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Quy hoạch hạ tầng làng xã nông thôn vùng ĐBSH theo hướng  

phát triển xanh bền vững 

 

Tóm tắt: 

Trong giai đoạn từ nay đến 2030, nông thôn Việt Nam chắc chắn sẽ có những sự thay đổi 

rất cơ bản về phương thức sản xuất, phát triển kinh tế do kết quả của công cuộc công 

nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước theo định hướng của Đảng. Các mô hình sản xuất 

nông nghiệp công nghệ cao, hiện đại hóa nông nghiệp, thay đổi tỷ trọng công nghiệp và 

dịch vụ ở nông thôn sẽ làm thay đổi đến hệ thống hạ tầng  sản xuất, hạ tầng xã hội  và 

môi trường, không gian sống ở các làng xã. 

 Từ cấu trúc làng truyền thống, làng xã vùng ĐBSH cũng sẽ phải có những thay đổi trong 

các mô hình quy hoạch phát triển để phù hợp với những biến đổi của  phương thức sản 

xuất, mô hình kinh tế mới, theo đúng quy luật “mô hình kinh tế quyết định mô hình cư 

trú”(1). Kết quả nghiên cứu đã khẳng định phải có những quan điểm rõ về việc phát triển 

nông thôn mới theo hướng phát triển xanh, bền vững, khắc phục được những hạn chế 

trong tầm nhìn quy hoạch ngắn hạn hiện nay. Mô hình quy hoạch “Hạ tầng xanh” là một 

đề xuất nghiên cứu theo định hướng này nhằm góp phần đạt được mục tiêu phát triển 

nông thôn bền vững trong tương lai. 

  

            Nội dung 

Làng xã nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng cơ bản hình thành từ các làng xã 
truyền thống, có lịch sử phát triển hàng ngàn năm, có một cấu trúc khá tương đồng trong 
cả vùng. Làng truyền thống là nơi chứa đựng các giá trị văn hóa vật thể rất phong phú 
như kiến trúc đình, chùa, nhà ở truyền thống, các không gian ao làng, giếng làng. Các giá 
trị văn hóa phi vật thể của làng xã như lối sống cộng đồng, quan hệ dòng họ, lễ hội, văn 
hóa ẩm thực… cũng là những giá trị tiêu biểu cho các giá trị văn hóa của người Việt. 
Làng xã truyền thống ĐBSH hình thành dựa trên nên nền sản xuất tiểu nông, nhìn chung 
là sản xuất nhỏ, tự cung tự cấp, tạo nên hệ sinh thái nhân văn cân bằng, không phát triển 
thay đổi mạnh nhưng duy trì ổn định. 

Trước những tác động của nền kinh tế thị trường sau Đổi mới, cùng với những 
bước tiến trong công tác Quy hoạch nông thôn mới giai đọan vừa qua làng xã đã có một 
số thay đổi cơ bản: 

-Hình thành hệ thống hạ tầng xã hội cho các làng xã như chợ, công trình giáo dục, 
y tế, nhà văn hóa. Từng bước đảm bảo quy mô diện tích đất, công trình theo quy mô dân 
cư, các quy chuẩn hiện hành. 

-Hạ tầng kỹ thuật được nâng cấp, đường làng được đổ bê tông hoặc mở rộng.. 
Nhiều làng xã đã được cung cấp nước sạch. Nhà ở được xây dựng theo xu hướng kiên cố 
hơn, tiện nghi hơn. 

-Công trình kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng truyền thống như Đình, chùa, miếu được 
người dân quan tâm giữ gìn. 
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-Hạ tầng sản xuất bước đầu được nâng cấp, bê tông hóa đường nội đồng.  

Nhìn chung đây là một phong trào nâng cấp, cải tạo làng xã  có quy mô lớn và đã 
đạt được những kết quả đáng trân trọng. Tạo nên một môi trường sống tốt đẹp hơn cho 
người dân nông thôn.  

