư nhân trong các hình thức liên kết khác nhau; 
(vi) đảm bảo ngân sách độc lập cho hoạt động ĐPV 
là điều kiện tiên quyết để các mô hình ĐPV có thể 
vận hành hiệu quả, trong đó ngân sách trung ương 
đóng vai trò chi phối, đồng thời sự đóng góp của 
Chính quyền địa phương và khu vực tư nhân cũng 
cần được khuyến khích, thúc đẩy; và (vii) sự phân 
định rõ ràng trách nhiệm và quyền lợi của các bên 
trong quá trình điều phối liên kết vùng là yếu tố 
quan trọng. Ngoài ra, bốn nguyên tắc cơ bản cho 
thành công của mô hình điều phối liên kết phát 
triển vùng được xác định như sau: 

 y Các sáng kiến liên kết phải xuất phát từ nhu cầu 
của các địa phương và/hoặc các chủ thể trong 
từng địa phương.

 y Sự tham gia liên kết phải dựa trên sự chia sẻ 
công bằng lợi ích nảy sinh từ liên kết.

 y Sự phân công chức năng nhiệm vụ, trách nhiệm 
rõ ràng, minh bạch giữa các bên tham gia liên 
kết 

 y Sự kết hợp giữa các nỗ lực từ trên xuống và 
từ dưới lên trong hoạt động điều phối liên kết 
vùng cần được làm rõ trong khung chính sách 
và quy định, quá trình thực hiện được sự hỗ trợ 
của những “quán quân” ở cấp trung ương.

Ngoài các hoạt động vừa hoàn thành và đang thực 
hiện để hỗ trợ xây dựng một phương thức tiếp 
cận tích hợp trong liên kết vùng xoay quanh khái 
niệm năng lực thích ứng, tại thời điểm báo cáo này 
được chuẩn bị vào cuối năm 2020, GIZ và các đối 
tác phát triển đang đề xuất một số hoạt động mới 
cho vùng ĐBSCL và ở cấp trung ương. Trong đó đề 
xuất quan trọng nhất sẽ được đề cập đến trong các 
phần tiếp theo của báo cáo này.

Dự án do SECO hỗ trợ sẽ trở thành một phần 
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của Chương trình hợp tác quy mô lớn hơn, do 
BMZ đồng tài trợ, dự kiến hợp tác với các đối tác 
phát triển khác trong lĩnh vực quản lý tài nguyên 
thiên nhiên vùng ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí 
hậu, phối hợp với cả cấp trung ương và cấp tỉnh. 
Chương trình gồm có bốn hợp phần: tăng cường 
thể chế và chính sách phát triển vùng, khung quy 
định về tích hợp quy hoạch và đầu tư thích ứng 
với biến đổi khí hậu, hạ tầng đô thị thích ứng với 
biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai ở khu 
vực nông thôn.

7.7. Dự án Thích ứng với Biến đổi Khí 
hậu tại đô thị ĐBSCL  

SECO và BMZ  hỗ trợ thực hiện Dự án Thích ứng 
với Biến đổi Khí hậu tại Đô thị ĐBSCL. Mục đích của 
Dự án là tăng cường khả năng thích ứng với biến 
đổi khí hậu cho các đô thị ĐBSCL của Việt Nam 
thông qua: (a) hỗ trợ khung pháp lý; (b) hỗ trợ cơ 
chế tổ chức tích hợp quy hoạch vùng và (c) thực 
hiện  các giải pháp thích ứng với ngập úng tại các 
đô thị lựa chọn vùng ĐBSCL. Dự án có ba hợp phần 
chính như sau:

1. Tiếp tục hoàn thiện và khung pháp lý về thích 
ứng với biến đổi khí hậu, tích hợp quy hoạch đô 
thị và đầu tư;

2. Tăng cường và thể chế hóa cơ chế liên kết vùng 
thích ứng với biến đổi khí hậu, tích hợp quy 
hoạch đô thị và thưc hiện đầu tư hạ tầng cho 
ĐBSCL, đảm bảo vai trò ra quyết định của các 
tỉnh trong liên kết vùng sẽ là ưu tiên cao nhất 
như quy định trong Luật Quy hoạch.

