
 
 

 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                             BỘ XÂY DỰNG   

                                                                             

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HỒ CHÍ MINH 

 

 

 

 

BÙI HUY TỊNH 

 

 

 

 

 

 

 

CHUYỂN TẢI ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA KIẾN TRÚC DÂN 

GIAN VÀO THIẾT KẾ NHÀ Ở CAO TẦNG TẠI THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH 

 

 

 

 

 

 

 

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KIẾN TRÚC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP. HỒ CHÍ MINH – 2020 



 
 

 
 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                               BỘ XÂY DỰNG  

                                                                              

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HỒ CHÍ MINH 

 

 

 

BÙI HUY TỊNH 

 

 

 

 

 

CHUYỂN TẢI ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA KIẾN TRÚC DÂN 

GIAN VÀO THIẾT KẾ NHÀ Ở CAO TẦNG TẠI THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH 

 

 

 

Chuyên ngành: Kiến trúc 

Mã số: 8580101 

 

 

 

 

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KIẾN TRÚC 

 

 

 

 

                                            NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: 

                                             TS.KTS. GIANG NGỌC HUẤN 

 

 

 

TP. HỒ CHÍ MINH – 2020 



 
 

 
 

 



 

 

 

PHẦN MỞ ĐẦU ............................................................... 1 

1. Lý do chọn đề tài ....................................................... 1 

2. Tổng quan về những nghiên cứu liên quan đến đề tài

 ....................................................................................... 2 

2.1. Giải thích các thuật ngữ ..................................... 2 

2.2. Các nghiên cứu liên quan đến đề tài .................. 3 

3. Mục tiêu , đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............ 4 

3.1. Mục tiêu nghiên cứu ........................................... 4 

3.2. Đối tượng nghiên cứu ......................................... 4 

3.3. Phạm vi nghiên cứu ............................................ 5 

4. Phương pháp nghiên cứu ........................................... 7 

5. Cấu trúc của luận văn ................................................ 7 

PHẦN NỘI DUNG ........................................................... 8 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HIỆN TRẠNG CỦA 

NHÀ Ở CAO TẦNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH VÀ NHÀ Ở DÂN GIAN HIỆN NAY ............... 8 



 

 

1.1. Tổng quan về hiện trạng thiết kế và những vấn đề 

của nhà ở cao tầng tại Thành phố Hồ chí Minh. ........... 8 

1.1.1. Tổng quan về hiện trạng thiết kế nhà ở cao tầng. 8 

1.1.2. Những vấn đề của nhà ở cao tầng tại Thành phố 

Hồ Chí Minh. ................................................................. 8 

1.1.2.1. Góc nhìn tổng quan. ..................................... 8 

1.1.2.2. Góc nhìn chi tiết ........................................... 8 

1.1.3. Kết luận. .......................................................... 8 

1.2. Hiện trạng nhà ở dân gian tại Việt Nam hiện nay. . 9 

1.2.1. Góc nhìn tổng quan. ............................................ 9 

1.2.2. Góc nhìn chi tiết. ................................................. 9 

1.2.3. Kết luận. .............................................................. 9 

CHƯƠNG 2: CÁC CƠ SỞ CHO NGHIÊN CỨU ........ 9 

2.1. Cở sở pháp lý .......................................................... 9 

2.2. Cơ sở khoa học. .................................................... 10 

2.2.1. Cơ sở khoa học về nhà ở dân gian ................ 10 

2.2.2. Cơ sở khoa học về nhà ở cao tầng ................. 13 



 

 

2.2.3. Cơ sở khoa học về đặc trưng tự nhiên, khí hậu 

Thành Phố Hồ Chí Minh ......................................... 13 

2.2.4. Kết luận ......................................................... 13 

2.3. Cơ sở thực tiễn ..................................................... 13 

2.3.1. Các kinh nghiệm ngoài nước ......................... 13 

2.3.2. Các kinh nghiệm trong nước ......................... 13 

2.3.3. Kết luận. ........................................................ 13 

CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THIẾT KẾ NHÀ 

Ở CAO TẦNG TẠI TP. HỒ CHÍ MINH PHÙ HỢP 

VỚI ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA BẢN ĐỊA ................ 14 

