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X ây dựng hệ thống giao thông công cộng
tại thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam)

Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng hệ thống giao thông công cộng (GTCC) quy mô lớn, gồm
các tuyến tàu điện ngầm và xe buýt chạy trên làn đường riêng. Sau khi trình bày hiện trạng phát
triển mạng lưới GTCC, bài viết này sẽ phân tích việc triển khai thực hiện, vốn đặt ra những khó
khăn lớn cho chính quyền trong việc tìm kiếm nguồn tài trợ, giải phóng mặt bằng, quản lý mạng
lưới trong quá trình xây dựng và khai thác.

1 - Vùng thành phố Hồ Chí
Minh bao gồm TP.HCM và 6
tỉnh lân cận là: Đồng Nai, Bà
Rịa-Vũng Tàu, Bình Phước, Tây
Ninh, Long An, Tiền Giang.
2 - Theo các thuật ngữ mà
chính quyền Thành phố sử
dụng, phương tiện giao thông
công cộng đang hoạt động tại
TP.HCM bao gồm xe buýt đô
thị và taxi.
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3 - Điều chỉnh quy hoạch mạng
lưới giao thông của TP.HCM
đến năm 2020 và sau năm
2020 (Quyết định số 568/QĐTTg ngày 08/04/2013 của Thủ
tướng Chính phủ).
4 - Thuật ngữ tiếng Anh dùng
để chỉ các phương tiện giao
thông công cộng có sức chở
lớn. Ở Việt Nam do tính quốc
tế hóa rất lớn trong lĩnh vực
giao thông vận tải, các thuật
ngữ tiếng Anh trong lĩnh vực
này được sử dụng rộng rãi.

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) là đầu
tàu kinh tế của cả nước và hiện là một trong
những thành phố năng động nhất của khu vực
Đông Nam Á. Với tốc độ tăng trưởng GDP bình
quân hơn 10%/năm từ hơn một thập kỷ nay
và tốc độ tăng trưởng đô thị luôn ở mức hơn
3%, đây là khu vực có tốc độ gia tăng lớn cả
về kinh tế và dân số (GSO, 2014). Năm 2013,
dân số của Thành phố ước tính khoảng 8 triệu
người (Ibid, 2014) nhưng dân số của vùng đô
thị TP.HCM1 lên tới 18 triệu người.

Tốc độ phát triển kinh tế cao, cộng với việc
dân số gia tăng nhanh chóng đã gây áp lực
lớn lên mạng lưới hạ tầng kỹ thuật của Thành
phố, đặc biệt là hệ thống giao thông. Từ năm
2003 đến 2013, số lượng phương tiện đăng
ký tham gia giao thông đã tăng gấp 3 lần (Sở
GTVT, 2014). Hiện nay, có khoảng 6 triệu xe
máy và 5 triệu ô tô có đăng ký tại TP.HCM
(Ibid, 2014). Mặc dù được xem là “thành phố
xe máy” (Khuất Việt Hùng, 2006; Nguyễn
Thị Cẩm Vân và các tác giả khác, 2013) và
số lượng xe gắn máy không ngừng gia tăng,
nhưng số lượng xe ô tô cũng gia tăng đáng kể
với tốc độ khoảng 10%/năm, kể từ năm 2007.
Đây là hệ quả của sự phát triển kinh tế và cho
thấy mức tăng về chất lượng sống của một bộ
phận cư dân đô thị (Sở GTVT, 2014).
Số lượng xe ô tô gia tăng nhanh chóng đã buộc
chính quyền phải xem xét lại việc phân chia
làn đường và làm gia tăng các vấn đề tiêu cực

mà trước đây vốn chỉ do xe máy gây ra như:
tắc đường, ô nhiễm (không khí và âm thanh),
tai nạn giao thông. Trong bối cảnh đó, các
phương tiện giao thông công cộng, hiện mới
chỉ đáp ứng được 7% nhu cầu đi lại2 (Mouhot,
2013), có thể là một giải pháp thay thế trong
tương lai, hoặc ít nhất đó cũng là những gì
mà quy hoạch giao thông của Thành phố đến
năm 2030 – được phê duyệt năm 20133 - đã
dự tính.

Để giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông, cải
thiện môi trường sống của người dân và đón
đầu các vấn đề liên quan biến đổi khí hậu,
chính quyền đã đề xuất hiện đại hóa hệ thống
giao thông đường bộ, đặc biệt là xây dựng hệ
thống giao thông công cộng trong đó có các
tuyến GTCC có sức chở lớn Mass Rapid Transport4 (tuyến MRT) và nhiều hành lang dành
riêng cho xe buýt. Phương tiện giao thông
công cộng là một giải pháp thay thế hữu hiệu
đối với xe cá nhân và đó cũng là mục tiêu mà
các quy hoạch đề ra: giao thông công cộng sẽ
phải chiếm 25% trong hoat động đi lại của
Thành phố từ nay đến năm 2020, năm 2030
là 45% và sau năm 2030 là 60%. Mặc dù quy
hoạch đề ra mang đầy tính tham vọng nhưng
nhiều khó khăn nảy sinh trong quá trình triển
khai thực hiện.
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Quy hoạch mạng lưới giao thông
QUY M lớn, nhưng ngân sách hạn
chế
Ý tưởng xây dựng các tuyến MRT tại TP.HCM
có từ năm 1998 với việc thông qua Điều
chỉnh Quy hoạch chung TP.HCM đến năm
20205. Quy hoạch này ưu tiên đề xuất một hệ
thống đường sắt liên đô thị6, nhưng chỉ có các
nghiên cứu về xây dựng tàu điện ngầm được
lên chương trình. Nghiên cứu đầu tiên được
thực hiện vào năm 1998, do Vương quốc Anh
tài trợ, đã kết luận rằng để phát triển hệ thống
giao thông công cộng, khi đó mới chỉ chiếm
2% họat động giao thông tại TP.HCM, Thành
phố cần phải xây dựng 3 tuyến tàu điện ngầm
MRT, nhưng điều này chỉ làm được sau khi đã
tái cấu trúc mạng lưới xe buýt (MVA và các tác
giả khác, 1998). Năm 2004, nghiên cứu thứ
2 được tiến hành do Nhật Bản tài trợ đã đưa
ra kết luận cần xây dựng mạng lưới tàu điện
ngầm MRT gồm 4 tuyến (Almec và các tác giả
khác, 2004). Các định hướng mà nghiên cứu

này đưa ra đã được đưa vào Quy hoạch giao
thông được duyệt năm 20077. Quy hoạch này
định hướng xây dựng 6 tuyến MRT, 3 tuyến xe
điện một bánh (monorail) và xe điện mặt đất
(tramway), với tổng chiều dài là 109 km.