Tuy nhiên công tác Quy hoạch nông thôn mới diễn ra trong bối cảnh nền sản xuất 
nông nghiệp nông thôn chỉ ở bước đầu trong quá trình phát triển và đổi mới. Chính vì vậy 
nó chưa tạo nên những đòi hỏi với sự thay đổi toàn diện, triệt để trong cấu trúc quy hoạch 
làng xã. Với nguồn lực nội tại còn hạn chế, các làng xã chưa có điều kiện để có tầm nhìn 
quy hoạch xa hơn mà thường tập trung giải quyết những yêu cầu trước mắt. Nổi cộm nhất 
trong việc thực hiện các tiêu chí vừa qua đó là việc khó khăn trong thực hiện các tiêu chí 
về kinh tế và hạ tầng, môi trường làng xã  

 

 (Làm đường ở Yên Phong Bắc Ninh- Bắc Ninh 
online-29/ 8/2014) 

Hạ tầng làng xã hiện nay và kể cả theo quy 
hoạch nông thôn mới vừa qua là chưa đủ để đáp 
ứng yêu cầu của tương lai. 

Qua khảo sát một số đồ án Quy hoạch nông 
thôn mới ở Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên và thực tiễn 
cho thấy: 

- Cấu trúc đường của làng xã sau quy hoạch cơ bản vẫn là hệ thống dạng đường 
ngõ phân nhánh kiểu cành cây dựa trên hệ thống đường của các làng xã truyền thống, rất 
hạn chế trong việc đưa đường giao thông cơ giới tiếp cận các hộ dân, hỗ trợ cho sự phát 
triển nghề phụ, nghề truyền thống và các hoạt động dịch vụ. Trục đường chính của làng 
rộng khoảng 3,5 m -5m chỉ đủ cho 1 làn xe, còn lại là các ngõ chỉ rộng 1,8-2,5m không 
có xe cơ giới tiếp cận, khoảng cách từ nhiều hộ trong ngõ ra đến đường ô tô xa tới 50-90 
m, hạn chế cả việc cứu hỏa, cấp cứu sau này. 

- Hệ thống đường nội đồng chưa tính hết đến các yêu cầu phát triển sản xuất, nhu 
cầu sử dụng giao thông cơ giới trên đồng ruộng như ô tô và các máy móc nông nghiệp. 

- Các đồ án quy hoạch chưa chú ý đến giao thông tĩnh. Những điểm dừng đỗ để 
vận chuyển hàng hóa, vận chuyển nông sản, vận chuyển nguyên vật liệu cho xây dựng từ 
bên ngoài vào trong làng chưa được chú ý trong quy hoạch.  

 -Hệ thống thoát nước mưa và nước thải khó có phương án khả thi nếu dựa trên 
mạng giao thông hiện nay. Do nhiều trục đường chính của làng có cao độ cao hơn nhà ở 
hai bên nên việc thu gom nước mưa, nước thải từ các ngõ nhỏ về đường chính gặp khó 
khăn do không thuận theo độ dốc tự nhiên. Nước thải, nước mưa phần nhiều thoát ra các 
ao hồ, ra cánh đồng chứ không chỉ thoát ra trục đường chính. Trong khi đồ án quy hoạch 
phần lớn theo hướng thu gom từ các trục đường ngõ về trục đường chính. 

-Trong nhiều đồ án, giải pháp xử lý nước thải cũng chưa thực sự được đặt ra, còn 
cho chảy thẳng ra vào hệ thống ao hồ chung hay sông ngòi, phụ thuộc vào các ao hồ nhỏ 
trong khu dân cư. Một phần do khả năng thiết lập các trạm xử lý nước thải tập trung cho 
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một xã, thôn là không phù hợp với điều kiện kinh tế hiện nay. Với các thôn nhiều ao hồ 
vấn đề ô nhiễm không nghiêm trọng nhưng khi ao hồ gia đình bị lấp thì đây sẽ là khó 
khăn lớn.  

-Việc thu gom rác, xử lý rác cũng gặp khó khăn do hệ thống giao thông cơ giới 
khó tiếp cận làm hạn chế khả năng thu gom, việc vận chuyển đến các điểm xử lý tập 
trung còn xa và xử lý không triệt để. Đặc biệt với các xã có làng nghề, gây ra tình trạng ô 
nhiễm.  