3.1. Các giải pháp về mặt quy hoạch........................... 14 

3.1.1. Nguyên tắc quy hoạch và tổ chức không gian

 ................................................................................. 14 

3.1.2. Phương pháp bố trí tổng mặt bằng ................ 14 

3.1.3. Kết luận. ........................................................ 15 

3.2. Các giải pháp về mặt kiến trúc ............................. 15 

3.2.1. Giải pháp bố cục đơn nguyên ........................ 15 

3.2.2. Giải pháp hình khối và mặt đứng .................. 15 



 

 

3.2.3. Các giải pháp không gian chức năng công cộng.

 ................................................................................. 15 

3.2.4. Các giải pháp không gian chức năng trong căn 

hộ. ............................................................................ 15 

3.2.5. Kết luận. ........................................................ 16 

3.3. Vật liệu và cấu tạo ................................................ 16 

3.3.1. Vật liệu sử dụng ............................................ 16 

3.3.2. Cấu tạo ........................................................... 16 

3.3.3. Kết luận ......................................................... 16 

PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ............................. 17 

1. Kết luận ................................................................... 17 

2. Kiến nghị ................................................................. 18 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



1 

 

PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Ở Việt Nam hiện nay, nhà ở là một vấn đề bức xúc của cư dân đô thị, 

nó là những minh chứng sống động về mức sống, lối sống, tập quán, 

thói quen cũng như trình độ nhận thức về thẩm mỹ của người dân. 

Từ 1986 đến nay Việt Nam đã và đang chuyển sang nền kinh tế thị 

trường, song song với đó là việc nhà nước ban hành những chủ 

trương chính sách mới trong lĩnh vực nhà ở và sự tăng nhanh về mức 

sống của người dân, kéo theo nhịp độ xây dựng nhà ở tăng rất nhanh, 

làm thay đổi bộ mặt đô thị cả về lượng lẫn về chất một cách đáng kể. 

Theo thống kê mới nhất của Bộ Xây dựng, cả nước có trên 3.000 tòa 

chung cư cao tầng đã được xây dựng, phần lớn tập trung ở TP. HCM 

và Thủ đô Hà Nội. Căn hộ chung cư cao tầng tương ứng chiếm 90% 

và 87% tổng nguồn cung ứng nhà ở trên thị trường bất động sản từ 

2017 tại hai đô thị được xếp loại đặc biệt. 

Bên cạnh đó đã bắt đầu xuất hiện những kiểu kiên trúc nhà ở tìm về 

tính dân tộc thể hiện qua việc đưa một số các yếu tố về hình thức của 

kiến trúc truyền thống như đầu đao, mái ngói, hàng song con tiện 

gỗ... vào ngôi nhà hiện đại. Xu hướng này thường mang tính chất 

hình thức chủ nghĩa, đôi khi quá sa đà vào việc thể hiện càng nhiêu 

những yếu tố đó trên mặt tiền và nhìn chung chưa tạo thành một làn 

sóng thiết kế cũng như một phong cách kiến trúc rõ nét. Đồng thời, 

cũng cần phải thấy rằng hầu hết người dân đô thị đều có nguồn gốc 
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ban đầu là dân ở nông thôn, cho nên khi rời bỏ quê hương ra thành 

phố sinh sống họ đã mang theo phần nào cách sinh hoạt và tập quán 

cũ hay nói cách khác là chất dân gian của mình vào ngôi nhà thành 

thị. Chính vì vậy, trong ngôi nhà của mình người dân luôn có xu 

hướng muốn tạo ra những không gian sinh hoạt quen thuộc, gần gũi, 

phù hợp với mỗi cá nhân, gia đình và với lối sống truyền thống của 

người Việt Nam. 

Qua tình hình đó, nhận thấy các thiết kế kiến trúc về khu ở nhà cao 

tầng tại Tp. HCM hiện nay đang mang xu hướng quốc tế hóa (hình 

thức kiến trúc thường thấy tại các đô thị lớn trên thế giới), mà không 

mang tính kiến trúc bản địa (tức mang các nét truyền thống của riêng 

từng quốc gia, từng vùng lãnh thổ), gây cho người sử dụng hoặc cảm 

thấy không thân thiện, hoặc đánh mất dần tính văn hóa truyền thống 

mà đi vào hòa tan với văn hóa quốc tế, luận văn đi tìm những nét 

kiến trúc dân gian truyền thống có thể tích hợp vào thiết kế các khu ở 

cao tầng, nhằm lưu giữ những nét văn hóa đã có, thông qua một hình 

thức kiến trúc mới. 

