Tiến trình “cộng đồng cùng nhau Quy hoạch và xây dựng nhà ở” tại
TP Hải Dương và sự nhân rộng mô hình trong mạng lưới quốc gia
Tiến trình cộng đồng cùng nhau quy hoạch và xây dựng nhà ở tại Khu tập
thể May 1 Khu 9 Phường Nguyễn Trãi TP Hải Dương
Khu tập thể xí nghiệp May 1 thuộc khu dân cư số 9 Phường Nguyễn Trãi TP Hải Dương
được xây dựng từ những năm 60, gồm những căn hộ diện tích rất nhỏ hẹp (9-15m2), có
tường xây bằng gạch và lợp mái ngói, được phân cho công nhân của xí nghiệp trong
thời bao cấp.
Người dân đã nhiều lần làm đơn xin phép được cấp chủ quyền đất và tự xây dựng lại
nhà ở do các căn hộ lâu năm đã xuống cấp trầm trọng, nhưng không được chấp nhận vì
diện tích căn hộ quá nhỏ (theo luật xây dựng VN, tại các khu dân cư hiện hữu thì diện
tích đất tối thiểu là 25m2 mới được cấp phép xây dựng).
Cùng với thời gian, các cụm dân cư bao quanh khu tập thể lần lượt cải tạo, xây dựng
mới nhà ở, nâng cấp hạ tầng, tôn cao nền đường.. khiến khu tập thể xí nghiệp May1
thành một vùng trũng, dễ dàng ngập lụt sau những cơn mưa nhỏ. Đặc biệt là dân cư
trong khu tập thể này dùng chung một dãy nhà vệ sinh không tự hoại, nên khi ngập lụt
đã gây ô nhiễm trầm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.
Chính quyền TP nhiều rất muốn giải quyết tình trạng này, nhưng còn gặp bế tắc vì chưa
tìm được quỹ đất và kinh phí để bố trí tái định cư .

Mặ bằng hiện trạng

Hình ảnh hiện trạng

Nhà vệ sinh chung rất ô nhiễm mất vệ sinh nên người dân đã đề xuất vay tiền từ dự án
nhỏ của chương trình ACCA nhưng khi vài ba hộ gia đình đầu tiên làm xong nhà vệ
sinh, thì nước thải không thoát được theo đường cống (do khu vực này thấp hơn đường
cống chính của Tp) mà “trào ngược “ lên đường, bốc mùi hôi khiến người dân bức xúc
hơn và việc xây dựng nhà vệ sinh của các hộ kế tiếp phải dừng lại.
Tháng 4/2010: Kiến trúc sư Lê Như Ngà là một thành viên của nhóm Chuyên viên trẻ
tình nguyện (YP) của Mạng lưới Quỹ phát tiển cộng đồng (CDF) quốc gia đã dành thời
gian mỗi cuối tuần để đến thăm cộng đồng, trò chuyện với từng người dân trong khu tập
thể để lắng nghe câu chuyện của họ và tìm kiếm “thủ lĩnh cộng đồng”, tìm ra nội lực của
cộng đồng để họ có thể vượt lên hoàn cảnh bằng chính sáng kiến của họ
Với sự hỗ trợ của YP, họ nhận thấy hiện trạng khu tập thể không thiếu quỹ đất mà do
cách sắp xếp không hợp lý, phần đất trống, bỏ không vẫn còn và đã cùng nhau ngồi sắp
xếp lại các hộ gia đình sao cho hợp lý để diện tích các hộ có thể tăng lên. Nhận được sự
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đồng tình của chính quyền phường và Tp, cộng đồng bắt đầu từng bước tự sắp xếp lại
khu ở của mình

Tháng 6/2010 :

Họp bàn phương sắp xếp lại nhà ở

Với sự hỗ trợ của HIệp Hội các Đô thị Việt Nam ( ACVN) và Liên Minh Quyền Nhà ở
Châu Á, tháng 6/2010, lãnh đạo cộng đồng đã tham dự Hội nghị Kiến trúc sư cộng đồng
và tham quan học tập kinh nghiệm cộng đồng cùng nhau Quy hoạch và xây dựng Nhà
ở TP Chiang Mai, tại Thái Lan.