3. Hạ tầng đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu 
trong đó nhận thức rõ rằng không thể tránh 
khỏi tác động của biến đổi khí hậu song có thể 
giảm thiểu đáng kể thông qua việc kết hợp các 
giải pháp công trình và giải pháp dựa vào hệ 
sinh thái , đảm bảo quản lý nước (đặc biệt là 
thiết kế hệ thống thoát nước) có khả năng kết 
nối các hệ thống ở nhiều quy mô khác nhau, 
phù hợp với điều kiện địa phương. Một nội 
dung quan trọng trong cách tiếp cận này là áp 
dụng các công trình dựa trên hệ sinh thái sẽ tạo 
đủ “khoảng trống cho nước” như các vùng đất 
ngập nước kiến tạo. 

32  MRC (2019) Báo cáo Hiện trạng Lưu vực 2018 Ủy hội sông Mêkong, Viên Chăn.

Dự án sẽ hỗ trợ 13 tỉnh ĐBSCL lập quy hoạch theo 
phương thức thể chế hóa thích ứng với biến đổi 
khí hậu và tăng cường liên kết giữa các tỉnh trong 
vùng. Đồng thời, hỗ trợ các tỉnh, thành phố xây 
dựng và ưu tiên các dự án đầu tư hạ tầng đô thị 
thích ứng với biến đổi khí hậu, bao gồm mô hình 
thoát nước mưa đô thị theo hướng bền vững như 
đã đề cập đến ở phần trước, lập quy hoạch đô thị 
bọt biển cũng như xây dựng các phương thức vận 
hành và bảo dưỡng hệ thống một cách bền vững.

7.8. Quản lý nguồn nước

Thiết lập cơ chế quản lý nguồn nước hiệu quả và có 
sự điều phối tại ĐBSCL là một mục tiêu chiến quan 
trong mang tính chiến lược trong sự phát triển của 
toàn vùng. Như QHVĐBCL nhận định, điều này có 
tầm quan trọng đặc biệt vì các quy trình tác động 
đến nguồn nước của vùng như quản lý nước ở khu 
vực đầu nguồn, biến đổi khí hậu và mực nước biển 
dâng đều là các yếu tố mà khả năng ảnh hưởng 
của Việt Nam bị hạn chế. Vì vậy, trong quy hoạch, 
“trọng tâm là dự báo những thay đổi không thể 
tránh khỏi và có nhiều tác động, sự cần thiết phải 
thích ứng và giảm thiểu những vấn đề, đồng thời 
tận dụng tiềm năng và thế mạnh ở mức cao nhất 
có thể” (trang 6). Một phương thức tiếp cận tích 
hợp để vượt qua những thách thức này là điều cốt 
lõi trong quy hoạch.

Phương thức tiếp cận tích hợp nên bao trùm toàn 
bộ lưu vực sông. Ủy hội sông Mekong (MRC) đã 
được thành lập để tăng cường hợp tác trong quản 
lý sông Mekong giữa các quốc gia ở khu vực hạ lưu 
sông Mekong. Ủy hội thực hiện mục tiêu này thông 
qua hợp tác thể chế và chia sẻ thông tin, mà điều 
này được phản ánh trong Thỏa thuận Mekong 
năm 1995 và các nội dung trong Chiến lược Phát 
triển Lưu vực32. Tiếc rằng những nỗ lực này chưa 
đủ để tác động đến các quy trình diễn ra ở thượng 
lưu đang tác động đến toàn khu vực ĐBSCL. Việc 
thiếu một phương thức tiếp cận hiệu quả cho toàn 
bộ lưu vực sông Mekong buộc người dân và các 
cơ quan, tổ chức phải tìm kiếm các giải pháp trong 
nội bộ ĐBSCL.