2. Tổng quan về những nghiên cứu liên quan đến đề tài 

2.1. Giải thích các thuật ngữ 

Kiến trúc chung cư nhiều tầng: Các chung cư nhiều tầng là các loại 

nhà ở phục vụ nhiều gia đình với số tầng từ bốn đến bảy tầng (với 

phương tiện liên hệ theo chiều đứng chỉ là thang bộ) . Ngôi nhà tập 

hợp từ vài chục đến vài trăm hộ , mỗi gia đình sống biệt lập trong 
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từng căn hộ riêng với tiện nghi tối thiểu và có những bộ phận chấp 

nhận sử dụng chung cho nhiều căn hộ: hành lang , cầu thang , không 

gian phục vụ cho tập thể các hộ trong nhà (kho, chỗ để xe, trạm điện 

thoại ...).  

2.2. Các nghiên cứu liên quan đến đề tài 

Luận văn thạc sĩ “Tâm thức người Việt và nhà vườn xứ Huế" của 

Hoàng Thanh Thuỷ, 1999, đề cập đến những giá trị văn hoá vật chất 

và tinh thần mà nhà ở dân gian là kết tinh của chúng, tiêu biểu là nhà 

vườn xứ Huế. 

Luận văn thạc sĩ “Kiến trúc nhà ở trong môi trường xã hội tại TP. 

HCM" của Hồ Đình Chiêu, 1999, tìm hiểu những tác nhân xã hội ảnh 

hưởng đến kiến trúc nhà ở trong bối cảnh đô thị hoá hiện nay ở TP. 

HCM. 

Luận văn thạc sĩ “Quá trình hình thành và phát triển nhà phố trong 

đô thị Việt Nam" của Lê Thị Minh Tâm, 1999, tập trung tìm hiểu 

nguyên nhân hình thành và phát triển của lọai hình kiến trúc nhà căn 

phô" trong quá trình đô thị hóa. 

Luận án tiến sĩ kiến trúc “ Hiện tượng cộng sinh văn hoá giữa tính 

truyền thống và hiện đại trong kiến trúc Việt Nam" của Lê Thanh 

Sơn, 2000, xem xét, đánh giá hiện tượng cộng sinh văn hóa trong 

kiến trúc Việt Nam thời thuộc Pháp. Thực chất là tìm con đường phát 

triển cho xu hướng gắn kết của truyền thống với hiện đại. 
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Luận văn thạc sĩ “Mã dân gian trong nhà ở đô thị hiện nay" của Lê 

Thị Thu Hương, 2001, tìm hiểu quá trình tiếp biến của các loại mã 

dân gian (biểu tượng văn hóa) ttong nhà ở đô thị hiện nay qua ví dụ ở 

TP. HCM, từ đó đề xuất hương vận dụng mã dân gian trong thiết kế 

các loại hình kiến trúc nhà ở đô thị. 

3. Mục tiêu , đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Mục tiêu nghiên cứu 

Thông qua đề tài “Chuyển tải nét đặc trưng của kiến trúc dân gian 

vào thiết kế kiến trúc khu nhà ở cao tầng tại thành phố Hồ Chí 

Minh”, tìm hiểu và phân tích những yếu tố có thể ảnh hưởng của 

kiến trúc dân gian truyền thống lên kiến trúc các khu ở cao tầng hiện 

nay tại Tp. HCM. Nghiên cứu này cũng có thể được xem là một 

minh họa cụ thể cho bức tranh chung về nhà ở trong các đô thị Việt 

Nam hiện thời. Kết quả mong muốn là thông qua đó khẳng định 

những giá trị thiết thực của kiến trúc dân gian truyền thống để xem 

xét khả năng vận dụng vào quá trình xây dựng nhà ở cho người Việt 

trong giai đoạn hiện nay. 

