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PHẦN 1: MỞ ĐẦU 

1.  LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

“Đến năm 2030, Việt Nam hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ 

bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu khu 

vực ASEAN về công nghiệp, trong đó một số ngành có sức cạnh tranh quốc tế và 

tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam trở thành 

nước phát triển hiện đại”. Đó là mục tiêu đưa ra trong nghị quyết số 23-NQ/TW của 

Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được ban hành ngày 22/3/2018. 

Cũng tại nghị quyết trên, chính sách phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên, đã 

nêu:  

“-  Giai đoạn đến năm 2030, tập trung ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp 

như: Công nghệ thông tin và viễn thông, công nghiệp điện tử ở trình độ tiên tiến của 

thế giới, đáp ứng được yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 nhằm tạo 

ra nền tảng công nghệ số cho các ngành công nghiệp khác; công nghiệp năng lượng 

sạch, năng lượng tái tạo, năng lượng thông minh; công nghiệp chế biến, chế tạo phục 

vụ nông nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Ưu tiên phát triển công nghiệp quốc 

phòng, an ninh, kết hợp với công nghiệp dân sinh theo hướng lưỡng dụng. Tiếp tục 

phát triển công nghiệp dệt may, da giày nhưng ưu tiên tập trung vào các khâu tạo giá 

trị gia tăng cao gắn với các quy trình sản xuất thông minh, tự động hoá. Ưu tiên phát 

triển một số ngành, lĩnh vực cơ khí như: Ô tô, máy nông nghiệp, thiết bị công trình, 

thiết bị công nghiệp, thiết bị điện, thiết bị y tế… 

-  Giai đoạn 2030 - 2045, tập trung ưu tiên phát triển các thế hệ mới của ngành 

công nghiệp công nghệ thông tin và viễn thông; phổ cập công nghệ kỹ thuật số, tự 

động hoá, thiết bị cao cấp, vật liệu mới, công nghệ sinh học.” 

Nhìn vào kinh tế trước mắt và trong tương lai gần, các ngành công nghiệp nhẹ 

chiếm phần lớn tỷ trọng và Việt Nam đang có lợi thế. 

Trong quá trình phát triển công nghiệp, tình trạng ô nhiễm môi trường từ công 

nghiệp ngày càng trầm trọng, không tránh khỏi sự cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên 
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nhiên và suy thoái môi trường. Ngày nay, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững 

đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của nhân loại. Nhiều nước có nền công nghiệp 

phát triển và đang phát triển phải trả giá đắt cho sự phá hủy môi trường và suy giảm 

tài nguyên thiên nhiên của quốc gia mình. 

“Sự phát triển của nhân loại không thể chỉ chú trọng tới phát triển kinh tế mà còn 

phải tôn trọng những nhu cầu tất yếu của xã hội và sự tác động đến môi trường sinh 

thái học” nội dung được công bố bởi Hiệp hội Bảo tồn thiên nhiên và Tài nguyên 

Thiên nhiên Quốc tế -IUCN, và lần đầu tiên xuất hiện thuật ngữ “Phát triển bền vững” 

vào năm 1980 trong ấn phẩm Chiến lược bảo tồn Thế giới. Nhằm định nghĩa một sự 

phát triển về mọi mặt trong xã hội hiện tại mà vẫn phải bảo đảm sự tiếp tục phát triển 

trong tương lai xa. “Phát triển bền vững” hiện đang là mục tiêu hướng tới nhiều quốc 

gia trên thế giới, tùy theo đặc thù kinh tế, xã hội, chính trị, địa lý, văn hóa… riêng 

của mỗi quốc gia để hoạch định chiến lượcphù hợp nhất với quốc gia đó. 

Theo Tổ chức ngân hàng phát triển châu Á (ADB): “Phát triển bền vững là một 

loại hình phát triển mới, lồng ghép quá trình sản xuất với bảo tồn tài nguyên và nâng 

cao chất lượng môi trường. Phát triển bền vững cần phải đáp ứng các nhu cầu của 

thế hệ hiện tại mà không phương hại đến khả năng đáp ứng các nhu cầu của thế hệ 

tương lai”. 

Quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa nền kinh tế đang đặt ra những yêu cầu 

mới và cao đối với môi trường sản xuất trong các XNCN nhẹ, các giải pháp tổ chức 

môi trường sản xuất phải giúp thiết lập mới quan hệ thống nhất hài hòa giữa môi 

trường sống và môi trường lao động vì sự phát triển lành mạnh của con người và sự 

phát triển bền vững của xã hội. 

Vì vậy, việc học hỏi những kinh nghiệm phát triển công nghiệp trên thế giới và 

nghiên cứu giải pháp tổ chức môi trường sản xuất trong các xí nghiệp công 

nghiệp nhẹ theo hướng phát triển bền vững là cần thiết trong bối cảnh toàn cầu 

hóa hiện nay của nước ta, phù hợp điều kiện trên địa bàn các tỉnh thành vùng kinh tế 

trọng điểm phía Nam trước mắt cũng như trong tương lai. 
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2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp tổ chức môi trường sản xuất trong các XNCN 

nhẹ trên địa bàn các tỉnh thành vùng kinh tế trọng điểm phía Nam theo định hướng 

phát triển bền vững là mục tiêu bao quát của luận văn. 