Năm 2013, theo điều chỉnh quy hoạch giao
thông năm 2007, hệ thống đường sắt đô thị
đã có những thay đổi đáng kể: Cụ thể, đến năm
2030, TP.HCM sẽ có 8 tuyến tàu điện ngầm, 1
tuyến tramway và 2 tuyến monorail với chiều
dài tổng cộng 216km (xem hình 1). Một trong
những điểm mới của quy hoạch lần này là hệ
thống đường sắt đô thị được bổ sung thêm 6
tuyến Bus Rapid Transit (BRT)8 có chiều dài
100km. Những nghiên cứu về BRT đã được
tiến hành từ năm 2005 do Ngân hàng thế giới
thực hiện, sau đó được PADDI9 tiếp tục vào
năm 2009. Tuy nhiên, các tuyến BRT này chưa
được phê duyệt.
Về tác động của mạng lưới này đến việc tổ
chức không gian đô thị, khi hệ thống đường
sắt đô thị hoàn thành, sức hút của khu vực
trung tâm Thành phố sẽ càng lớn hơn nữa vì

5 - Quyết định số 123/1998/
QĐ-TTg ngày10/7/1998 của
Thủ tướng Chính phủ

Phát triển mạng lưới đường sắt đô thị tại
TP.HCM trong giai đoạn 2020 – 2030

6- Ví dụ từ TP. HCM đến Vũng
Tàu, cách TP.HCM 100 km về
phía Đông Nam

Hà Nội

Tây Ninh
và
biên giới với
Campuchia

7 - Quy hoạch này có tên là
“Quy hoạch phát triển giao
thông Tp. Hồ Chí Minh đến
năm 2020” do Bộ Giao thông
vận tải và các công ty tư vấn
của Nhà nước (TEDI, TDSI) xây
dựng năm 2006, được duyệt
ngày 22/01/2007 theo quyết
định số 101/2007/QĐ-TTg của
Thủ tướng Chính phủ.

Củ Chi
Thủ Dầu Một
Bình
Dương

Tây Ninh

M2

Ga/Depot
Tân Chánh Hiệp

8 - Cách gọi này xuất phát từ
khu vực Bắc Mỹ. Tại Pháp, loại
hình phương tiện này được
gọi là Bus a haut niveau de
service – Xe bus công suất vận
chuyển lớn.

Ga/Depot
Thạnh Xuân

Ga
An Bình

Ga
Vĩnh Phú

Biên Hòa

Ga cuối
Suối Tiên

Bến xe Miền
Đông mới
Long Bình

Ngã Tư Ga

MR3

M4

Ga cuối
Hiệp Bình

M1
M3b
M3b

An Sương

9 - Với nhiệm vụ hỗ trợ về
mặt kĩ thuật, PADDI đã đưa
ra sáng kiến về việc xây dựng
một tuyến BRT thử nghiện ở
Tp. Hồ Chí Minh. Nhiệm vụ kết
thúc bằng việc chuyển giao
cho thành phố kết quả nghiên
cứu về tính khả thi của việc
xây dựng một tuyến BRT thử
nghiệm.

Sân bay
Tân Sơn Nhất

Tham Lương

Ga
Vĩnh Lộc

Bà Queo

Ga
Bình Triệu

M4b
Bến xe
Miền Đông

Lăng Cha Cả

Cầu
Sài Gòn

Ga
Thủ Thiêm

Nhà ga
trung tâm

M6

Ngã tư
Cộng Hòa

Vòng xoay
Phú Lâm

Sông Tắc

Vũng Tàu
và
sân bay quốc tế
Long Thành
trong tương lai

Ga
Bến Thành

Chợ Lớn

Miền Tây

T1

Ga/Nút
giao thông
Tân Kiên

M3a
MR2

Mỹ Tho và
Cần Thơ

M5

Cần Giuộc
Tân An

Tuyến tàu điện ngầm
M1 : Bến Thành – Suối Tiên / Mở rộng
M2 : Thủ Thiêm - Nút giao thông Tây Ninh / Mở rộng
M3A : Bên Thành - Tân Kiên / Mở rộng
M3B : Ngã tư Cộng Hòa - Hiệp Bình Phước / Thay thế
M4 : Thạnh Xuân- Cảng Hiệp Phước / Thay thế
M4b : Ga Gia Định - Ga Lăng Cha Cả
M5 : Nút giao thông Cần Giuộc – Cầu Sài Gòn
M6 : Bà Queo - Vòng xoay Phú Lâm
Nhà ga metro
Nhà ga metro có kết nối với các tuyến khác
Depot Metro
Bến xe
Bến xe hiện hữu (xe buýt và xe khách liên tỉnh)
Các điểm trung chuyển đa phương thức đang được lập dự án

Hình 1: Tuyến đường tàu điện ngầm số 1-Quận 1, chuẩn bị công tác san lấp mặt bằng để thực
hiện phần ngầm, tháng 9 năm 2014 (Ch.Simon)
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Các tuyến đường sắt
Hiện hữu
Dự án
Nhà ga trung tâm ở TP.HCM
Nhà ga đang lập dự án

Cảng
Hiệp Phước

2 km

Các tuyến tramway (T), monorail
(MR) và BRT
Tramway 1 (T1)
Monorail 2 (MR2)
Monorail 3 (MR3)
BRT

Thực hiện: Loïc BOISSEAU / Clément MUSIL / PADDI, 05/2014
Nguồn: Quyết định 568/QĐ-TTg ngày 8 tháng 4 năm 2013 của
Thủ tướng phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch giao thông TP.HCM

Hình 2: Quy hoạch phát triển hệ thống giao thông đường sắt đô thị ở thành phố Hồ Chí Minh năm 2020-2030
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Mặc dù thể hiện rõ mong muốn của chính
quyền, nhưng ở Việt Nam các đồ án quy hoạch
đô thị rất khó triển khai thực hiện. Nguyên
nhân là quy hoạch thường được lập theo các
chỉ tiêu kỹ thuật và tính toán số học dựa trên
các số liệu dân số thiếu chính xác10. Vì vậy, sau
khi được phê duyệt, đồ án quy hoạch nhanh
chóng trở nên lạc hậu trước những thay đổi
của thực tế đời sống (Berger và Quertamp,
2012). Ngoài ra, trong lĩnh vực giao thông, số
vốn đầu tư cần có để thực hiện không phù hợp
với khả năng thực tế của chính quyền (Huỳnh
Thế Du, 2014).

