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Lời nói đầu 
 

Hội nghị Bộ trưởng Giao thông Vận tải ASEAN lần thứ 27 (ATM lần thứ 27) được tổ chức vào 

ngày 11/11/2021 đã thông qua Tuyên bố Phnom Penh về Di chuyển Đô thị Bền vững1. Tuyên 

bố này nhắc lại các cam kết khu vực và quốc tế về đô thị hóa và di chuyển bền vững, bao 

gồm các cam kết trong Chiến lược đô thị hóa bền vững ASEAN được đưa ra năm 2018 theo 

sáng kiến của Kế hoạch Tổng thể về Kết nối ASEAN 2025, cũng như Chiến lược Giao thông 

vận tải Mặt đất Bền vững khu vực ASEAN, được thông qua tại ATM lần thứ 24 ATM vào ngày 

8/11/2018. 

Tuyên bố Phnom Penh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc áp dụng phương pháp tiếp cận 

TRÁNH - CHUYỂN ĐỔI - CẢI THIỆN để lập kế hoạch, quản trị và quản lý hệ thống giao thông 

đô thị  một cách bền vững và khả thi, đặc biệt là quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch 

hơn (Xem Kế hoạch Chiến lược Giao thông vận tải Kuala Lumpur 2015), và, theo quan điểm 

của việc thực hiện phương pháp tiếp cận này, khuyến khích thúc đẩy, phát triển và vận hành 

các Kế hoạch Di chuyển Đô thị Bền vững (SUMP) ở cấp quốc gia, đô thị và thành phố. Hướng 

dẫn hiện hành về SUMP này cung cấp hướng dẫn về việc sử dụng các công cụ lập kế hoạch 

hợp tác để giải quyết việc thiết kế, thực hiện, cấp vốn và giám sát các biện pháp, dự án phức 

tạp liên quan đến di chuyển ở các vùng đô thị trong ASEAN. 

SUMP cũng sẽ có đóng góp quan trọng vào Khung phục hồi tổng thể ASEAN (ACRF), đặc 

biệt là vào Chiến lược rộng 5: Tiến tới một tương lai bền vững và có khả năng chống chịu cao 

hơn, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có thêm các hành động hướng tới sự di chuyển chủ 

động và hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng xanh, cũng như như việc cải thiện cơ sở hạ tầng và 

kết nối, như một trong những lĩnh vực ưu tiên của Kế hoạch Tổng thể Xây dựng Cộng đồng 

Kinh tế ASEAN 2025.  

Quá trình lập kế hoạch tích hợp và có sự tham gia là sự đầu tư chủ yếu về thời gian và thiện 

chí thay mặt các nhà ra quyết định và chuyên gia, với mục đích đạt được nhiều thêm kế hoạch, 

thiết kế và dự án đầu tư đa chức năng, chất lượng cao hơn. Khoản đầu tư được chuẩn bị kỹ 

lưỡng này sẽ mang lại lợi nhuận gấp nhiều lần, thông qua các dự án đầu tư phù hợp hơn với 

mục đích, được tất cả các bên liên quan chấp nhận, ủng hộ và thông qua tốt hơn, và do đó, 

được thực hiện nhanh và hiệu quả hơn trong suốt thời gian tồn tại của chúng. 

Việc xây dựng các SUMP lớn cũng đòi hỏi cấu trúc quản trị hiệu quả, kết hợp tất cả khía cạnh 

địa lý và trọng yếu của sự di chuyển trong các hệ thống đô thị hiện đại. Theo phương diện đó, 

Hướng dẫn hiện hành về SUMP này đi kèm "Bộ công cụ Xây dựng Cơ quan Điều hành Giao 

thông vận tải Đô thị (MTE) tại các vùng đô thị ASEAN", hỗ trợ việc quản lý các vấn đề phức 

tạp và đa lĩnh vực liên quan đến hệ thống giao thông đô thị. Các tài liệu này nhằm cải thiện 

sự tích hợp của quy hoạch giao thông và sử dụng đất trong ASEAN. 

  

 

1 https://asean.org/wp-content/uploads/2021/11/phnom-penh-declaration-on-sustainable-urban-mobility.pdf 

https://asean.org/wp-content/uploads/2021/11/phnom-penh-declaration-on-sustainable-urban-mobility.pdf
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Tóm tắt chung 
 

Ở Khu vực ASEAN, đô thị hóa ngày càng tăng dẫn đến sự mở rộng vật chất của các thành 

phố và hệ thống cơ sở hạ tầng. Thông qua việc tập trung các nơi làm việc chung và mở rộng 

nhà ở, đường sắt và đường bộ, những khu vực đô thị chức năng mới đã hình thành. Các 

vùng/khu vực đô thị này, vốn vượt xa ranh giới hành chính, rất quan trọng khi xét về sức mạnh 

kinh tế, nhưng lưu lượng người đi lại lớn, hệ thống giao thông đô thị phức tạp và nhiều tầng, 

cùng các nút giao thông trọng điểm tạo ra thách thức to lớn trong việc quy hoạch hệ thống 

giao thông khu vực thông suốt và bền vững. 

Việc giải quyết những thách thức này gặp phải một số rào cản. Đó là việc ra quyết định đúng 

đắn và hiệu quả trong cơ cấu quản trị khu vực phức tạp; việc cung cấp tài chính cho các quá 

trình lập kế hoạch tích hợp và toàn diện hơn nữa, cho cơ sở hạ tầng và dịch vụ bổ sung mới; 

cùng việc triển khai nghiêm ngặt. Các quốc gia ASEAN ít có quy trình lập kế hoạch tích hợp 

cho sử dụng đất và quy hoạch giao thông. Theo quan sát, các kế hoạch đó không tuân theo 

tiêu chí chất lượng và thủ tục được tiêu chuẩn hóa. Thay vào đó, quy hoạch ngành được thiết 

lập tốt. Vì vậy, nhiều kế hoạch riêng lẻ tồn tại nhưng không được thực hiện đầy đủ. Ngoài ra, 

các kế hoạch có xu hướng thừa, lạc hậu hoặc bị vượt qua bởi thực tế phát triển đô thị đang 

thay đổi nhanh chóng. 

ASEAN đã đặt ra các mục tiêu để thiết lập “cơ sở hạ tầng bền vững” phù hợp nhất cho di 

chuyển đô thị trong khu vực. Do đó, những nguồn lực hiện có cần được phối hợp để hỗ trợ 

toàn bộ vòng đời của các dự án cơ sở hạ tầng, bao gồm trao đổi bài học kinh nghiệm giữa 

các quốc gia thành viên ASEAN, trong lúc theo đuổi cải thiện tăng trưởng kinh tế và nâng cao 

chất lượng cuộc sống. Việc triển khai theo nội dung đã được chứng minh của Quy hoạch Di 

động Đô thị Bền vững có thể là một giải pháp cho sự đa dạng của cấu trúc quản trị và quy 

trình lập kế hoạch ở quy mô thành phố trong vùng đô thị ASEAN, và có thể hỗ trợ đạt được 

các mục tiêu của ASEAN. 

Hướng dẫn này trình bày Quy hoạch Di chuyển Đô thị Bền vững như một phương pháp luận 

chiến lược và tích hợp, nhằm cải thiện khả năng tiếp cận và chất lượng cuộc sống thông qua 

sự thay đổi theo hướng di chuyển bền vững. Quy hoạch Di chuyển Đô thị Bền vững có thể 

giúp các vùng đô thị ASEAN tạo ra những thành phố và khu vực bền vững, thực hiện thay đổi 

bằng cách: 

• Đẩy mạnh sự phát triển tích hợp của tất cả phương thức vận tải liên quan từ góc độ 

tổng thể, bao gồm di chuyển tập thể, di chuyển chủ động, đa phương thức, giao thông 

đường bộ và bãi đỗ xe, và hậu cần đô thị. 

• Thúc đẩy các hệ thống giao thông bền vững thành công về mặt kinh tế, bằng cách 

phối hợp tốt hơn giữa quy hoạch giao thông và sử dụng đất. 

• Chú trọng khả năng tiếp cận của toàn bộ khu vực chức năng, hơn là một khu tự quản 

trong địa giới hành chính của nó. Tuy nhiên, việc mở rộng phạm vi của SUMP lên một 

vùng đô thị đòi hỏi phải có quy hoạch đô thị phối hợp, để giúp xác định các vấn đề 

chung. 

• Hỗ trợ các chính phủ giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu bằng cách ủng hộ mạnh 

mẽ những phân tích dựa trên thực tế, từ đó tạo cơ sở vững chắc để đạt được các 

mục tiêu về khí hậu. 
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• Hướng đến thiết lập quan hệ hợp tác giữa nhiều bộ phận liên quan đến di chuyển 

trong khu vực quy hoạch, thúc đẩy trao đổi tích cực với chính quyền cấp cao, cũng 

như xây dựng mối quan hệ hợp tác với khu vực tư nhân. 

• Nâng cao khả năng được chấp thuận vay vốn của các dự án trong kế hoạch hành 

động, thông qua một quá trình lập kế hoạch có hệ thống và chiến lược, điều tạo ra sự 

minh bạch và trách nhiệm giải trình. 

• Sử dụng quy hoạch có sự tham gia với chiến lược giao tiếp và tham gia rõ ràng, để 

người dân nắm quyền làm chủ Quy hoạch Di chuyển Đô thị Bền vững và các chính 

sách mà nó thúc đẩy. 

• Cung cấp cách tiếp cận có hệ thống với quản lý dữ liệu như một công cụ để phân tích, 

giám sát và cung cấp thông tin cho những người ra quyết định cũng như công chúng. 

• Chấp nhận thách thức của việc lập kế hoạch trong thời điểm bất định, bằng cách nhấn 

mạnh việc thiết lập các cấu trúc quản trị và truyền thông hiệu quả, cũng như tạo ra 

một quá trình xây dựng và giám sát mục tiêu dựa trên thực tế. 

• Thúc đẩy quản trị đa cấp và xây dựng Các chính sách Di chuyển Đô thị Quốc gia cho 

chính phủ các nước, để giúp các thành phố đối phó hiệu quả với những thách thức 

của di chuyển đô thị bền vững, trong khi đạt được những mục tiêu kinh tế, môi trường 

và xã hội quốc gia. 

Hướng dẫn này nhằm (i) xác định những thách thức trong quy hoạch giao thông đô thị và các 

chính sách của ASEAN liên quan đến di chuyển đô thị, (ii) nâng cao nhận thức giữa các bên 

tham gia để thảo luận thêm về những điều kiện tiên quyết, năng lực và khả năng cần thiết để 

tiến hành quá trình Quy hoạch Di chuyển Đô thị Bền vững. Một định hướng từng bước, được 

chia thành bốn (4) giai đoạn của quá trình lập kế hoạch, phù hợp với thực tiễn lập kế hoạch 

hiện tại và nguồn lực trong vùng, được giới thiệu cùng những sản phẩm chính trong các bước 

khác nhau của quá trình này. Đối với mỗi giai đoạn, Hướng dẫn đưa ra các định nghĩa, ví dụ, 

bài học kinh nghiệm chung, phương pháp và khuyến nghị tốt nhất về những khía cạnh khác 

nhau của quá trình lập kế hoạch, đồng thời xem xét các bối cảnh và điều kiện khác nhau về 

thể chế, môi trường và xã hội. 

Quy hoạch Di chuyển Đô thị Bền vững luôn dựa trên các thực tiễn quy hoạch hiện có để bắt 

đầu các quá trình lập kế hoạch tích hợp ở cấp địa phương hoặc vùng. Những đối thoại đã 

thiết lập giữa các bên liên quan hoặc cơ cấu làm việc tạm thời có thể được sử dụng, phát 

triển thêm và mở rộng dần. Tùy thuộc vào tình trạng lập kế hoạch của địa phương hoặc vùng, 

cùng các tài liệu quy hoạch hiện có và kế hoạch ngành, những sản phẩm quy hoạch mới hoặc 

cập nhật sẽ được hợp tác phát triển. Kết quả có thể là một tài liệu quy hoạch toàn diện mới, 

tức là Kế hoạch Di chuyển Đô thị Bền vững (SUMP), hoặc các sản phẩm bổ sung cho quy 

hoạch hiện có (ví dụ: kế hoạch tổng thể). 

Các mục tiêu xuyên suốt trong quá trình xây dựng một SUMP gồm: 

1. Trong giai đoạn khởi động, các nhà hoạch định chính sách nên đưa ra quyết định rõ 

ràng để chuẩn bị một SUMP hoặc thực hiện Quy hoạch Di chuyển Đô thị bền vững 

cho một phạm vi địa lý xác định. Sau đó, cơ cấu quản lý và làm việc cần được thiết 

lập, và một chương trình xây dựng năng lực nên được phê duyệt. Khi các cơ cấu làm 

việc đã được thiết lập, một phân tích về tình hình di chuyển sẽ được tiến hành. Giai 

đoạn đầu tiên kết thúc với việc xem xét toàn diện năng lực tài chính và thể chế, tình 

hình lập kế hoạch, cũng như tóm tắt các vấn đề và cơ hội di chuyển trong khu vực lập 

kế hoạch SUMP đã xác định. 
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2. Trong giai đoạn thứ hai, tầm nhìn di chuyển đô thị trong tương lai được xác định dựa 

trên các chẩn đoán trước đó. Kết quả chính là một tầm nhìn và chiến lược rõ ràng cho 

di chuyển đô thị, điều cần được thảo luận chi tiết với các bên liên quan và người sử 

dụng chủ chốt. Một kịch bản kinh doanh như thường lệ (BAU) và những giải pháp thay 

thế, với hành động ngắn hạn và dài hạn, có thể được sử dụng để cân nhắc các lựa 

chọn. Các kịch bản thay thế được đánh giá dựa trên một kịch bản tối ưu, để đạt được 

các mục tiêu và tầm nhìn của SUMP. 

3. Trong giai đoạn thứ ba, quá trình lập kế hoạch chuyển từ cấp chiến lược sang cấp 

thực hiện. Trọng tâm là kịch bản được lựa chọn và các biện pháp ưu tiên, cũng như 

mô tả các tổ chức giám sát. Các biện pháp sẽ được mô tả càng cụ thể càng tốt, để 

đảm bảo chúng được xác định rõ ràng, toàn diện và được phối hợp nhịp nhàng. Các 

nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn này là xác định cơ chế tài chính với các nguồn 

tài trợ đã được xác định, các dòng tài chính, ước tính OPEX và CAPEX ở mức tối 

thiểu cho toàn bộ SUMP và mức tốt hơn cho từng biện pháp ưu tiên. Giai đoạn lập kế 

hoạch biện pháp kết thúc bằng việc chuẩn bị cho giai đoạn thực hiện và trình SUMP 

lên người ra quyết định của cơ quan chính trị có thẩm quyền, cơ quan này sau đó phải 

thông qua kế hoạch. 

4. Giai đoạn cuối cùng tập trung vào việc thực hiện các biện pháp và hành động liên 

quan được xác định trong SUMP, cùng với việc giám sát, đánh giá và truyền thông có 

hệ thống. Xét theo phương diện này, đó là việc bàn giao SUMP cho các sở quy hoạch 

ngành, để chuẩn bị thực hiện dự án theo yêu cầu của địa phương và quốc gia. Các 

phân tích chuyên sâu hơn như nghiên cứu độ khả thi được thực hiện, và những cuộc 

đấu thầu quy hoạch cùng biện pháp xây dựng được chuẩn bị. Việc phát triển một hệ 

thống giám sát và việc triển khai hệ thống này là những yếu tố quan trọng của việc lập 

kế hoạch và quản lý thực hiện. 

Việc chuyển giao phương pháp luận của Quy hoạch Di chuyển Đô thị Bền vững cần phải xem 

xét bối cảnh quy hoạch cụ thể. Điều này nghĩa là một số giai đoạn có vẻ phù hợp hơn và có 

thể tốn nhiều thời gian, tài nguyên hơn những giai đoạn khác. Quá trình này dẫn đến một quá 

trình được điều chỉnh, phù hợp với ngữ cảnh và theo vùng cụ thể, ưu tiên các biện pháp theo 

quy hoạch, chính sách và thực tế giao thông vận tải cụ thể của vùng đó. 

Hướng dẫn này cung cấp tóm tắt về rào cản mà các vùng đô thị ASEAN đang phải đối mặt 

để xây dựng và thực hiện Quy hoạch Di chuyển Đô thị Bền vững, cùng loạt khuyến nghị, như 

sau: 

1. Nâng cao nhận thức về khái niệm SUMP ở cấp thành phố và cấp quốc gia ASEAN, 

được hỗ trợ thông qua Các chính sách Di chuyển Đô thị Quốc gia (NUMP). 

2. Phối hợp quản trị đa cấp cho SUMP. 

3. Thúc đẩy hợp tác giữa các tổ chức và các bên liên quan. 

4. Hợp tác và kết hợp khu vực vận tải phi chính thức vào quá trình tạo ra SUMP. 

5. Quan tâm hơn đến tác động của biến đổi khí hậu đối với ngành giao thông vận tải. 

6. Thực hiện các dự án thí điểm và thử nghiệm SUMP. 

7. Tính đến giao thông vận tải không chính thức khi lập kế hoạch SUMP. 

8. Tiến hành phân tích chi phí - lợi ích trước khi thực hiện SUMP. 

9. Trong trường hợp cơ sở dữ liệu không nhất quán, ưu tiên chất lượng và tính thường 

xuyên hơn số lượng trong quá trình thu thập. 

10. Phát triển cộng đồng thực hành để trao đổi kinh nghiệm và kiến thức giữa các cơ 
quan hành chính địa phương và quốc gia ASEAN.  
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1 Mục tiêu 
Các quốc gia thành viên ASEAN và chính quyền địa phương nhận thấy sự cấp thiết của việc 

làm cho giao thông đô thị và khu vực trở nên bền vững hơn, vì mục tiêu tiếp tục tăng trưởng 

kinh tế, công bằng, an toàn, sức khỏe và môi trường. Các hướng dẫn này nhằm nâng cao 

nhận thức về Quy hoạch Di chuyển Đô thị Bền vững, cung cấp thông tin thực tế về cách thức 

điều chỉnh khái niệm này cho phù hợp với các vùng đô thị trong ASEAN, nhằm giải quyết 

những thách thức chung về di chuyển đô thị ở nhiều vùng đô thị quy mô trung bình trong khu 

vực ASEAN 2. 

Quy hoạch Di chuyển Đô thị Bền vững là một quá trình dựa trên việc xác định các mục tiêu 

chung và sử dụng các công cụ lập kế hoạch hợp tác để giải quyết việc thiết kế, thực hiện, cấp 

vốn và giám sát những biện pháp, dự án liên quan đến di chuyển. Phương pháp lập kế hoạch 

di chuyển này đang được thực hiện thành công trong nhiều bối cảnh, với quy mô đa dạng tại 

nhiều thành phố, vùng ở châu Âu và trên thế giới. Việc ứng dụng thành công cho thấy SUMP 

cũng có thể được áp dụng ở ASEAN. Điểm mạnh của Quy hoạch Di chuyển Đô thị Bền vững 

là quy hoạch định hướng mục tiêu và hiệu quả, cũng như linh hoạt, cho phép thích ứng với 

những bối cảnh và cấp độ quy hoạch khác nhau. Quy hoạch Di chuyển Đô thị Bền vững đòi 

hỏi nguồn lực và năng lực, nhưng có hiệu quả xứng đáng, vì tạo ra nhiều lợi ích cho tất cả 

bên liên quan trong vùng đô thị. 

Hướng dẫn bắt đầu bằng việc phân tích các thách thức về di chuyển đô thị bền vững tại 

ASEAN và nền tảng chính sách của ASEAN liên quan đến quy hoạch di chuyển đô thị (chương 

2). Tiếp theo là phần tóm tắt về Quy hoạch Di chuyển Đô thị Bền vững, chủ yếu tập trung vào 

cơ hội vượt qua thách thức chung về lập kế hoạch ở các vùng đô thị của ASEAN (chương 3). 

Trong chương cuối, một cách tiếp cận SUMP đã điều chỉnh cho ASEAN, phù hợp với thực 

tiễn quy hoạch hiện tại và các nguồn lực trong khu vực được phác thảo (chương 4). Xuyên 

suốt Hướng dẫn này, những thông lệ quốc tế về quy hoạch tốt (xem các hộp thông tin) được 

trình bày, cho thấy các thành phố và khu vực khác đã quản lý thách thức của SUMP như thế 

nào, đóng vai trò là đầu vào và nguồn cảm hứng cho các thành phố và chính phủ ASEAN. 

  

 

2  Hướ ng da n na y đướ c pha t trie n bớ i Nho m Co ng ta c Giao tho ng va  n ta i Ma  t đa t ASEAN (LTWG), vớ i sư  ho  trớ  cu a GIZ trong khuo n 
kho  Hớ p ta c ASEAN-Đư c ve  Thie t ke  Di chuye n Đo  thi  Be n vư ng ta i Ca c vu ng đo  thi  Quy mo  Trung bì nh ớ  ASEAN (“SMMR”). Hướ ng 
da n la  mo  t ta i lie  u kho ng ra ng buo  c pha p ly , va  co  the  đướ c ca  p nha  t bớ i ca c Quo c gia Tha nh vie n ASEAN đe  LTWG xem xe t, ne u va  khi 
ca n thie t. 
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2 Quy hoạch di chuyển đô thị bền vững ở 
ASEAN 

2.1 Tổng quan về thách thức của di chuyển đô thị tại 
ASEAN 

Thách thức cho phát triển đô thị và hệ thống di chuyển 

Nhiều thành phố tại ASEAN phải đối mặt với tình trạng đô thị hóa tràn lan do sự gia tăng dân 

số đô thị. Dân số các nước thành viên ASEAN đã tăng gần gấp đôi, từ 355,1 triệu người lên 

649,1 triệu người trong giai đoạn 1980 và 2018 (Ban thư ký ASEAN, 2019), và dự đoán sẽ 

đạt 741 triệu người vào năm 2035 (Ban thư ký ASEAN, 2013). Hơn một phần ba dân số đã 

sống ở các thành phố, trong khi hơn 90 triệu người khác dự kiến sẽ chuyển đến đó vào năm 

2030 để tìm kiếm cơ hội việc làm tốt hơn (Woetzel và cộng sự, 2014). Với sự tập trung nhanh 

chóng liên tục của hoạt động ở các thành phố, chi phí nhà ở tại đó tăng lên. Điều này đẩy cư 

dân ra rìa đô thị, dẫn đến sự mở rộng tràn lan của đô thị, với số lượng người đi lại giữa các 

vùng ngoại ô và trung tâm thành phố ngày càng tăng. 

Hệ thống di chuyển ở hầu hết vùng đô thị trong ASEAN không theo kịp nhu cầu giao thông 

vận tải ngày càng tăng. Ở nhiều vùng đô thị, giao thông công cộng hầu như không thể bao 

phủ khu vực đô thị và cung cấp mức độ dịch vụ thấp; cơ sở vật chất cho việc đạp xe và đi bộ 

có xu hướng chất lượng kém. Sự tràn lan của đô thị kết hợp sự thiếu vắng các giải pháp giao 

thông bền vững thay thế thu hút người dùng khiến giao thông ngày càng chuyển dịch sang 

ôtô cá nhân. Số lượng phương tiện cá nhân đã tăng 3,2% hàng năm từ 2005 đến 2015, và 

được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới (PWC, 2015; OECD 2019). 

Sự tràn làn của đô thị và hệ thống giao thông năng lực thấp dẫn đến tình trạng tắc nghẽn giao 

thông nghiêm trọng, gây hại cho nền kinh tế, sức khỏe và môi trường. Các thành phố lớn như 

Manila, Jakarta và Bangkok đã phải chịu cảnh tắc đường trong nhiều năm. Các vùng đô thị 

quy mô trung bình có thể đối mặt với điều tương tự nếu chúng tiếp tục phát triển như dự đoán. 

Năm 2019, Manila, Philippines, được công nhận là thành phố tắc nghẽn thứ hai trên thế giới. 

Jakarta và Bangkok xếp thứ 10 và 11 (Tomtom International, 2019), khi trung bình một người 

đi làm dành khoảng 64 giờ tham gia giao thông mỗi năm ở các thành phố này (Ban thư ký 

ASEAN, 2018)3. Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) ước tính rằng tắc nghẽn đường bộ khiến 

các nền kinh tế châu Á thiệt hại khoảng 2-5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) mỗi năm, do 

tốn nhiều thời gian hơn và chi phí vận tải cao hơn. Để minh họa, tổng chi phí liên quan đến 

thời gian đi lại ở các thành phố của Indonesia hiện được ước tính là 498 nghìn tỷ IDR (37 tỷ 

USD) mỗi năm. Con số này có thể tăng lên quá 41% vào năm 2020 (ADB, được trích dẫn bởi 

Ban thư ký ASEAN, 2018). Với tác động đến chất lượng không khí, tắc nghẽn giao thông 

không chỉ ảnh hưởng đến môi trường mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Năm 

 

3 Chì  so  giao tho ng do Tomtom International cung ca p go m 416 tha nh pho  ớ  57 quo c gia https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-
index/ranking/ 

https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/ranking/
https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/ranking/
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2018, khoảng 200.000 người chết sớm do ô nhiễm không khí ở các nước Đông Nam Á. Chi 

phí trung bình ước tính của ô nhiễm không khí liên quan đến nhiên liệu hóa thạch là 2,2% 

GDP của các nước Đông Nam Á, lên tới 4% GDP ở Việt Nam và Lào (Greenpeace, 2020). 

Thách thức trong quá trình quy hoạch giao thông đô thị 

Hầu hết vùng đô thị ở Đông Nam Á phải đối mặt với những thách thức đáng kể trong việc 

thực hiện quy hoạch di chuyển đô thị. Trong các kế hoạch tổng thể của mình, ASEAN đã xác 

định ba trở ngại chính đối với việc thực hiện các kế hoạch di chuyển đô thị ở các quốc gia 

thành viên ASEAN. Chúng gồm: 

• Rào cản ra quyết định (thiếu hợp tác và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, sự chồng 

chéo nhiệm vụ và thiếu xác định các ưu tiên của dự án). 

• Rào cản tài chính (khả năng tài chính hạn chế, thiếu lợi tức đầu tư đủ hấp dẫn để 

khuyến khích các nhà đầu tư, hạn chế trong tiếp cận các nguồn tài trợ thay thế). 