Để đạt được mục tiêu trên, luận văn đề ra các mục tiêu nghiên cứu cụ thể như sau: 

 Đánh giá thực trạng tổ chức môi trường sản xuất trong các XNCN nhẹ vùng 

kinh tế trọng điểm phía Nam trên quan điểm phát triển bền vững. 

 Tìm hiểu các cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển bền vững trong môi trường 

kiến trúc/ tổ chức môi trường sản xuất trong các XNCN nhẹ theo định hướng bền 

vững. 

 Đề xuất các nguyên tắc và giải pháp tổ chức môi trường sản xuất trong các 

XNCN nhẹ vùng kinh tế trọng điểm phía Nam theo định hướng phát triển bền vững. 

3. TỔNG QUAN CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 

Thực trạng công nghiệp phát triển nhanh ở Việt Nam, đã mang lại nhiều lợi ích 

cho nền kinh tế, song tồn tại khá nhiều hạn chế như làm ảnh hưởng đến môi trường 

tự nhiên sinh thái và môi trường xã hội đô thị, chất lượng của MTSX. Điều này đã 

thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học và chuyên gia của nhiều lĩnh vực khác nhau 

như: kiến trúc, xây dựng, môi trường, công thái học (Ergonomic), an toàn lao động 

v.v…nghiên cứu tìm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của MTSX trong các 

XNCN, cải thiện giảm thiểu ô nhiễm và bảo vệ môi trường tự nhiên. Phần lớn đề tài 

tập trung nghiên cứu các vấn đề môi trường, vấn đề tiện nghi, thẩm mỹ của MTSX, 

một số đề tài thuộc lĩnh vực kiến trúc, nghiên cứu về MTSX có đề cập đến vấn đề sự 

phát triển của con người hài hòa và bền vững về mọi mặt, giải pháp ứng phó với sự 

biến đổi khí hậu trên trái đất: 

- Luận án tiến sĩ khoa học “Tổ chức môi trường lao động trong xây dựng công 

nghiệp ở Việt Nam” của tác giả Ngô Thế Thi (1987). 

- Luận án tiến sĩ “Tổ chức thẩm mỹ môi trường lao động xí nghiệp công nghiệp 

nhẹ ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam” của tác 

giả Trịnh Duy Anh (2005). 
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- Luận án tiến sĩ “Tổ chức và hoàn thiện môi trường kiến trúc cảnh quan các 

XNCN trong điều kiện Việt Nam” của tác giả Nguyễn Nam (1999). 

- Tác phẩm “Quy hoạch phát triển các Business Park - mô hình tất yếu cho đô thị 

hiện đại” do tác giả Ths. KTS Nguyễn Cao Lãnh biên soạn (2005). 

- Luận văn thạc sĩ “Nghiên cứu quy hoạch không gian kiến trúc sinh thái trong 

môi trường sản xuất tại các khu công nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đến năm 

2020” của tác giả Nguyễn Thanh Hải (2003)  

- Luận văn thạc sĩ “Ứng dụng mô hình Business Park vào phát triển các khu công 

nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh” của tác giả Vũ Văn Xuyền (2011). 

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

- Phương pháp điều tra khảo sát 

- Phương pháp so sánh 

- Phương pháp phân tích và tổng hợp 

- Phương pháp mô hình hóa 

5. GIỚI HẠN PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

- Giới hạn vấn đề nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới quá 

trình TCMTSX trong các XNCN nhẹ theo định hướng PTBV, có giới hạn phạm vi 

các giải pháp đề xuất từ sau khi không gian KCN và môi trường đô thị hình thành, 

tập trung nghiên cứu tìm kiếm các giải pháp tổ chức từ không gian kiến trúc XNCN 

đến không gian chỗ làm việc. Luận văn tập trung nghiên cứu giải pháp quy hoạch và 

kiến trúc / xây dựng (không nghiên cứu về quản lý hành chính, quản trị, đầu tư…) 

- Giới hạn về không gian: Luận văn nghiên cứu các khu, cụm CN, XNCN nhẹ 

trên địa bàn các tỉnh thành vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. 

- Giới hạn về thời gian: Luận văn nghiên cứu được xem xét trong thời gian hiện 

tại và dự báo phát triển đến năm 2045. 

6. CẤU TRÚC LUẬN VĂN 

Luận văn được chia làm 3 phần: Phần mở đầu, phần nội dung nghiên cứu và phần 

kết luận, kiến nghị. Trong đó, phần nội dung nghiên cứu gồm 3 chương: 

 Chương I: Tổng quan tình hình TCMTSX trong các XNCN nhẹ VKTTĐPN 

và xu hướng phát triển bền vững trong kiến trúc công nghiệp. 
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 Chương II: Cơ sở khoa học TCMTSX trong các XNCN nhẹ VKTTĐPN theo 

định hướng phát triển bền vững. 

