
Thành phố lớn và khủng long chưa chịu chết! 
Nhà báo Trần Trung Chính  

   

Khoảng 2,2 triệu người đã rời bỏ các thành phố lớn trong đại dịch và 

chừng 42% trong số này cho biết sẽ không quay trở lại (1). Phải chăng các 

thành phố lớn không còn là nơi an toàn bền vững, sức chống chịu dịch 

bệnh của chúng yếu hơn những tổ chức định cư nhỏ? Bài viết này từ vị thế 

nhỏ nhìn ra những cái lớn hơn nó. 

Hà Nội trong một mùa đông khắc nghiệt. Tôi rảo bước cố thoát cơn gió lạnh buốt thấu xương quất 

xuống con ngõ hẹp để vào nhà người bạn ở phố Mã Mây. Nghe tôi than gió quá, bạn bảo: “Vì tòa 

nhà to kế bên đấy, gió Bắc tràn tới va vào bức tường cao 13 tầng của nó trút như lốc xuống con 

ngõ hẹp hun hút này. 

Tháng trước một cụ lò dò ra ngõ ngã lăn, con cháu bế vào nhà thì cứng hàm rồi”. 

Sống bên tòa nhà to 

Nhà một bạn khác có quán cà phê kế tòa “tổ hợp thương mại, dịch vụ” hơn 20 tầng, bình thường 

chỉ thoang thoảng thối, nhưng những hôm “trở  trời” (đổi gió, thay đổi thời tiết…) xú uế thoát từ 

các nắp ga cống của công trình hoành tráng bốc lên nồng nặc. Ông chủ than: “Khách chạy mất 

dép, khí ấy độc lắm hả ông?”. 

Chuyện thứ nhất, người ta gọi giống hiện tượng “gió vách núi”, ở đô thị là hiệu ứng downdraught 

xuất hiện khi gió va vào một tòa nhà, không lối thoát sẽ  chuyển hướng, áp lực không khí lao xuống 

làm tăng tốc độ gió từ 40km/h lên 55km/h, nếu 60km/h gió đủ sức thổi bay người.  

Chuyện thứ hai, quá trình phân hủy các chất thải hữu cơ có trong nước thải tạo ra khí hydrogen 

sulfide (H2S), khí metan (CH4)… gây mùi hôi thối và tất nhiên rất độc (nồng độ cao, kéo dài ảnh 

hưởng mắt, phổi, mất ý thức, thậm chí tử vong) và chất thải hữu cơ còn là nguồn thức ăn dồi dào 

của vi sinh vật có trong cống rãnh. Có thể hình dung “quần xã vi sinh vật - virus, ty thể” ấy như 

Coronavirus mắt người không nhìn  thấy, thoát lên từ ga cống theo khí thải, nhất là khi tương tác 



  

Ngõ hẹp bên nhà cao tầng (phố Mã Mây, Hà Nội). Ảnh: CTV 

với bụi mịn PM 2.5 
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này gây tắc phố, tiếng ồn, hơi nóng tỏa ra từ muôn thiết bị của tòa nhà… bào mòn sức chịu đựng 

của gia đình ông ấy. Luôn tiện nói, đô thị thế giới hầu như không có loại công trình lớn đột khởi 

được cấp phép xây chen, gây mất cân bằng vật lý trong các khu phố nhỏ thấp tầng như ở Việt Nam. 

Nghĩa là tiếp cận qua một hiện tượng vật lý hay sinh hóa cũng đều cho thấy sống bên “ông hàng 

xóm to lớn” không an toàn lắm cho sức khỏe cả nhà hai quý ông.  

Ở kề thành phố lớn 

Không thể phủ nhận các thành phố lớn mang lại nhiều việc làm, cung cấp nhiều dịch vụ công - tư, 

thậm chí con người được coi là “văn minh hơn tỉnh lẻ”, nhưng những hệ lụy của nó lại ít được 

nhắc đến. 

Thức ăn chẳng hạn, thành phố không cấu tạo/tổ chức như cái làng của nông dân với xung quanh 

là đất đai sinh thức ăn. Nhìn chung nó gồm những lao động phi nông nghiệp và có khuynh hướng 

loại ruộng đồng khỏi cơ thể nó (đô thị hóa), dù thành phố vẫn lấy thức ăn từ lao động nông dân 

trên đất đai nông nghiệp.  

 

Những người nông dân tham gia xây thành phố. Ảnh: CTV 



Vậy khi vùng nông nghiệp bị đẩy ra xa thành phố thì nông sản (động, thực vật) cần đường giao 

thông, phương tiện vận tải, kho bãi chứa, cửa hàng phân phối… để đến tay người tiêu thụ, rồi sau 

tiêu hóa các chất thải phải chở ngược ra chôn lấp, thiêu hủy… Ở mỗi công đoạn đó lại cần số người 

vận hành và họ cũng cần tiêu thụ thức ăn, cần diện tích đất để sinh thức ăn cho họ, cho vật nuôi 

của họ... Nghĩa là cần một tính toán sử dụng đất rộng hơn nhiều cùng với đất ở, bao gồm cả chuỗi 

sản xuất, cung ứng thức ăn cho thành phố, chứ không phải mỗi lãnh địa trong thành phố.  