• Các rào cản thực hiện (thiếu kế hoạch chiến lược dài hạn đủ mạnh để hỗ trợ thực 

hiện, thiếu năng lực về nguồn nhân lực, công nghệ, chuyên môn kỹ thuật hoặc nguyên 

vật liệu, và thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng, khu vực tư nhân và người 

dân) (Ban thư ký ASEAN, 2016; Ban thư ký ASEAN, 2018; Dự án SMMR, 2019). 

Quá trình lập kế hoạch và tham vấn không phải lúc nào cũng được thực hiện đầy đủ, đặc biệt 

là ở cấp đô thị. Rất ít cách tiếp cận lập kế hoạch tích hợp được đưa ra cho sử dụng đất và 

quy hoạch giao thông, thường là các quá trình lập kế hoạch không có hệ thống. Trong khi quy 

hoạch ngành đã được thiết lập tốt, nhiều kế hoạch riêng lẻ lại không được thực hiện đầy đủ. 

Các kế hoạch có xu hướng thừa thãi, lạc hậu hoặc bị vượt qua bởi thực tế phát triển đô thị 

đang thay đổi nhanh chóng. 

2.2  Tổng quan về các chính sách của ASEAN liên quan đến 
di chuyển đô thị 

ASEAN đã đề ra các mục tiêu về phát triển di chuyển bền vững, xuất bản nhiều tài liệu nhằm 

vượt qua những thách thức đa chiều trong phát triển giao thông và đô thị. Những điều này 

thể hiện cam kết của ASEAN trong việc cải thiện tính bền vững cũng như chất lượng của quy 

hoạch di chuyển, kết nối và hiệu quả kinh tế trong lĩnh vực di chuyển đô thị.  

Tài liệu hướng dẫn cốt lõi cho các quốc gia thành viên ASEAN về di chuyển đô thị bền vững 

là Kế hoạch Tổng thể Kết nối ASEAN (MPAC 2025), một tài liệu chính sách nhiều năm, tập 

trung vào dự án, đa trụ cột và liên ngành. MPAC 2025 đóng góp vào việc đạt được an ninh 

chính trị, ổn định kinh tế và văn hóa xã hội của một cộng đồng ASEAN thông qua năm mục 

tiêu chiến lược, gồm cơ sở hạ tầng bền vững, đổi mới kỹ thuật số, hậu cần thông suốt, quy 

định xuất sắc và sự di chuyển của người dân4 (Ban thư ký ASEAN, 2016). Ngoài ra, di chuyển 

 

4 Trong bo i ca nh na y, thua  t ngư  na y co  nghì a la  vie  c nha  p cư va  cha t lướ ng nguo n nha n lư c. 



 

 

SUMP | Sustainable Urban Mobility Plans in ASEAN 

 20 

đô thị cũng được đề cập trong Kế hoạch Chiến lược Giao thông Vận tải ASEAN 2026-2025/Kế 

hoạch Chiến lược Giao thông Vận tải Kuala Lumpur (KLTSP) ở mục giao thông bền vững. 

Mục tiêu thiết lập "cơ sở hạ tầng bền vững" là phù hợp nhất với di chuyển đô thị. Mục đích là 

phối hợp các nguồn lực hiện có để hỗ trợ toàn bộ vòng đời của các dự án cơ sở hạ tầng ở 

các khu vực ASEAN, gồm trao đổi bài học kinh nghiệm giữa các quốc gia thành viên, trong 

lúc theo đuổi cải thiện tăng trưởng kinh tế và chất lượng cuộc sống tốt hơn (Ban thư ký 

ASEAN, 2016). Để đạt được mục tiêu5 về "cơ sở hạ tầng bền vững", KLTSP được đưa ra để 

nâng cao việc áp dụng kinh nghiệm, dự án và kiến thức liên quan đến giao thông vận tải bền 

vững, trong số các phương thức giao thông vận tải khác. Ngoài ra, hai văn kiện bổ sung - 

Chiến lược Khu vực về Giao thông Vận tải Mặt đất Bền vững ASEAN (ARSSLT) và Chiến 

lược Đô thị hóa Bền vững ASEAN (ASUS, 2018) - cũng góp phần thực hiện thành công MPAC 

2025. 

KLTSP hay Kế hoạch Chiến lược Giao thông Vận tải ASEAN 2016-2025 là chiến lược cụ thể 

theo dự án trong lĩnh vực giao thông vận tải, nhằm đạt mục tiêu kết nối khu vực trong khuôn 

khổ MPAC 2025 và Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) 2025. KLTSP tập trung vào năm nhóm 

chuyên đề: giao thông vận tải đường hàng không, giao thông vận tải đường bộ, giao thông 

vận tải biển, giao thông vận tải bền vững và tạo thuận lợi cho giao thông vận tải. Kế hoạch 

được xây dựng thông qua tham vấn, với sự đóng góp ý kiến từ Ban thư ký ASEAN, tất cả 

nhóm công tác và nhóm công tác phụ chịu trách nhiệm về Hội nghị Quan chức Cấp cao Giao 

thông vận tải (STOM) (Ban thư ký ASEAN, 2015). Giao thông vận tải bền vững là một trong 

những chiến lược của KLTSP, cung cấp khung chính sách khu vực để hỗ trợ giao thông vận 

tải bền vững, chẳng hạn các phương thức vận tải các-bon thấp, các sáng kiến giao thông 

thân thiện với người dùng và tiết kiệm năng lượng, tích hợp quy hoạch giao thông vận tải với 

sử dụng đất. Hơn nữa, cách tiếp cận “Tránh - Chuyển đổi - Cải thiện” (ASI) được quảng bá 

như phương tiện chính để hỗ trợ giao thông bền vững ở các quốc gia thành viên và cấp khu 

vực. 

Chiến lược Khu vực về Giao thông Vận tải Mặt đất Bền vững ASEAN (ARSSLT), do Nhóm 

Công tác Giao thông Vận tải Đường bộ ASEAN phát triển với sự hỗ trợ của GIZ, tập trung 

vào giao thông vận tải mặt đất bền vững. ARSSLT đẩy nhanh việc thực hiện KLTSP và hỗ trợ 

các quốc gia thành viên ASEAN đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) của họ. 

Tài liệu này cũng đề cập đến tham vọng của AEC và các trụ cột cộng đồng khác, chẳng hạn 

như Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (ASCC), nhất là trong các lĩnh vực năng lượng, kết 

nối, biến đổi khí hậu, môi trường và khoa học và công nghệ (Ban thư ký ASEAN, 2019) . 

Trong khi KLTSP tập trung nhiều vào các khía cạnh kỹ thuật, ARSSLT hướng đến các kế 

hoạch hành động quốc gia. ARSSLT tuân theo loạt nguyên tắc để phát triển các chính sách 

giao thông vận tải, chẳng hạn cách tiếp cận “Tránh - Chuyển đổi - Cải thiện”, quy hoạch giao 

thông hướng đến người dân, tích hợp quy hoạch sử dụng đất và giao thông vận tải, phương 

tiện thân thiện với môi trường và thúc đẩy Kế hoạch Di chuyển Đô thị Bền vững (Ban thư ký 

ASEAN, 2019, trang 24-26). 

 

5 Chie n lướ c cớ sớ  ha  ta ng be n vư ng go m ba mu c tie u chie n lướ c chì nh, cha ng ha n: 1) Ta ng cướ ng đa u tư cớ sớ  ha  ta ng co ng co  ng va  

tư nha n ta i mo i quo c gia tha nh vie n ASEAN; 2) Ta ng cướ ng đa ng ke  vie  c đa nh gia  va  chia se  ca c thư c ha nh to t nha t ve  na ng sua t cớ sớ  

ha  ta ng trong ASEAN; 3) Ta ng cướ ng trie n khai mo  hì nh đo  thi  tho ng minh tre n toa n ASEAN (Ban thư ky  ASEAN, 2016). 
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Một tài liệu liên quan khác thuộc phạm vi sáng kiến chính cho "cơ sở hạ tầng bền vững" của 

MPAC là Chiến lược Đô thị hóa Bền vững ASEAN (ASUS). ASUS là một tài liệu chiến lược 

hỗ trợ các chính quyền địa phương trong ASEAN thúc đẩy quá trình đô thị hóa bền vững và 

khả năng chống chịu. Tài liệu này tập trung vào sáu lĩnh vực: công dân và xã hội, sức khỏe 

và hạnh phúc, an ninh, công nghiệp và đổi mới, cơ sở hạ tầng được xây dựng và môi trường 

chất lượng (Ban thư ký ASEAN, 2018). Khung "cơ sở hạ tầng được xây dựng" hướng tới di 

chuyển và khả năng chống chịu của đô thị. Khung này nhắm đến việc tạo ra và cải thiện hệ 

thống vận chuyển nhanh bằng xe buýt (BRT), cũng như nâng cao hệ thống quản lý giao thông 

ở các thành phố. Hơn nữa, khung này cũng phối hợp chặt chẽ với các khung đô thị hóa bền 

vững hiện có, như chương trình Tăng trưởng xanh Đô thị cho Đông Nam Á của OECD, 

chương trình Các thành phố mới nổi và bền vững của IDB, Chỉ số cơ sở dữ liệu các thành 

phố của ADB và Chỉ số thành phố thịnh vượng của UN-Habitat III (Ban thư ký ASEAN, 2018). 

Tổng quan về các chính sách di chuyển đô thị hiện tại và trước đây cho thấy việc phát triển 

và thực hiện Kế hoạch Di chuyển Đô thị Bền vững (SUMP) phù hợp với chiến lược giao thông 

hiện tại (ví dụ: KLSTP, ARSSLT và ASUS). Việc SUMP có thể đóng góp như thế nào cho các 

mục tiêu về "cơ sở hạ tầng bền vững" như đã đề ra trong MPAC 2025 sẽ được thảo luận 

thêm ở chương 3 và 4. 
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3 Kế hoạch Di chuyển Đô thị Bền vững 
(SUMP) là gì? 

Quy hoạch Di chuyển Đô thị Bền vững6 là một cách tiếp cận chiến lược và tích hợp để quy 

hoạch giao thông vận tải đô thị. Quy hoạch này góp phần cải thiện khả năng tiếp cận và chất 

lượng cuộc sống, thông qua sự thay đổi theo hướng di chuyển bền vững. Nó hỗ trợ việc ra 

quyết định dựa trên thực tế theo tầm nhìn dài hạn. Điều này đòi hỏi sự đánh giá kỹ lưỡng về 

hiện trạng và các xu hướng trong tương lai, một tầm nhìn chung với các mục tiêu chiến lược, 

tập hợp các biện pháp tích hợp từ những lĩnh vực chính sách khác nhau, gồm quy định, xúc 

tiến, tài chính, công nghệ và cơ sở hạ tầng. Khái niệm SUMP đặc biệt nhấn mạnh sự tham 

gia của người dân và các bên liên quan, sự hợp tác giữa các bên trong cơ quan hành chính 

nhà nước và với khu vực tư nhân. 

Quy hoạch Di chuyển Đô thị Bền vững đặt ra một tiêu chuẩn mới cho quy hoạch giao thông 

sáng tạo. Nó giúp các thành phố và khu vực tích hợp các phương thức vận tải và khuyến 

khích di chuyển bền vững. Nó góp phần thực hiện các mục tiêu chính về di chuyển, chẳng 

hạn chất lượng không khí tốt hơn, cải thiện khả năng tiếp cận và di chuyển, tăng cường an 

toàn đường bộ, giảm tiếng ồn giao thông, hiệu quả năng lượng cao hơn và nâng cao chất 

lượng cuộc sống, đồng thời giúp các thành phố và vùng giảm tác động khí hậu do giao thông 

vận tải. 

Dưới đây là định nghĩa được chấp nhận rộng rãi về Kế hoạch Di chuyển Đô thị Bền vững 

(SUMP), kế hoạch này sẽ tóm tắt các kết quả chính của toàn bộ quá trình SUMP: 

“Kế hoạch Di chuyển Đô thị Bền vững là một kế hoạch chiến lược, được thiết kế nhằm đáp 

ứng nhu cầu di chuyển của người dân và doanh nghiệp trong các thành phố cùng môi trường 

xung quanh, để có một cuộc sống chất lượng hơn. Kế hoạch này được xây dựng dựa trên các 

thực tiễn quy hoạch hiện có, xem xét thích đáng các nguyên tắc tích hợp, tham gia và đánh 

giá.”7 

3.1 Kiến tạo một thành phố bền vững 

Nâng cao chất lượng sống 

Tăng trưởng kinh tế trong khu vực ASEAN và sự thay đổi nhân khẩu học dẫn đến các thành 

phố và vùng ngày càng phát triển, từ đó kéo theo sự gia tăng của phương tiện giao thông cơ 

giới cá nhân có tác động đáng kể (tích cực và tiêu cực) đến chất lượng cuộc sống ở Đông 

Nam Á. Các nhà hoạch định chính sách nhận ra nhu cầu cấp thiết về chính sách di chuyển 

bền vững hơn, và do đó, ASEAN đang thúc đẩy cách tiếp cận ASI nhằm giảm tác động tiêu 

 

6 Quy hoa ch Di chuye n Đo  thi  Be n vư ng đe  ca  p đe n qua  trì nh pha t trie n va  thư c hie  n. Ke  hoa ch Di chuye n Đo  thi  Be n vư ng (SUMP) la  
mo  t ta i lie  u va  la  đa u ra chì nh cu a qua  trì nh na y. Trong pha n sau, chư  vie t ta t ‘SUMP’ đướ c sư  du ng đo ng nghì a vớ i quy trì nh va  ke  
hoa ch. 
7 Rupprecht Consult (chu  bie n), Hướ ng da n Xa y dư ng va  Thư c hie  n Ke  hoa ch Di chuye n Đo  thi  Be n vư ng, Ta i ba n la n thư  hai, 2019, 
trang 9. Pha n co n la i cu a chướng na y cu ng dư a tre n ca c Hướ ng da n, đướ c pha t trie n bớ i cu ng ca c ta c gia  gio ng như nghie n cư u na y. 
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cực của giao thông cơ giới và hiện đại hóa hệ thống giao thông. Theo truyền thống, họ chủ 

yếu tập trung vào khía cạnh “Cải thiện” của ASI, với trọng tâm là sạch hóa các đội xe, tối ưu 

hóa hiệu suất của hệ thống hiện có (ví dụ: luồng giao thông); đây là những biện pháp cần 

thiết cho ngắn hạn đến trung hạn. 

SUMP kết hợp tất cả khía cạnh của ASI và đặt trọng tâm vào con người, chất lượng cuộc 

sống của họ từ góc độ tổng thể (ví dụ: người lái xe ôtô, và cả người đi bộ; những người hưởng 

lợi từ sự phát triển kinh tế, và cả những cá nhân phải chịu đựng chất lượng không khí xấu). 

SUMP đặt ra câu hỏi cơ bản: “Chúng ta muốn sống ở thành phố như thế nào?”. Theo nghĩa 

này, SUMP hỗ trợ một quá trình chuyển đổi rộng rãi hơn cho các thành phố và vùng đô thị, 

theo cách an toàn, lành mạnh và dễ tiếp cận cho tất cả. Nhiều thành phố đã phát triển kế 

hoạch như vậy trong những năm gần đây. 

Ở châu Âu, đến nay, hơn 1.000 SUMP và vô số kinh nghiệm SUMP thực tế đã được tạo ra. 

Các nhà hoạch định chính sách nhận ra rằng ngoài các quy hoạch tổng thể và quy hoạch 

ngành, các chiến lược quy hoạch tích hợp (ví dụ: các chính sách về di chuyển và sử dụng đất 

được phối hợp tốt) có thể giúp đặt ra các ưu tiên rõ ràng hơn về giải pháp di chuyển bền 

vững. 

Ở khu vực Nam bán cầu phát triển, thông qua Hiệp hội Đối tác MobiliseYourCity, 29 SUMP 

đang được hỗ trợ bởi các đối tác EU tại những thành phố của châu Á, châu Phi, Mỹ Latinh và 

Đông Âu, với tổng dân số là 70 triệu người. Các khoản đầu tư và biện pháp tài chính trị giá 

gần 10 tỷ euro được phê duyệt và xác định cho những SUMP đã hoàn thành. Việc thực hiện 

các kế hoạch này sẽ cung cấp khả năng tiếp cận phương tiện giao thông công cộng an toàn 

và hiệu quả cho 6 triệu người khác, giảm 20% lượng phát thải khí nhà kính liên quan đến giao 

thông hàng năm ở cấp thành phố. 

Hiệp hội Đối tác MobiliseYourCity cũng hỗ trợ di chuyển đô thị bền vững ở cấp quốc gia tại 

12 nước, chuẩn bị 6 chương trình và chính sách di chuyển đô thị quốc gia (NUMP), 3 trong 

số đó đã được phê duyệt. Hiệp hội giúp các thành phố và quốc gia thành viên trên toàn thế 

giới nhận tài trợ 922 triệu euro cho các biện pháp di chuyển bền vững. 

Cải thiện khả năng tiếp cận giao thông vận tải 

Với tốc độ tăng trưởng đô thị và các chính sách sử dụng đất chưa đồng bộ, rất ít thành phố 

và vùng của ASEAN bố trí đủ ngân sách để cung cấp đầy đủ hệ thống cũng như dịch vụ giao 

thông công cộng. Do đó, với người dân ở các khu vực thành thị và vùng ven đô, việc đi làm, 

đi học hay thực hiện hoạt động kinh tế mà không sử dụng phương tiện cá nhân thường rất 

khó khăn. Hiện nay, để đảm bảo các chức năng quan trọng của đô thị, chính sách giao thông 

vận tải trong khu vực ASEAN tập trung vào xây dựng cơ sở hạ tầng mới để cải thiện kết nối 

trong các vùng đô thị, chẳng hạn thông qua BRT và cải thiện quản lý giao thông. Tuy nhiên, 

các biện pháp địa phương này thường không được phối hợp tốt với hoạt động quy hoạch 

vùng. Chính sách giao thông trong tương lai ở khu vực ASEAN cần tập trung rõ hơn vào khả 

năng tiếp cận trong toàn bộ vùng đô thị. 
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SUMP đề cập đến khả năng tiếp cận toàn bộ "khu vực đô thị chức năng" (FUA) 8 thay vì một 

khu tự quản trong ranh giới hành chính của nó. Việc quy hoạch dựa trên các luồng người và 

hàng hóa thực tế (tại khu vực nơi chúng xuất phát và kết thúc) là một tiêu chí thiết yếu để có 

quy hoạch phù hợp và toàn diện. Mọi người, gồm phụ nữ, trẻ em, người lớn tuổi và những 

người khuyết tật, phải được tính đến khi giải quyết vấn đề khả năng tiếp cận. Các nhà quy 

hoạch giao thông vận tải và đô thị cần xác định, loại bỏ các trở ngại và rào cản, đảm bảo 

người khuyết tật có thể tiếp cận các phương tiện giao thông công cộng, các tiện ích và dịch 

vụ công cộng. Họ biết rằng sự thiếu phối hợp giữa những khu tự quản trong cùng một FUA 

có nguy cơ dẫn đến sự không nhất quán, điều thường làm trầm trọng thêm các vấn đề về di 

chuyển thay vì giải quyết chúng một cách hiệu quả. Đơn cử, nếu một thành phố lõi cố gắng 

giảm lượng đi lại bằng xe ôtô (ví dụ, để giảm tắc nghẽn và ô nhiễm không khí), thì việc các 

khu tự quản xung quanh phát triển những khu nhà ở mới mà không có phương tiện giao thông 

công cộng sẽ phản tác dụng. Sự mâu thuẫn đó có thể dẫn đến việc nhiều con đường bị tắc 

nghẽn hơn, tuyến đường đi làm dài hơn và ô nhiễm cao hơn. 

Việc mở rộng phạm vi của SUMP tới một vùng đô thị là rất phức tạp, nhưng quy hoạch đô thị 

phối hợp giúp xác định các vấn đề chung cần hợp tác (ví dụ: đường tắc nghẽn với người đi 

lại). Hợp tác vùng cũng có thể tạo ra khung xác định cơ hội, mang lại lợi ích cho tất cả khu tự 

quản có liên quan (ví dụ: dịch vụ xe buýt hoặc tàu vé tháng chất lượng, bãi đỗ xe cạnh trạm 

phương tiện công cộng, đường cao tốc dành cho xe đạp). 

 

8 Vu ng đo  thi  chư c na ng (FUA) la  khu vư c tì ch hớ p cu a do ng ngướ i va  ha ng ho a ha ng nga y; đo i khi đướ c go i la  "khu vư c đi la i". Tu y 
thuo  c va o bo i ca nh đi a phướng, đa y co  the  la  mo  t tha nh pho  va  khu vư c ven đo  xung quanh, toa n bo   khu vư c đa trung ta m hoa  c mo  t 
so  cu m tha nh pho  trư c thuo  c trung ướng cu  the . Đa y la  đi nh nghì a cu a FUA bớ i OECD: "ma  t đo   da n so  đe  xa c đi nh ca c lo i đo  thi , va  ca c 
luo ng di chuye n đe n nới la m vie  c đe  xa c đi nh như ng vu ng xa tha nh th co  thi  trướ ng lao đo  ng đướ c tì ch hớ p cao vớ i ca c vu ng lo i" 
(OECD, 2013). 
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Tạo ra lợi ích kinh tế 

Thiệt hại kinh tế do tắc nghẽn giao thông, tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng do ô 

nhiễm không khí trầm trọng từ phương tiện giao thông, và các chi phí bên ngoài khác9 của 

giao thông vận tải là một thách thức lớn ở các thành phố và vùng đô thị ASEAN, và cần được 

chú ý khẩn cấp. Việc nội bộ hóa các chi phí này (ví dụ, bằng cách tuân theo nguyên tắc người 

gây ô nhiễm trả tiền) không phải lúc nào cũng là một lựa chọn chính sách thực tế cho các 

thành phố. Một số ví dụ cho thấy các thành phố kết hợp khu sử dụng hỗn hợp, cơ sở hạ tầng 

giao thông công cộng chất lượng cao, đi bộ và đi xe đạp, và thường có các chính sách tiếp 

cận cho một số phương tiện nhất định, vẫn thịnh vượng về kinh tế dù lưu lượng xe hơi đã 

giảm. 

SUMP thúc đẩy các hệ thống giao thông bền vững thành công về mặt kinh tế, bằng cách phối 

hợp tốt hơn giữa quy hoạch giao thông và sử dụng đất (ví dụ: bằng cách kết hợp Phát triển 

đô thị theo Định hướng Giao thông công cộng (TOD)). Ngoài ra, giao thông vận tải phi cơ giới 

(đối với dặm đầu tiên và dặm cuối cùng), di chuyển bằng phương tiện sử dụng điện và Hệ 

thống Giao thông Thông minh (ITS) cũng được khuyến khích. Tính chất chiến lược của SUMP 

cung cấp cho các doanh nghiệp sự chắc chắn về kế hoạch, điều cần thiết cho các khoản đầu 

tư quy mô lớn hơn, phù hợp với các mục tiêu phát triển giao thông vận tải, thúc đẩy phát triển 

bền vững và thịnh vượng kinh tế. 

Hiện tại, hầu hết thành phố và vùng đô thị ở Đông Nam Á cạnh tranh trong nền kinh tế toàn 

cầu dựa trên chi phí sản xuất thấp hơn. Tuy nhiên, trong trung và dài hạn, môi trường đô thị 

hấp dẫn và lành mạnh sẽ ngày càng trở thành một yếu tố thu hút thành công đầu tư bên ngoài 

(đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ) và lực lượng lao động có trình độ học vấn. Việc tạo ra một 

thành phố hấp dẫn và bền vững sẽ đem lại hiệu quả xứng đáng. 

Đóng góp cho các mục tiêu khí hậu và môi trường 

Giảm phát thải khí nhà kính (GHG) là một mục tiêu chính trị và xã hội cấp cao ở cấp quốc gia 

và toàn cầu. Những quốc gia thành viên ASEAN đã cam kết thực hiện các Đóng góp Quốc 

gia Tự quyết định (NDC), thông qua các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG), Chương trình 

Nghị sự Đô thị Mới, và phê chuẩn Thỏa thuận Paris. Họ thừa nhận rằng các đại đô thị có vai 

trò thiết yếu trong việc giảm phát thải khí nhà kính và giải quyết thách thức về mức ô nhiễm 

không khí cao. 

SUMP giúp các chính phủ giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu: Các mục tiêu liên quan đến 

khí hậu là đặc điểm chính trong hầu hết các SUMP. Quá trình SUMP ủng hộ mạnh mẽ việc 

phân tích dựa trên thực tế, và do đó, tạo ra cơ sở vững chắc để đạt được các mục tiêu về khí 

hậu. Việc tích hợp cơ sở hạ tầng, hệ thống và dịch vụ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo ra 

các “gói chính sách khí hậu”. Yêu cầu của SUMP trong xác định các mục tiêu rõ ràng, được 

 

9 "Chi phì  be n ngoa i, co n đướ c go i la  ngoa i ư ng, pha t sinh khi ca c hoa t đo  ng xa  ho  i hoa  c kinh te  cu a mo  t (nho m) ngướ i co  ta c đo  ng 
đe n (nho m) ngướ i kha c va  khi ta c đo  ng đo  kho ng đướ c tì nh toa n đa y đu  hoa  c đướ c bu  đa p bớ i (nho m) ngướ i đa u tie n. No i ca ch kha c, 
chi phì  be n ngoa i cu a giao tho ng va  n ta i thướ ng kho ng do ngướ i sư  du ng giao tho ng va  n ta i chi u va  do đo  kho ng đướ c tì nh đe n khi ho  
đưa ra quye t đi nh tham gia giao tho ng va  n ta i. Vì  du , o to  tha i khì  NOx ga y ra thie  t ha i cho sư c kho e con ngướ i, da n đe n chi phì  be n 
ngoa i" (U y ban cha u A u 2019). 
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hỗ trợ bởi các chỉ số, giám sát và đánh giá mang lại nền tảng kiến thức giá trị cho những 

người ra quyết định và các nhà hoạch định về các biện pháp giảm thiểu CO2 hiệu quả trong 

khu vực của họ. SUMP xây dựng kết nối giữa các bên liên quan địa phương, khu vực và quốc 

gia cùng các ngành chính sách, giúp họ hợp tác trong quá trình này. Điều đó giúp tăng cường 

tính nhất quán của việc hoạch định chính sách và hỗ trợ thực hiện chuyển đổi khí hậu. Cuối 

cùng, việc định lượng giảm phát thải khí nhà kính có thể giúp tiếp cận các nguồn tài chính bổ 

sung, chẳng hạn tài chính khí hậu, ảnh hưởng tích cực đến việc thực hiện các chính sách 

SUMP. 