Về việc thực hiện quy hoạch giao thông của
TP.HCM đến năm 2030, tổng số vốn đầu tư cho
mạng lưới giao thông công cộng ước tính vào
khoảng 18 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó theo một
nghiên cứu về đầu tư cho các cơ sở hạ tầng đô
thị, trong giai đoạn 2011-2015, nếu chỉ dùng
vốn ngân sách, thì TP.HCM chỉ có thể đảm
nhận 9% toàn bộ nhu cầu đầu tư (bao gồm cơ
sở hạ tầng giao thông đường bộ và giao thông
công cộng). Thành phố có khoảng 866 triệu
đô la Mỹ trong khi nhu cầu là khoảng gần 10
tỷ (theo Ngân hàng thế giới, 2013). Chi phí
đầu tư cho mạng lưới giao thông công cộng
theo quy hoạch vượt quá khả năng tài chính
của Thành phố. Vì vậy, chính quyền đã quyết
định đa dạng hóa các nguồn vốn, thu hút hỗ
trợ tài chính quốc tế, cụ thể là các nguồn viện
trợ phát triển chính thức (ODA) và huy động
các nguồn tư nhân.

6

Nguồn vốn bị phân tán

Ngay từ cuối năm 1990, họat động hợp tác
quốc tế thông qua hỗ trợ kỹ thuật đã được
thực hiện trong lĩnh vực giao thông công
cộng. Trong lĩnh vực này, cơ quan hợp tác
quốc tế Nhật Bản, JICA, là đối tác tiên phong.
Năm 2004, JICA đã tài trợ cho một nghiên cứu
về giao thông đô thị, và tiến hành các nghiên
cứu khả thi, trong đó có nghiên cứu việc xây
dựng hệ thống MRT. Năm 2007, JICA đã giải
ngân cho chính phủ Việt Nam khoản vay để
xây dựng tuyến tàu điện ngầm đầu tiên tại
TP.HCM.
Sau đó các họat động hợp tác với nước ngoài
trong lĩnh vực này đã được thúc đẩy. Cộng hòa
Liên bang Đức, Ngân hàng Phát triển châu Á,
Ngân hàng Đầu tư châu Âu đã cùng tài trợ cho
giai đoạn đầu của dựa án xây tuyến MRT số
2. Hai ngân hàng trên sau đó đã cùng chính
phủ Tây Ban Nha tiếp tục đầu tư một phần của
tuyến số 5.

Gần đây, Ngân hàng thế giới đã cung cấp một
khoản vay để xây dựng tuyến BRT đầu tiên
(xem hình 3). Mặc dù nguồn vốn của các dự
án chủ yếu đến từ các nhà tài trợ quốc tế
nhưng đối với mỗi dự án Chính phủ Việt Nam
đều đóng góp khoảng 15% tổng số vốn, và đặc
biệt là bên đóng góp tài chính lớn thứ 2 trong
dự án xây dựng tuyến MRT số 2, chỉ sau Ngân
hàng Phát triển châu Á.
Mặc dù huy động được nhiều nguồn vốn,
nhưng nếu tính tổng số vốn cần huy động
cũng như những khó khăn về kỹ thuật cần
khắc phục thì chính phủ Việt Nam cần kêu gọi
nhiều nhà đầu tư hơn nữa. Cho đến nay, đã có
6 nhà đầu tư cam kết cho vay nhưng chỉ 4 dự
án gồm 3 tuyến MRT và 1 tuyến BRT là được
tài trợ toàn bộ hoặc một phần.
Vốn đầu tư cho các tuyến khác như thế nào?
Mặc dù nhiều nhà đầu tư bày tỏ sự quan tâm,
ví dụ Hàn Quốc và Vương quốc Anh (báo Vietnamplus, 2014), nhưng các cuộc thảo luận ít
đi đến thành công và vẫn chưa tìm được vốn
(Xem hình 4).
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MRT n°2

MRT n°1

Hướng tuyến/Nhà ga

Tuyến MRT/BRT

Ngoài khó khăn về huy động số vốn cần thiết,
việc xây dựng hệ thống giao thông công cộng
ở TP.HCM còn gặp phải một số khó khăn khác
như nguồn vốn phân tán, giải phóng mặt bằng,
bồi thường, tổ chức thể chế trong quản lý đầu
tư xây dựng và khai thác sau khi đã hoàn
thành. Đây là những khó khăn cần vượt qua
để xây dựng được mạng lưới như quy hoạch.

10 - Ở Việt Nam, khi thực hiện
thống kê dân số, chỉ những
người hộ khẩu thường trú mới
được thống kê ở đơn vị thực
hiện. Những người khác mặc
dù có nhà ở lâu dài cũng không
được thống kê trong khi họ
vẫn tham gia sử dụng các tiện
ích đô thị (nước, giao thông….)
và có nhu cầu sử dụng các tiện
ích đó.

MRT n°5

Sau khi được hoàn thành, hệ thống giao thông
đường sắt đô thị ở TP.HCM sẽ lớn hơn cả Singapore (dài 160km năm 2013) và sẽ trở thành
một trong những hệ thống MRT lớn nhất trong
khu vực, cạnh tranh với hệ thống của thành
phố Thượng Hải (dài 538km năm 2013) và
Bắc Kinh (465km năm 2013) (Nguyễn Quốc
Hiền và Đoàn Hồng Đức, 2013). Mục tiêu đưa
TP.HCM trở thành một trong những thành
phố lớn của khu vực Đông Nam Á đã được xác
định rõ ràng, mà biểu hiện cụ thể là việc xây
dựng hệ thống đường sắt đô thị rộng lớn, vốn
được xem là biểu tượng của một đô thị hiện
đại.

Việc xây dựng hệ thống giao thông công cộng vấp phải nhiều khó
khăn

BRT n°1

có 4 trong tổng số 8 tuyến tàu điện ngầm sẽ
kết nối với nhau tại khu vực chợ Bến Thành.
Điều này sẽ dẫn đến sự thay đổi lớn về không
gian đô thị của khu trung tâm, đặc biệt là thông qua các dự án quy hoạch đầu tư xây dựng
(xây dựng các tòa nhà cao tầng, các trung tâm
thương mại dưới lòng đất), xây dựng phố đi
bộ tại một số khu vực ở Quận 1. Ngoài ra, việc
kết nối giữa các loại phương tiện giao thông
khác nhau (MRT, BRT và xe buýt đô thị) cho
phép phát triển các điểm trung chuyển và các
dự án đô thị mới trên toàn Thành phố.