Tư tưởng này có từ thời Trung Hoa cổ đại áp dụng trong quy hoạch sử dụng đất có tên “Thặng 

mã” là “từ địa tới ấp, lấy nền tảng là đất” tính sức chứa/ mang của đất (2). Trong khoa học ngày nay 

nó được thể hiện/ sử dụng bằng kết quả tính toán cụ thể của hai nhà khoa học Brenda và Robert 

Vale (Anh) cho chuỗi sản xuất, cung ứng thức ăn theo phương pháp ecological footprint “dấu chân 

sinh thái” (quy mọi hoạt động tiêu thụ năng lượng của con người về diện tích đất) được coi là gần 

đúng lên tới 1,3 ha/người (3).  

Như vậy thành phố 100.000 người cần tới 130.000 ha, hoặc để có đủ thức ăn cho thành phố 10 

triệu dân nó cần nằm ở trung tâm của đường tròn đất sản xuất có đường kính khoảng 400 km. Bằng 

cách này họ đã tính được diện tích đất cần để cung cấp thức ăn cho Hồng Kông dân số 7 triệu 

người là 91.000 km2 , gấp 85 lần tổng diện tích của nó. Kết luận chung: “Diện tích cần để nuôi 

dưỡng một thành phố thường vào khoảng 10 đến 100 lần diện tích của bản thân thành phố đó”, 

dao động do phụ thuộc vào mật độ dân cư, độ mầu của đất, kỹ thuật canh tác, chế độ ăn… Tức là 

phổ biến, các thành phố (không thể khác) đã lấy thức ăn và năng lượng từ ngoài lãnh thổ có hạn 

của mình. 

Nhưng  không chỉ thức ăn, các công trình xây dựng cũng thế, với mức tiêu thụ khoảng 20 tỷ viên 

gạch xây mỗi năm như hiện nay, Việt Nam phải tiêu tốn khoảng 3.000 ha đất canh tác mỗi năm để 

làm gạch. Dứt khoát là Hà Nội, TP.HCM đều đang xài đất canh tác của những địa phương hàng 

xóm. Còn trong mức tiêu thụ đá xây dựng khoảng 180 triệu m3/năm thì có bao dãy núi thuộc các 

tỉnh có mỏ đá đã tan vào những khối nhà chọc trời ở hai thành phố siêu lớn này? Chỉ riêng  huyện 

Lương Sơn (Hòa Bình) giáp ranh Hà Nội có tới 36 mỏ khai thác đá, 2 nhà máy xi măng, 13 nhà 

máy sản xuất gạch…  Rồi  từ Hà Nội  khối lượng chất thải rắn xây dựng ấy  (không tính  chất thải  



 

Hình ảnh một xóm trọ kề Khu công nghiệp Lê Minh Xuân (TP.HCM). 

 

khác) lại được chuyển 

ngược ra ngoài tới các 

bãi chôn lấp khoảng 

3.200 tấn/ngày, chất 

thải rắn công nghiệp 

khoảng 750 

tấn/ngày (4)... Nhưng 

các “tỉnh lẻ” cận kề 

thành phố lớn không 

chỉ bị tiêu hao nhanh 

nguồn tài nguyên, mà 

nguồn nhân lực cũng 

suy kiệt. Bạn có thể 

gặp nhiều gia đình 

nông dân các tỉnh lân 

cận Hà Nội, TP.HCM 

- nơi cứ 1.000 người 

dân sống thì có tới gần 

200 người là dân nhập 

cư, cao gấp 2,7 lần 

mức chung của cả 

nước (5) - trong hoàn 

cảnh chỉ có người già 

nuôi cháu, bố mẹ 

chúng đều đi làm thuê  

“trên thành phố, lâu lâu mới về thăm con”. Không khó để hình dung tương lai của những gia đình 

đó, về sự lớn lên của những đứa trẻ thiếu sự chăm sóc của bố mẹ, triển vọng hình thành nhân cách 

của chúng, những người già không thể nương tựa con cái vào lúc họ cần nhất, những sinh lực trẻ 



bị hút vào thành phố lớn chỉ quay về cố hương khi đã bị vắt cạn sức thanh xuân hoặc bệnh tật, 

hoạn nạn… Kết cục nào, dẫu chưa đoan chắc, thì cũng khiến các mối liên kết gia đình, dòng họ, 

xóm giềng vốn hợp nên cấu trúc văn hóa khá vững chắc của người Việt bị tổn thương nặng nề.  