 Chương III: Giải pháp TCMTSX trong các XNCN nhẹ VKTTĐPN theo định 

hướng phát triển bền vững. 

     7. NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT 

CN                : Công nghiệp 

CNH, HĐH  : Công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

KTCN            : Kiến trúc công nghiệp 

KT–XH      : Kinh tế – Xã hội 

KCN            : Khu công nghiệp 

KCNC          : Khu công nghệ cao 

KCNST        : Khu công nghiệp sinh thái 

KCX            : Khu chế xuất 

KH–CN      : Khoa học – Công nghệ 

KH–KT      : Khoa học – Kỹ thuật 

PTBV       : Phát triển bền vững  

MTSX       : Môi trường sản xuất  

    TCMTSX : Tổ chức môi trường sản xuất 

    TP.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh 

     XNCN                     : Xí nghiệp công nghiệp 

    VKTTĐ    : Vùng kinh tế trọng điểm 

     VKTTĐPN    : Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 
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PHẦN 2: NỘI DUNG 

Chương I: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH TỔ CHỨC MÔI TRƯỜNG SẢN 

XUẤT TRONG CÁC XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP NHẸ VÙNG KINH TẾ 

TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỀN BỀN VỮNG 

TRONG KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP 

1.1  Tình hình xây dựng và phát triển các XNCN nhẹ VKTTĐPN giai đoạn 

từ năm 1986 đến nay 

 Đất nước bước vào thời kỳ thực hiện đường lối đổi mới từ sau Đại hội lần thứ VI 

Đảng Cộng Sản Việt Nam, chuyển từ nền kinh tế tập trung kế hoạch hóa sang nền 

kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường, theo định hướng 

xã hội chủ nghĩa. Thời kỳ này đã đạt được những thành tựu nổi bật trên nhiều lĩnh 

vực và công nghiệp của Việt Nam cũng đã có những bước tiến quan trọng trong quá 

trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhìn tổng quát, quy mô giá trị sản xuất 

công nghiệp năm 2018 so với năm 1986 đã cao gấp trên 19,9 lần, bình quân 1 năm 

tăng trên 11,7%.  

Về cơ bản, hiện nay, có 06 mô hình khu CN tập trung đã được phát triển tại Việt 

Nam. Các mô hình này đều có ranh giới địa lý xác định, hoạt động theo các cơ chế 

chính sách riêng và là cơ sở thực tiễn để nghiên cứu, phát triển mô hình Khu hành 

chính kinh tế đặc biệt tại Việt Nam. 

Hiện nay, chúng ta có 4 vùng kinh tế trọng điểm (VKTTĐ) là VKTTĐ Bắc Bộ 

(gồm 7 tỉnh, thành phố), Trung Bộ (5 tỉnh, thành phố), Nam Bộ (8 tỉnh, thành phố) 

và VKTTĐ Đồng bằng sông Cửu Long (4 tỉnh, thành phố). Bốn VKTTĐ này với 24 

tỉnh, thành phố, chiếm 27,3% diện tích tự nhiên và  27% dân số cả nước, đóng góp 

89% GDP đất nước. 

Trong đó, VKTTĐ Nam Bộ, là vùng kinh tế phát triển năng động, có tốc độ tăng 

trưởng kinh tế cao, đi đầu trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, là đầu tàu phát triển 

kinh tế của cả nước (chiếm 45,42% GDP cả nước và 50,9% GDP của 4 VKTTĐ).  
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Bản đồ thống kê Cụm/ Khu KCN hoạt động trên Vùng KTTĐPN năm 2019 

(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ Ban Quản lý các KCN các tỉnh thành VKTTĐPN) 

1.2 Tình hình TCMTSX trong các XNCN nhẹ VKTTĐPN 

TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu từ năm 1986, được 

chọn là hạt nhân phát triển công nghiệp cho các tỉnh phía Nam hay còn gọi là Vùng 

kinh tế trọng điểm phía Nam.  

Các XNCN xây dựng trước năm 1975 đến 1986 theo hướng tự phát: 

TP. Hồ Chí Minh, Biên Hòa và Vũng Tàu, đều đã ra những quyết định và kế hoạch 

di dời hàng ngàn những XNCN trong hoặc giáp các khu dân cư, có tuổi thọ trên 30 

năm, trang thiết bị sản xuất đều đã cũ, gây ô nhiễm MTSX, ra khỏi phạm vi khu dân 

cư. Tuy nhiên, những XNCN kể trên, hiện vẫn còn đóng vai trò nhất định, trong kinh 

tế của các thành phố và khu vực, sẽ còn tồn tại trong một thời gian khá dài, trong tình 

hình đó, MTSX hầu như không được quan tâm, chật chội, thiếu tiện nghi, ô nhiễm 

môi trường. 