Chiều dài

Vốn đầu tư
dự kiến

Bến Thành Suối Tiên

14 nhà ga (3
ga ngầm /
11 ga trên cao)

19.7 km
(trong đó 2.6
km đi ngầm

2.49 tỉ USD

Phase 1
Bến Thành Tham Lương

11 nhà ga (10
ga ngầm / 1 ga
trên cao)

11.3 km
(trong đó 9.3

2.15 tỉ USD

Giai đoạn 2
kéo dài đến
Tây Ninh / kéo
dài đến Thủ
Thiêm

Đang nghiên cứu

8.7 km

Giai đoạn 1
Cầu Sài Gòn - Ngã
tư Bảy Hiền

8 nhà ga (7 ga
ngầm / 1 ga
trên cao

km đi ngầm

Đang nghiên cứu

8.9 km
(trong đó 6.6
km đi ngầm

Giai đoạn 2
Bảy Hiền - Cần
Giuộc

13 nhà ga (8
ga ngầm / 5 ga
trên cao

14.5 km
(trong dó 8.6
km đi ngầm

An Lạc - Cát Lái

32 nhà ga

23.5 km

1.1 tỉ USD

1.8 tỉ USD

155 triệu USD

Cơ cấu
nguồn vốn

Tình hình thực
hiện

JICA (2.2 tỉ USD)
CP VN (289 triệu USD)

Khởi công năm 2012 /
Đưa vào sử dụng
năm 2020.

BAD (450 triệu USD)
KfW (313 triệu USD)
BEI (195 triệu USD)
CP VN (326.5 triệu USD)

Đang nghiên cứu chi
tiết / Đưa vào sử dụng
năm 2020

/

/

BAD (500 triệu USD)
G-ESP (200 triệu USD)
BEI (200 triệu USD)
CP VN (200 triệu USD)

Đang nghiên cứu /
Hoàn thành năm 2018

/

/

Ngân hàng Thế giới (142
Triệu USD)
CP VN (13.6 triệu USD)

Đang nghiên cứu chi
tiết / Đưa vào sử dụng
năm 2018

Hình 3: Nguồn vốn đầu tư cho các tuyến MRT và BRT của TP.HCM

Ghi chú: JICA (cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản), BAD (ngân hàng phát triển châu Á), KFW (Ngân hàng phát triển Đức),
BEI (Ngân hàng đầu tư châu Âu), G-VN (Chính phủ Việt Nam), G-ESP (Chính phủ Tây Ban Nha)
Nguồn: Báo cáo tiến độ các dự án tàu điện ngầm năm 2012 và kế hoạch năm 2013 của Ban quản lí đường sắt đô
thị (MAUR) ngày 5/11/2012; bài báo trên báo Tuổi trẻ, “850 triệu € cho tuyến metro số 5 ở tp. Hồ chí Minh” ngày
9/12/2013, Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị TP HCM (UCCI), Dự án hệ thống giao thông thân
thiện với môi trường tại Tp.HCM (quan niệm và các thiết kế cơ bản) ngày 09/09/2014; Bài báo trên báo Thanh niên
“Metro : vốn tăng ‘phi mã’, tiến độ ‘rùa bò » ngày 13/09/2014.

11 - Để xây dựng các tuyến
MRT, đối với các khoản cho vay
mà chính phủ Nhật đề xuất,
nhờ cơ chế “Special Terms
Economic Partnership” (STEP),
giai đoạn ân hạn thường là 10
năm, giai đoạn trả cả vốn lẫn
lãi là 30 đến 40 năm và tỷ lệ lãi
suất rất thấp, dưới 1%/năm.
12 - Các hiệp định cho vay giữa
ADB và chính phủ Việt Nam
quy định rằng Chính phủ cần
phải tuân thủ một số điều kiện
do các nhà tài trợ đưa ra để
hạn chế các tác động tiêu cực
mà dự án có thể gây ra cho
môi trường, người dân, đặc
biệt là trong trường hợp đất
của họ bị thu hồi.

Ngoài ra, các dự án metro đang triển khai đều
tăng vốn đầu tư rất lớn so với dự kiến ban đầu.
Giai đoạn năm 2008-2011, tức là từ thời điểm
Thành phố thông qua khoản đầu tư cho dự án
xây dựng tuyến metro số 1 đến năm 2011, chi
phí ước tính của dự án đã tăng gấp hơn 2 lần
từ 1,09 lên gần 2,5 tỷ đô la Mỹ. Tương tự đối
với tuyến metro số 2, chi phí ước tính của giai
đoạn 1 tăng từ 1,4 lên 2,1 tỷ đô la Mỹ từ năm
2009 đến 2013 (báo Thanh niên, 2014). Điều
này buộc chính quyền, song song với việc tìm
kiếm các nguồn đầu tư cho các tuyến khác,
phải thương thuyết với các nhà tài trợ tăng
khoản vay để bù vào phần vượt trội. Điều này
cũng cho thấy việc triển khai thực hiện các đại
dự án đô thị lớn cho dù là ở khu vực nội đô
hay ngoại thành ít khi không có những rủi ro
và không bị tăng chi phí (Flyvberg, 2007). Và
các dự án của TP.HCM cũng không thể là ngoại
lệ.
Trong khi Việt Nam cần nguồn tài trợ nước
ngoài, thì các định chế tài chính cũng cần tìm
đối tác để cho vay, thậm chí đôi khi còn có cạnh
tranh lẫn nhau giữa các nhà tài trợ. Điều này
được lí giải bởi những lợi ích mà nhà tài trợ
có được khi cho chính phủ Việt Nam vay tiền.
Thực vậy, mỗi nhà tài trợ đều áp đặt điều kiện
cho vay khác nhau. Ví như Nhật Bản, nước có

nhiều khoản cho vay hấp dẫn nhất11, bao giờ
cũng đòi hỏi một sự hỗ trợ tài chính mang
tính “ràng buộc đặc biệt”. Điều này có nghĩa là
chấp nhận sử dụng vốn đầu tư của Nhật Bản
thì phải sử dụng công nghệ và kỹ thuật của
Nhật. Từ nghiên cứu cho đến thiết bị đầu máy
toa xe, hệ thống vé, thi công xây dựng, tức là
tất cả các yếu tố cấu thành một dự án metro
đều phải do các công ty của Nhật cung cấp,
hoặc ít nhất là các tập đoàn liên doanh quốc
tế mà đứng đầu là công ty của Nhật.