SUMP cũng có thể tích hợp và cân nhắc các chính sách khác liên quan đến biến đổi khí hậu, 

trong lúc tạo ra sự hiệp lực giữa các cơ quan như chính quyền trung ương, chính quyền địa 

phương... Đơn cử, các thành phố sẽ có khả năng thực hiện chuyển đổi năng lượng trong giao 

thông vận tải nhờ hợp tác với ngành năng lượng. Điều này cực kỳ quan trọng, vì do tốc độ 

cơ giới hóa nhanh chóng, nhu cầu giao thông vận tải trong khu vực sẽ tăng 60% từ năm 2013 

đến năm 2040, và ngành giao thông vận tải trong khu vực phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu hóa 

thạch. 25% tổng lượng phát thải CO2 liên quan đến năng lượng vào năm 201510 bắt nguồn 

từ lĩnh vực giao thông vận tải. Việc giảm giao thông vận tải dựa vào nhiên liệu hóa thạch 

thông qua sử dụng xe điện, di chuyển chung - gồm cả giao thông công cộng và thúc đẩy đa 

phương thức - có thể làm giảm đáng kể tác động của di chuyển đô thị đối với phát thải CO2. 

Ví dụ, việc khuyến khích các phương tiện thân thiện với môi trường, như xe điện, nên đi kèm 

việc sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường hoặc năng lượng tái tạo để phát điện. Điều 

này củng cố tính nhất quán của việc ra quyết định và chính sách thân thiện với khí hậu. 

3.2 Tiến hành tạo ra thay đổi 

Tạo sự hợp lực giữa các lĩnh vực và ranh giới 

Hợp tác về thể chế là một thách thức lớn ở nhiều thành phố và vùng, nhưng được chứng 

minh là yếu tố chủ chốt tạo ra thành công trong hoạch định chính sách và quy hoạch giao 

thông vận tải hiệu quả. Việc chủ động hợp tác và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan chính 

phủ khác nhau giúp tránh các chính sách không nhất quán giữa những lĩnh vực và vùng lãnh 

thổ. 

SUMP giải quyết thách thức này một cách rõ ràng, hướng đến thiết lập sự hợp tác giữa nhiều 

bộ phận liên quan đến di chuyển trong khu vực quy hoạch (ví dụ: quy hoạch sử dụng đất và 

quy hoạch không gian, dịch vụ xã hội, y tế, năng lượng, giáo dục, thực thi và chính sách). 

SUMP cũng thúc đẩy việc chủ động trao đổi với các cấp chính quyền cao hơn (ví dụ: cấp đại 

đô thị/vùng và quốc gia), cũng như xây dựng hợp tác với khu vực tư nhân (ví dụ: các nhà 

cung cấp dịch vụ giao thông vận tải, và cả người sử dụng lao động, chủ đất). 

Theo kinh nghiệm chứng minh, việc quản lý quá trình SUMP nên được phụ trách bởi một 

nhóm chỉ đạo liên thể chế, nơi có đại diện của các bên liên quan nhất. Để hợp tác hoạt động 

tốt trên cấp thực hiện, hỗ trợ quản lý cấp cao là rất quan trọng. 

 

10 ASEAN-Regional-Strategy-for-Sustainable-Land-Transport-Final.pdf 

https://asean.org/storage/2019/03/ASEAN-Regional-Strategy-for-Sustainable-Land-Transport-Final.pdf
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Sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực giới hạn 

Các quốc gia thành viên ASEAN đã phát triển một khung chính sách về di chuyển đô thị (ví 

dụ: KLTSP, ARSSLT), hướng đến việc thiết lập ưu tiên và sử dụng hiệu quả các nguồn tài 

chính như một điều kiện tiên quyết để thực hiện những phương án giao thông hiệu quả và có 

hiệu suất cao. Trước những hạn chế về nguồn lực tài chính trong khu vực ASEAN, tất cả dự 

án phải theo cùng một hướng, các nguồn lực được tập trung cho những biện pháp và sự đầu 

tư có hiệu quả cao, hoàn toàn phù hợp với mục tiêu phát triển đã xác định. Trong bối cảnh so 

sánh được, giải pháp hiệu quả nhất về nguồn lực là cam kết đầu tư một phần đáng kể cho di 

chuyển chủ động và tập thể, cũng như tích hợp tốt hơn các phương thức giao thông vận tải. 

SUMP thúc đẩy sự phát triển tích hợp của tất cả phương thức giao thông vận tải có liên quan. 

Đó là di chuyển tập thể (giao thông công cộng truyền thống cũng như các dịch vụ chia 

sẻ mới), di chuyển chủ động (đi bộ và đạp xe), đa phương thức, giao thông đường bộ 

và bãi đỗ xe, hậu cần đô thị trong lúc hỗ trợ chuyển dịch theo hướng di chuyển bền vững. 

SUMP cũng hướng đến phối hợp tốt hơn giữa quy hoạch giao thông vận tải và sử dụng đất 

(ví dụ: dựa trên Phát triển đô thị theo Định hướng Giao thông công cộng (TOD)) để tiết kiệm 

không gian vốn hạn chế, và tránh chi phí kéo theo từ sự tràn lan đô thị. 

Hơn nữa, SUMP đề xuất một quy trình mang tính khu vực và có hệ thống, trong đó đặt ra các 

mục tiêu và ưu tiên các biện pháp, dựa trên khả năng được chấp nhận và giá trị tiền tệ. SUMP 

ủng hộ các bộ biện pháp mang tính tích hợp cao, gồm sự kết hợp theo mục tiêu của các chính 

sách quản lý, khuyến mại, tài chính, kỹ thuật và cơ sở hạ tầng. Nhiều thành phố và vùng đô 

thị thấy cách tiếp cận này giúp tối đa hóa hợp lực, tăng khả năng được chấp nhận cho các 

biện pháp hiệu quả nhưng ít phổ biến hơn. 

Một yếu tố khác thường bị bỏ qua trong việc sử dụng hiệu quả nguồn lực chính là nguồn nhân 

lực. Khoảng cách về kiến thức hiện rõ nhất trong các lĩnh vực công nghệ và khái niệm chính 

sách đổi mới. Nhận thức, tri thức và sở thích của những người ra quyết định cũng có thể là 

một cản trở. SUMP đưa ra một đánh giá năng lực rõ ràng, tổng hợp nguồn nhân lực giữa các 

thể chế và xác định các nhu cầu hỗ trợ từ bên ngoài. Bỏ qua việc sử dụng các công cụ và kỹ 

thuật quy hoạch phức tạp, SUMP tập trung vào hỗ trợ quá trình thay đổi thông qua thiết lập 

sự hợp tác của nhiều bên liên quan, phát triển kiến thức và năng lực tập thể, cũng như học 

tập dựa trên thực tế. 
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Hộp 1: Hợp tác trong một SUMP 

Việc đạt được sự hợp tác về mặt thể chế trong quá trình chuẩn bị và thực hiện SUMP có tầm 

quan trọng đặc biệt, vì việc hợp tác dựa trên thực tế với các chủ thể giúp đưa ra một SUMP 

được chấp nhận, có hiệu quả về mặt tài chính và thực hiện. Một kết quả quan trọng của hợp 

tác thể chế là việc thu hút thêm nguồn tài trợ bên ngoài, thông qua sự phù hợp của các mục 

tiêu SUMP với mục tiêu của cơ quan tài trợ. Cuối cùng, hợp tác thể chế cung cấp quyền kiểm 

soát đối với một số mạng lưới giao thông và cơ sở hạ tầng địa phương, chẳng hạn mạng lưới 

giao thông công cộng và bãi đỗ xe. Các vấn đề cần giải quyết trong hợp tác thể chế là: 

• Lãnh đạo và trách nhiệm: Khi xem SUMP là một dự án, vai trò của quản lý dự án trở 

nên cần thiết, và việc chỉ định ban quản lý dự án (người quản lý dự án và/hoặc đơn vị 

quản lý dự án) là rất quan trọng. Việc quản lý SUMP như một dự án có thể được tạo ra 

theo nhiều hình thức, và ở các ví dụ thực hành tốt nhất, có một nhiệm vụ rõ ràng cho một 

đơn vị hành chính cụ thể trong chính quyền địa phương tiến hành quá trình SUMP. Trong 

đơn vị này, một người hoặc một nhóm có thể được chỉ định để thực hiện thêm quá trình 

SUMP. Thông thường, các nhóm làm việc liên ngành tạm thời được thành lập, đặc biệt 

là khi lập kế hoạch cho một vùng đô thị. Các nhóm này cần được bổ nhiệm, có thể được 

chính thức hóa và phát triển thêm. 

• Hợp tác: Các kiểu bên liên quan khác nhau phải tham gia vào quá trình hợp tác, gồm 

các tổ chức và bên liên quan thường không tham gia vào các hoạt động quản lý giao 

thông vận tải cổ điển. Thành phần của quan hệ đối tác SUMP cần được xác định dựa 

trên phạm vi chức năng và địa lý, cũng như các kỹ năng, năng lực và kiến thức có liên 

quan. Ngoài ra, vai trò của các đối tác, cấu trúc và quy tắc của quan hệ đối tác cần được 

xác định và thống nhất, cũng như việc phân bổ nhiệm vụ, nguồn lực và trách nhiệm. 

• Tính phức tạp:. Do tính đa dạng của các chủ đề và bên liên quan, nên sự phức tạp và 

khó khăn trong việc phối hợp với các lĩnh vực chính sách đô thị khác là rất cao. Cách 

thức thu hút các lĩnh vực khác và nâng cao sự quan tâm trong SUMP, cũng như thuyết 

phục các bên liên quan giao thông vận tải và phi giao thông tham gia vào quá trình SUMP 

có thể sẽ bị hoài nghi. Riêng với chủ đề này, việc cung cấp các ví dụ lập kế hoạch làm 

mô hình hoặc thí điểm sẽ rất hữu ích. 

• Tính minh bạch và chia sẻ thông tin: Việc miễn cưỡng chia sẻ dữ liệu hoặc thông tin 

do yêu cầu bảo mật hoặc văn hóa tổ chức, lo ngại về việc thừa nhận sai lầm, hoặc yêu 

cầu bảo vệ dữ liệu cá nhân đều có thể làm phức tạp thêm việc lập kế hoạch hợp tác. 

• Hỗ trợ: SUMP là một quá trình lập kế hoạch của địa phương và vùng, nhưng cần được 

thiết lập trên từng cấp độ chính trị. Điều này đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ hơn ở các cấp 

chính quyền địa phương, cũng như sự điều chỉnh, tin tưởng và hỗ trợ từ chính quyền 

trung ương. Việc chuẩn bị SUMP và thực hiện các biện pháp cần có tài chính, nhân lực 

và các nguồn lực khác (ví dụ: đất đai), và không có khả năng chỉ nằm trong tay một chủ 

thể. Đầu vào từ các nguồn khác nhau và thỏa thuận về việc phân bổ vốn là một vấn đề 

cơ bản. 

• Môi trường pháp lý: Sự đa dạng trong các quy định quốc gia (hoặc vùng) về quy hoạch 

tích hợp và hợp tác thể chế đã được xác định là một vấn đề gây rắc rối trong bối cảnh 

của SUMP. Trước khi thực hiện SUMP, điều cần tìm kiếm là lời khuyên pháp lý về nghĩa 

vụ hợp tác thể chế và các quy trình bắt buộc. Ngoài luật pháp quốc gia (hoặc vùng) này, 

một khuôn khổ do ASEAN cung cấp có thể cung cấp thêm hướng dẫn. 

• Thực hiện: Ngoài ra, nhất là với quá trình thực hiện các biện pháp và dự án ưu tiên, một 

điều cần có là sự hợp tác sâu rộng hơn nữa, đặc biệt là trong chính quyền thành phố 
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Tiếp cận tốt hơn với tài chính và ngân sách 

Thiếu nguồn lực là một trong những thách thức chung lớn nhất của chính sách giao thông 

vận tải. Áp lực này đặc biệt lớn ở nhiều thành phố và vùng đô thị trong khu vực ASEAN. Nhất 

là các dự án cơ sở hạ tầng lớn hơn thường đòi hỏi sự kết hợp giữa đầu tư tư nhân và các 

nguồn tài chính công, gồm trợ cấp quốc gia và quốc tế, các khoản vay hoặc trái phiếu xanh. 

Những nhà đầu tư này cần có niềm tin vào lợi nhuận từ các khoản đầu tư, tức là khả năng 

trả nợ và đạt được tác động dự kiến. Sự hỗ trợ của quốc tế ngày càng gắn với những lợi ích 

phát triển bền vững kỳ vọng, vốn cần được chứng minh và định lượng ở giai đoạn chuẩn bị 

dự án. Thông qua việc xây dựng kịch bản, đánh giá trước tác động và chú trọng giảm nhẹ, 

các SUMP có thể đáp ứng tiêu chí cần thiết để thu hút những nguồn lực bên ngoài có giá trị 

này, bằng cách hướng đến các ưu tiên tăng tiến của tổ chức phát triển. 

 SUMP cải thiện khả năng được chấp thuận vay vốn của các kế hoạch hành động: Quá trình 

lập kế hoạch có hệ thống và chiến lược tạo ra sự minh bạch và trách nhiệm giải trình, với sự 

đóng góp của nhiều bên liên quan vào các mục đích và mục tiêu chiến lược, xây dựng kịch 

bản và thiết lập mục tiêu. Trên cơ sở này, các bên liên quan chủ chốt lựa chọn một cách có 

hệ thống các gói biện pháp hiệu quả nhất và truyền đạt cho công chúng. Cách tiếp cận này 

được chứng minh là mang lại các kế hoạch di chuyển hiệu quả với nguy cơ thất bại thấp. Dựa 

trên các mục tiêu chiến lược, Hướng dẫn SUMP khuyến nghị xây dựng các kế hoạch hành 

động ngắn hạn (2-3 năm) với ngân sách và trách nhiệm minh bạch, dựa trên chiến lược dài 

hạn. Các cơ quan vận tải có thể lập kế hoạch nhất quán cho một khoảng thời gian dài hơn 

thay vì đưa ra quyết định đột xuất (đôi khi là theo mục tiêu chính trị ngắn hạn). 

Nhận được hỗ trợ của cộng đồng 

Việc chuyển đổi sang một hệ thống giao thông bền vững hơn đòi hỏi nỗ lực và hỗ trợ của tất 

cả các bên liên quan cũng như công chúng. Nhiều biện pháp di chuyển đi kèm những thay 

đổi mang tính xáo trộn đối với người dân, doanh nghiệp và nhà cung cấp dịch vụ giao thông 

vận tải. Việc ủng hộ thay đổi trong hành vi di chuyển cá nhân có thể đòi hỏi sự thay đổi trong 

suy nghĩ của công chúng. 

Thành phần phương pháp luận quan trọng của một SUMP là tuân theo cách tiếp cận minh 

bạch và có sự tham gia trong suốt quá trình lập kế hoạch. Các chuyên gia quy hoạch tiếp tục 

đóng vai trò chủ đạo trong phân tích thách thức, mô hình hóa kịch bản, đề xuất biện pháp và 

đánh giá tác động của chúng. Các bên liên quan đến giao thông vận tải và người dân tham 

gia vào các cuộc thảo luận, đặc biệt là trong xây dựng tầm nhìn dài hạn (“Tôi muốn con mình 

sống ở kiểu thành phố như thế nào?”), cũng như đưa ra nhận xét về các kế hoạch hành động 

trong cộng đồng của họ. 

hoặc khu vực. Cán bộ hoạch định chiến lược phải tiếp tục hợp tác với quy hoạch ngành. 

Điều này liên quan đến, ví dụ, đánh giá tiến độ dự án và các biện pháp cần thiết để điều 

chỉnh. Các quy trình phải được thiết lập, để giám sát và báo cáo cho các nhà hoạch định 

chính sách cũng như công chúng. Theo phương diện này, một quy trình báo cáo và trao 

đổi liên tục phải được xác lập. 
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Lập kế hoạch có sự tham gia với chiến lược giao tiếp và gắn kết rõ ràng là điều kiện tiên quyết 

để mọi người nắm quyền làm chủ đối với SUMP và các chính sách mà nó thúc đẩy. Sự tham 

gia sớm và chủ động giúp công chúng chấp nhận và ủng hộ nhiều hơn, do đó giảm thiểu rủi 

ro chính trị và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện. Điều này cũng giúp các quan điểm 

thiết yếu không bị bỏ lỡ. Một khía cạnh khác của SUMP là có sự tham gia của các bên liên 

quan đến giao thông vận tải khác (ví dụ: các bộ phận trong chính tổ chức hoặc trong các tổ 

chức khác) mà các hoạt động của họ có thể có tác động đến việc di chuyển (hoặc những 

người có thể bị ảnh hưởng bởi SUMP kém phát triển). 
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Hộp 2: Tham gia vào SUMP 

Tính minh bạch của quy trình là một trong những ưu điểm lớn nhất của quy trình 

SUMP, vì nó đề xuất giải quyết sự thiếu tin tưởng giữa người dân và chính quyền, 

cũng như các nhà đầu tư tư nhân lớn. Quá trình tham gia dựa trên đối thoại đóng vai 

trò quan trọng trong việc phân tích chung các vấn đề di chuyển của địa phương, xây 

dựng các mục tiêu và chỉ tiêu chung, xác định các chiến lược di chuyển, cũng như lựa 

chọn các biện pháp được chấp nhận và ủng hộ rộng rãi. Dù những lợi ích từ việc tham 

gia là rất rõ ràng, việc vận hành một quá trình tham gia hiệu quả vào xây dựng và thực 

hiện SUMP cũng có thách thức. 

• Nhận thức và lợi ích: Tất cả tầng lớp trong xã hội hiếm khi nhận thức đầy đủ về 

di chuyển đô thị bền vững. Những tham vấn về di chuyển thường chỉ tập trung vào 

các chủ thể, người sử dụng và người thụ hưởng trực tiếp, bỏ qua những người ở 

bên ngoài quá trình ra quyết định nhưng bị ảnh hưởng nhiều nhất, và những người 

kiếm sống từ hệ thống giao thông. Trên phương diện này, các cơ quan lập kế 

hoạch thường không đủ thấu hiểu để thực hiện sự tham gia hợp pháp, và không 

xem xét kiến thức chuyên môn một cách nghiêm túc. Quy trình SUMP toàn diện 

tạo cơ hội để thực hiện các chính sách và hướng dẫn đáp ứng nhu cầu của nhóm 

người dùng dễ bị tổn thương hơn, hoặc các nhóm có xu hướng khó tham gia. 

Năng lực có thể được tăng lên từng bước trong một thời gian dài hơn, và việc bắt 

đầu đưa vào các "nhà vô địch" địa phương hoặc vùng sẽ rất hữu ích. 

• Ngân sách và kỹ năng: Các cơ quan lập kế hoạch thường gặp hạn chế về nguồn 

lực tài chính và nhân sự cần thiết cho sự phát triển của SUMP, chưa nói đến sự 

tham gia. Việc lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động tham gia đòi hỏi nhiều kỹ 

năng và kiến thức thực tế. Các kỹ năng và kiến thức này cần được phối hợp với 

các hoạt động khác liên quan đến SUMP, và đầu vào từ người dân và các bên liên 

quan cần được đưa trở lại quá trình lập kế hoạch kỹ thuật và ra quyết định chính 

trị. 

• Kỹ thuật tham gia: Cơ quan lập kế hoạch có thể tìm ra sự kết hợp phù hợp từ 

các kỹ thuật tham gia đa dạng và phong phú. Những giai đoạn mà sự tham gia là 

cần thiết và các phương pháp tham gia phù hợp với từng giai đoạn cần được xác 

định. Khái niệm tham gia phải phù hợp với bối cảnh, kinh nghiệm lập kế hoạch, 

nguồn lực và năng lực của địa phương. Nhiều thành phố đã bắt đầu các cuộc đối 

thoại, nhưng những cuộc đối thoại đó cần phải hiệu quả hơn và lâu dài hơn. Hơn 

nữa, cơ quan lập kế hoạch cần hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình 

lập kế hoạch rõ ràng, phản ứng thích hợp với các xung đột có thể phát sinh, đảm 

bảo giám sát liên tục và kiểm soát chất lượng. 
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Quản lý dữ liệu và giám sát hệ thống tốt hơn để đảm bảo chất lượng 

Như với bất cứ cách tiếp cận quy hoạch tích hợp và toàn diện nào, SUMP chủ yếu dựa vào 

thực tế và dữ liệu chất lượng. Việc thiếu dữ liệu thích đáng (cả về chất lượng và số lượng) 

để lập kế hoạch, cũng như thiếu các công cụ, quy trình để quản lý dữ liệu và quản trị dữ liệu, 

là một thách thức phổ biến ở các vùng đô thị ASEAN. Dữ liệu đáng tin cậy về nhu cầu giao 

thông vận tải và luồng giao thông vận tải thực tế ở tất cả phương thức là điều cần thiết để 

phân tích tình hình hiện tại của hệ thống di chuyển (thậm chí còn hơn thế, nếu sử dụng mô 

hình mô phỏng vận tải). Dữ liệu bổ sung được dùng để thiết lập đường cơ sở, hoặc để xây 

dựng và đánh giá các lựa chọn chính sách cho tình huống thay thế. Hơn nữa, việc giám sát 

và đánh giá các biện pháp di chuyển liên tục cung cấp dữ liệu cập nhật. Dữ liệu được thu 

thập và phân tích có thể được chuyển thành thông tin liên quan để đánh giá tiến độ thực hiện 

các mục tiêu và chỉ tiêu chiến lược. 

SUMP cung cấp cách tiếp cận có hệ thống để quản lý dữ liệu như một công cụ phân tích, 

giám sát và cung cấp thông tin cho những người ra quyết định cũng như công chúng. Việc 

giám sát có hệ thống các biện pháp cho phép điều chỉnh và giúp chúng thích ứng với các 

hoàn cảnh thay đổi, từ đó tăng cường sự ủng hộ của công chúng và chính trị thông qua “bằng 

chứng”. Đơn cử, một bộ chỉ số cấp cao được lựa chọn riêng để hỗ trợ giao tiếp với công 

chúng đã có tác động tích cực đến việc hỗ trợ các biện pháp di chuyển ở nhiều thành phố. Ví 

dụ cho các chỉ số như vậy là số người bị thương nặng hoặc thiệt mạng khi tham gia giao 

thông, số lượng cư dân tiếp xúc với chất lượng không khí thấp, hoặc lượng thời gian đi lại tiết 

kiệm được. 

SUMP lấy nguồn dữ liệu từ các thực hành quy hoạch khác, như quy hoạch ngành và quy 

hoạch tổng thể (ví dụ: chiến lược phát triển đô thị, kế hoạch không khí sạch, kế hoạch hành 

động về tiếng ồn, kế hoạch hành động về năng lượng) để tránh làm việc trùng. Việc chia sẻ 

dữ liệu giữa các tổ chức, chủ yếu là giữa tất cả bên liên quan đến giao thông vận tải, thường 

là một thách thức lớn khi quá trình xây dựng SUMP bắt đầu. Do đó, việc quản trị dữ liệu và 

xây dựng lòng tin giữa các chủ sở hữu dữ liệu “cạnh tranh” (như một phần quy trình hợp tác 

chung của các bên liên quan) là một yếu tố thiết yếu của SUMP. 

Vì là một công cụ bắt nguồn từ thực tiễn quy hoạch, SUMP khuyến nghị tập trung vào một số 

lượng nhỏ chỉ số cốt lõi, sử dụng các chỉ số tiêu chuẩn từ thống kê quốc gia nếu có thể, và 

thiết lập quy trình giám sát rõ ràng cho tất cả chỉ số. 

Hộp 3: Điều khoản tham chiếu mô hình SUMP MobiliseYourCity 

Việc chuẩn bị SUMP thường là trách nhiệm của cơ quan giao thông vận tải thuộc các vùng 

đô thị hoặc tổ chức có liên quan. Tuy nhiên, nhiều thành phố quyết định ký hợp đồng tư vấn 

để thực hiện các công việc cụ thể trong quá trình chuẩn bị. Các nhiệm vụ này có thể là từ các 

nhiệm vụ riêng lẻ, chẳng hạn tiến hành chẩn đoán toàn diện di chuyển trong đô thị, đến hỗ 

trợ toàn bộ sự phát triển của SUMP. Điều khoản Tham chiếu Mô hình SUMP MobiliseYourCity 

cung cấp một tài liệu sẵn cho sử dụng, để lựa chọn nhà tư vấn chịu trách nhiệm hỗ trợ phát 

triển một SUMP. Tài liệu này đưa ra cái nhìn tổng quan hoàn thiện về các nhiệm vụ và công 

việc được đơn vị tư vấn thực hiện để xây dựng một SUMP hoàn chỉnh, và nhờ đó có thể dễ 

dàng điều chỉnh cho phù hợp với từng bối cảnh địa phương. Điều khoản Tham chiếu Mô hình 

SUMP có sẵn trên trang web MobiliseYourCity https://changing-transport.org/toolkits/sump.  

https://changing-transport.org/toolkits/sump
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Lập kế hoạch trong những giai đoạn bất định 

Các nhà hoạch định chính sách và các nhà quy hoạch có thể hoài nghi - một điều dễ hiểu - 

những phương pháp tiếp cận quy hoạch tích hợp và toàn diện, vốn có vẻ đòi hỏi nhiều kinh 

phí, thời gian và năng lực hơn một kế hoạch tổng thể truyền thống được phát triển chỉ bởi các 

chuyên gia. 

Với xuất phát điểm trong bối cảnh tăng trưởng năng động và nhanh chóng (và, thêm nữa, có 

khả năng cao bị gián đoạn do sự phát triển công nghệ và xã hội), SUMP cần phải đạt được 

thỏa thuận rộng rãi (dựa trên thực tế) về các mục tiêu cơ bản của chính sách (giao thông vận 

tải). Các phương tiện cần được giám sát chặt chẽ và linh hoạt về tiến độ để đạt được các 

mục tiêu còn lại. Do đó, SUMP phân biệt giữa lập quy hoạch chiến lược (trung hạn đến dài 

hạn) và quy hoạch hành động (ngắn hạn) vốn cần được cập nhật vài năm một lần. 