3.2. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận văn hướng tới là những nét đặc trưng 

cơ bản của kiến trúc truyền thống dân gian Việt Nam, như: tổ chức 

bố cục mặt bằng, các chi tiết cấu tạo mang tính đặc trưng bản địa để 

ứng phó với điều kiện tự nhiên tại địa phương, từ đó rút ra những bài 

học kinh nghiệm để đưa vào trong thiết kế kiến trúc khu nhà ở cao 
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tầng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, đối tượng nghiên cứu thứ 

hai mà luận văn hướng đến là những đặc tính riêng của loại hình kiến 

trúc nhà cao tầng, từ đó đưa những bài học kinh nghiệm từ kiến trúc 

dân gian vào một cách hợp lý. 

3.3. Phạm vi nghiên cứu 

3.3.1. Giới hạn về không gian 

Có thể nói, trong số các đô thị của Việt Nam, TP. HCM là đô thị có 

quy mô lớn nhất, đây cũng chính là một trung tâm kinh tế - văn hóa - 

xã hội quan trọng bậc nhất của phía Nam và cả nước, cho nên, những 

hiện tượng kiến trúc và xây dựng ở nơi đây cũng có thể được xem là 

hiện tượng tiêu biểu cho những đô thị khác. Mặt khác, thành phố 

cũng là nơi tập trung dân cư từ các vùng miền trên cả nước, những 

con người này khi ra đi đã mang theo mình các phong tục, tập quán 

từ những làng quê Việt Nam, chúng đã chi phối đến quan niệm cũng 

như cách thức xây dựhg nhà ở của họ. Nói cách khác, TP. HCM khá 

tiêu biểu cho một đô thị thời mở cửa với tốc độ xây dựng ồ ạt ở cả 

khu vực nhà nước lẫn tư nhân, nhưng cũng là nơi quy tụ nhiều lối 

sống văn hoá đặc trưng của người Việt. Chính vì vậy, trong luận văn 

này, sẽ lấy địa bàn TP. HCM làm đơn vị không gian để khảo sát và 

nghiên cứu. 

3.3.2. Giới hạn về thời gian 

Để thiết thực phục vụ công tác nghiên cứu và xây dựng nhà ở trong 

các đô thị VN hiện nay, luận văn này chỉ tập trung nghiên cứu nhà ở 
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(giai đoạn chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường). Tuy nhiên, cơ sở 

của nghiên cứu lại là những đặc tính văn hóa truyền thống, cho nên, 

những cứ liệu có tính lịch sử cũng được đề cập đến để cắt nghĩa cho 

những biểu hiện trong nhà ở được xây dựng những năm gần đây tại 

các đô thị VN mà TP.HCM là ví dụ. 

3.3.3. Giới hạn về nội dung nghiên cứu 

Đề tài mà luận văn này theo đuổi không nhằm vào việc đưa ra các 

giải pháp tức thời cho lĩnh vực xây dựng nhà ở mà chỉ dừng lại ở 

việc phân tích, lý giải các giá trị kiến trúc dân gian truyền thống, 

đóng góp một cách nhìn xác thực về những giá trị ấy, từ đó tìm hiểu 

cách thức đúng đắn để khai thác một cách có chọn lọc những tinh 

hoa của văn hoá truyền thống, vận dụng vào thiết kế kiến trúc nhà ở 

của người Việt. 

Nội dung nghiên cứu của luận văn xoay quanh ba vấn đề chủ yếu 

dưới đây: 

Khảo sát những kiến trúc nhà ở dân gian dựa trên những tiêu chí về 

quy hoạch, công năng sử dụng và hình thức kiến trúc, qua đó nhằm 

khẳng định những yếu tố tích cực của văn hóa truyền thống còn có 

thể khai thác; đồng thời, phát hiện những vấn đề và mặt hạn chế của 

nó trong lĩnh vực xây dựng nhà ở hiện nay. Đây là những cơ sở rất 

quan trọng cho việc xác lập mục tiêu nghiên cứu của luận văn. 

Với những mục tiêu khiêm tốn của một luận văn thạc sĩ, chúng tôi hy 

vọng rằng kết quả làm việc của mình là tiền đề cho một phương thức 



7 

 
tiếp cận mới để tiến tới chọn lựa và đề xuất những giải pháp thiết 

thực, hợp lý trong các nghiên cứu tiếp theo. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Trên cơ sở những tư liệu thu thập được, phương pháp phân tích, tổng 

hợp sẽ giúp so sánh, đối chiếu, để rút ra những nhận xét đánh giá 

nhằm đi đến những kết luận và nhận định cần thiết. 