Giải pháp TCMTSX trong các XNCN còn rời rạc, manh mún, thiếu hệ thống. 

Đến năm 1986, khi nền kinh tế bước chuyển từ tập trung do nhà nước quản lý, 

sang kinh tế thị trường, những XNCN loại này, đã nhanh chóng phát triển, trở thành 

mẫu mực, cho những XNCN nhẹ xây dựng sau đó. 

Các XNCN mới xây dựng từ năm 1986 trở lại đây: 
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Từ 1986 đến nay, trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh thành VKTTĐPN đã cải tạo 

lại các KCN cũ và xây dựng mới trên 30 KCX, KCNC, KCN theo xu hướng sinh thái. 

Về quy hoạch kiến trúc các XNCN mới được xây dựng, đều nằm trong các KCN 

giáp ranh khu dân cư do định hướng quy hoạch của nhà nước và nhu cầu từ phía các 

nhà đầu tư, phần lớn là KCN hỗn hợp, gồm nhiều ngành sản xuất khác nhau, chủ yếu 

là công nghiệp nhẹ. 

Quy hoạch chung ban đầu của các KCN đảm bảo các quy định hiện hành về mật 

độ xây dựng, mật độ cây xanh, chỉ giới xây dựng, hệ thống giao thông đường bộ, bến 

cảng, kỹ thuật hạ tầng...chú ý tổ chức cảnh quan khu vực cửa ngõ vào KCN, cổng 

chào, nhà văn phòng Ban quản lý KCN, các công trình dịch vụ KCN như chi nhánh 

ngân hàng, hải quan, dịch vụ chăm sóc sức khỏe người lao động, siêu thị, trạm xe 

buýt, cây xăng, sân bãi thể dục thể thao v.v... 

Khối nhà sản xuất thường được sử dụng các bộ khung thép tiền chế đồng bộ . 

Nhà văn phòng và các công trình phục vụ công cộng phần lớn sử dụng kết cấu 

khung sán bê tông cốt thép, tường xây gạch, mặt tường sơn nước hoặc ốp kính, gạch 

đá, tấm hợp kim nhôm v.v... mái lợp tôn màu hoặc ngói, mái bằng, chất lượng thẩm 

mỹ tương đối tốt. Kiến trúc nhỏ được khai thác sử dụng với mục đích trang trí cho 

mặt trước của xí nghiệp. 

Trang thiết bị sản xuất và trang thiết bị kỹ thuật 

- Hầu hết được nhập khẩu, thuộc thế hệ mới, tính năng kỹ thuật tốt, hình thức 

đẹp, ít gây ô nhiễm môi trường 

- Hệ thống đường ống, đường dây kỹ thuật, các trang thiết bị kỹ thuật trong và 

ngoài xưởng có hình thức đẹp, có thể đặt lộ thiên. 

- Một số XNCN sử dụng kết hợp hình thức của các trang thiết bị sản xuất, kỹ 

thuật với kiến trúc và các yếu tố khác, vào mục đích thẩm mỹ đạt hiệu quả. 

Công trình công nghiệp xanh tại Việt Nam bắt đầu được chú ý phát triển vào những 

năm 2010 – 2011.  

Từ tháng 3/2015 TP.HCM thí điểm mô hình việc xây dựng nhà xưởng cao tầng 

cho nhà đầu tư thuê, nhà xưởng khoảng 3 - 8 tầng với diện tích sàn xây dựng khoảng 
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10.000 m2 - 40.000 m2; bố trí các xưởng có diện tích 100 m2, 200 m2, 500 m2, 1.000 

m2, 3.000 m2, xây dựng trong các KCX, KCN và KCNC. 

Do tiến trình CNH, HĐH đất nước, đô thị hóa mở rộng, buộc sự chuyển đổi công 

năng những KCN không còn phù hợp các yêu cầu về tăng trưởng bền vững. 

1.3 Xu hướng phát triển bền vững nói chung 

Năm 1992, Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất về Môi trường và Phát triển của Liên 

hợp quốc được tổ chức ở Rio de Janeiro đề ra Chương trình nghị sự toàn cầu cho thế 

kỷ XXI, theo đó, phát triển bền vững được xác định là: “Một sự phát triển thỏa mãn 

những nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không làm hại đến khả năng đáp ứng những 

nhu cầu của thế hệ tương lai”. Phát triển bền vững là quá trình phát triển có sự kết 

hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa giữa 3 mặt của sự phát triển, gồm: Kinh tế tăng trưởng 

bền vững; Xã hội thịnh vượng, công bằng, ổn định, văn hoá đa dạng và Môi trường 

được trong lành, tài nguyên được duy trì bền vững. 

Kiến trúc bền vững là sự cân bằng giữa mong muốn bảo vệ môi trường, hệ sinh 

thái bao quanh (Thiên nhiên) với nhu cầu của cộng đồng và các áp lực về kinh tế (Con 

người). 