SUMP giải quyết thách thức quy hoạch trong thời điểm bất định, bằng cách nhấn mạnh việc 

thiết lập các cấu trúc quản trị và truyền thông hiệu quả (như sự hợp tác của các bên liên quan 

và sự tham gia của cộng đồng), cũng như tạo ra một quá trình xây dựng và giám sát mục tiêu 

dựa trên thực tế. SUMP được thiết kế để trang bị cho các nhà hoạch định và người ra quyết 

định các cấu trúc và công cụ để đối phó với sự thay đổi năng động. 

 

11 https://sumps-
up.eu/fileadmin/user_upload/Tools_and_Resources/Publications_and_reports/Good_Practice_Fact_Sheets/SUMPs-Up__-
_City_Good_Practice_Factsheets_compressed.pdf 
12https://sumps-up.eu/fileadmin/user_upload/Tools_and_Resources/Publications_and_reports/Good_Practice_Fact_Sheets/SUMPs-
Up__-_City_Good_Practice_Factsheets_compressed.pdf 

Hộp 4: Đánh giá tác động của SUMP 

Khó có thể định lượng tác động trực tiếp của SUMP đối với mức độ tắc nghẽn giao thông, 

lượng khí thải CO2 hoặc chất lượng không khí đô thị, do các biện pháp phức tạp và đa 

dạng được thực hiện trong suốt một SUMP. Tuy nhiên, việc đánh giá tác động có thể 

được thực hiện trên các biện pháp cụ thể, để hiểu tác động của chúng đối với lượng khí 

thải CO2, chất lượng không khí của mức độ tắc nghẽn. Cách đánh giá tác động như vậy 

đã được thực hiện ở Turin (Ý) khi thành phố triển khai thử nghiệm dịch vụ MaaS. Theo 

kết quả của thời gian thử nghiệm, bằng cách tránh sử dụng ôtô cá nhân, 30 người đã tiết 

kiệm được khoảng 72 kg khí thải CO2, góp phần cải thiện chất lượng không khí của 

thành phố11. Một biện pháp thử nghiệm khác trong thành phố giải quyết vấn đề vận chuyển 

hàng hóa đô thị. Việc thay thế 43 phương tiện vận chuyển hàng hóa gây ô nhiễm nặng 

bằng các phương tiện không phát thải (như xe chạy bằng khí đốt tự nhiên, xe điện hoặc 

xe lai) dẫn đến việc giảm lượng khí thải CO2 và NOX hàng ngày lần lượt là 12% và 70%. 

Giả sử, việc thực hiện được áp dụng trên quy mô lớn với 10% đội xe giao hàng, tác động 

sẽ là giảm phát thải 71 tấn CO2 và 0,6 tấn NOX mỗi năm.12 Do vậy, việc thực hiện SUMP 

với loạt biện pháp đa dạng có thể giúp giảm lượng khí thải CO2, cải thiện chất lượng 

không khí và mức độ tắc nghẽn giao thông. 

https://sumps-up.eu/fileadmin/user_upload/Tools_and_Resources/Publications_and_reports/Good_Practice_Fact_Sheets/SUMPs-Up__-_City_Good_Practice_Factsheets_compressed.pdf
https://sumps-up.eu/fileadmin/user_upload/Tools_and_Resources/Publications_and_reports/Good_Practice_Fact_Sheets/SUMPs-Up__-_City_Good_Practice_Factsheets_compressed.pdf
https://sumps-up.eu/fileadmin/user_upload/Tools_and_Resources/Publications_and_reports/Good_Practice_Fact_Sheets/SUMPs-Up__-_City_Good_Practice_Factsheets_compressed.pdf
https://sumps-up.eu/fileadmin/user_upload/Tools_and_Resources/Publications_and_reports/Good_Practice_Fact_Sheets/SUMPs-Up__-_City_Good_Practice_Factsheets_compressed.pdf
https://sumps-up.eu/fileadmin/user_upload/Tools_and_Resources/Publications_and_reports/Good_Practice_Fact_Sheets/SUMPs-Up__-_City_Good_Practice_Factsheets_compressed.pdf
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Hộp 5: Quản lý khả năng chống chịu trong SUMP 

Để duy trì cuộc sống đô thị trong thời kỳ khủng hoảng và 

giảm tính dễ bị tổn thương của hệ thống giao thông, các nhà 

quy hoạch và hoạch định chính sách phải đảm bảo rằng tất 

cả yếu tố của hệ thống được tích hợp, có đủ nguồn lực, bao 

trùm, linh hoạt, dư thừa, mạnh mẽ và có tính phản ánh. 

Thách thức đối với các thành phố ASEAN là đạt được phản 

ứng ngắn hạn, nhanh chóng khi gặp khủng hoảng, mà không 

làm ảnh hưởng đến chức năng lâu dài cũng như sự phát triển 

của hệ thống di chuyển đô thị và các chiến lược liên quan. 

Đại dịch Covid-19 kích hoạt nhu cầu phản ứng tốt hơn với 

những cuộc khủng hoảng như vậy. Việc kéo SUMP và khả 

năng chống chịu lại gần nhau là cần thiết. SUMP đưa ra một 

khung quy hoạch bền vững, đặc biệt có lợi cho việc tích hợp 

các nguyên tắc của khả năng chống chịu. SUMP thúc đẩy đa 

dạng hóa các hệ thống di chuyển, cũng như việc chấp nhận 

và tích hợp các quan điểm khác nhau, các nhóm dễ bị tổn 

thương. SUMP phải có khả năng ứng phó với các trường hợp khẩn cấp ngắn hạn, cũng như duy 

trì các mục tiêu dài hạn. Sự nhanh nhạy trong ngắn hạn kết hợp với khả năng thích ứng dài hạn 

là chìa khóa để tránh các cuộc khủng hoảng trong tương lai, bằng cách dự đoán và chuẩn bị cho 

tác động của những cú sốc, những căng thẳng này đối với hệ thống giao thông vận tải. Logic quy 

hoạch có hệ thống đằng sau chu trình SUMP cung cấp chính xác điều này: cơ hội cho các thành 

phố kết hợp khả năng chống chịu vào quy hoạch di chuyển đô thị. 

Khái niệm đã được thiết lập về SUMP cung cấp khung quy hoạch lý tưởng để phát triển một hệ 

thống di chuyển linh hoạt nhằm thích ứng ngắn hạn với khủng hoảng, và cho chiến lược di chuyển 

đô thị bền vững trong dài hạn. Việc kết hợp khả năng chống chịu vào Quy hoạch Di chuyển Đô 

thị Bền vững giúp các thành phố cùng lúc chuẩn bị tốt hơn cho thực tế rối loạn và đạt được tính 

bền vững lâu dài cho di chuyển. 

Các thành phố ASEAN thực hiện SUMP có thể kết hợp đồng thời việc quản lý khả năng chống 

chịu, hoặc tích hợp SUMP mới vào khung quản lý khả năng chống chịu của họ. 

Để biết thêm chi tiết, xem tại: https://www.eltis.org/sites/default/files/sump_topic-

guide_planning_for_more_resilient_and_robust_urban_mobility_online_version.pdf  

 

  

https://www.eltis.org/sites/default/files/sump_topic-guide_planning_for_more_resilient_and_robust_urban_mobility_online_version.pdf
https://www.eltis.org/sites/default/files/sump_topic-guide_planning_for_more_resilient_and_robust_urban_mobility_online_version.pdf
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Nhận hỗ trợ từ quốc gia qua Các chính sách Di chuyển đô thị Quốc gia (NUMP) 

Quy hoạch và phát triển hệ thống di chuyển đô thị chủ yếu là trách nhiệm của chính quyền 

địa phương, nhưng đây không chỉ là mối quan tâm của địa phương mà còn là lợi ích quốc 

gia. Các Chính sách Di chuyển Đô thị Quốc gia là cơ hội để chính phủ hỗ trợ các thành phố 

một cách hiệu quả trong việc đối phó với những thách thức về di chuyển đô thị bền vững, 

trong khi đạt được các mục tiêu kinh tế, môi trường và xã hội quốc gia. Đối với NUMP, chính 

phủ các nước đưa ra khung chiến lược và định hướng hành động nhằm nâng cao năng lực 

của các thành phố trong việc lập kế hoạch, tài chính và thực hiện những biện pháp di chuyển 

đô thị bền vững. Việc tạo ra NUMP có thể thúc đẩy một cách tiếp cận phối hợp hơn để chuẩn 

bị và thực hiện SUMP, tạo điều kiện để tiếp cận dễ dàng hơn với các nguồn tài trợ hoặc hỗ 

trợ chính trị trong quá trình phát triển của chúng. NUMP cũng có thể tạo ra hợp lực giữa việc 

tạo ra SUMP và các chính sách quốc gia khác, chẳng hạn các chính sách về môi trường, xã 

hội hoặc kinh tế. Ví dụ, với “Chương trình Di chuyển Sạch Thái Lan”, Thái Lan đặt mục tiêu 

cải thiện đáng kể chất lượng không khí, đồng thời phát triển một chương trình gồm những dự 

án nhằm nâng cao di chuyển đô thị giữa các khu vực đô thị.\ 
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4 Các bước SUMP cho thành phố và vùng ASEAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1: 12 bước của Lập kế hoạch Di chuyển Đô thị Bền vững (2019) 
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Mục tiêu của Hướng dẫn là xác định những thách thức đối với các vùng đô thị liên quan đến 

di chuyển đô thị và đưa ra khái niệm về Quy hoạch Di chuyển Đô thị Bền vững. Tài liệu này 

cũng trình bày chi tiết về các sản phẩm chính được phát triển trong quá trình đó. Mục đích là 

nâng cao nhận thức giữa các bên và thảo luận về những tiền đề, năng lực và khả năng cần 

thiết để tiến hành một quá trình SUMP. Nhận thức về tầm quan trọng của các gói định hướng 

mục tiêu, hợp tác, tham gia và những biện pháp bền vững trong thực hiện một SUMP cũng 

rất cần thiết. 

Hướng dẫn này giới thiệu chu trình SUMP, cung cấp định hướng từng bước cho quá trình lập 

kế hoạch. Chu trình SUMP là một cách trình bày được đơn giản và lý tưởng hóa, giúp các 

nhà lập kế hoạch tạo cấu trúc và theo dõi một quá trình phức tạp. Chu trình này được phân 

loại thành 4 giai đoạn, mỗi giai đoạn gồm ba bước. Các giai đoạn là (1) Chuẩn bị và phân 

tích, (2) Xây dựng chiến lược, (3) Lập kế hoạch đo lường, (4) Thực hiện và giám sát.13 

Tùy thuộc vào tình hình lập kế hoạch của địa phương và vùng, các bước và hoạt động có thể 

được điều chỉnh và bỏ qua (nếu đã có những kết quả phù hợp, ví dụ từ quy trình lập kế hoạch 

liên quan) hoặc lặp lại ở giai đoạn sau. Việc tùy chỉnh như vậy đối với bối cảnh lập kế hoạch 

cụ thể phải do chính các chủ thể địa phương và vùng thực hiện.14 

Vào cuối giai đoạn 3, kế hoạch sẽ được chuyển giao, tạo thành SUMP của một thành phố 

hoặc vùng đô thị. Tài liệu cuối cùng của SUMP sẽ tóm tắt các kết quả chính của toàn bộ quá 

trình SUMP15 cho các biện pháp ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Giai đoạn cuối và giai đoạn 

4 tập trung vào thực hiện chiến lược và các biện pháp, dự án đã chọn.

 

13 Bo n giai đoa n na y go m 12 bướ c chì nh, đướ c chia nho  tha nh 32 hoa t đo  ng. Đe  bie t the m tho ng tin, xem a n ba n thư  hai cu a Hướ ng 
da n SUMP. 
14 Nhu ca u ve  sư  linh hoa t đướ c hie u ro , va  ca c nha  la  p ke  hoa ch đướ c khuye n khì ch thư c hie  n ca c đie u chì nh hớ p ly  theo ye u ca u tư  

tì nh huo ng cu  the  cu a ho , mie n la  tua n thu  ca c nguye n ta c to ng the  cu a SUMP, đo  la  ➊ La  p ke  hoa ch di chuye n be n vư ng trong "khu vư c 

đo  thi  chư c na ng", ➋ Hớ p ta c tre n ca c ranh giớ i the  che , ➌ Co  sư  tham gia cu a ngướ i da n va  ca c be n lie n quan, ➍ Đa nh gia  ke t qua  hoa t 

đo  ng hie  n ta i va  tướng lai, ➎ Xa c đi nh ta m nhì n da i ha n va  ke  hoa ch thư c hie  n ro  ra ng, ➏ Pha t trie n tì ch hớ p ta t ca  phướng thư c giao 

tho ng va  n ta i; ➐ Sa p xe p theo do i va  đa nh gia , ➑ Đa m ba o cha t lướ ng. 
15 Ba o ca o cuo i cu ng na y se  theo mu c lu c tie u chua n cu a SUMP MobiliseYourCity. 
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4.1 Giai đoạn 1: Chuẩn bị và phân tích 

Mục tiêu 

Trong giai đoạn đầu, các nhà hoạch định chính sách nên đưa ra quyết định rõ ràng để chuẩn 

bị một SUMP cho phạm vi địa lý xác định. Tốt hơn thì khu vực quy hoạch sẽ bao gồm vùng 

đô thị, hoặc ít nhất phải gồm toàn bộ khu vực trong ranh giới thành phố. Tiếp đó, cơ cấu quản 

lý và làm việc (quản lý dự án, nhóm nòng cốt SUMP, ban chỉ đạo và kỹ thuật) cần được thiết 

lập, và một chương trình xây dựng năng lực cần được phê duyệt. Khi đã có các cơ cấu làm 

việc, một phân tích về tình hình di chuyển sẽ được tiến hành. Giai đoạn đầu tiên kết thúc với 

việc xem xét toàn diện các năng lực lập kế hoạch và tình hình lập kế hoạch, tóm tắt các vấn 

đề và cơ hội di chuyển trong khu vực lập kế hoạch SUMP đã xác định. 

Hoạt động 

 

 

Một quy trình kiểm kê nguồn lực được thực hiện ngay từ đầu, nhằm thu thập thông tin về các 

tổ chức nhà nước và tư nhân liên quan, cùng các bên liên quan chính, tìm hiểu vai trò và 

nhiệm vụ pháp lý của họ, năng lực tài chính, trách nhiệm và năng lực cho các khía cạnh khác 

nhau của kế hoạch di chuyển. Quy trình này gồm đánh giá các kỹ năng kỹ thuật, nhân sự sẵn 

có và các nguồn tài chính để phát triển SUMP, cũng như xác định các nhu cầu hỗ trợ và đào 

tạo. Mục đích chính của các bước này là thiết lập cấu trúc hoạt động chủ động ở cấp địa 

phương hoặc vùng. Điều cần có là một thực thể quản lý dẫn dắt quá trình với sự ủy quyền 

của những người ra quyết định chính trị. 

Câu hỏi đặt ra là phải bắt đầu như thế nào nếu thiếu các cơ quan lãnh đạo có năng lực pháp 

lý, đặc biệt là khi làm việc ở quy mô đô thị. Các vùng đô thị thường không phải là các thực 
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thể chính trị đơn lẻ, mà là các khu vực chức năng, vượt qua ranh giới hành chính địa phương 

và vùng. Trong trường hợp không có Cơ quan Điều hành Giao thông đô thị (MTE), có thể 

xem xét sử dụng cơ cấu tổ chức hiện có và chỉ định một đơn vị lãnh đạo, hoặc thành lập một 

nhóm làm việc tạm thời (gồm các bên liên quan từ quy hoạch giao thông và sử dụng đất ở 

mỗi cấp độ không gian) có thể chuyển đổi thành cấu trúc chính thức ở giai đoạn sau. 

 

 

Việc làm thế nào để khuyến khích một cách chiến lược các bên liên quan cam kết tham gia 

vào SUMP vẫn còn là câu hỏi. Do tầm quan trọng của hỗ trợ chính trị đối với toàn bộ quá 

trình, cần có các cuộc thảo luận để tìm ra cách nâng cao nhận thức của những người ra quyết 

định (thị trưởng và các quan chức giao thông vận tải khác) về tính cấp thiết của giao thông 

đô thị bền vững, lợi ích của việc lập kế hoạch chiến lược, hướng đến xác định và thực hiện 

các giải pháp đã được phê duyệt. 

Hộp 6: Lãnh đạo chính trị vững vàng để phát triển đô thị bền vững 

Mọi đô thị, từ các thị trấn nhỏ đến các thành phố lớn, đều được hưởng lợi từ sự ủng hộ chính 

trị mạnh mẽ cho việc lái thành phố theo hướng phát triển bền vững về di chuyển. Hỗ trợ chính 

trị cấp cao cũng quan trọng không kém đối với các thành phố mới bắt đầu, vốn cần sự thúc đẩy 

để bắt đầu lập kế hoạch cho sự di chuyển bền vững, cũng như đối với các thành phố có kinh 

nghiệm hơn, vốn cần đưa ra quyết định mạnh mẽ để cải thiện hơn nữa các chính sách của 

mình. Có rất nhiều ví dụ về các chính trị gia cấp cao hỗ trợ mạnh mẽ cho sự di chuyển bền 

vững và sự chuyển đổi ở thành phố của họ. Các thị trưởng thường tập trung vào một thước đo, 

mục tiêu hoặc tầm nhìn cụ thể. Thị trưởng London (Anh), Sadiq Kahn, tập trung chiến lược của 

mình vào khả năng tiếp cận, chất lượng không khí và "đường phố lành mạnh" cho người dân. 

Cựu thị trưởng Curitiba (Brazil), Jaime Lerner, có tầm nhìn mạnh mẽ trong việc tạo ra những 

thay đổi lớn hướng tới một thành phố xanh, sáng tạo và bền vững, chuyển đổi từ thân thiện với 

ôtô sang một phòng thí nghiệm đô thị thực sự sáng tạo cho giao thông công cộng, du lịch chủ 

động và sử dụng đất xanh. Phó thị trưởng Di chuyển của Groningen (Hà Lan), Paul de Rook, 

theo đuổi truyền thống thân thiện với xe đạp lâu đời của thành phố. Hiện tại, thị trưởng của 

Ambato (Ecuador), Javier Altamirano, đang tích cực hỗ trợ sự phát triển SUMP tại thành phố 

của mình, thông báo công khai và thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ giữa chính phủ, các trường đại 

học và khu vực tư nhân. 

 

Ảnh: Các ga hình ống của hệ thống xe buýt nhanh ở Curitiba (©Urbs – Urbaniza ̧ ̃o d Curitiba, 1992); hội 

thảo Euroclima+ về công trình di chuyển bền vững của Ambato (©Euroclima+; https://bit.ly/2XyAuH6). 

Nguồn: Alacántra (2019), Rupprecht và cộng sự (2019) 

 

 

https://bit.ly/2XyAuH6
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Mỗi thành phố hoặc vùng cần xác định nhiệm vụ nào sẽ do đơn vị chủ quản thực hiện, và 

nhiệm vụ nào nên được giao cho bên tư vấn. Cần phải đảm bảo rằng quá trình trong từng 

giai đoạn và hoạt động được giám sát, kiểm soát bởi cơ quan công quyền. Bên cạnh đó, công 

việc và sản phẩm của nhà tư vấn cần được kiểm tra về chất lượng. 

 

 

Để làm được điều này, các cơ quan chức năng cần đảm bảo có đủ năng lực quản lý và kỹ 

thuật. Trong giai đoạn khởi động, các kỹ năng và năng lực của nhân viên có thể được đánh 

giá, và các biện pháp thích hợp để xây dựng năng lực được phê duyệt. Việc phát triển năng 

lực, hướng đến ba cấp độ khác nhau (cá nhân tham gia vào cốt lõi của quá trình lập kế hoạch, 

tổ chức cung cấp dịch vụ giao thông vận tải, các bên liên quan, và xã hội nói chung), cần 

được điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu cụ thể của thành phố. Các phương pháp tiếp cận 

truyền thống, chẳng hạn chuyển giao kiến thức và kỹ năng thông qua tư vấn dài hạn và đào 

tạo (trực tuyến), cùng các hội thảo, hội nghị, tham quan học tập và học tập ngang hàng cũng 

cũng có thể được xem xét. Nhiều thành phố xem các ví dụ lập kế hoạch tốt từ các bối cảnh 

lập kế hoạch tương đồng là cực kỳ hữu ích cho cách tiếp cận của họ, ví dụ: bằng cách tạo 

điều kiện cho hợp tác Nam-Nam, hoặc thu thập kinh nghiệm và mẫu một cách có hệ thống. 

Mục tiêu có thể là tạo ra một cộng đồng học tập SUMP mà trong đó, các đối tác tri thức vùng 

có khả năng tích hợp. 
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Sau khi xác nhận phạm vi địa lý của SUMP, việc kiểm kê và tổng hợp các khung quốc gia, 

quy hoạch tổng thể, kế hoạch ngành, dự án và nghiên cứu có liên quan cần được tiến hành. 

Một tổng quan tốt về những gì hiện có sẽ giúp thiết lập kế hoạch dựa trên các hoạt động đang 

diễn ra và nhất quán với các kế hoạch ngành. Định nghĩa về phạm vi lập kế hoạch địa lý có 

thể đặc biệt quan trọng ở những khu vực không có các vùng đô thị được thể chế hóa, hoặc 

nếu những vùng tồn tại không đại diện cho Khu vực Đô thị Chức năng. Bản thân việc phối 

hợp lập kế hoạch đô thị đòi hỏi khắt khe và phức tạp. Điều này tăng lên nếu việc lập kế hoạch 

diễn ra xuyên biên giới, như giữa Thái Lan và CHDCND Lào, tức là giữa Nong Khai và Viêng 

Chăn. Khi nhu cầu về lập kế hoạch và phối hợp xuyên biên giới cũng như liên đô thị được dự 

đoán sẽ cao hơn do sự phát triển ngày càng tăng của cơ sở hạ tầng giao thông bền vững, 

câu hỏi đặt ra là có thể thành lập các đơn vị có khả năng vận hành, dễ kiểm soát bằng cách 

nào và như thế nào. 
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Quá trình SUMP được thiết lập trong khung thực tiễn quy hoạch hiện có, gồm luật pháp, quy 

tắc, kế hoạch, giấy phép, nhượng quyền và chính sách liên quan, đặc biệt là các yêu cầu về 

lập kế hoạch và báo cáo pháp lý từ các cấp quy hoạch phía trên đối với quy hoạch sử dụng 

đất, giao thông, phát triển cơ sở hạ tầng, và bảo vệ môi trường. Mục đích là để điều chỉnh 

quá trình lập kế hoạch cho phù hợp với bối cảnh địa phương và quốc gia, nhằm đạt được 

mức độ bổ sung cao giữa SUMP và phương pháp lập kế hoạch được yêu cầu (hoặc được 

thiết lập) theo pháp lý. Điều cần thiết là phải xác định cách thức tích hợp các chính sách, tài 

liệu kế hoạch của SUMP và các tài liệu kế hoạch khác. Liên quan đến yêu cầu tạo ra sự thống 

nhất giữa các cấp quy hoạch khác nhau này, cấp quốc gia có tầm quan trọng đặc biệt trong 

việc hướng dẫn và thiết lập các tiêu chuẩn. Do các hệ thống quản trị và lập kế hoạch quốc 

gia là khác nhau, một chức năng điều phối có thể sẽ hữu ích. 

Hộp 7: Đài Bắc: Hợp tác giữa các bộ phận cho một chính sách di chuyển xanh  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Việc liên kết các quy trình lập kế hoạch và phối 

hợp giữa các ban ngành thành phố luôn đem lại 

tiềm năng cao cho các chính sách đổi mới và toàn 

diện, cũng như cải thiện về lâu dài hệ thống di 

chuyển của họ. Thành phố Đài Bắc đã khởi xướng 

chính sách về di chuyển xanh, "Chính sách Xe 

đạp - xe buýt - tàu điện ngầm - đi bộ" liên kết quy 

hoạch sử dụng đất với quy hoạch, thiết kế và tái 

tạo đô thị, cùng CNTT. Chính sách này được thực 

hiện bởi một số cơ quan lập kế hoạch, do chính 

quyền địa phương lãnh đạo, và là kết quả của 

quản lý liên bộ phận. Trọng tâm của chính sách là 

phối hợp các hành động cho Phát triển đô thị theo 

Định hướng Giao thông công cộng (TOD), chỉ đạo 

sự phát triển của các trung tâm giao thông đa 

phương thức và không gian công cộng, cải thiện 

hệ thống đi bộ và đi xe đạp của Đài Bắc. Một ví dụ 

của việc thực hiện chính sách này là “hành lang 

TOD” bền vững, tạo không gian cho việc đi bộ và 

đạp xe thông qua các con đường dành cho xe đạp 

và không gian cho người đi bộ, song hành với việc 

phân bổ lại không gian đường trong hành lang tàu 

điện ngầm. Những hoạt động hợp tác khác theo 

chính sách là các trung tâm đa phương thức, hệ 

thống bán vé tích hợp, hệ thống chia sẻ, bãi đỗ xe 

thông minh và các hoạt động quản lý phương tiện 

di chuyển khác. 

Nguồn: Chang (2018), https://bit.ly/3dzwqvZ 

Ảnh: Hành lang TOD (https://bit.ly/3dzwqvZ) 

 

https://rupprechtconsultde.sharepoint.com/sites/SMMR/Shared%20Documents/WP%201%20%20Knowledge%20Product%20%231%20SUMP/Green%20Paper%20Draft%20Version/,%20https:/bit.ly/3dzwqvZ
https://bit.ly/3dzwqvZ
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Nhiều thành phố và vùng đã có kế hoạch giao thông tổng thể, phản ánh tình trạng quy hoạch 

và đưa ra các biện pháp ưu tiên. Việc đánh giá kế hoạch tổng thể hiện có này có thể giúp xác 

định các biện pháp ưu tiên trước đây phù hợp với tầm nhìn và mục tiêu của thành phố, bổ 

sung cho các kế hoạch trước đó bằng những biện pháp mới, tăng cường sự chấp nhận và 

sở hữu một số biện pháp thông qua lập kế hoạch có sự tham gia, và loại bỏ các biện pháp 

không phù hợp thông qua tham vấn với các bên liên quan chính. Về mặt thực tiễn, các kế 

hoạch tổng thể có thể là điểm khởi đầu tốt cho quá trình SUMP tại địa phương hoặc vùng. 