- Việc xây dựng hạ tầng nông thôn chưa quan tâm đến khía cạnh sinh thái, chưa có 
các giải pháp góp phần tăng cường sự đa dạng sinh học, gắn kết xây dựng hạ tầng với 
việc tạo dựng môi trường cảnh quan làng xã. 

Bộ Xây dựng cũng đã tổng kết về việc thực hiện công tác Quy hoạch nông thôn 
mới vừa qua: “Các đồ án chưa thể hiện rõ yêu cầu QHXD nông thôn mới theo tinh thần 
Nghị quyết 26 NQ/TWvề nông nghiệp, nông dân, nông thôn và thiếu tính liên kết vùng 
trong các mặt tổ chức sản xuất hàng hóa lớn, xây dựng hạ tầng khung, xây dựng nông 
thôn mới gắn với phát triển đô thị, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn cấp 
huyện…Nhìn chung, các đồ án QHXD xã nông thôn mới đáp ứng được yêu cầu trước 
mắt, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển lâu dài trên địa bàn xã.” (tạp chi Xây dựng và 
Đô thị số 36/2014). 

 Qua thực tế cũng thấy rõ các nguyên nhân cơ bản: 

+ Quy hoạch nông thôn thiếu một định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp rõ 
ràng, có tầm nhìn xa. Định hướng này phải đặt trong định hướng phát triển kinh tế của 
vùng, huyện, trong mối liên kết với đô thị chứ không thể chỉ nhìn trên phạm vi xã. Chính 
vì vậy các yêu cầu hạ tầng cần thiết cho mục tiêu phát triển dài hạn, kết nối vùng, huyện 
vẫn chưa được coi là nhiệm vụ bắt buộc trong đồ án quy hoạch. 

+ Còn thiếu một quan điểm chủ đạo trong phát triển kinh tế nông thôn, đó là phát 
triển phải đi đôi với bảo vệ môi trường, theo hướng tăng trưởng xanh. Bài học về hoạt 
động của làng nghề đi kèm với vấn đề ô nhiễm hiện nay là một cảnh báo về những mặt 
trái của phát triển kinh tế nông thôn nếu không có những quan điểm phát triển rõ ràng. 

+ Các giải pháp quy hoạch hạ tầng nông thôn vừa qua chưa nhận thức được rõ 
nhược điểm của khung cấu trúc hạ tầng nông thôn truyền thống, chưa có những đề xuất 
đổi mới căn bản. Phải thay đổi, chuyển đổi cấu trúc này mới có thể đáp ứng nhu cầu của 
cuộc sống tương lai. Vấn đề là chuyển đổi sao cho không làm xáo trộn, đảo lộn cuộc sống 
của cộng đồng dân cư hiện có và cũng phù hợp với từng bước đầu tư, phát triển kinh 
tế.(1) 

 

         Một số dự báo về những nhân tố mới 

        Với xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nông nghiệp đang diễn ra, nông thôn 
Việt Nam sẽ có điều kiện để áp dụng các công nghệ tiên tiến vào sản xuất, tăng năng suất 
lao động. Những mô hình kinh tế mới của tương lai như chăn nuôi, trồng trọt trên quy mô 
lớn, ứng dụng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao như trồng cây trong nhà kính, 
thủy canh, trồng rau sạch, trồng hoa công nghiệp, các mô hình nuôi cá tập trung…tương 
tự như mô hình của Malaixia hay Israel chắc chắn sẽ được hình thành và phát triển. 
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Chủ trương thực hiện công tác dồn điền đổi thửa cũng đang có kết quả, tạo tiền đề 
cho sản xuất quy mô lớn. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn với tỷ trọng công 
nghiệp và dịch vụ chiếm phần lớn cũng đang là xu thế trong toàn vùng ĐBSH. 

Cùng với tác động của quá trình đô thị hóa, nông thôn cũng có cơ hội phát triển 
các hoạt động kinh tế dịch vụ, cơ hội phát triển các làng nghề, các hoạt động tiểu thủ 
công nghiệp, du lịch văn hóa, sinh thái. 