Đối với các tuyến số 2 và số 5 do Ngân hàng
Phát triển châu Á (ADB) đầu tư, họat động
hỗ trợ tài chính mang tính chất “không ràng
buộc đặc biệt”. Nói cách khác, đối với những
lô được hỗ trợ từ nguồn vốn này, nhà tài trợ
yêu cầu phải đấu thầu công khai, các doanh
nghiệp nước ngoài hoặc trong nước đều có
quyền tham gia dự thầu. Ngoài ra, ADB còn
yêu cầu phía Việt Nam phải tuân thủ các
nguyên tắc đạo đức, xã hội, môi trường trong
quá trình xây dựng12. Các điều kiện giải ngân
khoản vay của Tây Ban Nha và Đức cũng theo
mô hình của Nhật bởi đối với các nhà tài trợ
này, các khoản cho vay cũng chính là việc tìm
kiếm và mở rộng thị trường cho các doanh
nghiệp của họ.
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M1
M2

BRT6
M3b

M4
MR3

BRT4

BRT3
Sân bay
Tân Sơn Nhất

M4b

Phát triển mạng lưới giao thông công
cộng của TP.HCM theo quy hoạch đến
năm 2030

M5

M6

M5

BRT5

M1
T1

M2

M2

Tổng hợp vốn đầu tư cho Metro (M), Tramway (T),
Monorail (MR) và xe buýt nhanh chạy trên làn đường
dành riêng (BRT) đến năm 2014
Chú thích

M3b
M3a

Khu vực kết nối giữa Métro/Monorail/Tramway và BRT

Bến Thành

Đường nhánh

Ga cuối của Métro/Monorail/Tramway

Ga Bên Thành

T1

BRT2

BRT3

BRT2

M4
BRT5
MR2

Tuyến

Vốn

Nguồn vốn

M1
M2 (Giai đoạn 1)
M5 (Giai đoạn1)

Đã có cam kết*
Đã có cam kết
Đã có cam kết

ODA (JICA)
ODA (ADB, BEI, KFW)
ODA (ADB, Tây Ban Nha, BEI)

M4 (Giai đoạn 1)
M3a (Giai đoạn 1)

Đang thương thảo
Đang thương thảo

Nhà đầu tư tư nhân (Thái Lan)
ODA (JICA)

M2 (Giai đoạn 2), M3a (Giai
đoạn 2), M3b, M4 (Giai đoạn 2),
M5 (Giai đoạn 2), M6,
T1, MR2, MR3

Đang tìm
Đang tìm
Đang tìm
Đang tìm

BRT1

Đã có cam kết

M5
BRT2, BRT3, BRT4, BRT5, BRT6

Thực hiện: Loïc BOISSEAU / Clément MUSIL / PADDI, 05/2014
Nguồn: Quyết định 568/QĐ-TTg ngày 8 tháng 4 năm 2013 của
Thủ tướng phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch giao thông TP.HCM

Sông/Kênh

Ga cuối của BRT

BRT1

M3a

Đường trục chính

2 km

ODA (World Bank)

Đang tìm
* Tuyến metro M1 là tuyến duy
nhất đã được khởi công xây dựng
năm 2012 và đang được thi công
trong năm 2014. Dự kiến tuyến
này sẽ được hoàn thành vào năm
2020.

Ghi chú:
ODA: Viện trợ phát triển chính thức
JICA: Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản
ADB: Ngân hàng phát triển châu Á
BEI: Ngân hàng đầu tư châu Âu
KFW: Ngân hàng tái thiết Đức

Hình 4: Mạng lưới giao thông công cộng Tp.Hồ Chí Minh đến năm 2030 – Tình hình vốn đầu tư các tuyến Metro (M), xe điện
chạy một bánh (Monorail-MR), xe điện mặt đất (Tramway-T) và Bus Rapid Transit (BRT) năm 2014.
Việc nguồn vốn bị phân tán nhiều như vậy là
một thuận lợi đối với Thành phố, cho phép
Thành phố có thể tiếp cận được nhiều vốn
nhất để triển khai dự án. Tuy nhiên, chính
quyền Thành phố cũng bị buộc phải tuân theo
những điều kiện mà các bên cho vay áp đặt
bao gồm việc phụ thuộc về mặt công nghệ và
kỹ thuật của nước ngoài trong đó tính tương
thích giữa các công nghệ là một thách thức
lớn cần vượt qua nếu muốn có một mạng lưới
GTCC tích hợp. Ngoài ra, việc đa dạng hóa
nguồn vốn đầu tư dẫn đến việc thiếu gắn kết
giữa các dự án GTCC. Điều này có thể đi ngược
lại với mục tiêu cần đạt đến khi xây dựng hệ
thống GTCC, đó là các phương tiện giao thông
công cộng cần phải mang tính hệ thống, phải
có sự kết nối với nhau.
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14 - Ở Việt Nam, chế độ sở
hữu tư nhân về đất đai không
tồn tại. Theo Hiến pháp 1992,
đất đai là tài sản công thuộc sở
hữu toàn dân và do Nhà nước
quản lý. Theo luật đất đai năm
1993, người dân có quyền sử
dụng đất chứ không có quyền
sở hữu và chịu sự điều chỉnh
của chính quyền. Đất đai có
thể bị chính quyền thu hồi
phục vụ các dự án công cộng
đã được thông qua trong quy
hoạch tổng thể chung của các
thành phố, và người sử dụng
sẽ được nhận đền bù.
15 - Trên thị trường đất đai,
1m2 đất ở khu vực ngoại ô
thành phố HCM có giá khoảng
500 đô la Mỹ còn ở các quận
trung tâm, mức giá là 4000 đô
la Mỹ (Quertamp và các tác giả
khác, 2013). Để thiết lập mức
tiền đền bù, chính quyền dựa
trên bảng giá được công bố
chính thức, nhưng mức giá này
lại ít thay đổi và thường thấp
hơn giá thị trường. Từ vài năm
nay, khoảng cách giữa giá Nhà
nước và giá thị trường có xu
hướng thu hẹp.