1.4 Xu hướng phát triển bền vững trong kiến trúc công nghiệp 

 1.4.1 Lược sử kiến trúc công nghiệp thế giới 

Sự hình thành và phát triển xây dựng công nghiệp trước thế kỷ XX 

Điểm khởi đầu của quá trình công nghiệp hoá ở Châu Âu diễn ra vào những năm 

cuối thế kỷ XVIII tại Anh, gắn liền với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất với 

sự phát minh ra máy hơi nước và máy dệt.  

Xây dựng công nghiệp trong những năm đầu thế kỷ XX 

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 2 vào cuối thế kỷ thứ XIX và đầu thế kỷ XX 

được đánh dấu bằng sự ra đời của động cơ điện và động cơ đốt trong. Nó tạo khả 

năng cung cấp năng lượng cho sản xuất một cách chủ động. Kỹ thuật sản xuất chuyển 

hoàn toàn từ cơ cấu thủ công sang cơ cấu công nghiệp. Xuất hiện sự phân công lao 

động và sử dụng băng chuyền trong sản xuất. Xây dựng các công trình công nghiệp 

đã trở thành thị trường hấp dẫn các nhà tư vấn thiết kế kiến trúc- xây dựng. 

Xây dựng công nghiệp sau chiến tranh thế giới thứ 2 
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Nhu cầu về phục hồi sau chiến tranh thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ kỹ thuật xây 

dựng, đặc biệt là xây dựng theo kiểu lắp ghép. Chất lượng công trình cũng như quy 

hoạch đô thị trong những năm đầu sau chiến tranh phải nhường bước cho các ưu tiên 

về khối lượng xây dựng và thời gian xây dựng. 

1.4.2 Các xu hướng trong xây dựng công nghiệp 

- Về quy hoạch, các KCN và các XNCN trong các đô thị được cải tạo trước hết về 

mặt môi trường, mặt khác do tiến bộ của kỹ thuật sản xuất mà một số loại XNCN 

thuộc loại hình công nghiệp sạch được bố trí gần lại các khu ở.  

- Sự xuất hiện khái niệm mới như “công viên khoa học”, làng khoa học” (Science, 

Office and Business Park) về một khu vực tập trung các công trình hoạt động nghiên 

cứu khoa học và sản xuất thuộc loại hình công nghiệp kỹ thuật cao. 

- Sự xuất hiện hệ thống này dẫn đến những thay đổi to lớn trong thiết kế vỏ bao 

che, tổ chức nội thất cũng như lựa chọn giải pháp kết cấu mái. 

- Tính linh hoạt trong nhà công nghiệp 

- Nhà sản xuất đa năng 

- Xuất hiện nhiều khái niệm mới trong tổ chức sản xuất. Sự xuất hiện loại nhà kho 

với các ngăn chứa cao tầng phù hợp với việc đóng gói, vận chuyển, bảo quản nguyên, 

vật liệu, thành phẩm được tự động hóa. 

- Kết cấu thép, vật liệu bao che nhẹ kết hợp với kính là giải pháp xây dựng thông 

dụng nhất hiện nay. 

- Cùng với biện pháp kỹ thuật giảm tác hại của sản xuất đối với môi trường, tiết 

kiệm đất xây dựng và tăng diện tích cây xanh trong XNCN là những biện pháp được 

đặc biệt chú ý để giải quyết vấn đề môi trường. 

- Tổ chức tốt môi trường sản xuất trở thành nhiệm vụ quan trọng trong quy hoạch, 

thiết kế không gian trong và ngoài nhà sản xuất. 

- Phương tiện thiết kế và phương pháp thiết kế đã hoàn toàn thay đổi bởi sự tham 

gia của các phần mềm tin học và mạng thông tin. 

1.4.3 Xu hướng phát triển bền vững trong TCMTSX 

- Công nghệ đang trở thành một quyền lực, diễn ra chủ yếu tại các KCN, XNCN. 

- Xuất hiện nhiều ngành công nghiệp mới. 
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- Sự thay đổi của kỹ thuật sản xuất. 

- Môi trường sinh thái được đặc biệt quan tâm. 

- Tuổi trung bình của sản phẩm rút xuống còn từ 2 - 5 năm. 

- Tỉ lệ chi phí cho trang bị kỹ thuật của ngôi nhà trong tổng chi phí đầu tư xây dựng 

tăng lên, chất lượng của phương tiện sản xuất, trang bị và mở rộng sản xuất. 

- Chất lượng sống của người lao động ngày càng được nâng cao. 

1.5 Kết luận Chương 1 

Nhìn chung, tình hình xây dựng CN phát triển với nhịp độ không ngừng gia tăng 

theo đà tăng trưởng kinh tế của các nước phát triển cũng như đang phát triển trên toàn 

thế giới. Theo đó, tình hình xây dựng CN nước nhà không nằm ngoài qui luật toàn 

cầu hóa. Nền công nghiệp Việt Nam do nhiều nguyên nhân, nên đi sau và chậm hơn 

một số nước trong khu vực và trên thế giới, nhưng cũng đã gặt hái được những thành 

quả đáng khích lệ. Định hướng chiến lược phát triển bền vững quốc gia lấy 

VKTTĐPN đi đầu trong mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, thực sự được quan tâm của cả 

hệ thống chính trị. 