Tầm quan trọng của các phương thức tiếp cận 
quản lý tổng hợp nguồn nước và quy hoạch lưu 
vực sông được thể hiện trong nhiều ví dụ và bài 
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học kinh nghiệm trên khắp thế giới.  Trường hợp 
của Rio Bogota ở trên33  là một ví dụ hay ở quy mô 
vùng đô thị. Một phương thức tiếp cận cấp quốc 
gia của Kazakhstan được đưa vào một ấn phẩm 
của GIZ34, đề cập đến việc xây dựng một phương 
thức tiếp cận quy hoạch tổng hợp lưu vực sông 
trong bối cảnh những thay đổi về thể chế tại một 
quốc gia Trung Á hậu Xô Viết. Ví dụ này một lần 
nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của sự điều phối 
về thể chế, sự tham gia của người dân trong những 
quyết định quan trọng về quản lý nguồn nước. Xây 
dựng một phương thức tiếp cận tổng hợp trong 
toàn bộ Liên minh Châu Âu trong Chỉ thị khung về 
Nước của EU trong đó các quốc gia cùng hợp tác 
dựa trên những cơ cấu thể chế hiệu quả và công 
khai chia sẻ nguồn nước và thông tin35. 

Khi dẫn chiếu điểm cốt lõi trong phương thức tiếp 
cận quản lý tổng hợp nguồn nước36, tính toàn diện 
và hàng loạt lợi ích đã được đề cập đến: 

Mục đích của quy hoạch chiến lược lưu vực sông 
không chỉ nhằm đáp ứng các mục tiêu rõ ràng đã 
được xác lập từ bên ngoài, mà còn nhằm lựa chọn 
trong số rất nhiều các mục tiêu quản lý nước, tìm 
ra những mục tiêu sẽ đóng góp nhiều nhất cho 
các mục tiêu kinh tế, xã hội và sinh thái đang cạnh 
tranh nhau. Thêm vào đó, để đạt được các mục 
tiêu này đòi hỏi sự tham gia của rất nhiều các tổ 
chức, cơ quan chính phủ và các bên liên quan, 
vượt ra ngoài những đối tượng liên quan trực tiếp 
đến quản lý nước. (trang 3).

33  Ngân hàng Thế giới(2019) Từ chất thải đến tài nguyên: Thay đổi Khái niệm để xử lý nước thải thông minh hơn tại châu Mỹ La 
tinh và vùng Caribê; Báo cáo cơ sở II: Quy trình lập quy hoạch lưu vực sông qua một ví dụ cụ thể: Dự án Vệ sinh tại Rio Bogota, 
Ngân hàng Thế giới, Washington, DC

34  GIZ (2014) Sổ tay Hướng dẫn Lập Quy hoạch Lưu vực – báo cáo với sự hỗ trợ của các tổ chức quản lý nước và lưu vực tại Trung 
Á, GIZ. Bonn.

35  WWF (2001) Các yếu tố tạo nên thành công trong quản lý tổng hợp lưu vực sông, WWF Brussels
36  G. Pegram, Y. Li, T. Le. Quesne, R. Speed, J. Li, và F. Shen (2013) Quy hoạch lưu vực sông: Nguyên tắc, quy trình và 

phương pháp tiếp cận trong quy hoạch chiến lược về lưu vực sông UNESCO, Paris.
37  Vietnam News (2017) Đồng bằng sông Cửu Long bị tàn phá bởi sạt lở bờ sông bài báo ngày 19 tháng 6 năm 2017.
38  Pilsrczyk, K. (2003) Báo cáo Kỹ thuật – Sạt lở bờ sông tại ĐBSCL là Đồng bằng sông Hồng, Công ty Tư vấn Hydropil – Hà Lan.
39  Ngo Ngoc Cat et al (2005) Tình hình sạt lở bờ biển tại Việt Nam và Đề xuất giải pháp phòng chống  
40  Lam Dao Nguyen et al (2010) Phân tích những thay đổi của bờ sông Mekong Việt Nam sử dụng số liệu cảm biến từ xa, kho dữ 

liệu ảnh, Khoa học Thông tin Không gian và Cảm biến Từ xa, Tập XXXVIII, Phần 8, Kyoto Nhật Bản.
41  Dang, H & Nguyen, T. (2019) Sạt lở bờ biển tại biển Cửa Đại: tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đối với bảo vệ 

đới bờ trong tương lai; tài liệu Hội thảo Quốc tế lần thứ 10 về Châu Á và Đới bờ Thái Bình Dương (APAC 2019) Hà Nội, Việt 
Nam, ngày 25-28 tháng 9 năm 2019.