Tuy nhiên, trên thực tế, kể từ khi tiến hành
xây dựng tuyến MRT số 1 và triển khai nghiên
cứu tuyến số 2, vấn đề giải phóng mặt bằng tái
xuất hiện và trở thành mối quan tâm lớn. Mặc
dù cần ít quỹ đất để xây dựng phần chính của
các tuyến GTCC, nhưng việc thu hồi là không
thể tránh khỏi đặc biệt là trong việc xây dựng
các bến đỗ (depot), nhà ga và làn đường cũng
như các hệ thống kỹ thuật đi kèm, xây dựng
hệ thống thông gió và thoát hiểm đối với các
phần đi ngầm của dự án. Trong giai đoạn 1
của tuyến số 2, 22 ha nằm trong khu vực nội
đô đông đúc sẽ cần phải thu hồi tương đương
với 400 hộ cần đền bù với tổng số tiền ước
tính 115 triệu đô la Mỹ vào thời điểm cách
đây 4 năm (MVA và các tác giả khác, 2010).
Trong bối cảnh đó, để xây dựng các tuyến
đường khác, chính quyền cần chuẩn bị trước
quỹ đất và quản lý tốt quá trình bồi thường,
thu hồi đất.

Mặc dù ở Việt Nam, các thành phố không
được phép thu hồi đất để dự trữ nhưng ngay
từ năm 2003, TP.HCM đã thành lập Trung tâm
Phát triển Quỹ đất. Trung tâm này có nhiệm
vụ thu hồi đất và đền bù cho chủ sở hữu. Tuy
nhiên, cho đến nay, khả năng hành động của
Trung tâm khá hạn chế, chủ yếu là do ngân
sách hạn hẹp và quy hoạch sử dụng đất chưa
rõ ràng.
Trong công tác lập quy hoạch ở các tỉnh/thành
phố trực thuộc trung ương, ví dụ TP.HCM, quy

hoạch giao thông không được lồng ghép vào
quy hoạch sử dụng đất, mặc dù hai quy hoạch
này đều phải tuân thủ các định hướng chung
trong quy hoạch tổng thể về phát triển kinh
tế-xã hội. Mỗi cơ quan lập quy hoạch và triển
khai thực hiện theo tốc độ của riêng mình và
căn cứ trên các số liệu tham khảo khác nhau.
Vì vậy việc thực hiện các quy hoạch này không
đồng bộ và thiếu hiệu quả (PADDI, 2012).

Trong bối cảnh đó, Trung tâm phát triển quỹ
đất của Thành phố thiếu điều kiện thuận lợi
để tạo quỹ đất cần thiết cho việc triển khai
thực hiện quy hoạch giao thông đô thị, trong
khi phần lớn các khu đất được hưởng lợi từ
dự án metro đều đã thuộc quyền sử dụng của
các công ty phát triển bất động sản nhanh
nhạy nắm bắt thông tin về dự án.

Các thủ tục thu hồi đất là trở ngại thứ hai mà
chính quyền vấp phải trong triển khai các dự
án giao thông đô thị. Mặc dù các dự án này
phục vụ lợi ích công cộng, nhưng các chủ sở
hữu quyền sử dụng đất khi bị thu hồi đất lại
nghĩ rằng mình giao lại đất cho chính quyền14.
Trong các dự án như vậy, người bị thu hồi đất
không phản đối tính chính đáng của dự án mà
chỉ chưa đồng ý về giá trị tiền đền bù. Thật
vậy, thông thường đất đai và tài sản gắn liền
với đất bị định giá thấp hơn giá trị thực của
nó trong bối cảnh thị trường bất động sản ở
TP.HCM có nhiều đợt tăng giá theo từng thời
kỳ15.

Giải phóng mặt bằng, vấn đề thường 13 - Một trong các ví dụ điển
hình là việc xây dựng đoạn
gặp phải
đường Kim Liên – Ô Chợ Dừa
Trong các dự án giao thông đô thị được tiến
hành ở Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại,
giải phóng mặt bằng là trở ngại chủ yếu, đặc
biệt là đối với các dự án xây dựng hệ thống
đường giao thông. Khó khăn trong việc thu
hồi đất (bao gồm thủ tục đền bù giải phóng
mặt bằng) đã làm tăng thêm gánh nặng chi
phí cho các dự án và làm chậm đáng kể tiến
độ bàn giao công trình13.

Khác với các dự án đường bộ, những nghiên
cứu đầu tiên về các tuyến tàu điện ngầm MRT
và BRT cho thấy vấn đề thu hồi đất đối với các
dự án này đơn giản hơn, hoặc ít nhất là những
gì mà chính quyền Thành phố thể hiện đã cho
thấy điều đó. Thực vậy, nếu nhìn bề ngoài, các
tuyến metro chiếm diện tích trên mặt đất vì
nó đi trên cao hoặc ngầm trong lòng đất. Các
tuyến BRT được bố trí trên các trục đường
lớn như trường hợp tuyến BRT số 1 chạy trên
trục đường Võ Văn Kiệt. Vì vậy, không cần thu
hồi đất để triển khai dự án.
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tại Hà Nội. Dự án đưa ra năm
1999 và cơ bản hoàn thành
năm 2005, chi phí cho dự án
là 50 triệu đô la Mỹ nhưng
số tiền đền bù chiếm tới 75%
tổng chi phí (Musil, 2013).

Hình 5: Tuyến metro số 1-giai đoạn xây dựng cơ bản, tháng 9/2014 (Cl.Musil)
Working Paper của Trung tâm Dự báo và Nghiên cứu Đô thị - PADDI

9

Ngoài ra, từ thời điểm định giá đất đến thời
điểm thu hồi đất và đền bù có thể kéo dài
trong vài năm, khi đó giá đất đã tăng và điều
này dẫn đến bất đồng mới giữa chính quyền
và các hộ bị thu hồi. Tranh chấp này càng
mạnh mẽ và quyết liệt đối với các hộ không
có quyền sử dụng đất hợp pháp. Chính quyền
cho rằng những hộ này chỉ được nhận đền
bù đối với tài sản gắn liền với đất chứ không
phải là đền bù cho đất bị thu hồi, trong khi đó
số tiền đền bù đối với tài sản gắn liền với đất
thường thấp hơn rất nhiều so với số tiền đền
bù cho đất đai. Như vậy, việc triển khai các dự
án giao thông đô thị lại đặt ra vấn đề về sự
công bằng đối với các hộ gia đình trong các
thủ tục hành chính đặc biệt là tính minh bạch
trong các quy định về thu hồi đất.

Mô hình thí điểm về một cơ quan quản
lý đối với các dự án giao thông đô thị

Quy mô của mạng lưới cùng với các khó khăn
trong quá trình thu hút vốn đầu tư, thu hồi đất
đòi hỏi chính quyền phải nghĩ đến việc thiết
lập một cơ quan quản lý chung đối với các
dự án đang triển khai. Tuy nhiên, mỗi dự án
hiện nay đang do một cơ quan riêng biệt quản
lý và thực hiện. Trong tương lai gần, để đảm
bảo tính liên thông trong công tác quản lý các
tuyến MRT, BRT và xe buýt nội đô, cần xem xét
điều chỉnh khuôn khổ quản lý cho phù hợp.