Các công cụ như Tự đánh giá SUMP16 có thể giúp xác định tình hình lập kế hoạch hiện tại, 

tìm ra các lỗ hổng và các cải tiến cần thiết. Ví dụ, một yếu tố để thẩm định kế hoạch tổng thể 

hiện hữu có thể là việc tổ chức hội thảo về tầm nhìn để thiết lập một chiến lược dài hạn rõ 

ràng. Phân tích này có thể hữu ích khi thực hiện trên các trường hợp cụ thể để, ví dụ, cấp 

quốc gia có thể xây dựng hướng dẫn về quy trình này. 

Tính minh bạch của quá trình lập kế hoạch là một thành phần thiết yếu của SUMP. Một kế 

hoạch làm việc cần cung cấp cái nhìn tổng thể về tất cả mốc quan trọng, tiến trình, chủ thể 

liên quan, phương pháp luận được đề xuất và định dạng để trình bày kết quả. Đầu ra mong 

muốn của quá trình cũng cần được xác định. Các bên liên quan có thể quyết định bước lập 

kế hoạch, kết quả và cải tiến nào được yêu cầu dựa trên điểm xuất phát của việc lập kế hoạch, 

 

16 Tư  đa nh gia  SUMP la  mo  t cuo  c kha o sa t trư c tuye n (https://www.sump-assessment.eu/start) nha m đa nh gia  va  ca i thie  n ke  hoa ch 
di chuye n trong mo  t tha nh pho  hoa  c mo  t khu vư c đo  thi  chư c na ng. Ke t qua  cho tha y ca c hoa t đo  ng la  p ke  hoa ch đang thư c hie  n to t 
ca c nguye n ta c cu a Ke  hoa ch Di đo  ng Đo  thi  Be n vư ng (SUMP) như the  na o. 

Hộp 8: Công cụ lập kế hoạch hành động cho khả năng chống chịu của 
thành phố (Công cụ CityRAP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một cách tiếp cận để bắt đầu quá trình quy 

hoạch đô thị ở các vùng đang phát triển 

hoặc mới nổi là thông qua xây dựng năng 

lực địa phương. Công cụ CityRAP, được 

phát triển bởi DiMSUR (Trung tâm Kỹ thuật 

Tiểu vùng về Quản lý Rủi ro Thiên tai, Tính 

bền vững và Khả năng chống chịu của Đô 

thị), cung cấp một bộ công cụ toàn diện, 

gồm các bài tập và hoạt động đào tạo, 

hướng cho các thành phố châu Phi cận 

Sahara hiểu và thực hiện các hành động 

xây dựng khả năng chống chịu của đô thị. 

Với bốn giai đoạn khác nhau, đội ngũ cán 

bộ của thành phố được dẫn dắt thông qua 

một quy trình có sự tham gia, chủ động và 

rõ ràng để xây dựng năng lực, đảm nhận 

vai trò lãnh đạo trong việc lập kế hoạch ở 

tương lai. Công cụ này đã được sử dụng ở 

nhiều nơi như Nam Phi, Ethiopia, Cabo 

Verde, Malawi và Madagascar.  

 

Nguồn: UN-Habitat, DiMSUR (2014), 

https://bit.ly/2zZLDb3 

Ảnh: Tập huấn về khả năng chống chịu của đô 

thị tại Nam Phi (©UN-Habitat – Fruzsina 

Straus) 

https://bit.ly/2zZLDb3
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năng lực hiện có và lợi ích của họ. Theo phương diện đó, các bên liên quan tại địa phương 

và vùng cần xác định xem họ hướng tới một kế hoạch toàn diện (SUMP) hay các sản phẩm 

từng phần, chẳng hạn chiến lược di chuyển hoặc mục tiêu với các lựa chọn hành động liên 

quan. Đối với quá trình này, việc nhận được hướng dẫn của quốc gia hoặc ASEAN về nơi 

cần có hoạt động lập kế hoạch bổ sung nói chung, chất lượng lập kế hoạch cần đảm bảo và 

các tiêu chí cần tuân thủ có thể sẽ hữu ích. 

Khi xác định sản phẩm, một điều cũng cần được làm rõ là ngân sách dành cho quy trình của 

địa phương và vùng là bao nhiêu. Thông thường, ngân sách này phụ thuộc vào thời gian, 

cường độ hợp tác, và việc liệu các phân tích mô hình có được thực hiện hay không. Sau đó, 

câu hỏi đặt ra là quy trình SUMP có thể được hỗ trợ về mặt tài chính như thế nào. 

 

  

Hộp 9: Lille, Pháp: Ủy ban chính trị chỉ đạo các chính sách đỗ xe ở đô thị  

 

 

 

 

 

 

 

 

Métropole Européenne de Lille (MEL) gồm 95 khu tự quả khác nhau, với 1,1 triệu dân. Năm 

2013, MEL thành lập một ủy ban đỗ xe để các đại diện chính trị, kỹ thuật cấp đô thị và vùng có 

thể đạt được thỏa thuận về các chính sách đỗ xe. Ủy ban hướng đến thống nhất một tầm nhìn 

chung về chính sách bãi đỗ xe cấp đô thị, nhằm kiểm soát việc di chuyển bằng ôtô cá nhân và 

tăng chất lượng cuộc sống trong thành phố. Với việc tất cả thành phố được mời tham dự các 

cuộc họp hai năm một lần, sự tham gia của tất cả cơ quan công quyền trong một khung thể 

chế cho phép đạt được sự đồng thuận chính trị. Các đại diện có cơ hội thảo luận về quy định, 

trong khi các quyết sách chính được đưa ra cho khung quy hoạch đô thị, chẳng hạn SUMP. 

Tính minh bạch và trung lập của khung này là yếu tố chính dẫn đến thành công. Ủy ban có kế 

hoạch xây dựng một sách trắng về bãi đỗ xe, trong đó xác định các nguyên tắc để chính sách 

đỗ xe được tích hợp trong SUMP. 

 Nguồn: Rupprecht và cộng sự (2019) 
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Trong bước này, một chẩn đoán toàn diện về di chuyển nên được tiến hành. Điều này đòi hỏi 

nhiều dữ liệu và thông tin liên quan đến di chuyển. Ngoài việc thu thập dữ liệu mới thông qua, 

ví dụ, lưu lượng giao thông và khảo sát, việc sử dụng các phương pháp kỹ thuật số mới để 

thu thập dữ liệu hiện có, kiểm kê dữ liệu và khảo sát sẽ hỗ trợ thu thập, phân tích dữ liệu hiệu 

quả và năng suất hơn. Để tránh thu thập quá nhiều, các nhà lập kế hoạch nên đặt mục tiêu, 

thậm chí có thể chọn trước các gói/hành động biện pháp. Các tài liệu lập kế hoạch của dự án 

giao thông (cơ sở hạ tầng) hiện hữu cũng có thể chứa dữ liệu giá trị (ví dụ: phân tích chi phí-

lợi ích, nghiên cứu tính khả thi), có thể được tích hợp vào quá trình lập kế hoạch. Các bên 

thứ ba, chẳng hạn nhà cung cấp điện thoại di động và nhà điều phối dịch vụ giao thông vận 

tải, cũng có thể đóng góp các dữ liệu với chi phí thấp hoặc miễn phí. 

Tình hình và xu hướng di chuyển được phân tích từ quan điểm của tất cả phương thức vận 

tải và các khía cạnh bền vững liên quan (ví dụ: phát thải khí nhà kính17, an toàn giao thông, 

giới tính, khả năng sống,...) bằng cách sử dụng một bộ nguồn dữ liệu định lượng và định tính 

thích hợp. Những thách thức về giao thông vận tải đã được xác định có thể dẫn dắt các nhà 

lập kế hoạch đồng tình về việc phân tích có trọng tâm các khía cạnh nhất định. 

Do tầm quan trọng cao của việc có các dịch vụ giao thông công cộng nhiều hơn, tốt hơn cho 

các vùng đô thị ASEAN, lĩnh vực này cũng có thể là trọng tâm của các cuộc khảo sát và 

nghiên cứu khái niệm. Một khó khăn đáng chú ý là mức độ cao của các dịch vụ giao thông 

công cộng được tổ chức không chính thức. Thách thức của nhánh này là dữ liệu và số lượng 

lớn thực thể hoạt động tương đối nhỏ. Tuy nhiên, khả năng tiếp cận tổng thể của một thành 

phố và vùng rất cần những dịch vụ này. Do dữ liệu ở cấp địa phương và vùng thường khan 

hiếm, việc phát triển một bản kê dữ liệu để xác định tính sẵn có và chất lượng của dữ liệu có 

thể được xem xét. Các nguồn thông tin bổ sung có thể được lấy từ những nghiên cứu trước 

đây do các nhà nghiên cứu thực hiện (ví dụ: nghiên cứu nội bộ của chính phủ hoặc nghiên 

cứu tư nhân) hoặc hợp tác quốc tế (ví dụ: các nghiên cứu do Ngân hàng Thế giới, ADB, GIZ, 

hoặc bất kỳ tổ chức phi chính phủ đáng tin cậy nào cung cấp). Hơn nữa, việc hợp tác với các 

trường đại học và học viện địa phương để tiến hành nghiên cứu (chung) sâu hơn cũng đem 

 

17 MobiliseYourCity đa  pha t trie n co ng cu  - TRIGGER - đe  ướ c tì nh mư c gia m pha t tha i khì  nha  kì nh kha  thi khi thư c hie  n SUMP. 
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lại lợi ích. Một báo cáo cơ sở trình bày các vấn đề và cơ hội chính của hệ thống di chuyển 

đóng vai trò là tài liệu tham khảo quan trọng cho chiến lược và kịch bản di chuyển được phát 

triển trong giai đoạn lập kế hoạch tiếp theo. 

 

Hộp 10: Thành phố General Santos, Philippines: Phát triển không gian công 

cộng đi bộ được thông qua quan hệ đối tác công - tư với các bên liên quan 

Sự tham gia mạnh mẽ của các bên liên quan là nền 

tảng của phong trào Green GenSan, hướng tới tầm 

nhìn của thành phố là trở thành Thành phố Xanh 

của miền Nam Philippines. Trong ba năm qua, một 

số dự án công - tư được khởi xướng gồm: (1) 

chuyển đổi trung tâm chính phủ rộng 12 ha thành 

không gian công cộng đi bộ được, (2) phát triển các 

công viên nhỏ ở tất cả phường của thành phố, (3 ) 

tái phát triển các công viên nhỏ trong những phân 

khu dân cư, (4) lấy lại làn đường dành cho người đi 

bộ và chỗ đỗ xe, đồng thời (5) chuyển đổi mạng lưới 

đường nhàn rỗi chiến lược thành không gian an 

toàn cho trẻ em. Hầu hết dự án đang trong giai đoạn lập kế hoạch hoặc thực hiện, tuân thủ 

các tiêu chuẩn toàn dân tiếp cận, an toàn cho trẻ em, thiết kế đô thị bền vững và tái tạo đô thị. 

Sau khi được phát triển, những không gian công cộng dành đi bộ được này được lập trình để 

trở thành các trung tâm di chuyển xanh của thành phố. 

Các dự án có sự hợp tác của chính quyền địa phương và một số cơ quan chính phủ quốc gia, 

cũng như các nhóm nghề nghiệp tư nhân, hội cựu sinh viên, nhóm công dân, trường học, hiệp 

hội chủ nhà và các tổ chức phi chính phủ khác. 

 
Nguồn: Hội đồng Du lịch GSC 

Ảnh: Trung tâm Chính phủ Đi bộ được 
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Hộp 11: Phát triển các SUMP ở Mỹ Latinh 

 

 

 

 

Một số thành phố Mỹ Latinh như Ambato (Ecuador) và Antofagasta (Chile) đã bắt đầu quá trình 

SUMP.i Trong khi đó, Trujillo (Peru) gần như sắp hoàn thiện SUMP của mình, đây cũng là thành 

phố quy mô trung bình đầu tiên của Peru áp dụng khái niệm SUMP và điều chỉnh cho phù hợp 

với bối cảnh riêng. 

Antofagasta là một thành phố cỡ trung bình ở phía bắc Chile, bắt đầu phát triển SUMP của 

mình vào năm 2019. Hai khía cạnh chính nổi bật từ kinh nghiệm SUMP của Antofagasta là 

mức độ hợp tác xuyên biên giới xuất sắc, và cách tiếp cận chiến lược để tái phát minh quá 

trình có tham gia, thông qua một trang web có tham gia. 

Từ khi bắt đầu dự án, nhiều bên liên quan chính, chẳng hạn chính quyền khu vực (GORE), 

MINVU, Bộ Giao thông vận tải Chile, CREO Antofagasta, một ủy ban công - tư gồm hơn 60 tổ 

chức, cùng những tổ chức khác, đã tham gia các cuộc họp và thỏa thuận, thể hiện sự quan 

tâm cao với việc hợp tác vì sự tiến triển của SUMP.  Mức độ hợp tác tuyệt vời đem lại sự hỗ 

trợ chính thức từ các nhà lãnh đạo chính trị đối với việc phát triển và thực hiện kế hoạch. Gần 

đây, nhóm quản lý Antofagasta SUMP đã tổ chức một hội thảo trực tuyến. Nhóm trình bày kết 

quả phân tích tình hình di chuyển và kết quả của việc đánh giá thực hiện lập kế hoạch. Trong 

đánh giá này, các nhà lập kế hoạch đã sử dụng công cụ Tự đánh giá SUMP để hiểu rõ hơn về 

hiệu quả của các quá trình xã hội, chính trị và thể chế ở Antofagasta. Điều này rất quan trọng 

đối với việc thiết lập đường cơ sở (ở cuối giai đoạn 1 của chu trình SUMP) trước khi bắt đầu 

quá trình phát triển chiến lược (giai đoạn 2 của chu kỳ SUMP). 

 

Ảnh: Trang web của SUMP Antofagasta 

(©PMUS Antofagasta website). 

 
i Các thành phố này đang nằm trong chương 

trình Euroclima+, tài trợ bởi Ủy ban châu Âu và 

thực hiện bởi GIZ ở cả các thành phố khác. 

ii Thông tin về cấu trúc quản trị có trên trang 

web của SUMP Antofagasta: 

http://movilidadantofagasta.cl/equipo-pmus/ 

Nhóm quản lý SUMP tại Antofagasta gồm 

các bên liên quan khác nhau, tham gia vào 

ba cấp độ làm việc, (1) chính sách và chiến 

lược, (2) quản lý kỹ thuật và (3) thực hiện kỹ 

thuật. Cấp đầu tiên là chính quyền vùng, 

thành phố Antofagasta và thư ký quy hoạch 

giao thông vận tải. Cấp thứ hai được cấu 

thành bởi bảng kỹ thuật, trong đó có Sở Giao 

thông vận tải và các thư ký vùng về nhà ở, 

giao thông, công trình công cộng, môi 

trường. Ở cấp độ cuối cùng, các chuyên gia 

kỹ thuật và hành chính, cùng các nhà tư vấn 

sẽ tham gia.ii 

Hơn nữa, chính quyền vùng Antofagasta đã 

ra mắt một trang chủ dành riêng cho SUMP 

(http://movilidadantofagasta.cl/). Trang này 

cung cấp thông tin về SUMP, với mục đích 

không chỉ thông báo cho người dân về tiến 

trình của SUMP, mà còn thu hút họ đến với 

các hoạt động tham gia như khảo sát, tham 

vấn và xây dựng kế hoạch. Giao tiếp với 

công chúng trở thành một công cụ để thúc 

đẩy sự tham gia của họ trong cuộc khủng 

hoảng do đại dịch Covid-19 đem lại. 

http://movilidadantofagasta.cl/equipo-pmus/
http://movilidadantofagasta.cl/
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Trong khi đó, các thành phố khác như Ambato, nằm ở trung tâm dãy Andes của Ecuador, cũng 

chủ động phát triển SUMP. Ambato bắt đầu quá trình này vào năm 2019 và đã có những điều 

kiện tiên quyết cho sự tiến triển của Kế hoạch. Các điều kiện tiên quyết đó gồm sự lãnh đạo 

chính trị tốt và sự hỗ trợ cho SUMP phát triển. Thị trưởng Ambato mới đắc cử đã quảng bá di 

chuyển bền vững như một nền tảng trong chiến dịch tranh cử của mình. Do đó, ông gắn lợi ích 

của mình với sự phát triển SUMP cho thành phố. 

 

 

 

Ảnh: Ambato củng cố cam kết của mình về di 

chuyển bền vững (©ChangingTransport.org) 

 

Ông nhiều lần tuyên bố trên các phương tiện 

truyền thông rằng mình ủng hộ mạnh mẽ việc 

lập kế hoạch di chuyển bền vững với tầm 

nhìn dài hạn và cam kết đạt được các mục 

tiêu chính trị rộng lớn hơn, chẳng hạn Đóng 

góp do quốc gia quyết định (NDC) của 

Ecuador để giảm phát thải khí nhà kính và 

giảm thiểu biến đổi khí hậu. Như thế, các nhà 

lãnh đạo chính trị ở Ambato đã củng cố cam 

kết và sự hỗ trợ của họ cho việc phát triển 

SUMP, bằng cách hướng theo các ưu tiên 

của Thị trưởng và thúc đẩy sự hợp tác chặt 

chẽ giữa chính phủ, giới học viện và khu vực 

tư nhân như một vòng tròn đạo đức, mang 

lại lợi ích toàn diện hơn cho sự phát triển của 

Ambato. 

 

Trujillo, một thành phố quy mô trung 

bình ở phía bắc Peru, sẽ kết thúc quá 

trình SUMP vào năm 2020. Các khía 

cạnh sau đây cần được nhấn mạnh: 

Chương trình Quốc gia về Giao thông 

Đô thị Bền vững (PROMOVILIDAD) do 

chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải tạo 

ra, nhằm thúc đẩy sự phát triển của 

SUMP ở các thành phố của Peru với ít 

nhất 100.000 dân. Khung này hướng 

đến hỗ trợ di chuyển đô thị bền vững 

với hệ thống giao thông tích hợp, tập 

trung vào giới, tiêu chuẩn chất lượng 

cao, khả năng tiếp cận tốt hơn, công 

bằng xã hội, bền vững về tài chính và 

môi trường. 

Ảnh: Ủy ban Di chuyển Đô thị Bền vững 

(©COMUS) 

 

Các chức năng chính của PROMOVILIDAD gồm hỗ trợ thỏa thuận và hợp đồng, giám sát 

việc tuân thủ, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để phát triển dự án giao thông đô thị, tăng cường 

năng lực kỹ thuật và hỗ trợ trong suốt vòng đời của các dự ániii. Chương trình quốc gia này 

được phê duyệt vào giữa năm 2019, kể từ đó đã thúc đẩy đáng kể tiến độ của SUMP ở 

Trujillo và các thành phố quy mô trung bình khác của Peru như Arequipa, Piura. 

 
iii Xem thêm thông tin tại https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-crea-el-

programa-nacional-de-transporte-decreto-supremo-n-027-2019-mtc-1792885-4/ 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-crea-el-programa-nacional-de-transporte-decreto-supremo-n-027-2019-mtc-1792885-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-crea-el-programa-nacional-de-transporte-decreto-supremo-n-027-2019-mtc-1792885-4/
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Danh sách đầu ra chính của giai đoạn chuẩn bị và phân tích 

• Hội thảo khởi động quy trình SUMP do nhóm quản lý SUMP tổ chức. 

• Lập bản đồ các bên liên quan hỗ trợ xác định những chủ thể cần tham gia. 

• Tổng quan về tình hình di chuyển và khung lập kế hoạch có thể được tóm tắt trong 

một báo cáo chẩn đoán ngắn gọn. 

• Để có một quá trình chia sẻ kết quả đơn giản hơn, chia nhỏ các vấn đề và cơ hội 

chính, những phát hiện chính có thể được tập hợp trong một báo cáo cơ sở. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ủy ban Di chuyển Đô thị Bền vững cho SUMP của Trujillo - ‘COMUS’ - được thành lập vào 

năm 2020 và được công bố chính thức bởi Thị trưởng thành phố. COMUS là một nền tảng liên 

thành phố, được chấp thuận bởi 17 thành viên gồm Thị trưởng (người chủ trì Ủy ban), văn 

phòng của các lĩnh vực khác nhau cũng như ủy ban khu phố và chính quyền quận. Ủy ban này 

có một Đơn vị Quản lý Kỹ thuật đảm nhận việc quản lý, tổ chức và thiết lập định hướng của 

quá trình SUMP, cùng sáu bảng kỹ thuật theo các chủ đề cụ thể như quy hoạch và di chuyển 

đô thị, giao thông công cộng, giao thông phi cơ giới, biến đổi khí hậu và giao thông vận tải bền 

vữngiv. Việc thành lập Ủy ban COMUS là một thành tựu quan trọng, thể hiện cam kết đặc biệt 

của chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ sự phát triển của SUMP, cũng như thúc đẩy sự 

cộng tác và hợp tác giữa các bên liên quan. Theo truyền thống, quy hoạch giao thông ở Peru 

được đặc trưng bởi mức độ hợp tác thấp giữa các cơ quan và sự tham gia hạn chế của người 

dân trong quá trình này; ngược lại, việc thành lập Ủy ban COMUS là một sự chuyển đổi về mô 

hình. SUMP là một công cụ sẽ giúp Peru hoàn thành các mục tiêu của chương trình nghị sự 

2030 về các thành phố bền vững, các Mục tiêu Phát triển Bền vững và tham vọng quốc gia về 

cải thiện di chuyển ở Peru. 

 

Hình: Cấu trúc tổ chức COMUS(©COMUS) 

iv Thông tin thêm về ủy ban COMUS có tại đây: https://mus-trujillo.com/como-funcionamos/ 

https://mus-trujillo.com/como-funcionamos/
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4.2 Giai đoạn 2: Phát triển chiến lược 

Mục tiêu 

Trong giai đoạn này, tầm nhìn di chuyển đô thị trong tương lai cho FUA được xác định, dựa 

trên chẩn đoán trước đó. Các kết quả trọng tâm là tầm nhìn và chiến lược rõ ràng cho di 

chuyển đô thị, điều cần được xây dựng cùng các bên liên quan chính và người dân. Một kịch 

bản kinh doanh như thường lệ (BAU) cùng các giải pháp thay thế với những hành động ngắn 

hạn và dài hạn có thể được sử dụng để cân nhắc lựa chọn. Sau đó, chúng được đánh giá 

dựa trên kịch bản BAU để xây dựng một kịch bản tối ưu, nhằm đáp ứng các mục tiêu và tầm 

nhìn của SUMP. 

Hoạt động 

 

 

Xây dựng kịch bản giúp các nhà lập kế hoạch và người ra quyết định đánh giá rủi ro cũng 

như cơ hội của các biện pháp trước xu hướng hiện tại, những thay đổi có thể xảy ra của hoàn 

cảnh và xu hướng dự kiến trong tương lai. Một kịch bản kinh doanh như thường lệ (BAU) dự 

báo sự phát triển với giả định là sự tiếp tục của các chính sách hiện có và việc thực hiện các 

biện pháp hiện đã được lên kế hoạch. Các kịch bản thay thế mô tả những phát triển được dự 

báo phát sinh từ các ưu tiên chính sách chiến lược khác nhau (ví dụ: giao thông công cộng 

so với di chuyển chủ động và di chuyển bằng phương tiện sử dụng điện). Những kịch bản 

như vậy minh họa cho tác động của các định hướng chính sách. Chúng cho phép cân nhắc 

các biện pháp dựa trên hiệu quả, ưu tiên các hành động ngắn hạn và dài hạn. Những biện 

pháp về an toàn đường bộ, loại bỏ các-bon, khả năng tiếp cận công bằng và khả năng sống 

chắc chắn được khuyến nghị ở các thành phố và vùng. Ô nhiễm không khí, tiếng ồn giao 

thông và tắc nghẽn là các vấn đề có liên quan, đặc biệt là trong FUA lớn hơn. 
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Hộp 12: Tính toán phát thải của MobiliseYourCity 

Công cụ tính toán Phát thải MobiliseYourCity được sử dụng để hiểu tiềm năng giảm nhẹ 

khí nhà kính của các SUMP và NUMP. Cụ thể, nó giúp các quốc gia và thành phố tính 

toán lượng phát thải khí nhà kính trong một năm tham chiếu và kịch bản kinh doanh như 

thường lệ (BAU), so với kịch bản SUMP hoặc kịch bản khí hậu. Kết quả, công cụ cung 

cấp dữ liệu về nhu cầu giao thông vận tải được tính toán, mức tiêu thụ năng lượng và 

phát thải khí nhà kính. Dữ liệu này đem lại một cái nhìn tổng quan về mức độ phù hợp 

của từng phương thức giao thông vận tải xét theo tổng lượng phát thải khí nhà kính trong 

phạm vi địa hạt xác định. Nó cũng cho phép người dùng định lượng và giám sát tác động 

của nhóm các hành động giảm thiểu theo cách tiếp cận ASIF (Tránh, Chuyển đổi, Cải 

thiện, Nạp nhiên liệu). Để biết thêm hướng dẫn về tính toán phát thải, hãy xem tại 

https://www.mobiliseyourcity.net/ mobiliseyourcity-emissions-calculator. 

 

Để so sánh, các kịch bản giao thông đô thị bền vững thay thế khác nhau, với các biện pháp 

và hành động xác định cho ngắn hạn (2-3 năm) và trung hạn (10-15 năm), nên được xây 

dựng. Trên bình diện quốc tế, các kế hoạch ấn định 2050 làm năm mục tiêu cho kịch bản dài 

hạn. Các kỹ thuật xây dựng kịch bản có thể là định lượng (mô hình hóa) hoặc định tính thuần 

túy (dựa trên đánh giá của chuyên gia, hoặc kết quả trước đây của các chiến lược chính sách 

trong thành phố hoặc bối cảnh đô thị tương tự), hoặc kết hợp cả hai. Các đường chân trời lập 

kế hoạch - phù hợp cho bối cảnh lập kế hoạch cụ thể là tăng trưởng nhanh - có thể được xác 

định để hỗ trợ quá trình. 

