Hội thảo: Quy hoach làng xã nông thôn Đồng bằng sông Hông tầm nhìn 2030 theo hướng phát triển
xanh bền vững
Ngày 16/12/2014 Trường Đại học Xây dựng đã tổ chức Hội thảo khoa học: “Quy hoạch làng xã nông
thôn Đồng bằng sông Hồng tầm nhìn 2030 theo hướng phát triển xanh bền vững” với sự tham gia của các
nhà khoa học, các cán bộ địa phương tỉnh Hà Nam, Huyện Đông Anh (Hà Nội), các đơn vị của Bộ Xây
dựng, Hội Quy hoạch PTĐT Việt Nam, các đơn vị tư vấn tham gia lập quy hoạch nông thôn mới và các
giảng viên, học viên cao học, sinh viên của nhà trường.
Với vấn đề đặt ra là công tác quy hoạch làng xã nông thôn trong giai đoạn tới phải có tầm nhìn xa hơn, tới
năm 2030 để phù hợp với bối cảnh phát triển của kinh tế nông thôn nước ta đang trên đà hiện đại hóa với
những tiến bộ về công nghệ, phương thức sản xuất mới trong nông nghiệp. Hội thảo đã được nghe các
tham luận về kết quả của công tác quy hoạch nông thôn mới vừa qua, mô hình quy hoạch Hạ tầng xanh
nông thôn; nghiên cứu ứng dụng mô hình Hạ tầng xanh cho quy hoạch cho xã Đại Đồng tỉnh Hưng Yên;
nghiên cứu mô hình phát triển du lịch làng dệt lụa Nha Xá, xã Mộc Nam, Hà Nam với việc khai thác các
giá trị văn hóa truyền thống; đề xuất mô hình ”Làng đô thị” cho làng ven nội đô Hà Nội. Hội thảo đã
nhận được nhiều ý kiến đóng góp, trao đổi từ các góc độ quản lý, tư vấn quy hoạch , nghiên cứu khoa
học… Các vấn đề chính rút ra tại Hội thảo là:
Quy hoạch làng xã nông thôn theo mô hình Hạ tầng xanh là một hướng tiếp cận mới, lồng ghép
các vấn đề phát triển hạ tầng kỹ thuật với giải quyết các vấn đề môi trường, sinh thái theo hướng tiết kiệm
năng lượng, tăng cường sự đa dạng sinh học, thu gom tái sử dụng nước mưa, ứng dụng các tiến bộ về
công nghệ. Với hạ tầng khung phát triển từ hệ thống đường bao, kết nối với giao thông nội đồng và đường
nội bộ thôn làng, mô hình Hạ tầng xanh có thể thích ứng giải quyết được mục tiêu phát triển xanh bền
vững.
Vấn đề môi trường và hệ sinh thái làng xã là vấn đề ít được đề cập giải quyết nhất trong các đồ án
quy hoạch nông thôn mới vừa qua, thậm chí một số giải pháp quy hoạch cải tạo mới đã gây tác động xấu
đến môi trường nước và môi trường sản xuất. Trong tương lai các tiêu chí môi trường, sinh thái phải là
một tiêu chí quan trọng trong quy hoạch, đặc biệt với nông thôn Đồng bằng sông Hồng.
Công tác quy hoạch phải chú trọng tới việc tạo nên nguồn lực của địa phương. Ví dụ từ việc dồn
điền đổi thửa, hoặc từ việc khai thác các giá trị văn hóa, di sản, làng nghề của địa phương… đều có thể là
nhân tố góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.
Làng xã vùng ĐBSH có đa dạng loại hình: làng thuần nông, làng nghề, làng ven đô, làng nội đô,
làng xã ở các tỉnh và làng xã ven Hà Nội… mỗi làng xã này đều có những đặc thù phát triển riêng vì vậy
các nội dung quy hoạch và quản lý phát triển, các tiêu chí áp dụng cũng phải khác nhau, không nên máy
móc áp dụng cùng một hệ thống tiêu chí.
Quy hoạch nông thôn phải được xác định đúng tầm nhìn, tránh làm trong tầm nhìn ngắn hạn.
Những nhân tố kinh tế khi chưa hình thành rõ rệt giai đoạn vừa qua cũng sẽ là hạn chế để có thể có được
đồ án quy hoạch tốt.
Rất nhiều vấn đề ở nông thôn nhưng hiện nay chưa được đúc rút để các đơn vị tư vấn có thể có
những bài học kinh nghiệm chung. Ví dụ về quản lý chiều cao thay vì tầng cao, nhu cầu bãi đỗ xe của các
làng xã, giải quyết các vấn đề đất xen kẹt , quỹ đất cho hoạt động dịch vụ các thôn, vị trí phù hợp đặt trạm
xử lý rác… rất cần sự tổng kết, phổ biến kinh nghiệm thông qua các trao đổi hoăc tài liệu hướng dẫn.
Qua hội thảo cũng nhận thấy rất cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị đào tạo, nghiên cứu, các cơ
quan quản lý địa phương, đơn vị tư vấn quy hoạch để thường xuyên trao đổi, có những kiến nghị với cơ
quan quản lý để điều chỉnh công tác quản lý quy hoạch nông thôn giai đoạn tới được tốt hơn.

Tại Hội thảo cũng đã diễn ra lễ ký kết hợp tác cùng phối hợp nghiên cứu, đào tạo, tuyên truyền nhận thức
về quy hoạch nông thôn giữa trường Đại học Xây dựng và Viện Quy hoạch nông thôn – Bộ Xây dựng.
Phó Hiệu trưởng Phạm Hùng Cường và Viện trưởng Vũ Hồng Sơn thay mặt hai đơn vị cam kết sẽ tiến
hành các hoạt động hợp tác có hiệu quả trong thời gian tới.