Hiện nay, các cơ quan quản lý giao thông công
cộng ở TP. Hồ Chí Minh rất phân tán. Mạng
lưới xe buýt đô thị do Trung tâm điều hành
vận tải hành khách công cộng quản lý. Trung
tâm này trực thuộc Sở Giao thông vận tải, là
cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân
Thành phố . Song song đó, để thực hiện các
dự án MRT, Thành phố đã thành lập Ban quản
lý đường sắt đô thị (MAUR) chịu trách nhiệm
theo dõi thực hiện, giám sát việc thi công
các tuyến MRT. Để triển khai tuyến BRT thử
nghiệm, dự án này được giao cho Ban quản lý
đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành
phố (UCCI), cơ quan này cũng đang quản
lý nhiều dự án khác như dự án vệ sinh môi
trường nước và dự án xây dựng cơ sở hạ tầng
giao thông đường bộ (xem hình 6).

Các Ban quản lý này có tư cách pháp nhân,
có ngân sách hoạt động riêng, được lập ra
theo yêu cầu của các nhà tài trợ để đảm bảo
tính hiệu quả cho các dự án mà họ đầu tư
(Brautigam, 2001). Mặc dù bị chỉ trích là đã
thu hút những cán bộ có năng lực từ các sở,
ban ngành và làm phức tạp thêm các thủ tục
hành chính16 nhưng cần phải thấy rằng trong
trường hợp của TP.HCM và cụ thể là trong lĩnh
vực giao thông công cộng, các Ban quản lý này
là một ưu điểm và thậm chí là một sáng kiến
rất tích cực. Theo cách nhìn nhận này, MAUR
vừa đáp ứng các yêu cầu của các nhà tài trợ
với vai trò là cơ quan quản lý các dự án MRT
đồng thời là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân
dân Thành phố17 để điều phối các dự án này.

Uỷ ban nhân dân TP.HCM

Sở Giao thông vận
tải

Ban Quản lý
đường sắt đô thị
(MAUR)

(DTC)

TT Quản lý và
điều hành vận tải
HKCC

PMU 1 : Ban
Quản lý dự án 1

PMU 2 : Ban
Quản lý dự án 2

Ban quản lý đầu tư xây
dựng công trình giao thông
- đô thị TP (UCCI)

PMU 5 : Ban
Quản lý dự án 5

Ban Quản lý
tuyến BRT

Doanh nghiệp khai thác

BUS

Cơ cấu quản lý mạng lưới GTCC
hiện hành

MRT

BRT

Cơ cấu quản lý mạng lưới đang trong giai
đoạn dự án

Hình 6: Cơ cấu các đơn vị quản lí (đã giản lược) hiện thời và trong kế hoạch xây dựng của
TP.HCM
10
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16 - Để tạo thuận lợi cho việc
triển khai các khoản viện trợ
phát triển tại Việt Nam, đầu
năm 2000, chính phủ Việt Nam
và các nhà đầu tư đã thành
lập nhóm Hợp tác vì hiệu quả
của các khoản hỗ trợ (PGAE),
nhóm này chịu trách nhiệm
thống kê và phân tích các vấn
đề ảnh hưởng đến việc giải
ngân các khoản viện trợ nước
ngoài cho Việt Nam. Trong
một báo cáo do PGAE thực
hiện vào năm 2007, các tác giả
khẳng định về những tác động
tiêu cực và tình trạng họat
động yếu kém của các dự án
Ad hoc nằm trong khuôn khổ
các dự án có vốn viện trợ phát
triển của nước ngoài. Những
khó khăn trong này không chỉ
riêng của Việt Nam mà là tình
trạng chung của các nước khác
cũng được hưởng nguồn viện
trợ phát triển.
17 - Tình trạng ở TP.HCM cho
thấy mối liên hệ tương đối
tốt hơn về mặt quản lý nếu so
sánh với Hà Nội nơi mà một
số dự án xây tàu điện ngầm
nằm dưới sự chỉ đạo của Ủy
ban nhân dân thành phố Hà
Nội trong khi số khác lại do Bộ
Giao thông vận tải chỉ đạo.

18 - Ở các đô thị khác, do năng
lực yếu kém và tính phức tạp
trong việc thực hiện dự án,
đặc biệt là các dự án ngầm
dưới lòng đất, chủ thầu cần sự
hỗ trợ trong quản lí công trình
(do Đơn vị hỗ trợ kỹ thuật cho
chủ đầu tư thực hiện) để áp
dụng trong các lĩnh vực cụ thể
(nghiên cứu địa chất, phương
pháp đào, hợp đồng…). Cho
đến nay, ở Tp. Hồ Chí Minh,
Ban quản lí đường sắt đô thị
-MAUR vẫn chưa có một cơ
quan hỗ trợ theo đúng nghĩa
Đơn vị hỗ trợ kỹ thuật cho chủ
đầu tư, cũng như những kinh
nghiệm đủ để xem xét các giải
pháp do nhà thầu đưa ra và
được các chủ đầu tư ủng hộ.