Có thể dự báo đến năm 2030, những tác động của kinh tế nông nghiệp mới sẽ tác 
động toàn diện đến nông thôn trong đó có công tác quy hoạch và xây dựng hệ thống hạ 
tầng. 

. 
Phát triển kinh tế nông thôn đòi hỏi hạ tầng phải có những thay đổi tương 

ứng 
Phát triển sản xuất đòi hỏi hạ tầng cho giao thông cơ giới phải phát triển, với cả 

khu vực sản xuất nông nghiệp và khu vực dân cư. Với khu vực sản xuất là việc vận 
chuyển hàng hóa trực tiếp từ cánh đồng đến nơi tiêu thụ. Với khu vực dân cư là việc đảm 
bảo cho yêu cầu cho việc vận chuyển nông sản về nhà, tạm trữ, tái phân phối, là việc vận 
chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm cho làng nghề ngoài các nhu cầu về sinh hoạt khác . 

Nhu cầu của giao thông tĩnh, bãi đỗ xe tại các đầu mối tiếp cận vào làng sẽ ngày 
càng lớn. Nhu cầu vận chuyển bên trong và ngoài cho các hoạt động xây dựng nhà ở và 
dịch vụ đời sống tăng. Qua đánh giá một số xã ở Hà Nam, Hà Nội mật độ đường trong 
làng xã hiện nay khoảng 1,16km/km2, còn xa mới đạt được tỷ lệ hợp lý (trung bình ở các 
nước phát triển tỷ lệ chiều dài km đường nông thôn trên diện tích khoảng 8,86km/km2). 

Một ví dụ khi so sánh với Malaixia (thu nhập GDP bình quân 10.513 USD/ 
người), số lượng xe cơ giới các loại là 756 xe/ ngàn dân, xe ô tô con  khoảng 177xe/ ngàn 
dân (2014). Hiện nay Việt Nam số lượng xe ô tô khoảng 25 xe/ ngàn dân (thu nhập 
khoảng 1.960usd/ người). Nếu đến năm 2030 Việt Nam phấn đầu thu nhập bằng Malaixia 
hiện nay thì số lượng xe chắc chắn cũng sẽ tăng lên gấp 7-8 lần.  

Phát triển kinh tế cũng tiềm ẩn những tác động xấu đến môi trường. Hệ thống 
thoát nước, thu gom nước thải phải được xử lý triệt để, không thể để xảy ra ô nhiễm như 
ở các làng nghề hiện nay. Đặc biệt trong xu thế chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khi có nhiều 
hoạt động phi nông nghiệp, dịch vụ trong làng xã thì việc phải có hệ thống thu gom xử lý 
nước thải là điều bắt buộc để đảm bảo cho môi trường nông thôn.  

Cần có quan điểm Phát triển xanh bền vững  

 Xu hướng này là xu hướng tiến bộ được nhiều nước trên thế giới đang áp dụng, 
với một số tiều chí: 

-Phát triển kinh tế phải đi liền với việc gìn giữ bảo vệ môi trường, hạn chế phát 
thải CO2, xử lý triệt để các nguồn ô nhiễm, trong đó xử lý ô nhiễm nước thải, rác thải 
phải được xử lý triệt để. 

- Tiết kiêm các tài nguyên, sử dụng các tài nguyên hiện có của địa phương. Tạo 
nên sự tăng trưởng kinh tế từ các nguồn lực địa phương. 

- Tái sủ dụng nguồn năng lượng tự nhiên, bao gồm: 
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+Thu gom và sử dụng nước mưa: Đây là xu hướng đang được quan tâm triển khai 
ở nhiều quốc gia trên thế giới. Với ĐBSH nguồn nước cấp hiện đang gặp khó khăn: Nước 
ngọt cho sinh hoạt và sản xuất ở nhiều vùng nông thôn ĐBSH thiếu về mùa khô. Nước 
ngầm bị ô nhiễm, hàm lượng asen cao, xủ lý tốn kém. Nước tưới cho đồng ruộng do các 
dòng sông khá cạn cũng ảnh hưởng đến sản xuất. Vì vậy xu hướng này cần được đặc biệt 
khuyến khích. Đây cũng từng là truyền thống tốt đẹp của làng xã nay đã bị mai một. 