Điều cần thiết là phải thảo luận về các kịch bản này với nhiều bên liên quan từ mọi thành phần 

trong xã hội (sự tham gia của người dân), các nhà hoạch định chính sách và các chuyên gia, 

để đạt được sự hiểu biết và thống nhất chung. Hơn nữa, một cuộc thảo luận toàn diện có thể 

giúp ước tính tính khả thi của việc đạt được một kịch bản đề xuất, và cuối cùng là dễ dàng 

thực hiện. Dù có thể là mới đối với nhiều nhà lập kế hoạch, người ra quyết định và các bên 

liên quan - những người có thể ít có kinh nghiệm xây dựng kịch bản hoặc tổ chức quá trình 

tham vấn để thảo luận về kết quả của kịch bản, điều này cho phép quá trình SUMP kết thúc 

với một kết quả có thể thực hiện, được hỗ trợ bởi các thành phần khác nhau của xã hội. 

SUMP là một quá trình phức tạp, phải được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Một rủi ro là do không có 

thời gian hoặc thiếu khả năng chống chịu, việc tham vấn không xảy ra. Mục đích của SUMP 

là cải thiện việc lập kế hoạch thông qua tham vấn và đối thoại, cũng như thử nghiệm những 

định dạng phù hợp mà các chủ thể đã quen thuộc và cảm thấy thoải mái. Lý tưởng nhất, tất 

cả tổ chức bắt đầu SUMP có chung mục tiêu tạo ra các quy trình có thể quản lý được, đồng 

thời tạo ra các kết quả phù hợp. Ví dụ, sự chú trọng ở các vùng đô thị có thể là một quá trình 

tập trung với các nhà lãnh đạo địa phương và vùng, cùng những người ra quyết định quyền 

lực của vùng đô thị, được hỗ trợ thêm bởi sự điều hành chuyên nghiệp. Việc học hỏi kinh 

nghiệm là điều cần thiết để các chủ thể địa phương và vùng có thể thấy được lợi ích của việc 

tham vấn và xây dựng lòng tin. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để nâng cao nhận thức về vấn 

đề quan trọng này, giảm bớt rào cản và tạo dựng sự tin tưởng. 

  

https://www.mobiliseyourcity.net/%20mobiliseyourcity-emissions-calculator
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Bước này nhằm phát triển sự đồng thuận về tầm nhìn di chuyển chung, với các mục tiêu và 

chiến lược rõ ràng, xác định hướng cải thiện di chuyển đô thị dựa trên việc so sánh các kịch 

bản. Các nhà ra quyết định cần chủ động tham gia vào việc xác định định hướng chiến lược 

trong tương lai. Đơn cử, tầm nhìn di chuyển có thể được liên kết với chính sách di chuyển 

quốc gia và tầm nhìn hiện có của thành phố (ví dụ: một số thành phố muốn trở thành “thành 

phố thông minh”, những thành phố khác muốn trở thành “thành phố bền vững”). 

Tầm nhìn thường gồm các mục tiêu như giảm mức độ ôtô, tăng tỷ lệ phương thức bền vững 

(đi bộ, đạp xe, sử dụng phương tiện giao thông công cộng) trong phân chia phương thức giao 

thông vận tải, cải thiện khả năng tiếp cận và chất lượng cuộc sống (với sự tái cân bằng địa lý 

có lợi cho các khu vực có dịch vụ kém), tăng an toàn đường bộ và giảm phát thải (chất gây ô 

nhiễm địa phương và khí nhà kính), tích hợp tốt hơn quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch di 

chuyển, và cả sự sắp xếp lại về thể chế và tổ chức. Riêng với giao thông vận tải công cộng, 

tầm nhìn cũng có thể đề cập đến việc cải thiện quy định cụ thể đối với các nhà điều hành giao 

thông vận tải công cộng/nhà điều hành vận chuyển hành khách là người khuyết tật, nâng cao 

năng lực của cơ quan giao thông công cộng, xây dựng thể chế, phát triển năng lực,... Trong 

mọi trường hợp, cần đảm bảo rằng các mục tiêu là có thể đạt được, và giải quyết càng nhiều 

càng tốt những vấn đề di chuyển đáng kể đã được xác định theo ưu tiên chiến lược. Dù đây 

có thể là một cách tiếp cận mới đối với các bên liên quan, những người mà lợi ích của việc 

phát triển tầm nhìn có thể không rõ ràng, nhưng các quy trình và định dạng minh bạch, cùng 

sự điều hành chuyên nghiệp, có thể làm rõ những lợi ích này. Ở đây, việc tích lũy kinh nghiệm 

trong xây dựng chiến lược, với các định dạng, quy trình đơn giản và phù hợp, rất quan trọng. 

Giá trị của các chiến lược được phát triển chung hiển hiện khi chúng cung cấp tính hợp pháp 

cần thiết cho việc thực hiện các biện pháp, và là một yếu tố để tiếp cận nguồn vốn cho các 

giải pháp bền vững. Điều này cần tương ứng với các tiêu chí đánh giá chính sách và kinh phí 

ở cấp quốc gia. Theo phương diện này, việc thu hẹp khoảng cách giữa hoạch định chiến lược 

và thực hiện cần được xem xét. 
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Hộp 13: Singapore: Chiến lược dài hạn rõ ràng cho di chuyển 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một chiến lược dài hạn cần có tầm nhìn rõ ràng, với các mục 

tiêu xác định. Singapore đã phát triển một chiến lược toàn diện 

-  "Kế hoạch tổng thể cho giao thông vận tải mặt đất đến 2040", 

gồm các quan điểm dài hạn, tầm nhìn rõ ràng và chiến lược 

cho cuộc sống đô thị ở Singapore. Kế hoạch này xác định ba 

lực đẩy vượt trên cải tiến cơ sở hạ tầng và tiến bộ công nghệ, 

tập trung vào con người và chất lượng cuộc sống của họ. Kế 

hoạch giao thông đặt ra các ưu tiên rõ ràng cho tương lai và 

dồn sự tập trung đó vào người dân, thời gian đi lại, chất lượng 

cuộc sống và sự an toàn của họ. Nó kết hợp quy hoạch giao 

thông với các lĩnh vực chính sách có liên quan cao khác, như 

sử dụng đất, y tế, hòa nhập và năng lượng. Ba lực đẩy đó là: 

• Thành phố 45 phút và thị trấn 20 phút 
Một thành phố nơi hầu hết mọi người có thể đi làm trong 

vòng 45 phút, bằng cách sử dụng chế độ "Đi bộ-Đạp xe-

Đi tàu". Người dân có thể đến trung tâm khu vực gần 

nhất trong 20 phút đi bộ, đi xe đạp hoặc sử dụng phương 

tiện giao thông công cộng. 

• Giao thông cho mọi người 
Hệ thống giao thông đáp ứng nhu cầu của mọi người, tập 
trung vào giao thông công cộng không có rào cản, đặc 
biệt quan tâm đến người khuyết tật và người ở mọi độ 
tuổi. 

• Cuộc sống khỏe mạnh và hành trình an toàn hơn 
Thêm không gian cho giao thông công cộng, di chuyển chủ 

động và sử dụng cộng đồng, gồm không gian dành cho 

người đi bộ, đạp xe và các trạm giao thông công cộng. Một 

đội xe vận tải công cộng với mục tiêu sử dụng năng lượng 

sạch và an toàn đường bộ, hướng tới "Tầm nhìn số 0" 

thông qua thay đổi hành vi, thiết kế cơ sở hạ tầng và sơ đồ 

giao thông. 

Chiến lược giao thông của Singapore được phát triển trên sự 

hợp tác chặt chẽ với mạng lưới các bên liên quan rộng lớn, 

thông qua bộ phận Mạng lưới Đối tác Cộng đồng (CPN) của 

Cơ quan Giao thông vận tải Mặt đất (LTA). Không chỉ người đi 

làm, nhân viên vận tải, khu vực tư nhân, các học giả và chuyên 

gia mà còn cả cộng đồng địa phương tham gia, thông qua các 

hình thức khác nhau. Phản hồi từ những người tham gia chỉ ra 

rằng các phiên họp đã giúp họ hiểu rõ hơn về những cân nhắc 

đằng sau chính sách và quy hoạch giao thông đường bộ của 

Singapore. Việc sử dụng cả hai hình thức tham gia trực tuyến 

và trực tiếp cũng cho phép mọi công dân đưa ra phản hồi về 

kế hoạch. 

Nguồn:  Chính phủ Singapore 

(2020), Kế hoạch tổng thể cho 

giao thông vận tải mặt đất đến 

2040: https://bit.ly/3ePEdpy 

Ảnh: ©Singapore Land 

Transport Master Plan 2040 

 

https://bit.ly/3ePEdpy
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Khi tầm nhìn và mục tiêu đã được thiết lập, bước tiếp theo là xác định các chỉ số và mục tiêu 

chiến lược. Các chỉ số chiến lược phải cho phép theo dõi tiến độ đạt được của từng mục tiêu. 

Việc chỉ sử dụng một vài chỉ số ở cấp chiến lược có thể thực tế và thực dụng hơn, đặc biệt là 

với những thành phố và vùng có nguồn lực hạn chế, hoặc ít có kinh nghiệm về quy hoạch 

giao thông chiến lược. Danh sách chỉ số nên dễ hiểu và phản ánh các vấn đề quan trọng của 

thành phố (ví dụ: số người tử vong do tai nạn đường bộ, tỷ lệ vỉa hè và phần đường dành cho 

người đi bộ có chất lượng thấp, hoặc mức độ chất lượng không khí)18. 

Các mục tiêu đặt ra cho chỉ số chiến lược nên SMART: cụ thể, đo lường được, có thể đạt 

được, thực tế và có thời hạn. Các mục tiêu nên tham vọng nhưng thực tế; điều này cũng có 

nghĩa là cần mô tả rõ ràng chỉ số nào sẽ thay đổi bao nhiêu vào năm nào (ví dụ: giảm 30% 

phát thải khí nhà kính từ giao thông đô thị trong vòng 10 năm). Các mục tiêu trung hạn đại 

diện cho những cột mốc hướng đến mục tiêu dài hạn cũng cần được đưa vào (ví dụ: giảm 

15% phát thải khí nhà kính từ giao thông đô thị trong vòng 5 năm). 

  

 

18 Hie  p ho  i Đo i ta c MobiliseYourCity đa  đe  xua t mo  t danh sa ch ta c đo  ng va  ca c chì  so  đa u tư (xem Đie u khoa n Tham kha o Mo  hì nh 
MYC va  Đe  cướng Chu  thì ch cho SUMP). 
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Hộp 14: Vitoria-Gasteiz, Tây Ban Nha, Bologna, Ý và Thessaloniki, Hy Lạp: Diễn 
đàn về sự tham gia của các bên liên quan 

Ba thành phố phía nam châu Âu - Vitoria-Gasteiz, Bologna và Thessaloniki - có một điểm chung: 

phát triển SUMP và các biện pháp di chuyển khác trong liên kết chặt chẽ với các bên liên quan 

và người dân địa phương, thông qua các phương pháp tham gia mở rộng. Cả ba thành phố tạo 

ra một "diễn đàn di chuyển", tập hợp các chủ thể như các chính quyền thành phố thuộc vùng đô 

thị, công dân, các ban ngành thành phố và khu vực tư nhân. 

Thành phố Vitoria-Gasteiz của Tây Ban Nha nhận được nhiều sự chú ý trong vài năm trở lại 

đây nhờ khái niệm "Siêu khối" toàn diện, một trong những chiến lược chủ chốt để đạt mục tiêu 

SUMP của thành phố. Một siêu khối là không gian địa lý bao trùm nhiều khối nhà thành phố, chỉ 

được sử dụng bởi người đi bộ, đạp xe, dịch vụ và ôtô tại khu đó, trong khi các xe cá nhân khác 

và phương tiện công công bị giới hạn ở các phố xung quanh các khối nhà. Trong bối cảnh phát 

triển SUMP đầu tiên của Vitoria-Gasteiz, thành phố đã lập diễn đàn công dân về di chuyển 

bền vững, dẫn dắt bởi một ủy ban kỹ thuật liên bộ phận, gồm các bộ phận chính quyền khác 

nhau như sở phát triển kinh tế, sở môi trường và không gian công cộng, đơn vị sức khỏe cộng 

đồng, cảnh sát địa phương, dịch vụ di chuyển và giao thông vận tải, dịch vụ tham gia của công 

dân,... Quá trình tham gia để phát triển một SUMP đem lại kết quả là "Hiệp ước Công dân về Di 

chuyển Bền vững" cho sự phát triển của hệ thống di chuyển trong tương lai. Để tránh gây lo ngại 

cho một số công dân và chủ cửa hàng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ việc thiết lập siêu khối, chính 

quyền thường xuyên giữ liên lạc với hiệp hội công dân. Đồng thời, một chiến dịch truyền thông 

và nâng cao nhận thức được tiến hành để tạo ra quan điểm tích cực về một văn hóa di chuyển 

bền vững mới. Ban đầu, mâu thuẫn nảy sinh giữa một số nhân viên chính quyền và các bên liên 

quan chính trị, nhưng được hóa giả nhờ sự tồn tại của một nhóm làm việc thường trực họp hàng 

tuần để đảm bảo sự nhất trí về các biện pháp được thực hiện 

SUMP của Bologna được phát triển cùng người dân và các bên liên quan thông qua "diễn đàn 

Di chuyển Bền vững", hướng đến các hoạt động tạo cơ hội cho cá nhân tham gia, giàu thông tin 

và dễ lan truyền, như khảo sát trực tuyến, thư thông báo điện tử và một trang web chuyên biệt. 

Các bên liên quan và cư dân từ 55 khu đô thị được mời tham gia các hội thảo khác nhau và 

những sự kiện khác để cùng đạt được hiểu biết chung về chiến lược SUMP, mục tiêu, chính 

sách và hành động của nó. Quá trình này cho phép Bologna phát triển một SUMP đô thị tích hợp 

với quy hoạch sử dụng đất và hậu cần, trải nghiệm mức chấp nhận cao từ công chúng. 

Ở Thessaloniki, một diễn đàn di chuyển được thành lập vào năm 2016, sau khi SUMP bắt đầu 

tiến hành. Diễn đàn này đóng vai trò tập hợp tất cả bên liên quan, nhờ đó, Bộ Giao thông Vận 

tải, Hợp nhất Vùng, các chính quyền địa phương, đại học và viện nghiên cứu (AUTh và HIT-

CERTH), các nhà vận hành giao thông, Phòng Thương mại và Công nghiệp địa phương, các 

hiệp hội công dân và tổ chức phi chính phủ có thể tham gia. Mục tiêu của diễn đàn là trình bày 

tiến độ của việc thực hiện, thảo luận về phương hướng tương lai, và phân chia nhiệm vụ. Đồng 

thời, đây cũng là khung lý tưởng để phối hợp trong sự phát triển SUMP đô thị, để tìm ra tầm nhìn 

và chiến lược chung cho tất cả SUMP phát triển bởi các chính quyền địa phương khác nhau 

trong một vùng đô thị. 

 

Nguồn: Rupprecht và cộng sự (2019), Escudero, J.C. (2013) 
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Danh sách đầu ra chính của giai đoạn phát triển chiến lược 

• Một hội thảo về tầm nhìn và thiết lập mục tiêu với các bên liên quan và người dân, để 

phát triển hiểu biết chung về các lựa chọn khả thi trong tương lai. 

• Một chiến lược SUMP, gồm tầm nhìn và mục tiêu chung, là kết quả của việc thực hiện 

đưa ra tầm nhìn và thiết lập mục tiêu. 

• Trình bày tất cả kịch bản đã phát triển với ít nhất một kịch bản BAU và một kịch bản 

thay thế (các-bon thấp). 

• Một tập hợp các mục tiêu có thể đạt được tại địa phương nhưng có tham vọng (trên 

mức kinh doanh như thường lệ). 

Hộp 15: Tầm nhìn chung về di chuyển bền vững tại Vùng đô thị Guadalajara, 

Mexico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong Vùng đô thị Guadalajara (khoảng 5 triệu dân), việc di chuyển đô thị từng được quản lý 

bởi cơ quan giao thông và cơ sở hạ tầng của các thành phố, và được lập kế hoạch bởi chính 

phủ liên bang. Trong một nỗ lực lớn nhằm cải thiện quy hoạch đô thị tích hợp trong một đô thị 

lớn đang phát triển nhanh chóng, 10 thành phố trực thuộc trung ương hiện được đại diện bởi 

IMEPLAN, viện quy hoạch và quản lý đô thị của vùng. Bằng cách này, quản lý đô thị và di 

chuyển đã được đa dạng hóa bằng một lớp thể chế mới. 

Quản lý di chuyển đô thị và sử dụng các biện pháp quy hoạch bền vững đóng một vai trò quan 

trọng trong việc đạt được mục tiêu của Kế hoạch Đất Đô thị (POTmet, 2015) là tạo ra một thành 

phố nhỏ gọn và bền vững. Tuy nhiên, dù vị trí của di chuyển bền vững đô thị đã tăng lên trong 

chương trình nghị sự của các nhóm công dân và những tổ chức lập kế hoạch trong thành phố, 

nhiều bên liên quan và người dân phản đối các chính sách gây bất lợi cho hoặc cắt giảm không 

gian đường ôtô. Trong một số trường hợp, cơ sở hạ tầng dành cho xe đạp đã xây dựng phải 

chuyển thành bãi đỗ xe và không gian đường dành cho giao thông cơ giới. Guadalajara phản 

ứng bằng cách thúc đẩy trao đổi và tranh luận giữa những nhóm bên liên quan bất đồng ý kiến. 

Các hội đồng và bộ phận truyền thông mới được thành lập trong các cơ quan, để đưa kỹ thuật 

và lợi ích của di chuyển bền vững lên vị trí cao hơn trong chương trình nghị sự. Bản cập nhật 

toàn diện của PMUS (SUMP trong tiếng Tây Ban Nha) hướng đến bao trùm tất cả kế hoạch 

ngành, thực hiện việc lập kế hoạch di chuyển có sự tham gia và hợp tác trong một đô thị lớn. 

Sự tham gia sớm của người dân và các tổ chức thành phố là một biện pháp phức tạp, nhưng rất 

hiệu quả để đạt được thành công trong quy hoạch đô thị. 

Nguồn: Strunden (2020); Ảnh: GuadalajaraGob 
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4.3 Giai đoạn 3: Quy hoạch biện pháp 

Mục tiêu 

Trong giai đoạn thứ ba, quá trình lập kế hoạch chuyển từ cấp chiến lược sang cấp thực hiện. 

Kịch bản được lựa chọn và các biện pháp ưu tiên là trọng tâm của giai đoạn này, cũng như 

việc mô tả các tổ chức giám sát. Các biện pháp sẽ được mô tả càng cụ thể càng tốt, để đảm 

bảo chúng được xác định rõ ràng, toàn diện và phối hợp nhịp nhàng. Giai đoạn lập kế hoạch 

biện pháp kết thúc với việc chuẩn bị cho giai đoạn thực hiện và đệ trình SUMP lên người ra 

quyết định của cơ quan chính trị có thẩm quyền, cơ quan này sau đó sẽ thông qua kế hoạch. 

Hoạt động 

 

 

Kịch bản được giữ lại cần có mô tả chi tiết, đưa ra ước tính chi phí và phạm vi của các nghiên 

cứu khả thi cần thiết để thực hiện. Tác động môi trường và xã hội của các biện pháp và nhu 

cầu thu hồi đất cần được xác định. Các yếu tố như mức độ dễ thực hiện, mức độ nghiêm 

trọng của rủi ro và mức độ sẵn sàng nên được mô tả. Để đảm bảo kịch bản được chọn thực 

sự đóng góp vào các mục tiêu đã thống nhất, tác động có thể được đánh giá dựa trên các chỉ 

số cốt lõi. 
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SUMP phải bao gồm loạt biện pháp bổ sung và hỗ trợ lẫn nhau một cách toàn diện. Các biện 

pháp cơ sở hạ tầng lớn hơn và tốn kém hơn nên được bổ sung bằng các gói biện pháp nhỏ 

hơn và ít tốn kém hơn (mềm), chẳng hạn các biện pháp quản lý nhu cầu giao thông vận tải, 

giáo dục, quảng bá hoặc nâng cao nhận thức. Không nên xác định quá ba mức độ ưu tiên (ví 

dụ: mức độ ưu tiên cao, trung bình và thấp). Do đó, SUMP đưa ra cách tiếp cận để xem xét 

mức độ tích hợp chính sách của các dự án cơ sở hạ tầng giao thông đô thị lớn, và nếu cần, 

bổ sung các chính sách mềm như trên. 

Hộp 16: Quảng Châu, Trung Quốc: Kế hoạch toàn diện về hệ thống xe buýt 
nhanh (BRT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ năm 2004 đến năm 2010, thành phố Quảng Châu đã triển khai hệ thống BRT có công suất 

lớn nhất châu Á. Đây là hệ thống đầu tiên thuộc loại này đạt được tần suất hành khách giống 

như tàu điện ngầm, với 50.000 lượt khách/giờ và 800.000 lượt khách/ngày. BRT là hệ thống đầu 

tiên được kết nối trực tiếp với hệ thống tàu điện ngầm của thành phố, và bổ sung cơ sở hạ tầng 

cho xe đạp ở các ga của mình. Với các tuyến BRT là trung tâm của dự án lớn này, hệ thống xe 

buýt mới là một phần của mạng lưới giao thông vận tải đa phương thức lớn hơn, và là cách tiếp 

cận quy hoạch tích hợp. Không chỉ nhu cầu của người dân về một hệ thống giao thông công 

cộng tốt hơn được cân nhắc (ví dụ: tần suất cao hơn, cải thiện độ an toàn, tiện nghi, thời gian đi 

lại), mà còn cả mong đợi và nhu cầu của người sử dụng các phương tiện giao thông khác (xe 

buýt, tàu điện ngầm), người đi bộ và đạp xe. Do đó, cách tiếp cận toàn diện này đã xem xét các 

đặc điểm thiết kế và tích hợp, không chỉ cho các ga BRT, mà còn cho không gian đô thị tổng thể. 

Các nhà ga được xây dựng thân thiện với người đi bộ, có các cầu, bãi đỗ và dịch vụ chia sẻ xe 

đạp, một tuyến đường xanh với làn đường dành cho xe đạp, không gian dành cho người đi bộ, 

công viên và sân chơi men theo hành lang BRT xuyên thành phố. 

Các dự án lớn như hệ thống BRT ở Quảng Châu rất cần một cách tiếp cận quy hoạch tích hợp, 

xem xét mạng lưới giao thông tổng thể, cũng như nhu cầu của người dân, các biện pháp bổ 

sung khác và sự tích hợp của các bên liên quan. Khung SUMP đưa ra một cách tiếp cận toàn 

diện để tích hợp các dự án lớn vào bức tranh toàn cảnh của hệ thống di chuyển, nhằm đảm bảo 

chất lượng cuộc sống được cải thiện và có một cách tiếp cận bền vững dài hạn. 

Nguồn: Các thành phố lãnh đạo khí hậu C40 (2016), Far East Mobility (2020) 

Ảnh: Hệ thống BRT (©ITDP); Khu đỗ xe đạp ở ga BRT (©Karl Fjellstrom, Far East Mobility) 
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Các biện pháp ưu tiên cần được chia thành các hành động ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. 

Bản mô tả hành động chi tiết gồm thông tin về chi phí, yêu cầu pháp lý, đóng góp dự kiến cho 

các mục tiêu, cũng như các ưu tiên, trách nhiệm và tiến trình đề xuất. Các biện pháp có thể 

được nhóm lại, ví dụ, theo phương thức vận tải, theo vị trí và theo chủ đề (giao thông vận tải 

công cộng, giao thông vận tải phi cơ giới, giao thông, an toàn đường bộ, phát thải khí nhà 

kính, khả năng chống chịu với các biến cố khí hậu,...) để hỗ trợ xác định (về tài chính) các gói 

biện pháp tích hợp khả thi. Việc giám sát và đánh giá nên được lập kế hoạch cho mỗi hành 

động. Một tập hợp chỉ số cốt lõi được xác định, cho phép theo dõi và đánh giá các biện pháp 

chính với nỗ lực hợp lý, xét trên dữ liệu sẵn có và nguồn lực hạn chế để thu thập dữ liệu mới, 

cũng như các chỉ số quy mô nhỏ. Mỗi chỉ số có một định nghĩa, định dạng báo cáo riêng, cũng 

như cách dữ liệu được đo lường, cách tính giá trị của chỉ số từ dữ liệu và tần suất được đo 

lường. Người chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu, ngân sách báo cáo và giá trị cơ sở, ví dụ, giá 

trị bắt đầu và giá trị mục tiêu của thay đổi mong muốn, cũng được xác định. Bất cứ khi nào 

có thể, các chỉ số tiêu chuẩn đã được xác định rõ, mọi người biết cách đo lường và phân tích 

chúng, nên được sử dụng. Hiệp hội Đối tác Toàn cầu MobiliseYourCity đã đề xuất danh sách 

các chỉ số cốt lõi tiêu chuẩn cho SUMP. 

Hộp 17: Thành phố Marikina, Philippines: Gói biện pháp toàn diện để thúc đẩy 
đạp xe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thành phố Marikina đã phát triển một hệ thống đường 

dành cho xe đạp dài 50 km nội đô, để thúc đẩy việc đi xe 

đạp và cải thiện sự an toàn cũng như khả năng tiếp cận 

cho người đi xe đạp. Việc xây dựng bắt đầu vào năm 2002 

như một cách tiếp cận “thử nghiệm”, trong đó các nhà 

quy hoạch thành phố học hỏi và điều chỉnh kế hoạch của 

họ suốt quá trình này. Mạng lưới này kết nối các khu dân 

cư của thành phố, đặc biệt là cộng đồng có thu nhập thấp, 

đến nơi làm việc, chợ, trường học và những nơi quan 

trọng khác. Với sự phát triển cơ sở hạ tầng của hệ thống 

đường dành cho xe đạp, vỉa hè và cống rãnh được cải 

thiện, các con đường được duy tu và mở rộng để tạo thêm 

không gian cho người đi xe đạp. Để thúc đẩy tổng thể việc 

đi xe đạp và cải thiện an toàn giao thông đường bộ, thành 

phố đã thực hiện các quy định và quy tắc giao thông mới 

nhất quán, đồng thời tổ chức một chiến dịch đạp xe an 

toàn, cung cấp thông tin và kiến thức. Để thúc đẩy di 

chuyển đa phương thức, một trạm đỗ xe đạp được thiết 

lập tại ga tàu. Nhìn chung, dự án còn hướng đến mục tiêu 

khôi phục không gian công cộng, cùng với việc cải thiện 

không gian xanh và không gian cho di chuyển chủ động. 