Cơ cấu các cơ quan quản lý các dự án giao
thông công cộng tuân theo lô gich từ trên
xuống dưới (top-down), từ trung ương đến
địa phương. Đứng đầu là Ủy ban nhân dân
thành phố. Cơ quan này đưa ra các quyết định
quan trọng để các cơ quan chuyên môn thực
hiện, giải quyết các bất đồng giữa các đơn vị
khác nhau trong dự án và điều phối tất cả các
dự án. Mô hình tổ chức này thoạt nhìn có vẻ
giúp điều phối dễ dàng, nhưng trên thực tế có
nhiều hạn chế, nhất là khi các Ban quản lí dự
án cần xử lí các vấn đề liên ngành (thu hồi đất,
di dời mạng lưới hạ tầng kỹ thuật) hoặc khi
cần làm việc với các cơ quan cấp dưới, ví dụ
với các quận/huyện. Bên cạnh việc giải quyết
các vụ việc khác theo chức năng của Ủy ban
nhân dân thì việc xuất hiện ngày càng nhiều
các dự án giao thông, tính phức tạp về mặt
công nghệ kỹ thuật trong các dự án, mô hình
quản lý đô thị hiện nay của TP.HCM cũng còn
nhiều bất cập. Những dự án lớn, phức tạp đòi
hỏi phải có mô hình quản lý phù hợp và do đó
đặt ra vấn đề về mô hình tổ chức chính quyền
ở TP.HCM và tính tự chủ của Thành phố đối
với chính quyền trung ương. Trong bối cảnh
hiện nay, UBND TP.HCM khó hoàn thành vai
trò của mình, quy trình ra quyết định rất
chậm, làm ảnh hưởng đến tiến độ của các dự
án.
Ngoài ra, còn nhiều khó khăn đặt ra đối với Cơ
quan quản lý chung về GTCC mà nguyên nhân
xuất phát từ việc có sự tham gia của rất nhiều
đối tác nước ngoài vào dự án. Dưới sự chỉ đạo
của MAUR, các PMU (Ban quản lý từng tuyến
MRT) theo chức năng của mình phải tuân
theo phương thức đấu thầu do các nhà tài
trợ áp đặt, những phương thức này kéo theo
cách thức lựa chọn phương pháp thiết kế và
kỹ thuật thi công công trình. Ngoài hạn chế
về ngân sách, MAUR còn chưa có nhiều kinh
nghiệm và chuyên môn, do đó MAUR gặp khó
khăn khi giải quyết các mâu thuẫn nảy sinh,
quyết định lựa chọn công nghệ dùng cho dự
án18 và đảm bảo tính tương thích, tích hợp
đồng bộ của mạng lưới GTCC. Nếu không có sự
kết nối giữa các tuyến metro với các phương
tiện giao thông công cộng khác thì GTCC sẽ
không thể cạnh tranh được với loại phương
tiện thông dụng nhất hiện nay là xe gắn máy.
Trong trường hợp đó, hiệu quả về mặt kinh tế
và thương mại sẽ không được đảm bảo.
Ngoài vấn đề kết hợp giữa các loại hình giao
thông công cộng, còn có vấn đề khai thác hệ
thống này như thế nào. Đối với các tuyến metro, phía Nhật Bản ủng hộ sáng kiến thành lập
một công ty chịu trách nhiệm khai thác và bảo
dưỡng (O&M) đối với toàn bộ các tuyến, công
ty này trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành
phố. Tuy nhiên, phía Đức lại ủng hộ sáng kiến
tiến hành các khóa đào tạo dành cho các kĩ

sư và kĩ thuật viên trong tương lai sẽ làm việc
trong các doanh nghiệp khai thác. Như vậy,
cạnh tranh giữa các nhà đầu tư không chỉ trên
lĩnh vực xây dựng mà còn trên lĩnh vực khai
thác và phát triển mạng lưới giao thông.

Trong tương lai gần, việc khai thác hệ thống
giao thông công cộng với nhiều loại phương
tiện đòi hỏi chính quyền Thành phố phải
thành lập Cơ quan tổ chức quản lý giao thông
(PTA). Điều này cũng đặt ra vấn đề là phải xác
định chức năng, cơ chế hoạt động và ngân
sách của cơ quan này. Mặc dù về mặt nguyên
tắc, các chủ thể tham gia vào dự án (gồm Ủy
ban nhân dân, các sở, ban ngành, nhà tài trợ)
đều đồng thuận thành lập PTA, nhưng trên
thực tế việc này chưa được triển khai vì phải
giải quyết nhiều vấn đề cấp bách khác liên
quan đến việc xây dựng mạng lưới.

Việc điều chỉnh mô hình tổ chức quản lý là cần
thiết để triển khai thực hiện mạng lưới GTCC
có quy mô lớn. Điều này sẽ được thực hiện
dần dần. Tuy nhiên, tư duy “chờ đợi” có thể
gây ra tác động tiêu cực đến tiến độ và hiệu
quả của mạng lưới GTCC.

Tương lai của mạng lưới GTCC
phụ thuộc vào khả năng của
chính quyền
Trong bối cảnh tốc độ phát triển luôn ở mức
cao, việc xây dựng mạng lưới giao thông công
cộng hiện đại là ưu tiên để đảm bảo phát triển
bền vững cho Thành phố trong nhiều thập kỷ
sắp tới. Để thay đổi thói quen di chuyển hiện
nay của người dân (vốn chủ yếu là sử dụng
xe gắn máy), chính quyền cần đưa ra phương
thức di chuyển mới dựa trên mạng lưới giao
thông công cộng nhanh chóng, hấp dẫn và có
mức độ bao phủ cao trên địa bàn.

Để làm được điều này, Thành phố đã có quy
hoạch mạng lưới GTCC. Tuy nhiên, khả năng
của Thành phố chưa tương xứng với mong
muốn được thể hiện trong quy hoạch. Việc
thiếu nguồn tài chính và mức độ phức tạp
của các dự án, ví dụ các dự án MRT, khiến cho
Thành phố phụ thuộc vào nguồn vốn cũng
như kỹ thuật của nước ngoài. Những khó
khăn trong việc tiếp cận quỹ đất, thủ tục bồi
thường, giải phóng mặt bằng nhiêu khê và các
mâu thuẫn nảy sinh từ đó đã làm chậm tiến
độ bàn giao công trình. Những bất cập hiện
nay trong quá trình triển khai các dự án đã
thôi thúc chính quyền xây dựng mô hình quản
lý phù hợp hơn để các dự án giao thông công
cộng được thực hiện một cách rời rạc hiện nay
có thể kết nối được với nhau thành mạng lưới
trong tương lai.
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Trước những khó khăn như vậy, tuy cam kết
xây dựng tuyến metro đầu tiên vào năm 2012
đã được triển khai trên thực tế với tiến độ
khả quan, nhưng có khả năng mạng lưới giao
thông đường bộ của TP.HCM sẽ phát triển và
hoàn thiện trước mạng lưới GTCC. Thật vậy,
một là, chính quyền Thành phố không phụ
thuộc vào nước ngoài về kỹ thuật trong việc
xây dựng mạng lưới giao thông đường bộ.
Hai là, Thành phố cũng có khả năng huy động
vốn thông qua các đối tác tư nhân theo các cơ
chế đã có. Ba là, một bộ phận người dân, nhất
là những người sử dụng phương tiện ô tô cá
nhân, rất mong muốn chính quyền hoàn thiện
mạng lưới đường bộ. Do đó, thách thức đặt
ra đối với chính quyền trong việc phát triển
mạng lưới GTCC không chỉ là thách thức về tài
chính và kỹ thuật mà còn ở khả năng chứng
minh cho người dân thấy được rằng di chuyển
bằng phương tiện công cộng là tương lai của
một đô thị hiện đại.
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