 

 

Khai thác đá xây dựng ở Lương Sơn tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Vietnamplus 

 “Đô thị hóa cưỡng bức” có nguyên nhân từ đất đai giá rẻ, giúp nhà đầu tư thu lời từ chênh lệch 

địa tô. Hậu quả là thành phố lớn lấy đi đất đai, tài nguyên, con người và cơ hội phát triển của các 

tổ chức định cư nhỏ hơn, nhưng thành tích GDP chủ yếu được tính cho nó bằng nền kinh tế thâm 

dụng đất đai và nhân công.  

Khủng long chết chưa? 

Tiết kiệm, giàu có nhờ tích tụ dân số được xem như một slogan của thời đại “đô thị hóa là hệ quả 

của công nghiệp hóa”. Do mật độ dân số cao thuận lợi trong cung cấp điện năng, việc làm, tiêu 



thụ các loại dịch vụ, rồi nhu cầu của dân số lớn lại đòi hỏi sức sản suất với sản lượng cao hơn 

nữa, cần tới diện tích rộng hơn nữa... Đó là cơ hội/lý do cho thành phố lớn bành trướng không 

ngừng bằng các cuộc sáp nhập/thôn tính những địa phương lân cận vào lãnh thổ hành chính của 

nó.  

 

Các đô thị mới của Hà Nội mở rộng bị cho là đã xây vào hành lang thoát lũ của sông Hồng sang 

lưu vực sông Đáy, Nhuệ đã khiến nhiều khu vực dân cư các huyện Chương Mỹ, Quốc Oai, Hoài 

Đức, Mỹ Đức (Hà Tây cũ) lâm vào thảm cảnh ngập lụt kéo dài trong mỗi mùa mưa. Ảnh: Dân Việt 

Cuộc kháng cự trước sự xâm lấn của thành phố lớn để tìm lại sự cân bằng chung, cho phép các tổ 

chức định cư nhỏ hơn cùng tồn tại, chỉ thực sự bắt đầu có hiệu quả với các vũ khí là công nghệ 

mới. Đó là sự phát triển của công nghệ với các thiết bị khai thác năng lượng tái tạo (nắng, gió…) 

tại chỗ, được sử dụng ngày càng phổ biến đã giúp những đơn vị định cư nhỏ có thể sản xuất hàng 

hóa tại chỗ, việc làm tại chỗ, trong không gian canh tác cho thức ăn tại chỗ, các thông tin giao dịch 

cũng được thực hiện tại chỗ... Quá trình này đang dần hiện thực hóa mơ ước “ly nông bất ly hương” 

của những người lao động mong muốn được sống trong môi trường văn hóa ở quê hương mình, 

những người đã trả lời không muốn quay lại thành phố. 



 

Sau khi mở rộng đất gấp ba lần, nhiều khu đô thị rộng tới hàng trăm, hàng chục ngàn ha mọc 

lên trên đất “Hà Nội mở rộng” nhưng  bỏ hoang đã hơn 10 năm qua ở Hoài Đức, Chương Mỹ, 

Quốc Oai, Mê Linh... Ảnh: TL 

 

Các nhà khoa học thế giới nghiên cứu sự cân bằng giữa các thành phần sự sống coi hệ sinh thái tự 

nhiên là mô hình cơ bản. Trong một cánh rừng nguyên sinh chẳng hạn, cây cổ thụ không cần lấy 

đi sự sống của các loài thân thảo nhỏ hơn nó, hay động vật lớn ăn thịt chỉ ăn khi cần mà không tận 

diệt thú nhỏ, tất cả các loài từ động thực vật đến thế giới vi sinh đều cần nhau/tương tác và cùng 

tồn tại. Trào lưu tư duy sinh thái khởi từ hệ sinh thái tự nhiên đang dần có vai trò dẫn đường trong 

công cuộc tổ chức lại các lãnh thổ khi bước sang thời hậu công nghiệp, để trả lời cho câu hỏi phát 

triển đô thị tập trung dày đặc hay phân tán, đâu là ngưỡng của nó?  

Một trong số giả thuyết về sự tuyệt chủng loài khủng long là do trái đất không đủ thức ăn nuôi 

kích thước khổng lồ của nó, chính kích thước ấy hại nó. Nhưng trước khi tự hại, khủng long đã 

kịp hại vô số sinh vật nhỏ hơn nó. Loài người tiến bộ tôn trọng sự cân bằng sinh thái với quy mô 

các lãnh thổ ổn định trong quá trình tiến hóa, mà không cần đến các dạng thức “khủng long”, các 



khuynh hướng phát triển siêu lớn, dị thường kiểu như những đế chế đại Đức, đại Hán hay đại Nga. 

Bởi sự tập trung quyền lực và bành trướng lãnh thổ quá mức của các đại đế hay hoàng đế đã là câu 

chuyện dẫn tới “số phận khủng long”, chuyện của lịch sử về một giai đoạn sự sống từng bị hủy 

diệt.  

 

Dự án đô thị hàng ngàn ha bị bỏ hoang, gây lãng phí nghiêm trọng tại huyện Mê Linh, Hà Nội... 
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