42  Minh Nga (2019) Tỉnh nằm ở vùng cực nam của Việt Nam đang mất dần đất do sạt lở; bài báo trên VN Express International, 
ngày 17 tháng 12 năm 2019.

Phương thức tiếp cận này rõ ràng là điểm cốt lõi 
trong việc tăng cường phát triển bền vững thích 
ứng với biến đổi khí hậu tại ĐBSCL và minh họa cho 
tầm quan trọng của quản lý tổng hợp nguồn nước 
như một phần trong quá trình hội nhập, lồng ghép 
và liên kết hiệu quả nhằm đạt được các mục tiêu 
phát triển tổng thể của cả vùng.

7.9. Phòng chống sạt lở bờ sông và bờ 
biển 

Các vấn đề liên quan đến sạt lở bờ sông và bờ biển 
tại ĐBSCL từ lâu đã được coi là một thách thức 
nghiêm trọng. Báo Viet Nam News37 cho biết “Đồng 
bằng sông Cửu Long – nơi cư trú của khoảng 17,2 
triệu người dân, đang gặp phải vấn đề sạt lở bờ 
sông nghiêm trọng do cả yếu tố biến đổi khí hậu 
và con người”, đồng thời trích dẫn cụ thể những 
tổn thất đối với các con đường và những hạ tầng 
khác. Một báo cáo nghiên cứu từ năm 200338 đã 
nhận định sạt lở bờ sông sẽ lan rộng với các số liệu 
lịch sử trong thời gian dài; trong khi đó một báo 
cáo năm 200539 đề cập đến sự đa dạng trong quy 
mô và mức độ sạt lở bờ biển. Gần đây có một bài 
báo năm 201040 sử dụng phân tích số liệu chi tiết 
từ vệ tinh kết hợp với các số liệu khí tượng để thể 
hiện quy mô sạt lở bờ sông tại khu vực ĐBSCL. Một 
nghiên cứu năm 201941 đưa ra con số thẩm định 
chi tiết về sạt lở bờ biển đối với một bãi biển ở 
miền Trung Việt Nam.  Sạt lở bờ sông và bờ biển có 
thể mang hậu quả có sức tàn phá lớn. Bài báo đăng 
trên trang VNExpress42 cho biết tổng cộng  105km 
đường bờ biển và bờ sông bị sạt lở tại tỉnh Cà 
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Mau và mũi Cà Mau. Schmitt et al (2013)43 chứng 
minh rằng đây là một vấn đề ảnh hưởng đến tất 
cả các vùng của ĐBSCL. Những vấn đề tương tự 
đang diễn ra tại các đồng bằng rộng lớn khác, đặc 
biệt là các vùng đồng bằng có khí hậu gió mùa như 
Đồng bằng Ganges-Brahmaputra tại Bangladesh, 
nơi mỗi năm hàng ngàn héc ta đất bị mất đi và rất 
nhiều người phải rời bỏ chỗ ở của mình44. 

Một đề xuất của Bộ KHĐT năm 202045 cho biết tác 
động của biến đổi khí hậu, của các con đập xây 
dựng trên thượng nguồn cùng những thay đổi về 
cơ chế dòng chảy của sông, sự phát triển thiếu 
kiểm soát của một số địa điểm thuộc ĐBSCL đang 
khiến cho những vấn đề này trở nên nghiêm trọng. 
Một chương trình của Bộ NNPTNT đang thực hiện 
ở tỉnh Cà Mau46 nghiên cứu tác động của sạt lở bờ 
sông đối với cộng đồng người dân  (trong trường 
hợp này là dân tộc thiểu số), đồng thời đề xuất giải 
pháp đối với vấn đề này. Đề xuất của Bộ KHĐT có 
cơ sở từ việc cam kết thức hiện Nghị quyết 120, 
huy động sự tham gia đầu tư của khu vực tư nhân 
thông qua một nghiên cứu “Đề xuất giải pháp huy 
động nguồn lực từ khu vực tư nhân để đầu tư 
phòng chống sạt lở bờ sông và bờ biển tại ĐBSCL”. 
Đề xuất này nhận định đầu tư của nhà nước, đặc 
biệt trong hạ tầng có vai trò quan trọng, song chưa 
đủ để giải quyết các vấn đề về sạt lở bờ sông, bờ 
biển. 