Xây dựng công nghiệp nhẹ thay đổi theo yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao theo yêu 

cầu xã hội và sự tiến bộ khoa học kĩ thuật, thiết kế công nghiệp không đơn thuần là 

tổ chức không gian vật chất phục vụ sản xuất được thay bằng TCMTSX trong XNCN 

đậm tính khoa học và nhân văn. Ngày nay, để đạt được năng suất cao, không chỉ nhờ 

vào đổi mới công nghệ sản xuất tiên tiến, mà thông qua việc TCMTSX trong XNCN 

đạt chất lượng tốt hơn, sẽ góp phần nâng cao toàn diện môi trường vật chất cũng như 

tinh thần của người lao động. Đây là bước đệm cần thiết để hướng tới phát TCMTSX 

trong các XNCN nhẹ theo định hướng phát triển bền vững. 

Trên cơ sở thực trạng TCMTSX trong các XNCN nhẹ VKTTĐPN, nghiên cứu 

định hướng PTBV trong MTSX không chỉ mang lại những lợi ích cho nhà đầu tư, 

người lao động mà còn góp phần cho thành công các đề án là mục tiêu PTBV của đất 

nước, ví dụ: Đề án khắc phục ô nhiễm môi trường và PTBV, Đề án hành động ứng 

phó với biến đổi khi hậu, v.v 
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Chương II: CƠ SỞ KHOA HỌC TCMTSX TRONG CÁC XNCN NHẸ VÙNG 

KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM THEO ĐỊNH HƯỚNG PTBV 

2.1  Cơ sở lý luận 

2.1.1 Tổ chức môi trường sản xuất (TCMTSX) trong các XNCN nhẹ 

Môi trường sản xuất (MTSX) về cơ bản là môi trường không gian – vật chất để 

tổ chức các quá trình sản xuất, thực hiện các hoạt động cũng như mối quan hệ của 

con người trong đó. Được coi như một phạm vi hoạt động xã hội trong đó thể hiện rõ 

mối quan hệ biện chứng giữa đặc điểm xã hội của lao động, sự phát triền con người 

và trình độ phát triển kinh tế- xã hội và văn hóa nói chung. 

TCMTSX là quá trình tập hợp, sắp xếp các biện pháp và hoạt động đa dạng giúp 

tạo dựng nên một MTSX không những đáp ứng yêu cầu của sản xuất và người lao 

động, mà còn đạt đến những biến đổi sâu sắc trong nội dung lao động. 

- Đẩy mạnh, phát triển và hợp lý hóa sản xuất. 

- Phát triển khoa học – kỹ thuật 

- Nâng cao mức sống vật chất- tinh thần của người lao động, phát triển con người 

mới và các mối quan hệ xã hội mới trong lao động. 

- Sự hình thành những đặc điểm lao động mới.  

- Phát triển và nâng cao trình độ văn hóa lao động. 

Yêu cầu đối với MTSX ngày càng cao và phức tạp đòi hỏi quá trình TCMTSX 

phải được lập kế hoạch, nghiên cứu - phát triển và tổ chức thực hiện theo một phương 

pháp khoa học và dựa trên cơ sở một nền sản xuất phát triển. 

Theo GS.TSKH Ngô Thế Thi, TCMTSX một cách khoa học là sắp xếp các nhiệm 

vụ TCMTSX theo hệ thống các mức độ cơ cấu không gian khác nhau, mỗi mức độ tổ 

chức không gian lại có những yêu cầu chất lượng riêng. Nội dung cơ bản TCMTSX 

theo 5 mức độ cơ cấu tổ chức không gian. 

a) Khu công nghiệp và môi trường đô thị 

b) Xí Nghiệp công nghiệp 

c) Nhà / Công Trình 

d)  Phòng/ Nhóm phòng 

e)  Chỗ làm việc 
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2.1.2 Đặc điểm MTSX các XNCN nhẹ VKTTĐPN 

Công nghiệp nhẹ bao gồm các ngành như: Công nghiệp Da, In nhuộm, Dệt, May, 

Bột giấy- giấy, Nhựa, Sành sứ - Thủy tinh, nước giải khát… 

 Đặc điểm công nghệ 

Trang thiết bị công nghệ, trang thiết bị vận chuyển, có kích thước không quá lớn 

so với tỉ lệ con người, tải trọng bản thân và hoạt tải không cao. 

Các vật phẩm trong sản xuất từ nguyên liệu đến thành phẩm bao bì v.v… dễ bắt 

cháy, yêu cầu phòng cháy và chữa cháy cao. 

• Đặc điểm lao động 

Cường độ lao động ở nhịp độ trung bình, nhẹ và không căng thẳng nhưng đòi hỏi 

sự kiên nhẫn, tỉ mỉ, khéo léo và chính xác, thông thường phù hợp với lao động nữ. 