Sau chuyến tham quan, cộng đồng bắt đầu cùng nhau góp tiền tiết kiệm để để tiến hành
làm cống thoát nước và làm đường nội bộ

Tháng 7/2011: Cộng đồng cùng nhau phá dỡ 5 căn hộ ở dãy giữa bố trí vào các vị trí
đất còn trống đảm bảo diện tích mỗi hộ khoảng 25m2. Do có một số gia đình mới sửa
nhà nay phải phá bỏ, nên các hộ gia đình trong khu tập thể đã cùng nhau đóng góp mỗi
hộ 1,5 tr đồng để có 1 khoản tiền hỗ trợ cho các gia đình đó

Phương án di chuyển

Cùng nhau phá dỡ

Đẽo gạch để tận dụng xây
hố ga
2

Tháng 8-9/2010:
Làm cống thoát nước và đường nội bộ rộng 4m

Sơ đồ đường nội bộ (màu xanh)

Xây cống thoát nước

Cộng đồng cùng với sự hỗ trợ của nhóm kiến trúc sư tình nguyện thiết kế nhà ở

Tháng10/2010: Ba hộ gia đình lần đầu tiên tiến hành xây dựng nhà theo thiết kế đã
thống nhất

Mặt bằng nhà mới 17 hộ

Các hộ bắt đầu xây nhà
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Tháng 01/2011:
KTT May1: 3 căn nhà đầu tiên đã xây dựng xong phần thô và 4 gia đình tiếp theo đã
khởi công xây dựng.

3 căn nhà đầu tiên

Các ngôi nhà tiếp theo bắt đầu xây dựng

Tháng 06/2011:
KTT May1: 11 hộ gia đình đã xây thô xong và chuẩn bị hoàn thiện, các hộ còn lại cũng
sắp tiến hành xây dựng,

Tiếp tục thương lượng các hộ thuộc dãy ngang sắp xếp lại để mở thẳng đường nội bộ ra
đường Chi Lăng
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Nhân rộng mô hình đến các KTT khác tại TP Hải Dương
Ngày 12-13/12/2010: Hội thảo “Xây dựng Quỹ phát triển cộng đồng và mạng lưới cộng
đồng ở các đô thị Việt Nam” được tổ chức tại Hải Dương

Chia sẻ kinh nghiệm

Đến thăm KTT
May 1
Ngày 19/12/2010: Sau khi được học tập kinh nghiệm của các cộng đồng đi trước tại hội
thảo, Cộng đồng KTT thảm len đã có buổi họp đầu tiên, khởi đầu cho tiến trình nhà ở tại
đây

Cô Hoà (Lãnh đạo cộng

Chú Sinh (KTT May 1) chia

PCT P. Thanh Bình phát biểu

Cùng nhau đo vẽ hiện trạng
KTT Thảm Len khu 18 Phường Thanh Bình TP Hải Dương là khu tập thể tương tự như
khu tập thể May1, bao gồm 26 hộ gia đình đang sống trong những gian nhà chật hẹp
xuống cấp có thể đổ xuống bất cứ lúc nào, môi trường ô nhiễm ảnh hưởng nghiêm trọng
đến sức khoẻ của cộng đồng
Ngày 22/12/2010: Cộng đồng KTT thảm len gửi đơn xin nâng cấp, sửa chữa nhà ở, đến
26/01/2011 UBND TP trả lời trong đó có ý: ”Khu vực này dự kiến quy hoạch lại nhằm
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đảm bảo quy định về diện tích đất ở cho các hộ dân và đang chờ phương án xử lý về
nhà đất do đó chưa được phép xây dựng nhà ở”
Tháng 01/2011: Cộng đồng KTT Thảm Len tiếp tục những buổi họp chung bàn về
phương án sắp xếp quy hoạch sao cho đủ diện tích theo quy định trong quy chuẩn của
nhà nước vàxây dựng quỹ tiết kiệm cộng đồng

mặt bằng hiện trạng

Phương án quy hoạch

Ngày 28/02/2011: Cộng đồng KTT Thảm Len gửi đơn xin tái định cư tại chỗ kèm theo
phương án quy hoạch đã họp bàn lên UBND TP Hải Dương và các cơ quan có liên quan
khác.
Tháng 05/2011: Tại Hội thảo Mạng lưới Quỹ Phát triển cộng đồng Quốc gia, nhiều vấn
đề khó khăn về nhà ở đã được đưa ra để họp bàn, đã có những tắc động tích cực đến
tiến trình nhà ở cộng đồng KTT Thảm Len nói riêng và tiến trình nhà ở cả nước nói
chung.