+ Các giải pháp tận dụng năng lương mặt trời, năng lượng gió trong phơi sấy, sản 
xuất và sinh hoạt. 

+ Sử dụng vật liệu địa phương để đáp ứng toàn diện các yêu cầu của đổi mới kinh 
tế, xã hội trong tương lai. 

- Tạo sự đa dạng sinh học, giảm bớt sự phụ thuộc vào phân bón và hóa chất diệt 
cỏ, trừ sâu. 

- Phát triển kinh tế phải phù hợp với môi trường xã hội, phục vụ cho lợi ích của 
cộng đồng, huy động được công đồng tham gia phát triển. 

- Tăng trưởng kinh tế từ tài nguyên văn hóa: Khai thác các giá trị văn hóa để phát 
triển kinh tế. Ví dụ phát triển du lịch từ văn hóa làng, phát triển làng nghề truyền thống, 
các thế mạnh văn hóa khác (tính cộng đồng, văn hóa ẩm thực…) (2) 

Những nguyên tắc này rất phù hợp với yêu cầu và khả năng phát triển ở nông thôn 
nước ta. Trong quá khứ, khi chưa có tác động của công nghiệp hóa, các làng xóm truyền 
thống đã từng có một môi trường sống xanh, sống thân thiện với tự nhiên, có nhiều yếu tố 
cân bằng sinh thái.  

Đề xuất mô hình hệ thống “Hạ tầng xanh nông thôn” điển hình cho quy 
hoach làng xã nông thôn ĐBSH (3) 

Quy hoạch phát triển làng xã nông thôn tầm nhìn 2030 phải được định hướng từ sự 
thay đổi của hệ thống hạ tầng. Hạ tầng phải đi trước một bước, tạo tiền đề cho đổi mới 
kinh tế nông thôn. Đáp ứng nhu cầu của sản xuất và đời sống tương lai. 

Theo định hướng phát triển xanh bền vững, tác giả đề xuất mô hình “ Hạ tầng 
xanh nông thôn” điển hình với các nguyên tắc: 

-Lồng ghép phát triển hạ tầng với việc gìn giữ bảo vệ môi trường, tái tạo các hệ 
sinh thái, tiết kiêm các tài nguyên, tái sủ dụng nguồn năng lượng tự nhiên, sử dụng vật 
liệu địa phương, đáp ứng toàn diện các yêu cầu của đổi mới kinh tế, xã hội trong tương 
lai. 

-Hạ tầng xanh tuân thủ nguyên tắc phát triển mới nhưng không xóa bỏ cấu trúc cũ, 
kế thừa các giá trị văn hóa truyền thống.Tạo nên khung phát triển hạ tầng làng xã từ chú 
trọng cải tạo phần lõi chuyển sang phần biên. Phần lõi là các không gian truyền thống 
như khu vực đình, chùa, ao làng, đường làng ngõ xóm được kế thừa và chuyển đổi dần. 
Phần cạnh biên sẽ xây dựng mới, tạo liên kết giữa phần lõi và phần biên.  

-Tuân thủ nguyên tắc  đổi mới đồng bộ giữa liên kết hạ tầng cư trú với hạ tầng sản 
xuất, giữa  phát triển hạ tầng với đổi mới phương thức phát triển sản xuất. Đây chính là 
đặc thù của mối quan hệ giữa mô hình phát triển kinh tế và mô hình cư trú nông thôn, 
chặt chẽ, hữu cơ hơn nhiều so với đô thị. 
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- Phát triển Hạ tầng xanh là sự kết hợp các yếu tố Quy hoạch - Công nghệ mới. 
Những thành tựu công nghệ tiên tiến phải được cập nhật, ứng dụng, đặc biệt là các xu 
hướng sử dụng công nghệ xanh. 