43  Schmitt, K. et al (2013) Phòng chống sạt lở bờ biển và thích ứng với biến đổi khí hậu bền vững tại Đồng bằng sông 
Cửu Long, Việt Nam, Hội thảo Quốc tế về Hải Dương học và Thiên tai, Orlando August 2013

44  Islam, M. & Rashid, B. (2011) Sạt lở bờ sông tại Bangladesh: sự cần thiết phải có những can thiệp về chính 
sách và thể chế; Tạp chí Bioethics của Bangladesh, trang 4-19. Báo cáo năm 2019: sạt lở khiến hàng ngàn người 
dân Bangladesh mất nhà www.globalvoices.org/2018/09/19/riverbank erosion disaster in Bangladesh leaves 
thousands homeless.

45  MPI (2020) Đề xuất hỗ trợ kỹ thuật về phòng chống sạt lở ĐBSCL, Hà Nội ngày 19 tháng 8 năm 2020
46  Văn phòng các Dự án Thủy lợi (2020): Dự án Thích ứng với Biến đổi Khí hậu và Sinh kế Bền vững tại Đồng bằng sông Cửu Long; 

Hợp phần 1: Giải quyết vấn đề sạt lở bờ sông và bờ biển tại ĐBSCL, Bộ NNPTNT, Hà Nội.

Những thách thức được phản ánh trong đề xuất 
SECO hỗ trợ cho giai đoạn từ năm 2021 – 2025 
thông qua Chương trình Thích ứng với Biến đổi 
Khí hậu tại ĐBSCL: Quy hoạch, Ngân sách và 
Đầu tư cho Hạ tầng vì sự Phát triển Kinh tế Bền 
vững và Thân thiện với Môi trường của ĐBSCL. 
Chương trình xác định giải quyết vấn đề sạt lở bờ 
sông và bờ biển là một thách thức lớn trong việc 
tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí 
hậu và tập trung vào phương thức tiếp cận tích 
hợp quy hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu là 
tiền đề để tăng cường liên kết mạnh mẽ giữa các 
tỉnh và các cơ quan, tổ chức tại ĐBSCL. Điều này 
được thể hiện trong mục tiêu của Chương trình là 
nhằm “tăng cường năng lực cho các cơ quan của 
Việt Nam trong hài hòa quy hoạch với ngân sách ở 
cấp trung ương, cấp vùng và cấp tỉnh, khởi xướng 
cho các khoản đầu tư xây dựng hạ tầng vùng hiệu 
quả, từ đó tăng cường khả năng thích ứng với biến 
đổi khí hậu cho ĐBSCL và cho Việt Nam. Một hợp 
phần quan trọng trong xây dựng một hệ thống tích 
hợp quy hoạch hiệu quả là thiết lập một hệ thống 
theo dõi và đánh giá có thể phát huy hiệu quả ở 
các cấp trung ương, cấp vùng và cấp tỉnh. Hệ thống 
này sẽ là cơ sở để xác định các hành động ưu tiên 
và đầu tư nhằm vượt qua những thách thức về sạt 
lở bờ sông và bờ biển tại ĐBSCL cũng như các vùng 
khác của Việt Nam.
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Báo cáo này xem xét và đánh giá lịch sử và hiện 
trạng liên kết vùng tại Việt Nam, đặc biệt tập trung 
vào khu vực ĐBSCL là khu vực thí điểm lập và thực 
hiện quy hoạch vùng đầu tiên theo Luật Quy hoạch 
năm 2017. Như đã phân tích, lịch sử của những 
sáng kiến liên kết vùng ĐBSCL được kết hợp với 
một số chương trình mang lại lợi ích rõ ràng trong 
khuôn khổ liên kết đó, mà chưa mang lại sự thay 
đổi lớn có tính hệ thống cho quy trình liên kết 
vùng. Chủ yếu là do các sáng kiến liên kết này được 
thiết lập và thực hiện riêng lẻ, bị giới hạn về thời 
gian và ngân sách và chưa có sự cộng hưởng với hệ 
thống chính trị và hành chính trên diện rộng.