5. Cấu trúc của luận văn 

Cấu trúc của luận văn bao gồm ba phần, phần mở đầu trình bày sơ 

lược về mục tiêu và đối tượng nghiên cứu mà luận văn hướng đến để 

người đọc có được những hình dung sơ bộ đầu tiên về đề tài của luận 

văn. 

Phần thứ hai là phần nội dung bao gồm ba chương với các nghiên 

cứu cơ sở khoa học cơ bản nhất về nhà ở truyền thống dân gian Việt 

Nam cũng như nhà ở cao tầng. Bên cạnh đó, tác giả bổ sung thêm 

các cơ sở khoa học về pháp lý cũng như các bài học trong nước và 

quốc tế, từ đó đưa ra các giải pháp ứng dụng thiết thực. 

Phần cuối cùng là kết luận và kiến nghị. Phần này mang tính tổng 

hợp những ý kiến của tác giả về đề tài của luận văn, cũng như các 

kiến nghị về tính thiết thực mà hướng nghiên cứu của đề tài đã chỉ ra. 
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PHẦN NỘI DUNG 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HIỆN TRẠNG CỦA NHÀ Ở 

CAO TẦNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ NHÀ Ở 

DÂN GIAN HIỆN NAY 

1.1. Tổng quan về hiện trạng thiết kế và những vấn đề của nhà ở 

cao tầng tại Thành phố Hồ chí Minh. 

1.1.1. Tổng quan về hiện trạng thiết kế nhà ở cao tầng. 

Chung cư tại các đô thị Việt Nam được xây dụng nhiều từ giữa thế 

kỷ XX. Tiêu biểu ở khu vực Miền Nam là khu nhà ở Thanh Đa (quận 

Bình Thạnh). 

1.1.2. Những vấn đề của nhà ở cao tầng tại Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

1.1.2.1. Góc nhìn tổng quan. 

Về đối tượng sử dụng hướng đến, Về giá thành và vị trí xây dựng, Về 

hình khối công trình, Về tính hiệu quả năng lượng.  

1.1.2.2. Góc nhìn chi tiết 

Về tính an toàn, Về không gian sinh hoạt công cộng, Về lối sống văn 

hóa mới, Về công năng.  

1.1.3. Kết luận. 

Nhấn mạnh yếu tố bất ngờ và tạo hệ thống liên hoàn đối với các 

không gian mở, Không gian vui chơi, Đảm bảo chất lượng mỹ quan, 

bản sắc riêng, Về mặt kinh tế,  Đảm bảo tính tổng hợp – đa năng, Tổ 

chức tốt các không gian công cộng.  
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1.2. Hiện trạng nhà ở dân gian tại Việt Nam hiện nay. 

1.2.1. Góc nhìn tổng quan. 

Trình bày về nguồn gốc hình thành và phát triển loại hình kiến trúc 

nhà ở dân gian tại Việt Nam.  

1.2.2. Góc nhìn chi tiết. 

Trình bày sơ lược về cấu trúc, các chức năng chính và giá trị văn 

hóa, kiến trúc mà nhà ở dân gian mang lại. 

1.2.3. Kết luận. 

Tổng kết hiện trạng nhà ở dân gian tại Việt Nam hiện nay, hầu hết 

đều là các kiến trúc phi chính thống (không có kiến trúc sư). Từ đó 

rút ra bài học từ các công trình hiện hữu thực tế. 

CHƯƠNG 2: CÁC CƠ SỞ CHO NGHIÊN CỨU 

2.1. Cở sở pháp lý 

Về tiêu chuẩn thiết kế chung cư, ta có TCVN 4451:2012, Tiêu chuẩn 

này áp dụng để thiết kế mới hoặc cải tạo các loại nhà ở chung cư 

(nhà ở căn hộ), nhà ở ký túc xá xây dựng tại các thành phố, thị xã, thị 

trấn hay khu nhà ở của các cơ quan, xí nghiệp và trường học, nó có 

thể áp dụng đối với những nhà ở cũ khi sửa chữa lại thuộc nhà nước 

quản lí, nhà ở của tư nhân xây dựng trong phạm vi khu đất nội thành, 

nội thị. 
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2.2. Cơ sở khoa học. 