Các đặc điểm chính của mô hình như sau: 

1.Quy hoạch giao thông: Chuyển đổi cấu trúc đường giao thông làng xã từ dạng 
phân nhánh cành cây sang dạng mạng, tăng cường khả năng tiếp cận giao thông cơ giới 
tới hộ gia đình và với giao thông cơ giới nội đồng. Thay đổi từ dạng tiếp cận đi từ một 
trục chính vào lõi và phân nhánh sang dạng tiếp cận từ nhiều hướng bên ngoài vào bên 
trong. Đây là giải pháp rất căn bản vì hệ thống giao thông là bộ khung chính cho các 
thành phần khác của hạ tang kỹ thuật đi theo. 

Giải pháp: 

+ Xây dựng tuyến đường bao quanh thôn, làng. Đường rộng 5,5 m- 7m cho 2 xe ô 
tô tránh nhau được. Tuyến đường không đi sát vào  đất dân cư mà có một khoảng cách để 
tạo diện tích đất cho một số chức năng khác và của hạ tầng kỹ thuật. 

+ Nối giao thông nội đồng với tuyến đường bao quanh thôn, làng. 

+ Nối thông các ngõ chính với đường bao mới được xây dựng. 

+ Đường chính của làng, thôn giữ nguyên tuyến, nâng cấp chất lượng bề mặt. 
Chiều rộng cho 1-2 làn xe tùy điều kiện thực tế nhưng không làm thay đổi cảnh quan 
truyền thống. 

+ Tổ chức một số điểm dừng xe ở đầu đường chính, ngõ chính để tập kết hàng 
hóa, vật liệu xây dựng, làm sân gom sản phẩm nông nghiệp. 

+ Xây dựng hoàn chỉnh mạng lưới đường nội đồng để tạo điều kiện phát triển sản 
xuất. Mạng lưới đường cách nhau 400-500m, chiều rộng đường từ 2,7 đến 5,4m. Tuyến 
đường 2,7-3,5 m có chỗ mở dừng, tránh cho xe cơ giới và đặt các máy nông cụ : Tuốt lúa, 
vận chuyển, tập kết sản phẩm nông nghiệp tại đồng. Kết hợp cải tạo bổ sung hệ thống 
mương tưới, tiêu phục vụ sản xuất. 

Giao thông cơ giới đường biên làng xã kết nối với giao thông nội đồng chính là 
điểm mới để thích ứng với sự phát triển của các phương thức sản xuất nông nghiệp mới, 
sản xuất lớn và sản xuất công nghệ cao. Những sản phẩm như rau sạch, hoa…có thể được 
thu gom tại các điểm dừng và đưa thẳng ra thị trường. Các hoạt động dịch vụ cho sản 
xuất cũng có điều kiện tiếp cận. 

2. Quy hoạch thoát nước: Xây dựng hệ thống ao hồ chung, xử lý nước thải bằng 
ao hồ sinh học, mô hình xử lý nước thải phân tán ở khu vực biên. Từng bước tiến tới xử 
lý nước thải với chất lượng cao, có thể tái sử dụng. 

Nước thải được thu gom dọc theo các tuyến đường ngõ hướng ra đường biên. Kết 
hợp xử lý nước thải tập trung với xử lý bằng ao hồ sinh học. Từ thực tế cho thấy nhât 
thiết phải hình thành hệ thống ao hồ chung (trên đất công) để chủ động trong việc điều 
tiết nước mưa, nước thải, bảo vệ môi trường, thay thế dần các ao hồ riêng trong hộ gia 
đình đang có xu hướng hẹp lại dần. Khẳng định ao hồ là một thành phần tất yếu tồn tại 
trong hệ sinh thái của nông thôn ĐBSH. Hệ thống ao, hồ cần hình thành 2 loại: 
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- Ao hồ trữ nước mưa, hỗ trợ cho cấp nước sinh hoạt, sản xuất khi vào mùa khô, 
thiếu nước cấp từ sông ( Hồ điều hòa). Có thể kết hợp nuôi cá. 

- Ao hồ thu gom và xử lý nước thải phân tán bằng ao hồ sinh học. 

 Giải pháp này khác với các giải pháp đề xuất trong các đồ án quy hoạch hiện nay, 
thay vì thu gom nước về trục chính trong làng còn kết hợp cả việc lập các hướng tuyến 
thoát ra đường bao. Như vậy phù hợp với địa hình, độ dốc tự nhiên và cũng giảm được 
việc phải nâng cốt san nền trong làng xã.  