Điều này đã thay đổi. Như báo cáo đã nêu rõ, có 
nhiều thay đổi trong chính sách và quy định quốc 
gia, có nghĩa là những sáng kiến liên kết vùng gần 
đây sẽ được thực hiện trong một môi trường 
thuận lợi, trong đó mối liên hệ và cơ sở từ những 
đổi mới mang tính tổng thể và ưu tiên phát triển 
ở cấp quốc gia. Đặc biệt, các quy định của Luật 
Quy hoạch quy định khung thực hiện những sáng 
kiến mới về quy hoạch vùng và các quyết định, quy 
định, văn bản pháp lý khác quy định chi tiết cơ chế 
thực hiện. Quy hoạch vùng ĐBSCL theo phương 
thức tích hợp đang trong giai đoạn hoàn thiện 
cuối cùng và có hai chức năng chính: là mô hình thí 
điểm để rút kinh nghiệm cho các quy hoạch vùng 
trên toàn quốc và phân tích nhu cầu và ưu tiên 
sẽ định hình cho sự phát triển trong tương lai của 
ĐBSCL.

Một trong những kết luận có thể đưa ra sau khi 
nghiên cứu nhiều sáng kiến liên kết trước đây và 
hiện nay đã đề cập trong báo cáo này là những liên 
kết này hiệu quả nhất khi tập trung vào và có mối 
liên hệ rõ ràng với nhu cầu và ưu tiên được các 
cấp quốc gia và cấp địa phương thống nhất. Trong 
số các sáng kiến này có nhiều mô hình được thực 
hiện với sự hỗ trợ của GIZ và các đối tác phát triển 
khác. Những hỗ trợ này là công cụ hữu hiệu nhằm 
đảm bảo rằng những sáng kiến không nằm trong 
giới hạn địa giới hành chính tiêu chuẩn hoặc hệ 
thống ngân sách có động lực và nguồn lực để có 
cơ hội thành công.

Những kinh nghiệm thu được rất có giá trị trong 
việc tạo sự hiểu biết thấu đáo và tập hợp hỗ trợ 
cho các sáng kiến liên kết vùng ở cấp tỉnh và địa 
phương, đồng thời minh chứng cho cấp trung ương 

rằng những sáng kiến được xác định đúng đắn, có 
mục tiêu có thể tạo nên sự khác biệt khi giải quyết 
những thách thức đa dạng mà ĐBSCL phải đối mặt. 
Khung khổ chung cho những sáng kiến này là tăng 
cường khả năng thích ứng cho người dân và các cơ 
quan, đơn vị của ĐBSCL đối với các vấn đề đa dạng 
và ngày càng phức tạp liên quan đến thiên tai và 
biến đổi khí hậu và môi trường. 

Dự kiến những sáng kiến này sẽ tiếp tục và mở rộng 
trong tương lai. Sự ra đời của khung chính sách và 
quy định cấp quốc gia tạo điều kiện cho liên kết 
vùng sẽ mang lại nhiều giá trị, hướng dẫn và đảm 
bảo cho sự thành công của những sáng kiến này. 
QHVĐBSCL sẽ có vai trò quan trọng trong việc đưa 
ra một điểm dẫn chiếu xác lập các ưu tiên và xây 
dựng cơ chế, thể chế cần thiết để tăng cường liên 
kết vùng. Kết luận cuối cùng có thể rút ra là những 
thách thức mà ĐBSCL sẽ tiếp tục phải đối mặt là 
rất lớn song một hệ thống thể chế hiệu quả và 
bền vững để vượt qua thách thức một cách nhất 
quán và có sự điều phối, liên kết đang hình thành 
và sẽ là cơ sở để thực hiện các hoạt động ở cấp 
địa phương, cấp vùng và cấp trung ương, cùng tạo 
nền tảng cho sự phát triển bền vững của ĐBSCL (và 
các vùng khác của Việt Nam) trong những năm tới. 
Hệ thống này sẽ có thể tận dụng những xu hướng 
và cơ hội phát triển mới như năng lượng tái tạo và 
là một phần quan trọng trong tương lai phát triển 
bền vững của ĐBSCL.