2.2.1. Cơ sở khoa học về nhà ở dân gian 

Nhà ở dân gian ở nước ta rất đa dạng, tùy theo từng vùng miền, từng 

văn hóa mỗi dân tộc khác nhau mà hình thành nên những kiểu dáng, 

hình thức nhà ở khác nhau. Trong giới hạn luận văn này, tác giả chỉ 

đề cập đến một số dạng thức nhà ở dân gian tại một số vùng miền 

tiêu biểu, có ảnh hưởng trực tiếp đến văn hóa kiến trúc dân gian, mà 

từ đó có thể rút ra những bài học kinh nghiệm, những nét văn hóa 

truyền thống đặc trưng riêng. 

2.2.1.1. Nhà ở dân gian vùng Bắc Bộ 

Vị trí và điều kiện tự nhiên. 

Tập quán văn hóa. 

Tổ chức không gian trên quy mô làng. 

Mô hình tổ chức không gian cư trú của cộng đồng, Hình thái phân 

bố dân cư vùng Đồng bằng Bắc Bộ, Làng thuần nông, Làng phi nông 

nghiệp, Làng kết hợp giữa nông nghiệp và phi nông nghiệp:  

Tổ chức không gian ở của từng hộ gia đình. 

Khuôn viên ở, Ngôi nhà, Mặt bằng nhà, Hàng hiên.  

2.2.1.2. Nhà ở dân gian vùng Trung Bộ 
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Vị trí và điều kiện tự nhiên. 

Tập quán văn hóa. 

Xã hội, Phương thức sản xuất, Tại khu vực đồng bằng, Tại khu vực 

đầm phá, Tại khu vực miền núỉ, Văn hóa tín ngưỡng 

Tổ chức không gian trên quy mô làng. 

Tổ chức không gian ở của từng hộ gia đình. 

Bố cục không gian ở, Nhà truyền thống, Nhà chữ Đinh (丁), Nhà 

lòng lẫm, Nhà xóc nách, Nhà hồi văn:  

Về bố trí mặt bằng, Về đặc trưng mặt cắt nhà, Về chiều cao,  

Về cấu tạo: Cột, Đàng hạ, Mái nhà, Hiên nhà ở 

Khu vực phía Nam của vùng Bắc Trung Bộ.  

2.2.1.3. Nhà ở dân gian vùng Nam Bộ. 

Vị trí và điều kiện tự nhiên. 

Tập quán văn hóa. 

Tổ chức không gian trên quy mô làng. 

Các nhà ở quần tụ ven rừng vùng ngập nước: 

Quy hoạch dân cư khu vực Tây Nam Bộ lại có những kiểu cách khác 

như sau:  

https://vi.wiktionary.org/wiki/%E4%B8%81
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Tổ chức không gian ở của từng hộ gia đình. 

Về hình dáng, Về cấu tạo, Về bố trí không gian, 

Nhà ở 3 gian: Nhà mái nối, Nhà chữ Đinh, Nhà tứ trụ. 

2.2.1.4. Kết luận: những giá trị cơ bản của kiến trúc 

truyền thống Việt Nam. 

Hệ thống “Mô đun hóa” và “di động”. 

Cấu trúc của ngôi nhà nông thôn gian - chái 

Tính thống nhất hóa - định hình hóa và sự biến đối của không gian 

nhà. 

Kiến trúc di động và tháo lắp. 

Nền kiến trúc bền vững. 

Ngôi nhà nông thôn truyền thống như một đơn vị cân bằng sinh thái:  

Kiến trúc truyển thống Việt Nam mang tính tâm thức riêng biệt:  

Kiến trúc truyền thống Việt Nam là nền kiến trúc nhân văn. 

Hướng nội là bản chất của ngôi nhà nông thôn truyền thống Việt 

Nam, Tư duy của con người đối với ngôi nhà truyền thống, Công 

việc mơ ước và suốt đời của người nông dân là xây dựng cho mình 

một ngôi nhà. 
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Kiến trúc tự nhiên và dân dã. 