Các ao hồ bao quanh làng cũng tạo điều kiện để kết nối mặt nước, tránh tính trạng 
ao tù và góp phần tạo môi trường không khí, điều hòa nhiệt độ mùa hè…phù hợp với điều 
kiện nóng ẩm vùng ĐBSH. Việc trồng cây ven hồ góp phần tạo cảnh quan chung cho 
thôn làng, làm hạn chế bớt những ấn tượng xấu về mật độ xây dựng cao, nhà 3 tầng chen 
chúc, thiếu cây xanh trong rất nhiều các làng xóm hiện nay. 

 3.Xây dựng hệ thống thu gom nước mưa, gồm ao hồ chứa nước mưa, bể chứa 
nước mưa chung cho nhóm nhà, bể chứa hộ gia đình. 

Việc thu gom nước mưa để tái sử dụng cho sinh hoạt, tưới cây, sản xuẩt cần thiết 
là một trong những tiêu chí đặt ra cho hệ thống hạ tầng xanh nông thôn. Đây cũng là xu 
hướng tiết kiệm tài nguyên chủ đạo của nhiều quốc gia trên thế giới. 

Giải pháp: Thu gom nước mưa vào các hồ điều hòa, trữ nước mưa quanh làng tại 
các ao chung. Làm bể nước mưa cho các nhóm, cụm hộ gia đình: Gồm một hoặc nhiều bể 
chứa, khối tích bể chứa khoảng 20-30 m3. Tùy theo điều kiện kinh tế, tình hình cấp thiết 
ở từng địa phương mà có thể tăng quy mô. Khuyến khích xây dựng bể nước mưa của hộ 
gia đình. 

4. Chuyển đổi chức năng sử dụng đất nông nghiệp xen kẹt bên trong đường bao 
cho xây dựng nhà ở và công trình công cộng cần bổ sung. 

Một số diện tích đất nông nghiệp nằm bên trong đường bao kiến nghị được sử 
dụng cho các chức năng: 

-Chuyển đổi thành đất ở (thông qua đấu giá) để lấy kinh phí bù vào việc xây dựng 
hạ tầng. Theo chính sách chuyển đổi đất xen kẹt. Diện tích này nằm kề đường giao thông 
cơ giới mới nên thuật tiện cho hoạt động dịch vụ, đấu giá có hiệu quả. Nhà ở mới được 
quản lý tốt hơn về kiến trúc, có dự kiến cho phát triên dịch vụ. 

-Làm đất dữ trữ cho xây dựng công trình công cộng đáp ứng nhu cầu của tương 
lai. Trồng cây xanh tạo cảnh quan, bổ sung quỹ đất cây xanh công viên, TDTT còn thiếu 

5 .Sử dụng vật liệu địa phương để xây dựng đường giao thông.  

Việc tận dụng các cốt liệu địa phương để làm đường nông thôn cũng cần coi là 
một tiêu chí theo hướng Hạ tầng xanh, làm giảm bớt giá thành, giảm việc vận chuyển vật 
liệu từ nơi khác đến. Với một số công nghệ mới hiện nay, nhiều cốt liệu địa phương như 
đất, đá mạt, công nghệ bao đất có thể được sử dụng để thay thế các cốt liệu đá dăm, cát 
vàng thông thường. 

6. Khuyến khích sử dụng các công nghệ mới trong xử lý chất thải. 



8 
 

Mô hình quy hoạch mới đòi hỏi phải có công nghệ phù hợp trong việc xử lý môi 
trường. Hai hướng áp dụng công nghệ đã được khẳng định tính ưu việt, phù hợp với điều 
kiện kinh tế nông thôn cần nghiên cứu áp dụng là: 

a. Công nghệ xử lý nước thải phân tán: Sử dụng hệ thống bể xử lý nước thải phân 
tán cho nhóm gia đình, mỗi thôn có thể có vài khu xử lý. Bố trí trước khi nước thải ra ao 
hồ sinh học. Đặc biệt cần áp dụng ngay đối với các làng nghề, sản xuất có chất thải có 
nguy cô ô nhiễm cao (dệt, làm giấy…) tránh để ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe cộng 