Sau khi hoàn tất xây dựng, thành phố tiếp tục thúc đẩy 

việc đi xe đạp thông qua, ví dụ, khoản vay mua xe đạp 

cho nhân viên thành phố, giáo dục đạp xe an toàn trong 

trường học, bệnh viện hoặc sự kiện dành cho xe đạp. 

Ngoài ra, cơ sở hạ tầng vẫn đang được cải thiện thông 

qua các biển báo, bãi đỗ và trạm xe đạp. 

Nguồn: Thành phố Marikina (2008) 

Ảnh: ©Aldrin B. Plaza,  

https://bluprint.onemega.com/make-bike-

lanes-work/ 

 

https://bit.ly/3dDLsRh
https://bluprint.onemega.com/make-bike-lanes-work/
https://bluprint.onemega.com/make-bike-lanes-work/
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Hộp 18: Các chỉ số tác động cốt lõi của SUMP MobiliseYourCity 

Các chỉ số tác động cốt lõi của MobiliseYourCity giúp các thành phố giám sát tác động của kế hoạch từ 

quan điểm bền vững. Chúng có thể định lượng và phù hợp với các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs). 

Các chỉ số này đại diện cho một danh sách chuẩn hóa cho lĩnh vực di chuyển đô thị, và cần được bổ sung 

với các chỉ số thiết kế riêng để có thể đáp ứng nội dung cụ thể của từng SUMP. 

1. Phát thải khí nhà kính liên quan đến giao thông vận tải: Giảm phát thải khí nhà kính hàng năm trong 

kịch bản SUMP so với kịch bản BAU 

2. Tiếp cận phương tiện giao thông công cộng: Tỷ lệ dân số sống cách điểm dừng phương tiện giao 

thông công cộng 500 m, với thời gian phục vụ trung bình tối thiểu 20 phút. 

3. An toàn đường bộ: Tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông (đường bộ, đường sắt,...) tính trên 100.000 dân 

mỗi năm. 

4. Chất lượng không khí: Mức độ ô nhiễm không khí đô thị trung bình hàng năm xét theo bụi mịn (tính 

bằng μg PM2.5) tại các trạm quan trắc trên đường. 

5. Tỷ trọng phương thức của vận tải phi cơ giới và vận tải công cộng: Tỷ trọng số chuyến đi bằng phương 

thức phi cơ giới và vận tải công cộng như một phần của tổng số chuyến đi. 

6. Khả năng chi trả cho phương tiện giao thông công cộng: Tỷ lệ phần trăm thu nhập khả dụng chi cho 

phương tiện giao thông công cộng cho các mục đích sử dụng của một bộ phận hộ gia đình ở nhóm 

thứ hai. 

Phương pháp luận đầy đủ (định nghĩa, định lượng,...) về các chỉ số tác động cốt lõi của SUMP có tại 

https://www.mobiliseyourcity.net/sites/default/files/2020-

11/Data%20Needs%20and%20Uses_MobiliseYourCity%20Core%20Impact%20Indicators.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.mobiliseyourcity.net/sites/default/files/2020-11/Data%20Needs%20and%20Uses_MobiliseYourCity%20Core%20Impact%20Indicators.pdf
https://www.mobiliseyourcity.net/sites/default/files/2020-11/Data%20Needs%20and%20Uses_MobiliseYourCity%20Core%20Impact%20Indicators.pdf
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Ma trận sau cho thấy các ví dụ về các biện pháp được chia thành ngắn hạn, trung hạn và dài 

hạn gắn với các chỉ số để đánh giá chúng. Mục đích là làm rõ cách một số biện pháp nhất 

định có thể được chia nhỏ theo thời gian và được đánh giá bằng các chỉ số cụ thể. 

 

Thành phần SUMP Ví dụ Đo lường bằng 

Mục tiêu Giảm ô nhiễm địa phương  Số ngày vượt mức ô nhiễm không khí 

nghiêm trọng 

Mục tiêu giao thông vận tải Tăng cường sử dụng các 

phương thức phi cơ giới 

Tỷ lệ chuyến đi thực hiện bằng hình 

thức đi bộ và đạp xe 

C
á
c
 b

iệ
n
 p

h
á
p

 

Ngắn 

hạn 

X
â
y
 d

ự
n

g
 c

á
c
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à
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 x

e
 

đ
ạ
p

 

Tạo các làn đường xe đạp tạm 

thời trên đường chính 

% thay đổi trong số chuyến đi bằng xe 

đạp  

Trung 

hạn 

Hạn chế phương tiện ở một số 

tuyến đường 

Số km đường/làn đường không có 

giao thông cơ giới 

Dài hạn Xây dựng các làn đạp xe riêng Số km làn đạp xe tách biệt được xây 

dựng 

Ngắn 

hạn 

B
ộ
 h

à
n

h
 h

ó
a
 c

á
c
 p

h
ố
 ở

 

tr
u
n
g
 t

â
m

 t
h
à
n

h
 p

h
ố

 Tạo ra các ngày/cuối tuần/tuần 

không ôtô 

Số lượng phố được bộ hành hóa 

Trung 

hạn 

Hạn chế một số phương tiện vào 

các phố mua sắm 

% tiếp cận phương tiện  

Dài hạn Bộ hành hóa các phố mua sắm 

ở trung tâm thành phố 

% hoàn thiện bộ hành hóa trung tâm 

thành phố 

Nguồn lực Chi phí đầu tư và bảo trì Chi phí đầu tư và bảo trì cho các cơ 

sở hạ tầng mới/được cải tạo của giao 

thông vận tải 

 

Hơn nữa, cách tiếp cận Giám sát và Báo cáo của MobiliseYourCity về phát thải khí nhà kính 

cung cấp hướng dẫn và phương pháp luận MRV rõ ràng, gồm các đánh giá trước và sau 

đóng khung, cũng như giám sát định kỳ phát thải khí nhà kính liên quan đến việc phát triển 

và thực hiện các SUMP, NUMP.19  

 

19 Ca ch tie p ca  n Gia m sa t va  Ba o ca o cu a MobiliseYourCity ve  pha t tha i khì  nha  kì nh co  ta i website MobiliseYourCity. 

https://www.mobiliseyourcity.net/mobiliseyourcity-monitoring-and-reporting-approach-ghg-emissions
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Số lượng người dùng Internet ngày càng tăng ở các quốc gia thành viên ASEAN20 có thể là 

một lợi thế, vì có khả năng cung cấp một nền tảng trực tuyến (trang web hoặc ứng dụng) cho 

quá trình giám sát và đánh giá. Một nền tảng như vậy là công cụ hữu ích để người dân trực 

tiếp tham gia khi các biện pháp SUMP được thực hiện, ví dụ: người dân có thể dễ dàng báo 

cáo với cơ quan chính phủ liên quan thông qua các ứng dụng/trang web bất cứ khi nào có 

vấn đề xảy ra trong quá trình thực hiện dự án. 

 

20 Tư  na m 2008 đe n na m 2013, so  lướ ng ngướ i du ng Internet ớ  ASEAN đa  ta ng 16% ha ng na m (Nga n ha ng The  giớ i, 2014 đướ c trì ch 
da n bớ i Woetzel va  co  ng sư , 2014). Ty  le   tha m nha  p cu a Internet ớ  ASEAN đa t 65% va o na m 2019. Ty  le   tha m nha  p cu a ma ng xa  ho  i 
la  63% va  ke t no i di đo  ng đa t 132%. (ASEAN UP, 2019). 

Hộp 19: MobiliseYourCity 

một hiệp hội đối tác toàn cầu thúc đẩy thực hiện SUMP địa phương 

 

Hiệp hội Đối tác được đồng tài trợ bởi Tổng cục Hợp tác và Phát triển Quốc tế của Ủy ban châu 

Âu (DG DEVCO), Bộ Chuyển đổi Sinh thái và Thống nhất Pháp (MTES), Quỹ Môi trường Thế 

giới Pháp (FFEM), Bộ Môi trường, Bảo tồn Thiên nhiên, Xây dựng và An toàn Hạt nhân Liên 

bang Đức (BMU), và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD). Việc thực hiện các hoạt động tài trợ được 

tiến hành phối hợp với các chính quyền địa phương và quốc gia, do AFD và Tổ chức Hợp tác 

quốc tế Đức (GIZ) khởi xướng, có sự hỗ trợ của các tổ chức như Trung tâm Nghiên cứu Rủi ro, 

Môi trường, Di chuyển và Quy hoạch Đô thị (Cerema), Cơ quan Quản lý Môi trường và Năng 

lượng (ADEME), tổ chức phi chính phủ Codatu và Viện Wuppertal. 

Theo nguyên tắc của mình, Hiệp hội Đối tác MobiliseYourCity đặt mục tiêu phát triển các thành 

phố hòa nhập hơn, đáng sống hơn và hiệu quả hơn về mặt kinh tế, nhằm giảm phát thải khí nhà 

kính từ hoạt động di chuyển đô thị và tăng cường khả năng tiếp cận với các dịch vụ giao thông 

công cộng cho người dân thành thị. Mục tiêu của các đối tác với MobiliseYourCity là hợp tác chặt 

chẽ cùng 100 thành phố ở 20 quốc gia, phát triển các Kế hoạch Di chuyển Đô thị Bền vững 

(SUMP) và Chính sách Di chuyển Đô thị Quốc gia (NUMP) ở quy mô toàn cầu. 

Từ khi thành lập, MobiliseYourCity đã trở thành hiệp hội đối tác toàn cầu dẫn đầu trong tăng 

cường đầu tư cho các giải pháp giao thông bền vững. Năm 2021, Hiệp hội có hơn 60 thành phố 

đối tác với tổng dân số trên 75 triệu người ở 32 quốc gia. AFD và GIZ đang hỗ trợ xây dựng các 

SUMP và NUMP. Hiệp hội Đối tác kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng và đạt được những kết quả rõ 

ràng cho hoạt động di chuyển bền vững. 

Tại châu Á, Hiệp hội Đối tác MobiliseYourCity tham gia một số hoạt động dưới sự tài trợ của Liên 

minh châu Âu và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) như Chương trình MobiliseYourCity Ấn Độ, 

hoặc ở cấp quốc gia với việc hỗ trợ phát triển chính sách di chuyển đô thị quốc gia ở Thái Lan, 

Philippines, Pakistan, Myanmar và Indonesia. Bên cạnh hỗ trợ kỹ thuật sẵn có trong vùng, Hiệp 

hội hướng tới việc thu hút các đối tác mới, cung cấp công cụ và củng cố năng lực của các thành 

viên để đảm bảo việc thực hiện các SUMP. 
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Cần có kế hoạch tài chính kỹ lưỡng để đảm bảo rằng các biện pháp và hành động đã xác 

định là hợp lý về mặt kinh tế và khả thi về mặt tài chính. Do đó, các nguồn tài trợ ngoài ngân 

sách địa phương cần được chỉ ra và kế hoạch tài chính cần được xây dựng. Một kế hoạch tài 

chính chi tiết có thể nằm trong chính kế hoạch, hoặc là một phần của quy trình riêng biệt. 

Trong cả hai trường hợp, ngân sách cho từng hành động ưu tiên, và các sắp xếp dài hạn để 

phân bổ chi phí và doanh thu giữa tất cả tổ chức liên quan, cần được thống nhất trước khi 

thông qua SUMP. Các hành động sau nên được thực hiện: 

• Xác định các nguồn tài chính và tài trợ sẵn có, cũng như khả năng tiếp cận hoặc nắm 

bắt chúng của các tổ chức liên quan đến SUMP. 

• Đánh giá tổ chức, do các cam kết tài chính và năng lực của các tổ chức khác nhau là 

khác nhau, và họ có các quyền, trách nhiệm pháp lý khác nhau liên quan đến tài chính. 

• Xác định pháp nhân đi vay phù hợp về mặt pháp lý cho các biện pháp yêu cầu tài 

chính bên ngoài, cũng như đánh giá mức độ tín nhiệm. 

• Xác định các nguồn tài trợ để nghiên cứu tính khả thi chi tiết hơn, và các nghiên cứu 

thị trường cần thiết cho những khoản đầu tư lớn hơn. 

Một bản kiểm kê các nguồn tài trợ tiềm năng và ngân sách cạnh tranh sẽ đánh giá số tiền 

thực tế có sẵn cho các biện pháp, cho cả chi đầu tư và chi hoạt động, gồm: 

• Thuế địa phương: thuế giao thông địa phương đặc biệt dành cho giao thông công 

cộng, do các doanh nghiệp công hoặc tư nhân, các nhà phát triển trả; 

• Tài trợ doanh thu: vé, phí đỗ xe, định giá trung tâm thành phố, thu phí tắc nghẽn, 

quảng cáo; 

• Khu vực tư nhân tham gia vào vốn, đầu tư, hoạt động hoặc kết hợp cả hai, ví dụ: thông 

qua các thỏa thuận hợp tác công - tư; 

• Các hoạt động gây quỹ có sự tham gia của các nhà tài trợ thích hợp (nhưng xem xét 

khả năng tương thích với chiến lược tiếp thị); 

• Ngân sách địa phương: từ các thành phố trực thuộc trung ương và các lĩnh vực chính 

sách khác nhau; 
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• Trợ cấp quốc gia/vùng và tài trợ từ ASEAN; 

• Các tổ chức tài chính quốc tế; 

• Các khoản vay nước ngoài, trái phiếu đô thị và trái phiếu xanh. 

Khi xây dựng các phương án tài chính, bối cảnh cụ thể của quốc gia thành viên mà SUMP 

đang được chuẩn bị cho cần được xem xét. Điều này đặc biệt đúng trong trường hợp chính 

phủ trung ương có nhiều khả năng kiểm soát tài chính của thành phố hơn, và nguồn tài chính 

từ các nhà tài trợ có thể vừa quan trọng hơn, vừa không chắc chắn hơn. Mức độ sẵn có của 

nguồn vốn cũng phụ thuộc vào việc liệu cơ sở hạ tầng giao thông chính của thành phố có 

được chính phủ trung ương tài trợ - như một phần của dự án giao thông liên đô thị quốc gia 

- hay không.  

  

Hộp 20: Hà Nội và TP.HCM, Việt Nam: 
Tài trợ cho phát triển giao thông vận tải bền vững 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khi thành phố phát triển một SUMP hoặc triển khai các dự án phát 

triển bền vững khác, nguồn tài trợ là một chìa khóa quan trọng để 

mở cánh cửa thực hiện. Nguồn tài trợ hiện hữu rất đa dạng, và 

cần có cái nhìn tổng quan về các khả năng, vì điều này có thể thu 

hút đồng tài trợ. Hà Nội và TP.HCM ở Việt Nam đã sử dụng nguồn 

vốn từ Quỹ Đầu tư Khí hậu (CIF) và Quỹ Công nghệ Sạch (CTF) 

để cung cấp kinh phí cho sự phát triển bền vững của hệ thống 

giao thông. Đối với một dự án lớn trị giá 3,5 tỷ USD, CTF đã tài 

trợ 250 triệu USD, chủ yếu dùng để mở rộng hệ thống xe buýt và 

đường sắt đô thị, cũng như đổi mới và hiện đại hóa đội xe. Cả hai 

nguồn tài trợ đều sẵn có cho tất cả quốc gia đang phát triển, trong 

lúc CIF cũng có thể thúc đẩy các dự án quốc gia và thu hút đồng 

tài trợ, để cung cấp tài chính cho sự phát triển bền vững của giao 

thông đô thị. 

Nguồn: CIF (2020), 

Bräuninger và cộng sự 

(2012) 

Xem thêm thông tin tại: 

https://www.climateinvest

mentfunds.org/ 

https://www.climateinvestmentfunds.org/
https://www.climateinvestmentfunds.org/
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Một lộ trình thực hiện SUMP tối ưu trong vòng 15 năm tới cần được xây dựng. Các yếu tố liên 

quan đến xác định chương trình làm việc gồm 

• sự sẵn có của nguồn tài trợ (về số lượng và thời gian phụ trội), 

• setting up an MRV system and assuring the availability of data required and   

• các giai đoạn thực hiện tuần tự, 

• thời gian cần thiết cho các nghiên cứu tính khả thi, 

• đánh giá môi trường và xã hội, 

• xem xét và phê duyệt bởi tất cả bên liên quan, 

• huy động các nguồn lực, 

• thiết lập các thỏa thuận thể chế và pháp lý cụ thể nếu được yêu cầu (như trong trường 

hợp đối tác công - tư), 

• chuẩn bị kỹ thuật chi tiết bất cứ khi nào cần thiết, 

• lựa chọn nhà cung cấp và nhà thầu, 

• thiết lập hệ thống MRV, đảm bảo tính sẵn có của dữ liệu được yêu cầu, và 

• phát triển và thực hiện chiến lược truyền thông. 

Lịch trình như vậy cũng cần có các cơ chế đánh giá định kỳ để kiểm tra và cập nhật SUMP (3 

đến 5 năm một lần), dựa trên những thách thức mới phát sinh, các sự kiện không lường trước 

được, sự nâng cấp hoặc gián đoạn công nghệ. 

Lộ trình thực hiện cũng cần xác định rõ những đơn vị nào sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các 

biện pháp khác nhau trong SUMP (gồm cả các nghiên cứu chuẩn bị), và những hỗ trợ nào 

mà họ có thể cần để thực hiện được. 

Tất cả hoạt động cần cho việc thực hiện thành công các giai đoạn này nên được xác định và 

trình bày trong một kế hoạch hành động theo thời gian cụ thể. Kế hoạch này nên bao trùm 

toàn bộ thời gian thực hiện SUMP, nhưng cần đặc biệt chú trọng vào một kế hoạch hành động 

ưu tiên ngắn hạn (5 năm) thực tế và có thể được cấp vốn, để đảm bảo giai đoạn thực hiện 

nối tiếp giai đoạn lập kế hoạch. Hầu hết thành phố cần hỗ trợ về tài chính và hoạt động để 

thực hiện các biện pháp. Câu hỏi đặt ra là những cơ chế này tồn tại hoặc cần được phát triển 

ở mức độ nào. 
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Danh sách đầu ra chính của giai đoạn lập kế hoạch biện pháp 

• Một kế hoạch tài chính hợp lý xác định cách cung cấp tài chính cho các hoạt động của 

SUMP. 

• Một tài liệu thể hiện các chỉ số cốt lõi, trong đó có cách quản lý giám sát. 

• Một kế hoạch thực hiện rõ ràng, gồm thời gian, ngân sách, phân bổ trách nhiệm và 

phác thảo các nguồn lực cần thiết. 

• Một tài liệu SUMP cuối cùng chất lượng cao, sẵn sàng để áp dụng. 

 

 

 

  

 

Hộp 21: Mục lục Chú thích của SUMP MobiliseYourCity 

 

 

 

 

 

 

 

Vào cuối quá trình lập kế hoạch, một kế hoạch sẽ được chuyển giao, tạo thành SUMP của một 

thành phố hoặc vùng đô thị. Tài liệu SUMP tóm tắt các kết quả chính của toàn bộ quá trình SUMP, 

gồm kết quả chẩn đoán di chuyển đô thị, so sánh các kịch bản, tầm nhìn SUMP, những biện 

pháp được lựa chọn, cùng kế hoạch thực hiện và giám sát. Mục lục Chú thích của SUMP 

MobiliseYourCity cung cấp thông tin và hướng dẫn dễ sử dụng về cách một tài liệu SUMP được 

xây dựng tốt nhất, và những thông tin nào nó cần chứa để tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về 

SUMP. Xem thêm hướng dẫn tại https://www.mobiliseyourcity.net/annotated-table-contents-

sustainable-urban-mobility-plans-sumps và https://changing-transport.org/toolkits/sump. 

https://www.mobiliseyourcity.net/annotated-table-contents-sustainable-urban-mobility-plans-sumps
https://www.mobiliseyourcity.net/annotated-table-contents-sustainable-urban-mobility-plans-sumps
https://changing-transport.org/toolkits/sump
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4.4 Giai đoạn 4: Thực hiện và giám sát  

Mục tiêu 

Giai đoạn thứ tư tập trung vào việc thực hiện các biện pháp và hành động liên quan được xác định 

trong SUMP, cùng với việc giám sát, đánh giá và truyền thông một cách có hệ thống. Theo phương 

diện này, đó là việc bàn giao SUMP cho các sở quy hoạch ngành, để chuẩn bị thực hiện các dự án 

theo yêu cầu của địa phương và quốc gia. Các phân tích chuyên sâu hơn như nghiên cứu tính khả thi 

được thực hiện, các cuộc đấu thầu lập kế hoạch và biện pháp xây dựng được chuẩn bị. Việc thiết lập 

hệ thống giám sát và thực hiện hệ thống này là một yếu tố quan trọng của lập kế hoạch và quản lý thực 

hiện. 

Hoạt động 

 

 

Giai đoạn này rất quan trọng, vì là quá trình chuyển đổi từ lập kế hoạch sang thực hiện, và 

chuyển giao từ đội ngũ chiến lược sang kỹ thuật. Để không làm gián đoạn quá trình và đảm 

bảo SUMP là nguyên tắc chỉ đạo như một chiến lược tổng thể, điều quan trọng là phải duy trì 

liên lạc giữa đội ngũ chiến lược và kỹ thuật (các nhà quản lý hành động). Câu hỏi đặt ra ở 

đây là làm thế nào để điều này được tổ chức một cách hiệu quả, làm thế nào để tránh tình 

trạng quá tải cho bộ máy quan chức, và liệu đội ngũ quản lý có tiếp tục hoạt động hay không. 

Để kiểm tra tình trạng chung của việc thực hiện hành động, các cuộc họp giữa những quản 

lý hành động nên được tổ chức. Điều này có thể đặc biệt khó khăn nếu ít có năng lực (nhân 

lực, công nghệ, chuyên môn kỹ thuật) để thực hiện, và không có nguồn lực để thực hiện các 

vòng phản hồi liên tục giữa thực hiện và chiến lược, hoặc cho các hoạt động dự phòng trong 

trường hợp các hành động không đi đúng định hướng. 

Một bước quan trọng khác để thực hiện là mua sắm, và trong lĩnh vực này, mua sắm công 

bền vững các sản phẩm và dịch vụ. Mua sắm thường là một trong những phần đầu của thực 
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hiện hành động, nhưng có liên quan đến toàn bộ giai đoạn thực hiện, tùy thuộc vào thời gian 

của các hành động khác nhau. Việc mua sắm các sản phẩm và dịch vụ bền vững hơn nên là 

một lựa chọn khả thi ngay cả khi giá mua cao hơn. Tuy nhiên, cần tránh bất kỳ vi phạm nào 

đối với luật pháp địa phương hoặc quốc gia. Trong thực hiện SUMP, việc này rất khó khăn, 

khi ít có cơ hội hoặc không có khung cho mua sắm công bền vững. Các khía cạnh bền vững 

có thể được xem xét để thêm vào, như các yêu cầu tối thiểu hoặc tiêu chí giải thưởng giúp 

các đề xuất đạt điểm cao hơn, và sử dụng chi phí vòng đời, thay vì giá mua duy nhất, làm tiêu 

chuẩn chi phí. 

 

 

 

Các vấn đề nên được xác định sớm thông qua giám sát, quản lý thường xuyên và có hệ thống. 

Ngoài ra, việc điều chỉnh có thể cần thiết nếu có các biện pháp, hành động hoặc công nghệ 

mới và tốt hơn, hoặc nếu kiến thức mới làm cho biện pháp trở nên lỗi thời. Về mặt này, cần 

có sự linh hoạt và thích ứng liên tục với các yêu cầu mới. 

Nhiều loại yếu tố bên trong liên quan đến lập kế hoạch (ví dụ: thời gian hoặc ngân sách) hoặc 

yếu tố bên ngoài (ví dụ: sự bất đồng của công chúng với các hành động (táo bạo), cơ quan 

lập pháp chính trị, quy trình quy định,...) có thể là khiến việc thực hiện được tán thưởng, hoặc 

dẫn đến sự sai lệch lớn so với chiến lược được thông qua. 
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Nếu, ví dụ, một biện pháp vấp phải sự phản đối mạnh mẽ, việc biến nó thành một thử nghiệm 

tạm thời hoặc thí điểm sẽ hữu ích, vì biện pháp sẽ được đánh giá sau một khoảng thời gian 

nhất định (ví dụ: một năm), sau đó giữ lại hoặc ngừng, tùy thuộc vào kết quả. Thông thường, 

sự phản đối sẽ giảm đi một khi người dân và các chính trị gia đã quen với sự thay đổi, cũng 

như thấy được những lợi ích. 

 

  

 

Hộp 22: Mandalay (Myanmar) và Vùng đô thị Medan (Indonesia) tham gia một 
quá trình SUMP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandalay và Vùng đô thị Medan (gồm Thành phố Medan, Thành phố Binjai, huyện Deli Serdang 

và một phần của huyện Karo) đã tham gia Hiệp hội Đối tác MobiliseYourCity vào năm 2020. Từ 

đầu năm 2021, cả hai thành phố đều tham gia vào quá trình xây dựng SUMP, với sự hỗ trợ tài 

chính của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), một trong những đối tác triển khai chính của Hiệp hội. 

Xét về nhân khẩu học và động lực kinh tế, những thành phố này rất khác biệt. Vùn đô thị Medan 

có dân số hơn 4,7 triệu người, trong khi Mandalay, thành phố lớn thứ haiMyanmar, có khoảng 

1,7 triệu dân. Các hoạt động kinh tế chính của Mandalay liên quan đến du lịch và thương mại, 

còn Vùng đô thị Medan là một trong những trung tâm kinh tế lớn của Quần đảo Indonesia, vì có 

hải cảng để tăng cường các hoạt động xuất nhập khẩu quốc tế. Ngoài ra, nếu việc di chuyển ở 

hai thành phố chủ yếu bị ảnh hưởng bởi tắc nghẽn giao thông do số lượng ôtô ngày càng tăng, 

thì Mandalay vẫn là thành phố có phương tiện di chuyển hàng ngày chủ yếu là xe máy với dịch 

vụ xe buýt công cộng kém, và hầu hết người đi làm ở Vùng đô thị Medan sử dụng xe buýt nhỏ 

tư nhân không chính thức.  