Thăm học tập kinh nghiệm tại các khu nhà ở tại Vinh
Sau Hội thảo Cộng đồng KTT Thảm Len bắt đầu nhận được những tín hiệu đồng thuận
từ phía các cơ quan chức năng của TP Hải Dương
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Ngày 04/07/2011: Thành phố đã có thông báo chính thức đồng ý cộng đồng Thảm len
được tái định cư tại chỗ, và thông báo đến các cơ quan liên quan hoàn tất hồ sơ để trình
tỉnh phê duyệt phương án quy hoạch
Ngày 07/07/2011: Cộng đồng KTT Thảm Len đã tổ chức họp để:
- Thông báo ý kiến phúc đáp của UBND TP chấp thuận phương án QH của cộng đồng
- Thông qua phương án quy hoạch với cả 26 hộ gia đình
- Kế hoạch tiếp theo phối hợp cùng các cơ quan liên quan để sớm hoàn thành hồ sơ
phê duyệt quy hoạch

Ngày 13/07/2011:
Văn phòng Điều Phối Quốc gia Quỹ Phát Triển Cộng Đồng đã có chuyến công tác và
việc với Ban chỉ đạo Quỹ PT CĐ TP Hải Dương để tiếp tục thúc đẩy hỗ trợ các cộng
đồng
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Nhân rộng bài học thành công của TP Hải Dương đến các TP
khác trong Mạng lưới Quỹ Phát triển cộng đồng Quốc gia:
Tại TP Hưng Yên
Ngày 27/02/2011: Lãnh đạo cộng đồng KTT May 1 ( ông Khải & ông Sinh) và cô KTT
Thảm Lan ( bà Hòa) đã được mời đến chia sẻ kinh nghiệm tại buổi khảo sát các khu tập
thể cũ trên địa bàn thành phố Hưng Yên

Nhiều bức xúc về vấn đề nhà ở đã được các cộng đồng đưa ra trong đợt khảo sát
Ngày 14/07/2011: Đoàn công tác của Văn phòng Điều phối Quỹ Phát triển cộng đồng
Quốc gia đã làm việc tại TP Hưng Yên để:
-

Trao đổi với TP về hoạt động của Quỹ Phát triển cộng đồng TP Hưng Yên và kế
hoạch khảo sát hiện trạng các khu dân cư thu nhập thấp trên địa bàn toàn TP
Hưng Yên để xác định các cộng đồng ưu tiên thực hiện dự án nâng cấp hạ tầng
và nhà ở trong giai đoạn tiếp theo

-

Giới thiệu với TP và đại diện cộng đồng các khu TT phương pháp “cộng đồng
cùng nhau Quy hoạch và xây dựng Nhà ở” đang được thực hiện rộng rãi tại
các Quốc gia châu Á và 01 số TP ở Việt Nam, đồng thời trao đổi về chính
sách/kế hoạch của TP đối với việc nâng cấp các khu nhà tập thể của TP Hưng
Yên.

Kết quả sau buổi trao đổi đại diện Khu Tập Thể Đay đã rất quyết tâm và muốn thực hiện
theo chương trình
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Tại Tam Kỳ
Chương trình Tâp huấn “Khảo sát hiện trạng các khu thu nhập thấp có sự tham gia của
cộng đồng” dành cho Thư ký Quỹ Phát triển cộng đồng của các TP khu vực Nam trung
bộ và Tây Nguyên đã được tổ chức tại TP Tam Kỳ ( ngày 29/06-02/07/2011) .
Trong đợt khảo sát các khu thu nhập thấp trên địa bàn toàn TP đã phát hiện 3 khu tập
thể cũ đang có nhu cầu nâng cấp là Khu tập thể Bệnh Viện, Khu tập thể Trường Tài
chính cũ và Khu tập thể Đường sắt.

Một số hình ảnh các khu tập thể cũ ở Thành phố Tam kỳ
Sau khi các đại diện các khu tập thể được chia sẻ kinh nghiệm của các khu tập thể ở
TP Hải Dương, họ đã rất quyết tâm sẽ gắn kết để sớm tìm ra phương hướng nâng cấp
nhà ở của họ.
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