đồng (4) . 

b. Thiết lập hệ thống xử lý rác thái 
phân tán: Xu hướng xử lý rác thải tại 
nguồn, xử lý phân tán là xu hướng công 
nghệ tốt, giảm giá thành và cũng giảm 
mức độ ô nhiễm hơn so với việc thu gom 
về các bãi xử lý lớn.  Hệ thống xử lý rác 
thải phân tán đặt cạnh đường bao, sau khi 
thu gom từ các ngõ xóm. (4) 

7. Tạo tạo cảnh quan và hệ thống 
tuyến xanh kết nối hệ sinh thái trong và 
ngoài làng, góp phần tăng cường sự đa 
dạng sinh học. 

 

 

 

 

 

Sơ đồ mô hình Hạ tầng xanh đề xuất 

Sơ đồ giao thông hiện trạng điển 

hình  
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Trồng cây xanh ven ao và đường khu vực biên của thôn, làng, tạo nên hình ảnh 
làng quê xanh ngay từ tầm nhìn bên ngoài. Tạo tuyến cây xanh (trồng Tre, Xoan), cây bụi 
là môi trường liên kết hệ sinh thái bên trong làng với các điểm xanh ngoài làng (trang 
trại, điểm du lịch sinh thái), tăng cường sự đa dạng sinh học. 

8. Bảo tồn các không gian cảnh quan truyền thống trong làng: Bảo tồn các công 
trình kiến trúc truyền thống. Giữ gìn, tôn tạo không gian cảnh quan ao làng, đình chùa, 
giếng làng, những con đường có hàng rào cây xanh…Việc xây dựng mới chủ yếu ở 
đường biên cũng làm gỉam áp lực chia nhỏ đất xây dựng bên trong làng, tạo điều kiện cho 
công tác bảo tồn. 

Từng bước xây dựng Hạ tầng xanh 

Phát triển hạ tầng phải gắn với đổi mới công nghệ, với xu hướng tiết kiệm năng 
lượng, gắn với phát triển xanh, đây là nguyên tắc của phát triển bền vững. Với hệ thống 
hạ tầng khung này có thể phân 2 giai đoạn thực hiện như sau: 

-Giai đoạn 1: Trong giai đoạn từ nay đến năm 2020: Định hướng quy hoạch đường 
bao, xây dựng các hệ thống ao hồ sinh thái, nối thông ngõ cụt ra ngoài đường biên dự 
kiến để hạn chế việc phải giải tỏa sau này. Đường bao nếu chưa có điều kiện có thể xây 
dựng đường đi bộ, giai đoạn sau mở rộng thành đường ô tô. 

-Giai đoạn 2: Từ 2020- 2030. Xây dựng đường bao và hạ tầng giao thông, thoát 
nước kết nối trong, ngoài. Xây dựng hệ thống ao hồ thu gom nước mưa, tạo cảnh quan, 
thiết lập các tuyến kênh sinh thái. Xây dựng đường giao thông và hạ tầng nội đồng, kết 
nối đường bao với đường nội đồng. 

Với các làng nghề đã có những tiềm lực kinh tế nhất định, cần thiết phải triển khai 
xây dựng ngay theo mô hình này để tạo được hạ tầng có khả năng chịu tải tốt, đáp ứng 
nhu cầu phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường. 

Sơ đồ minh họa không gian mô hình Hạ tầng xanh nông thôn 
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Kết luận: Với tầm nhìn 2030 khi các tác động của quá trình công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa là rõ rệt tới nông thôn, làng xã nông thôn ĐBSH sẽ có những thay đổi về căn bản. 
Quy hoạch phát triển hạ tầng làng xã theo theo mô hình “Hạ tầng xanh nông thôn” là một 
giải pháp có thể đáp ứng cho yêu cầu phát triển bền vững của làng xã trong tương lai. Rất 
cần được tiếp tục nghiên cứu để ứng dụng triển khai vào thực tiễn cho công tác Quy 
hoạch nông thôn mới giai đoạn tới. 

 

 

 

 

 

 


