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Tóm tắt: 
 

Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số phát triển xanh và bền vững cho các đô 

thị lớn ở Việt Nam. Từ các quan điểm, khái niệm, mục tiêu phát triển xanh và bền vững đô thị các 

tác giả đã tiếp cận vấn đề với phương pháp luận khoa học, thực tiễn ở điều kiện đô thị nước ta, 

tham khảo các chương trình phát triển xanh của một số đô thị được gọi là xanh trên thế giới để đề 

xuất bộ chỉ số phù hợp với điều kiện phát triển của các đô thị lớn Việt Nam. Bộ chỉ số được đề 

nghị gồm 8 -10 nhóm chỉ tiêu với 20 – 25 chỉ số. Các tác giả cũng ứng dụng kết quả nghiên cứu 

cho thành phố Đà Nẵng với bộ chỉ số gồm 8 nhóm chỉ tiêu với 22 chỉ số và đã được Ngân hàng 

Thế giới và UBND thành phố phê duyệt 
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Abstract:     
 

This article introduces research results in building up a set of green and sustainable development 

indicators for large municipalities in Viet Nam. With given viewpoints, concepts, and aims of green 

and sustainable municipal development, the researchers have approached the subject with scientific 

methodology through practices in our country’s urban conditions and consultation with the so-called 

green municipalities in the world to propose a set of indicators that suits developmental conditions of 

large municipalities in Viet Nam. The suggested set of indicators consists of 8 -10 groups of targets 

with 20 - 25 indicators. The researchers have also applied the findings in Da Nang city based on a set 

of indicators comprising 8 groups with 22 indicators, which has been approved by the World Bank 

and the People's Committee of the city.          
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