Sự bền vững của các giải pháp liên kết vùng sẽ phụ 
thuộc rất nhiều vào hiệu quả của Hội đồng Điều 
phối vùng. Có ba vấn đề trước mắt cần giải quyết 
với mô hình HĐ ĐPV hiện nay. Thứ nhất, về tổ chức 
bộ máy, cần tăng thêm tính chủ động của TĐP cấp 
tỉnh và sự tham gia của các doanh nghiệp và đội 
ngũ tư vấn tại vùng. Thứ hai, làm rõ các chủ đề liên 
kết mang tính bắt buộc (do trung ương dẫn dắt) và 
liên kết tự nguyện (do thị trường dẫn dắt). Thứ ba, 
đảm bảo các nguồn lực, trước hết là nguồn lực tài 
chính, cho hoạt động của HĐ ĐPV.

 Một cơ chế liên kết vùng hiệu quả đối với các hoạt 
động do trung ương và thị trường dẫn dắt có ý 
nghĩa quan trọng. Để đảm bảo tính bền vững và 
hiệu quả cho cơ chế này, trước hết Văn phòng HĐ 
ĐPV cần trở thành bộ máy chuyên trách vừa thực 
hiện chức năng thư ký cho HĐ ĐPV, vừa là cơ quan 
điều phối thường xuyên các hoạt động liên kết đã 
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được HĐ ĐPV vùng thông qua trong kế hoạch ĐPV 
hàng năm. Tương tự, TĐP cấp tỉnh cũng cần chủ 
động thiết lập các diễn đàn trao đổi thường xuyên 
với doanh nghiệp, đội ngũ tư vấn trong tỉnh nhằm 
hình thành ý tưởng về liên kết và thảo luận với các 
tỉnh lân cận có chung sự quan tâm và những thách 
thức tương đồng. GIZ đã hỗ trợ thí điểm chuyển 
đổi sang tích hợp quy hoạch đa ngành tại ba tỉnh 
An Giang, Kiên Giang và Cà Mau, trong đó có sự 
tham gia của các cơ quan liên quan tại các tỉnh như 
các sở, ngành hữu quan, lãnh đạo và cán bộ các 
huyện, các doanh nghiệp. Các bên hữu quan lựa 
chọn một ưu tiên phát triển chủ chốt cho tỉnh và 
đóng góp kiến thức chuyên môn, kỹ năng, quan 
điểm và cùng thảo luận về những lợi ích cạnh 
tranh, từ đó tạo sự đồng thuận về định hướng của 
tỉnh cho vấn đề này. Các tổ điều phối theo ngành 

hoăc tiểu vùng có thể được thành lập, là đầu mối 
kết nối các hoạt động của các TĐP với Hội đồng 
vùng và với cấp quốc gia. Ngoài ra, một phương 
án nên cân nhắc nữa là bổ sung thêm chức năng, 
nhiệm vụ cho TĐP thành phố Cần Thơ để TĐP này 
trở thành TĐP vùng chuyên trách, chủ trì và thúc 
đẩy các ngành như logistics và phát triển chuỗi giá 
trị. Không nên sử dụng cơ chế lồng ghép ngân sách 
trung ương với ngân sách địa phương vốn rất khó 
quy trách nhiệm giải trình như hiện nay. Phân bổ 
kinh phí thường xuyên cho Chương trình Quốc gia 
sẽ đảm bảo vai trò “chuyên trách và ổn định” của 
Hội đồng Điều phối vùng và các tổ công tác cũng 
như tạo điều kiện để thực hiện các nghiên cứu, 
tham vấn, khảo sát, hội nghị hội thảo cần thiết để 
đáp ứng mục tiêu liên kết vùng bền vững. 

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và GIZ tăng cường hợp tác  
chính sách về môi trường và biến đổi khí hậu. Ảnh© GIZ/ Nguyễn Ngọc Anh
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