Trong thực tế tỉ lệ công nhân nữ trong các ngành công nghiệp nhẹ chiếm từ 70 đến 

80% tổng số, như ngành dệt may nhân công nữ chiếm đến trên 80%. 

• Đặc điểm không gian 

Do mức độ ô nhiễm thấp, cho phép xây dựng không quá xa hoặc giáp ranh khu 

dân cư đô thị. Hiện nay, các KCN để khuyến khích đầu tư, thường chia lô đất xây 

dựng XNCN linh hoạt hơn nhằm đáp ứng yêu cầu đa dạng của các nhà đầu tư. 

Do đặc điểm về vị trí, các KCN ngành công nghiệp nhẹ giáp ranh khu dân cư, có 

thể tận dụng các yếu tố như hạ tầng giao thông, cảnh quan…vào giải pháp TCMTSX. 

Công nghệ sản xuất của đa số các XNCN nhẹ, có tính linh hoạt cao, có nhiều khả 

năng bố trí thiết bị khác nhau mà không ảnh hưởng đến sản xuất, điều này cho phép 

tổ hợp không gian trong, ngoài dễ dàng, hình khối kiến trúc phong phú, dễ đẹp. 

• Đặc điểm thẩm mỹ 

Hình thức kiến trúc ít bị hạn chế bởi các yêu cầu không gian và đặc điểm của sản 

xuất, có thể áp dụng kiến trúc nhiều tầng, khắc phục được những hạn chế về mặt bố 

cục hình khối, dễ dàng trong việc phân chia khối kiến trúc lớn, cho gần gũi với tỉ lệ 

con người. 

Mức độ ô nhiễm môi trường không khí thấp, cho phép sử dụng các yếu tố tự nhiên 

như cây xanh, mặt nước v.v… tham gia vào việc cải thiện vi khí hậu, tạo cảnh quan. 
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2.1.3 Phát triển bền vững trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp 

2.1.3.1 Tài nguyên và môi trường tự nhiên 

2.1.3.2 Khoa học công nghệ trong kiến trúc xây dựng và tổ chức sản xuất  

 Công cụ, máy móc, thiết bị, vật liệu. (Gọi là phần cứng của công nghệ) 

 Thông tin, phương pháp, quy trình bí quyết. 

 Tổ chức điều hành, phối hợp, quản lý. 

 Con người. (Ba thành phần sau gọi là phần mềm công nghệ). 

2.1.3.3 Tính nhân văn của PTBV trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp 

2.1.4 TCMTSX trong các XNCN nhẹ theo định hướng PTBV 

TCMTSX trong các XNCN nhẹ theo định hướng PTBV cần được nhìn nhận như 

là một cách thức trong suốt quá trình phát triển hơn là một mục tiêu, thực chất là nâng 

cao chất lượng TCMTSX về hiệu quả kinh tế, giá trị lâu dài của môi trường và trên 

hết là chất lượng cuộc sống con người. 

Nội dung TCMTSX trong các XNCN nhẹ theo định hướng PTBV, tương tự sắp 

xếp theo 5 mức độ cơ cấu không gian: 

a) Khu công nghiệp và môi trường đô thị 

b) Xí nghiệp công nghiệp 

c) Nhà/ Công trình 

d) Phòng/ Nhóm phòng 

e) Chỗ làm việc  

2.2 Cơ sở thực tiễn 

    2.2.1 Các Business Park, Khu công nghiệp sinh thái (Eco-Industrial Park), 

XNCN theo định hướng PTBV trên thế giới và ở Việt Nam. 

    2.2.2 Tổng hợp kinh nghiệm và giải pháp TCMTSX trong các XNCN nhẹ theo 

định hướng PTBV trên thế giới và ở Việt Nam 

2.3 Các cơ sở khác 

    2.3.1 Cơ sở về điều kiện tự nhiên 

a) Điều kiện khí hậu 

b) Điều kiện tự nhiên 
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c) Các ảnh hưởng của điều kiện khí hậu-tự nhiên đến TCMTSX trong các 

XNCN nhẹ VKTTĐPN. 

Các ảnh hưởng của điều kiện khí hậu – tự nhiên trong TCMTSX là: 

- Giải pháp quy hoạch tổng mặt bằng XNCN: địa hình - địa chất, khí hậu, hướng 

nắng, gió chủ đạo ảnh hưởng mang tính quyết định đến giải pháp quy hoạch tổng mặt 

bằng các XNCN. 

- Kết cấu vỏ bao che và hình thức mặt đứng: các XNCN nhẹ VKTTĐPN thuộc 

miền khí hậu Nam Bộ đặc trưng 2 mùa mưa dầm và nắng gắt trong năm, nên vật liệu 

phải có khả năng chống chịu nóng, ẩm thấm, che nắng, che mưa. Kết cấu bao che 

thoáng nhẹ, đảm bảo khả năng chiếu sáng, thông gió tốt nhất cho công trình sản xuất. 