2.2.2. Cơ sở khoa học về nhà ở cao tầng 

2.2.2.1. Quy hoạch về nhà ở cao tầng 

2.2.2.2. Thiết kế đơn nguyên 

2.2.2.3. Thiết kế căn hộ và các nguyên tắc chung 

2.2.3. Cơ sở khoa học về đặc trưng tự nhiên, khí hậu Thành 

Phố Hồ Chí Minh 

2.2.3.1. Địa chất 

2.2.3.2 Thủy văn 

2.2.3.3. Khí hậu thời tiết.  

2.2.4. Kết luận 

2.3. Cơ sở thực tiễn 

2.3.1. Các kinh nghiệm ngoài nước 

2.3.1.1. Tòa nhà Repulse Bay, Hong kong 

2.3.1.2.  SkyTerrace-Dawson, Singapore  

2.3.2. Các kinh nghiệm trong nước 

2.3.2.1. Dolphin Plaza, số 6 Nguyễn Hoàng - Hà Nội 

2.3.2.2. Grand View, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

2.3.3. Kết luận. 
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CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THIẾT KẾ NHÀ Ở CAO 

TẦNG TẠI TP. HỒ CHÍ MINH PHÙ HỢP VỚI ĐẶC TRƯNG 

VĂN HÓA BẢN ĐỊA 

3.1. Các giải pháp về mặt quy hoạch 

3.1.1. Nguyên tắc quy hoạch và tổ chức không gian 

3.1.1.1. Nguyên tắc bố cục tổng thể đảm bảo khai thác tốt 

các yếu tố tự nhiên 

Tuyệt đối tôn trọng hiện trạng, Cần chú ý các điều kiện khí hậu của 

khu vực, Dựa vào hiện trạng vận dụng các quy luật trong thiết kế 

kiến trúc cảnh quan, tạo tầm nhìn đẹp và mỹ thuật.  

3.1.1.2. Nguyên tắc chú ý giải quyết mối quan hệ giữa 

công trình với công trình. 

Tổ chức lắp ghép các đơn nguyên, hợp khối các công trình với nhau 

theo từng nhóm, Cần chú ý đến khoảng cách giữa các khối nhà với 

nhau:  

3.1.1.3. Tổ chức tốt cuộc sống cho cộng đồng dân cư. 

Đặt con người làm trung tâm, Quan tâm đến khả năng hòa nhập, 

Tạo ra những không gian hoạt động đa dạng, Lựa chọn mô hình 

hướng nội đối với các căn hộ:  

3.1.2. Phương pháp bố trí tổng mặt bằng 

3.1.2.1. Lựa chọn vị trí xây dựng chung cư 

3.1.2.2. Hướng của công trình theo điều kiện tự nhiên 
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Hướng công trình tối ưu, Khai thác tối đa hướng nhìn tới các cảnh 

quan xung quanh, Lợi dụng tối đa điều kiện tự nhiên địa phương, 

Thông gió tự nhiên, Ánh sáng tự nhiên: Sử dụng năng lượng mặt trời:  

3.1.2.3. Bố cục không gian  

Bố cục cụm, Bố cục song song, Bố cục theo dải, chuỗi:  

3.1.3. Kết luận. 

3.2. Các giải pháp về mặt kiến trúc 

3.2.1. Giải pháp bố cục đơn nguyên 

3.2.2. Giải pháp hình khối và mặt đứng 

3.2.2.1. Lựa chọn hình khối công trình 

Kết cấu bao che không đảm bảo độ kín khít, Hình dạng công trình 

không phù hợp:  

3.2.2.2. Lựa chọn giải pháp mặt đứng công trình 

3.2.2.3. Hình thức bao che 

3.2.3. Các giải pháp không gian chức năng công cộng. 

3.2.3.1. Các không gian công cộng ngoài trời. 

3.2.3.1. Các không gian công cộng trong nhà. 

3.2.4. Các giải pháp không gian chức năng trong căn hộ. 

3.2.4.1. Tiền phòng 

3.2.4.2. Nhà bếp 
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3.2.4.3. Phòng khách 

3.2.4.4. Phòng ăn 

3.2.4.5. Phòng sinh hoạt chung 

3.2.4.6. Phòng làm việc 

3.2.4.7. Phòng vệ sinh. 

3.2.4.8. Phòng ngủ 

3.2.4.9. Ban công, Lô-gia 

3.2.5. Kết luận. 

3.3. Vật liệu và cấu tạo 

3.3.1. Vật liệu sử dụng 

Sử dụng vật liệu truyền thống, vật liệu địa phương,  vật liệu “xanh”.  

