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Tóm tắt: Đô thị hoá là xu hướng đang diễn ra mạnh mẽ ở các quốc gia, trong đó có Việt Nam. 

Các thành phố lớn của Việt Nam như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đang có sự phát triển mạnh mẽ 

với lợi thế và đặc thù riêng. Vì vậy, cần thiết phải thể chế và xây dựng khung pháp lí phù hợp nhằm 

tạo tiền đề và thúc đẩy sự phát triển của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Xây dựng mô hình chính 

quyền đô thị ở Thành phố Hồ Chí Minh nhằm thực hiện hiệu quả quá trình quản trị quốc gia tại địa 

phương, đồng thời thực tiễn mô hình chính quyền đô thị ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là những kinh 

nghiệm hữu ích cho việc xây dựng mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, thực hiện khát 

vọng phát triển đất nước. 
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URBAN ADMINISTRATION MODEL IN HO CHI MINH CITY - SOME EXPERIENCE FOR 

HANOI AND THE NEED FOR AMENDING THE METROPOLIS LAW 

Abstract: Urbanization is a trend taking place firmly in countries including Vietnam; Vietnam's 

major cities such as Hanoi and Ho Chi Minh City are developing strongly with their advantages and 

characteristics. Therefore, it is necessary to have an appropriate institutional and legal framework 

to create a foundation for promoting the development of these cities. Building the urban 

administration model in Ho Chi Minh City is a way to implement the national governance process in 

the locality effectively. At the same time, the practicality of this city will be a valuable experience 

for Hanoi in building an urban administration model to actualize the country's development 

aspirations next time. 
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1. Tổng quan về mô hình chính quyền 

đô thị  

Đô thị hoá được coi là tiến trình phát 

triển tự nhiên của xã hội loài người, điều 

này cũng đồng nghĩa với việc các quốc gia 

buộc phải tìm kiếm mô hình quản trị mới 

nhằm đạt được các mục tiêu phát triển toàn 

diện, nhất là trong bối cảnh hội nhập sâu  
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