Ngoài các SUMP cung cấp kịch bản và giải pháp để cải thiện di chuyển trong thành phố, những 

công cụ này cũng sẽ giới thiệu cho Mandalay và Vùng đô thị Medan các phương pháp mới để 

lập kế hoạch di chuyển. Đặc biệt, phương pháp luận SUMP dựa trên sự tham gia của nhiều bên 

liên quan về kinh tế và thể chế, cũng như sự tham gia của người dân địa phương. Các SUMP 

đang được xây dựng ở những thành phố đó cũng có mục đích tạo ra và lắp đặt Đài quan sát Di 

chuyển. Về vấn đề này, quá trình SUMP đối với các thành phố ASEAN đó không chỉ là đem lại 

kết quả là một kế hoạch di chuyển, mà việc áp dụng SUMP còn đi kèm với việc tạo ra các công 

cụ thiết thực để lãnh đạo và giám sát việc thực hiện, thu thập dữ liệu về di chuyển, và điều chỉnh 

các định hướng của kế hoạch nhằm phát triển những dự án giao thông chiến lược, trọng điểm. 
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Khi việc thực hiện được triển khai, tiến độ của các hành động đã thực hiện cần được thông 

báo công khai. Bằng cách đó, người dân có thể trải nghiệm những thay đổi thực sự trong 

thành phố hoặc vùng lân cận, và có thể nhận ra họ đã cung cấp đầu vào cho quá trình lập kế 

hoạch hay chưa. Công dân và các bên liên quan, những người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi 

các hành động nhất định, cần được đặc biệt quan tâm. Về mặt này, các biện pháp thu hút sự 

tham gia của các bên liên quan và người dân cần được thực hiện lại, để đảm bảo giao tiếp 

và đối thoại là một quá trình liên tục, không chỉ dừng ở việc lập kế hoạch. 

Ngoài ra, sự tham gia của các nhà chính trị đóng vai trò thiết yếu trong quá trình thực hiện. 

Thông thường, ngay cả các chính trị gia cũng không phải là chuyên gia, họ quan tâm một số 

biện pháp và chỉ số nhất định, do đó, các chỉ số cần được trình bày dưới dạng số liệu chất 

lượng cao và dễ hiểu. Bên cạnh đó, tình hình thực hiện cần được cập nhật thường xuyên cho 

hội đồng địa phương, để nâng cao nhận thức chung và sự quan tâm đối với di chuyển đô thị. 

Tất cả điều này nhằm thúc đẩy quá trình học tập cho chính quyền địa phương. Nhờ đó, quá 

trình lập kế hoạch có thể được cải tiến liên tục. Ở mức độ đó, một cộng đồng thực hành có 

thể được tạo ra, bằng cách sử dụng nền tảng trực tuyến để chia sẻ kinh nghiệm và thực hành 

ở cấp địa phương, quốc gia hoặc khu vực. 
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Hộp 23: Nền tảng trực tuyến Cộng đồng Thực hành “Plataforma de Movilidad 
Urbana Sostenible en Latino América” 

Nền tảng trực tuyến Cộng đồng Thực hành này cung cấp cho người dùng một không 

gian họp ảo, nơi họ nhận được tin tức và thông tin về các sự kiện, hoạt động đào tạo mà 

họ quan tâm. Họ cũng có thể tương tác với các thành viên khác, lập nhóm để thảo luận, 

phản ánh và chia sẻ tài liệu cũng như kinh nghiệm về các giải pháp, bài học di chuyển 

bền vững. 

 Không gian gặp gỡ ảo dành cho học tập phối hợp hướng đến thúc đẩy các thành phố 

phát triển di chuyển dễ tiếp cận hơn và các-bon thấp hơn. Nơi này tập hợp những người 

thực hành di chuyển đô thị bền 

vững để chia sẻ thông tin liên 

quan cho thảo luận cấp vùng, trao 

đổi kinh nghiệm địa phương, hình 

thành liên minh và sự hiệp lực 

giữa các bên khác nhau, từ đó 

tăng cường hành động, phổ biến 

cơ hội đào tạo kỹ thuật chuyên 

ngành và tạo ra mạng lưới liên hệ. 

Nền tảng này được chia thành 

các nhóm chuyên đề ngoài nhóm 

chung, để đảm bảo người dùng 

giao tiếp dễ dàng về các chủ đề 

cụ thể. 

Nguồn: MobiliseYourCity 

Danh sách đầu ra chính của giai đoạn thực hiện và giám sát 

• Bảng thông tin mô tả những khía cạnh của từng hành động cho các bộ phận và cơ 

quan phụ trách việc thực hiện chúng. 

• Đặc điểm kỹ thuật cho các sản phẩm và dịch vụ xét theo khía cạnh bền vững, như yêu 

cầu tối thiểu hoặc tiêu chí thưởng, giúp người dự thầu đạt điểm cao hơn. 

• Giám sát kết quả và liên lạc thường xuyên với nhiều nhóm đối tượng khác nhau (các 

bên liên quan, công chúng, chính trị gia và hội đồng thành phố) về tiến độ thực hiện 

và cải thiện các chỉ số chiến lược (tử vong, chất lượng không khí,...). 

 



 

 

SUMP | Sustainable Urban Mobility Plans in ASEAN 

 72 

5 Tóm tắt và khuyến nghị thực hiện SUMP ở 

các thành phố ASEAN 

 

SUMP là một quá trình lập kế hoạch liên tục ở cấp địa phương hoặc vùng, hướng đến di 

chuyển đô thị bền vững. Quá trình này có đặc trưng là sự hợp tác, định hướng mục tiêu và 

sự tích hợp. Thông qua sự hợp tác của các chủ thể và người ra quyết định ở những ngành 

liên quan đến giao thông vận tải, từ cấp huyện đến cấp quốc gia, các hoạt động phù hợp với 

khả năng di chuyển cho các cấp địa phương và vùng sẽ được phối hợp. Sự phối hợp này 

dựa trên các mục tiêu và chính sách về di chuyển bền vững, cũng như biện pháp do các bên 

liên quan xác định. Trong đó, các cấu trúc làm việc được thiết lập để hỗ trợ và điều phối quá 

trình thực hiện các biện pháp cũng như giám sát tiến độ. Các mục tiêu chung và chiến lược 

di chuyển đã được thống nhất tạo điều kiện để hợp pháp hóa các giải pháp di chuyển bền 

vững, dẫn đến cải thiện khả năng tiếp cận nguồn vốn cho các biện pháp ưu tiên. 

SUMP luôn dựa trên các thực tiễn lập kế hoạch hiện hữu để bắt đầu các quá trình lập kế 

hoạch tích hợp ở cấp địa phương hoặc khu vực. Những cuộc đối thoại đã thiết lập giữa các 

bên liên quan hoặc cơ cấu làm việc tạm thời có thể được sử dụng, phát triển thêm và dần mở 

rộng thông qua tích hợp. Tùy thuộc vào tình trạng quy hoạch của địa phương hoặc vùng, các 

tài liệu quy hoạch hiện có và các quy hoạch ngành, những sản phẩm lập kế hoạch được phát 

triển theo phương thức hợp tác. Kết quả có thể là một tài liệu lập kế hoạch toàn diện mới 

(SUMP) hoặc các sản phẩm bổ sung cho kế hoạch hiện có (ví dụ: kế hoạch tổng thể). 

Khi thành phố và vùng muốn bắt đầu SUMP, những vấn đề quan trọng cần được các nhà ra 

quyết định của ASEAN giải quyết, chẳng hạn các đại diện đô thị và vùng, những người sẽ 

đưa ra các quyết định liên quan đến SUMP trong tương lai. Các vấn đề đó là làm thế nào để 

tạo ra khung và điều kiện cần thiết cho SUMP, làm thế nào để vượt qua các rào cản lớn đối 

với việc lập kế hoạch tổng hợp và quản lý các quá trình lập kế hoạch toàn diện với nhiều bên 

liên quan tham gia. Một số điều kiện tiên quyết và nền tảng của cách tiếp cận SUMP là thách 

thức đối với các quốc gia và thành phố trong khu vực ASEAN, và có thể trở thành rào cản 

cho việc tạo ra một SUMP hiệu quả. Ví dụ về những rào cản như vậy là thiếu các kế hoạch 

ngành đi trước, cơ sở dữ liệu yếu, giao thông không được kiểm soát, ít phối hợp trong quy 

hoạch và quản lý di chuyển đô thị. 

Việc “chuyển giao” cách tiếp cận SUMP sang các bối cảnh lập kế hoạch khác cần tính đến 

quy hoạch vùng, bằng cách tích hợp và điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với nhu cầu của 

các thành phố và vùng, cũng như khuôn khổ pháp lý của quốc gia. Điều này có nghĩa là một 

số giai đoạn có vẻ phù hợp hơn, và có thể tốn nhiều thời gian, nguồn lực hơn những giai đoạn 

khác (chẳng hạn giai đoạn chuẩn bị, cũng như xác định và phân bổ các nguồn lực, kinh phí). 

Để đáp ứng điều này, khái niệm SUMP đề xuất ứng dụng theo chu kỳ - tức là lặp lại - các 

bước khác nhau. Trong mọi trường hợp, cách tiếp cận SUMP phải dẫn đến một quá trình 

được điều chỉnh, có bối cảnh và cụ thể cho vùng, ưu tiên các biện pháp theo quy hoạch, chính 

sách cụ thể và thực tế giao thông của vùng đó. 

Các chương sau trình bày những rào cản chính đối với các vùng đô thị ASEAN liên quan đến 

bối cảnh quy hoạch, quá trình ra quyết định, việc cung cấp phương tiện tài chính và thu thập 

dữ liệu, cũng như đưa ra khuyến nghị cho từng lĩnh vực. Dựa trên những thách thức đó, một 



 

 

SUMP | Sustainable Urban Mobility Plans in ASEAN 

 73 

số khuyến nghị được nhấn mạnh để các bên liên quan của ASEAN cân nhắc khi xem xét việc 

thực hiện SUMP. 

Lập kế hoạch một cách chiến lược thông qua hợp tác 

Đối với quá trình ra quyết định, việc tập trung vào lập kế hoạch hợp tác và có sự tham gia của 

phương pháp tiếp cận SUMP là một vấn đề đối với các vùng đô thị lớn, nơi việc quản lý di 

chuyển đô thị không được phân biệt rõ ràng. Các vùng đô thị lớn có xu hướng được chia 

thành nhiều khu tự quản, mỗi khu có thể có hoặc chưa có cơ cấu hành chính. Việc chuyển 

đổi từ phương pháp lập kế hoạch kỹ thuật, truyền thống sang phương pháp chiến lược đòi 

hỏi sự hợp tác, tham gia nhiều hơn ở cấp thành phố và vùng, cùng một tầm nhìn dài hạn về 

di chuyển. Điều này sẽ đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn để tập hợp một nhóm quản lý di chuyển so 

với các thành phố tự quản khác đã có sẵn một nhóm. 

 

Việc trao đổi thông tin thường xuyên, sự phối hợp thể chế hóa các kế hoạch và biện pháp 

(thông qua ủy ban, hội đồng, hội nghịbàn tròn,...) là một quá trình đòi hỏi nhiều thời gian và 

có tính dài hạn. Phạm vi pháp lý của quản lý đô thị phải được thống nhất trên toàn quốc. Quy 

hoạch ngành là cần thiết, nhưng cần được bổ sung quy hoạch di chuyển liên ngành và 

vùng/đô thị có hệ thống. Trên quy mô vùng/đô thị, một nhóm chỉ đạo và điều phối có thể giúp 

tránh mâu thuẫn, chồng chéo nhiệm vụ và tạo điều kiện thuận lợi cho giao tiếp. Nhóm này 

nên tham gia các cuộc tranh luận chính trị, xã hội và kinh tế trong phát triển đô thị, để nâng 

cao vị trí của di chuyển bền vững trong chương trình nghị sự công. Do việc tổ chức thể chế 

này cần nhiều thời gian, nên sự luân chuyển chính trị có thể đóng vai trò thúc đẩy quá trình 

lập kế hoạch và thực hiện. Để tạo ra sự hiểu biết chung về quá trình tích hợp, tác động tích 

cực trong tương lai và sự cần thiết của nó, điều quan trọng là phải có sự tham gia của tất cả 

cơ quan thành phố và các bên liên quan từ khu vực di chuyển. Điều này hợp pháp hóa cách 

tiếp cận SUMP, truyền đạt quyền sở hữu chung và làm cho nó ít phụ thuộc hơn vào các ủy 

quyền chính trị. Vì lý do tương tự, điều quan trọng là phải có sự tham gia của công dân và 

các hiệp hội công dân từ sớm và xuyên suốt. Việc truyền thông rộng rãi về các mốc quan 

trọng và cơ hội tham gia vào tầm nhìn sẽ cải thiện sự gắn bó của công dân với các biện pháp, 

cũng như có tác động mạnh mẽ đến độ phủ và khả năng được chấp nhận của kế hoạch. 

 

Khuyến nghị 

1. Nâng cao nhận thức về khái niệm SUMP ở cấp thành phố và cấp quốc gia trong ASEAN, 

tức là thông qua các Chính sách Di chuyển Đô thị Quốc gia (NUMP). Điều cần thiết là 

phải nâng cao nhận thức về khái niệm SUMP ở cấp địa phương, vùng và quốc gia, từ đó tạo 

điều kiện hợp tác giữa ngành quy hoạch và các nhà hoạch định chính trị. Như vậy, sự thay 

đổi ở cấp địa phương, vùng và quốc gia trong dài hạn sẽ xuất hiện.  

 

2. Củng cố khung quốc gia về SUMP để hỗ trợ cho các thành phố và vùng, cũng như tạo 

sự ổn định chính trị. Ngoài việc nâng cao nhận thức về khái niệm SUMP ở các cấp ra quyết 

định khác nhau, việc tăng cường khung quốc gia về thực hiện SUMP ở cấp địa phương cũng 

rất cần thiết. Như vậy, sự phát triển liên tục của các SUMP tại địa phương được đảm bảo, 

mà không bị ảnh hưởng bởi sự luân chuyển chính trị trong chính phủ quốc gia. Việc cung cấp 

một khung pháp lý ở cấp quốc gia cũng sẽ giúp ích cho các thành phố và vùng trong việc thực 

hiện SUMP của họ, bằng cách tham chiếu khung pháp lý trong bối cảnh quốc gia. 
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3. Phối hợp quản trị đa cấp trong SUMP. Vai trò và trách nhiệm của các cấp chính quyền khác 

nhau liên quan đến quá trình xây dựng SUMP cần được làm rõ. Như thế, mỗi bên liên quan 

tham gia vào quá trình đều sẽ nhận thức được vai trò và sự đóng góp của họ cho SUMP. 

Điều này cũng cho phép phản ứng nhanh với khủng hoảng và thực hiện quản lý hiệu quả các 

hệ thống giao thông. Điều cần thiết nhất là sự quan tâm của các bên liên quan đến di chuyển 

bền vững, nâng cao nhận thức về nhu cầu hợp tác giữa các ngành lập kế hoạch và nhà hoạch 

định chính trị, tạo điều kiện thúc đẩy thay đổi ở cấp địa phương và vùng trong dài hạn. 

 

4. Thúc đẩy hợp tác giữa các tổ chức và các bên liên quan. Sự hợp tác giữa các tổ chức 

công và các bên liên quan bên ngoài là điều cần thiết trong xây dựng và thực hiện các SUMP. 

Sự hợp tác cho phép SUMP liên tục gắn kết với hoạt động thể chế và chính trị. Nó cũng giúp 

tích hợp SUMP vào các khung địa phương, phù hợp với các khung và chính sách quy hoạch 

của thành phố khác. Sự hợp tác của các bên liên quan là chìa khóa đảm bảo các nhu cầu và 

giải pháp đa dạng của họ được biết đến. Hợp tác với các bên liên quan tại địa phương cũng 

sẽ giúp tạo ra cảm giác sở hữu chung và tầm nhìn chung về di chuyển bền vững. 

 

5. Hợp tác và kết hợp khu vực vận tải phi chính thức trong quá trình tạo ra SUMP. Khu 

vực vận tải phi chính thức đóng góp một phần quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ vận tải 

ở các thành phố ASEAN. Do đó, điều quan trọng là thu hút lĩnh vực này tham gia trong quá 

trình tạo ra SUMP, để cung cấp hệ thống giao thông vận tải hiệu quả và cải thiện điều kiện 

làm việc cho tất cả nhà cung cấp. Việc đẩy mạnh hơn nữa hợp tác và xây dựng mối quan hệ 

đối tác với khu vực vận tải phi chính thức là điều cần thiết để hiện đại hóa thành công và tăng 

cường đổi mới. Những dịch vụ này nên được tính đến khi lập kế hoạch xây dựng cơ sở hạ 

tầng giao thông mới. Các đối tác tư nhân và việc hợp tác với khu vực vận tải phi chính thức 

cũng có thể hỗ trợ cải thiện đề xuất của họ (ví dụ: hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ tài 

chính địa phương để thực hiện thanh toán không tiếp xúc). 

 

6. Quan tâm hơn đến tác động của biến đổi khí hậu đối với ngành giao thông vận tải. Biến 

đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể tác động tiêu cực đến hệ thống giao 

thông của các thành phố ASEAN. Các nhà hoạch định chính sách, lập kế hoạch và ra quyết 

định cần hiểu rõ hơn về tác động và tính dễ bị tổn thương liên quan đến biến đổi khí hậu của 

hệ thống giao thông, để thích ứng và lập kế hoạch cho các hệ thống tích hợp, linh hoạt và 

mạnh mẽ. Việc xem xét tác động của biến đổi khí hậu đối với lĩnh vực giao thông vận tải có 

thể chuyển thành, ví dụ, tăng tốc và mở rộng quá trình chuyển đổi năng lượng của lĩnh vực 

giao thông vận tải, nhưng cũng là phối hợp với các tổ chức khác ở cấp quốc gia, vùng và địa 

phương để lồng ghép các chính sách khí hậu trong SUMP. Tác động của biến đổi khí hậu và 

các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể được giảm bớt thông qua sự hợp tác ở cấp thành 

phố và liên ngành đô thị trong thực hiện các biện pháp thích ứng, giảm thiểu. Những người 

ra quyết định cũng nên xem xét thực hiện quản lý khả năng chống chịu ở cấp thành phố và 

kết hợp lập kế hoạch khả năng chống chịu vào SUMP của họ, để chuẩn bị tốt hơn cho hệ 

thống giao thông trước các cuộc khủng hoảng trong tương lai. 

 

7. Thực hiện các dự án thí điểm và thử nghiệm SUMP. Các dự án thí điểm và thử nghiệm 

cho phép các tuyến hành động của một SUMP mới hiển thị trong thành phố. Nó cũng hữu ích 

trong quá trình đánh giá các biện pháp, và cho phép tái sản xuất chúng một cách dễ dàng ở 

các khu vực khác của thành phố. Các dự án thí điểm cũng có thể thúc đẩy việc thực hiện 

SUMP, truyền cảm hứng cho các thành phố khác xây dựng chiến lược của họ dựa trên sự 

thành công của biện pháp thí điểm. Việc hợp tác với các bên liên quan địa phương và đặc 

biệt là các bên liên quan tư nhân có thể giúp thực hiện các dự án thí điểm và thử nghiệm một 

cách nhanh chóng. 
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Tạo đòn bẩy tài chính cho SUMP 

Một trong những rào cản lớn nhất đối với SUMP là khả năng tài chính hạn chế của các vùng 

đô thị. SUMP thường liên quan đến các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn và phát triển hoặc 

hiện đại hóa các phương tiện giao thông công cộng. Với cách tiếp cận tổng hợp của kế hoạch 

chiến lược, việc xác định các biện pháp hiệu quả nhất một cách minh bạch và có trách nhiệm 

sẽ trở nên dễ dàng hơn. Để cải thiện khả năng vay vốn của SUMP, các dự án được đề xuất 

cần cung cấp lợi tức đầu tư vững chắc, xác định rõ tất cả CAPEX và OPEX, tích hợp một 

cách lý tưởng các chi phí bên ngoài để chứng minh thêm nhu cầu đầu tư. Tại các vùng đô thị 

của ASEAN, tỷ lệ sở hữu ôtô tư nhân đang tăng đặc biệt mạnh, tắc nghẽn và ô nhiễm không 

khí vượt quá ngưỡng nghiêm trọng. Do đó, việc nội bộ hóa chi phí và tính toán các thiệt hại 

bảo lưu cho di chuyển bền vững là cần thiết để tạo đòn bẩy tài chính. Các thành phố có thể 

kết hợp nguồn tài trợ công - tư, đồng thời tận dụng các khoản viện trợ và cho vay quốc tế 

trong Tài chính Khí hậu. 

 

Đầu tư vào SUMP có thể là thách thức trong một số trường hợp, nếu lợi ích và lợi tức đầu tư 

của việc thực hiện SUMP không rõ ràng. Tuy nhiên, việc đầu tư vào phát triển và thực hiện 

SUMP sẽ mang lại lợi ích trong các lĩnh vực khác ở cấp địa phương, vùng và quốc gia. SUMP 

giúp đa dạng hóa lựa chọn di chuyển, bằng cách cung cấp các phương thức thay thế việc sử 

dụng ôtô cá nhân, điều có thể đảo ngược xu hướng sử dụng ôtô ngày càng tăng và giảm mức 

độ tắc nghẽn. Việc thực hiện các chính sách SUMP cũng có thể dẫn đến giảm ô nhiễm không 

khí, góp phần ngăn ngừa tử vong, cũng như mang lại lợi ích kinh tế và xã hội liên quan đến 

cải thiện ô nhiễm không khí (xem phần 3.1). Việc giao thông công cộng và phương thức giao 

thông chủ động được khuyến khích trong SUMP có thể nâng cao sức khỏe người dân và 

đóng góp hiệu quả cho giải quyết các vấn đề an toàn đường bộ. Nhìn chung, những lợi ích 

liên quan đến việc thực hiện SUMP góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, nội tại hóa các 

chi phí liên quan đến tác nhân tiêu cực bên ngoài của hệ thống giao thông truyền thống. 

 

21 Municipal Arad, 2017. Planul de Mobilitate Urbana  Durabila  al Municipiului Arad, trang 288-289 

Khuyến nghị 

8. Tính đến lợi ích của giao thông vận tải không chính thức khi lập kế hoạch SUMP. Giao 

thông vận tải phi chính thức có mặt ở khắp các quốc gia thành viên ASEAN, cung cấp dịch 

vụ bổ sung cho giao thông công cộng và dịch vụ tư nhân thông thường. Điều cần làm là tính 

đến lợi ích này khi lập kế hoạch SUMP. Như vậy, tính bổ sung được thúc đẩy thay cho cạnh 

tranh, bằng cách tránh đầu tư phát triển dịch vụ tương tự ở giao thông công cộng. Việc tích 

hợp giao thông vận tải phi chính thức trong SUMP có thể đòi hỏi sự cải cách ở lĩnh vực này, 

thông qua các mô hình tổ chức và kinh doanh mới, khung pháp lý chặt chẽ hơn và đầu tư 

công. 

9. Tiến hành phân tích chi phí - lợi ích trước khi thực hiện SUMP. Các thành phố có thể tiến 

hành phân tích chi phí - lợi ích khi quyết định các biện pháp cho SUMP, tương tự như khi 

Arad (Romania) nhận thấy sẽ thu được 2,2 triệu euro cho mỗi 1 triệu euro đầu tư21. 
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Sử dụng công cụ số hỗ trợ SUMP 

Về yêu cầu kỹ thuật, kỹ thuật lập kế hoạch chiến lược đòi hỏi các công cụ mô hình hóa giao 

thông vận tải và cơ sở dữ liệu vững chắc, điều thường không có sẵn. Bằng cách đầu tư vào 

số hóa giao thông và đa dạng hóa việc thu thập dữ liệu liên quan, các thành phố có thể dần 

cung cấp thêm thông tin cho quá trình ra quyết định và lập kế hoạch. Việc số hóa giao thông 

vận tải giúp bao quát dễ dàng quá trình lập kế hoạch, nhưng cũng có tác động đáng kể trong 

việc thu hẹp khoảng cách lớn trong dữ liệu, ví dụ về phụ nữ, các phương thức vận tải truyền 

thống, không đăng ký và mẫu đi lại. Ngoài việc lập mô hình giao thông, số hóa và các định 

dạng trực tuyến là nền tảng phù hợp với các chương trình tham gia của người dân, đẩy nhanh 

việc truyền thông các dự án mới 

 

Khuyến nghị 

10. Trong trường hợp cơ sở dữ liệu yếu, ưu tiên chất lượng và tính đều đặn hơn số lượng 

trong quá trình thu thập. Khi việc thu thập dữ liệu gặp khó khăn, các nhà hoạch định và ra 

quyết định có thể tự giới hạn xuống số lượng dữ liệu nhỏ hơn. Việc cập nhật tình trạng chung 

thường xuyên sẽ hữu ích hơn là tiến hành phân tích rất chi tiết 10 năm một lần. Để giảm bớt 

công sức thu thập dữ liệu, các nhà ra quyết định của ASEAN có thể sử dụng dữ liệu hiện có 

do các tổ chức khác thu thập, hoặc hợp tác với các tổ chức khác càng nhiều càng tốt. 

11. Tạo ra một cộng đồng thực hành để trao đổi kiến thức và thực hành lập kế hoạch giữa 

các thành phố và quốc gia ASEAN. Các thành phố ASEAN có thể hưởng lợi từ việc ứng 

dụng biện pháp di chuyển bền vững đã được thực hiện ở những thành phố hoặc quốc gia đối 

tác khác. Việc tạo ra cộng đồng các nền tảng thực hành, nơi những kiến thức và thực hành 

đó có thể tính phí, là điều cần thiết để các quốc gia thành viên ASEAN và các thành phố học 

hỏi lẫn nhau. Một cách tiếp cận tương tự cách các thành phố Mỹ Latinh thực hiện SUMP 

nhằm tạo ra nền tảng trực tuyến cho cộng đồng thực hành có thể được áp dụng (xem hộp 

23). 
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