Khai thác đặc điểm tự nhiên, khí hậu TP.HCM, ứng dụng năng 

lượng thông minh và vật liệu xanh trong xây dựng chung cư sinh thái.  

3.3.2. Cấu tạo 

Mặt đứng chuyển động nhờ gió, Giải pháp kết cấu che nắng linh 

hoạt, Sử dụng cấu trúc che chắn nắng:  

3.3.3. Kết luận 

  



17 

 
PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Như đã đặt vấn đề trong phần mở đầu, mục tiêu chính của luận văn 

là “Chuyển tải nét đặc trưng của kiến trúc dân gian vào thiết kế kiến 

trúc khu nhà ở cao tầng tại thành phố Hồ Chí Minh” để lấy đó là cơ 

sở cho những đề xuất thiết kế có tính văn hóa dân tộc trong nhà ở cao 

tầng. Cấu trúc luận văn bao gồm ba phần, đi theo một trình tự nội 

dung xuyên suốt, từ việc nghiên cứu các cơ sở pháp lý, cho đến cơ sở 

khoa học từ các bài học thiết kế kiến trúc dân gian truyền thống. Qua 

các nghiên cứu đã được trình bày ở các chương trên, nội dung luận 

văn được đúc kết thành các kết luận chính như sau: 

Kiến trúc truyền thống dân gian Việt Nam là kiến trúc thích ứng với 

khí hậu tự nhiên, nương theo tự nhiên mà có những đặc trưng và bản 

sắc riêng. Tuy là các kiến trúc “bất thành vẽ” (không lưu truyền bản 

vẽ) nhưng đều được đúc rút từ kinh nghiệm sống của cha ông ta từ 

hàng ngàn năm qua. Do đó, tính bản địa và tính khai thác tốt điều 

kiện tự nhiên xung quanh là rất đang học hỏi. 

Với tốc độ đô thị hóa hiện nay, các khu ở chung cư cao tầng được 

xây dựng hàng loạt như là một cách đối phó với sự bùng nổ dân số 

nơi đô thị. Tuy chiếm số lượng lớn trong lĩnh vực xây dựng như vậy, 

nhưng chưa thực sự có một thiết kế quan tâm đến tính văn hóa bản 

địa hay khai thác tối đa điều kiện tự nhiên để cải thiện vi khí hậu nơi 

ở như kiến trúc truyền thống dân gian đã từng làm. 
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Với mục tiêu đề ra ban đầu, luận văn đi tìm những nét đặc trưng của 

kiến trúc truyền thống dân gian, từ đó rút ra những bài học kinh 

nghiệm để ứng dụng vào các thiết kế của khu ở cao tầng hiện đại, 

đưa ra các mô típ khả dĩ, có thể ứng dụng được vào các thiết kế hiện 

đại như: bố cục không gian ở, hay các thiết kế không gian bên trong 

như các phòng sử dụng được một cách đa năng,... từ đó thể hiện tính 

văn hóa bản địa của từng công trình. 

2. Kiến nghị 

Các dữ liệu về kiến trúc truyền thống dân gian trong thời điểm hiện 

tại là khá khan hiếm, chưa có tính khoa học và chưa có được một hệ 

thống hoàn chỉnh để người nghiên cứu có thể tiếp cận, và ứng dụng 

một cách thực tiễn. Do đó, kiến nghị cần bổ sung thêm một hệ thống 

hoàn chỉnh về cơ sở dữ liệu của nhà ở dân gian. 

Với mục đích giữ gìn và phát huy tính truyền thống của yếu tố văn 

hóa, cần nghiên cứu việc khuyến khích và áp dụng bắt buộc từng 

bước, từ khâu quy hoạch đến thiết kế tổng mặt bằng và đi sâu vào chi 

tiết đối với các công trình kiến trúc xây dựng nói chung và các công 

trình kiến trúc nhà ở cao tầng nói riêng, phải bù lại không gian hệ 

thống thảm thực vật mà công trình đã chiếm để xây dựng bằng các 

giải pháp phát triển hệ thống cây xanh, mặt nước trên không gian các 

công trình kiến trúc, như kiến trúc nhà ở truyền thống dân gian đã 

từng làm 
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