- Tổ chức cảnh quan cây xanh, mặt nước: cây xanh, mặt nước là hai yếu tố tự nhiên 

có tác dụng cải thiện vi khí hậu tốt nhất. 

- Màu sắc công trình: Màu sắc tác động lớn đến tâm lý con người. Môi trường lao 

động kết hợp với đặc điểm khí hậu nhiệt đới, nắng nóng, bức xạ mặt trời cao, do vậy 

TCMTSX cần lựa chọn màu sắc phù hợp khí hậu và tâm lý người lao động. 

    2.3.2 Cơ sở về điều kiện kinh tế- xã hội 

a) Tiềm lực kinh tế 

b) Yếu tố xã hội – con người 

Con người là trung tâm của phát triển bền vững. 

     2.3.3 Cơ sở về công nghệ 

     2.3.4 Cơ sở về pháp lý 

a) Định hướng quy hoạch phát triển không gian và quy hoạch các XNCN 

nhẹ VKTTĐPN 

b) Luật bảo vệ môi trường và các Nghị định/ Nghị quyết Chính phủ về bảo 

vệ môi trường 

2.4 Kết luận Chương II 

Nghiên cứu lồng ghép các tiêu chí PTBV vào TCMTSX trong XNCN nhẹ, nhằm 

gia tăng thêm “chất” của những biến đổi tích cực, mà ta có được trong quá trình sản 

xuất, như: kinh tế đạt hiệu quả tăng trưởng nhanh hơn, cơ hội đổi mới công nghệ 

trong sản xuất, phát huy trình độ văn hóa xã hội- con người, ý thức sử dụng năng 
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lượng tiết kiệm, năng lượng tái tạo không gây nguy hại nguồn tài nguyên thiên nhiên, 

bảo vệ môi trường sinh thái v.v…và góp phần hội nhập các xu thế chung trên thế giới 

trong mọi lĩnh vực. 

Với định hướng phát triển kinh tế Việt Nam, trong khu vực CN và xây dựng, ngành 

công nghiệp nhẹ tiếp tục là một trong những đóng góp chủ lực cho tăng trưởng kinh 

tế Việt Nam. Do đó, việc TCMTSX trong các XNCN nhẹ VKTTĐPN theo định 

hướng PTBV là xu hướng tất yếu trong giai đoạn hiện nay và tương lai. 

Bên cạnh đó, nhờ vị trí địa lý VKTTĐPN hội tụ hầu như đầy đủ tiềm năng và thuận 

lợi về điều kiện tự nhiên, tiềm lực kinh tế, yếu tố xã hội – con người, thu hút đầu tư 

nước ngoài v.v… ngoài ra, VKTTĐPN được lợi thế có thành phố Hồ Chí Minh, nơi 

đây là trung tâm phát triển KH-CN và đào tạo nguồn nhân lực tri thức cao của cả 

nước. Ngày nay, PTBV trong sản xuất công nghiệp và xây dựng thì không thể thiếu 

việc áp dụng các tiến bộ KH-CN tiên tiến, nền CN nhẹ càng phải hội nhập nhanh với 

toàn thế giới để không bị tụt hậu trong kỷ nguyên CN 4.0. 

 

Chương III: GIẢI PHÁP TCMTSX TRONG CÁC XNCN NHẸ VKTTĐPN 

THEO ĐỊNH HƯỚNG PTBV. 

3.1 Những nguyên tắc cho đề xuất TCMTSX trong các XNCN nhẹ VKTTĐPN 

theo định hướng PTBV 

   3.1.1 Không làm tăng giá trị đầu tư, phức tạp hóa tiến trình xây dựng và 

TCMTSX. 

  3.1.2 Nâng cao chất lượng sống cho người lao động, góp phần cải thiện các 

mối quan hệ xã hội theo chiều hướng tích cực. 

  3.1.3 Góp phần vào việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. 

      3.1.4 Giáo dục và nâng cao trình độ văn hóa, ý thức bảo vệ môi trường sinh 

thái của cộng đồng. 

       3.1.5 Xây dựng nhiệm vụ tổ chức TCMTSX trong các XNCN nhẹ 

VKTTĐPN theo định hướng PTBV 

   3.2 Các nhóm giải pháp TCMTSX trong các XNCN nhẹ VKTTĐPN theo định 

hướng PTBV 
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      3.2.1 Quy hoạch và dự báo TCMTSX trong các XNCN nhẹ VKTTĐPN theo 

định hướng PTBV 

a) Dự báo điều kiện phát triển KHKT và công nghệ sản xuất trong tương lai 

Cuộc cách mạng công nghiệp mà chúng ta đang trải qua cuộc cáchmạng Công 

nghiệp 4.0, được thúc đẩy bởi các tiến bộ bao gồm sản xuất thông minh, ro bot, trí 

tuệ nhân tạo và Internet of Things (IoT) trên nền tảng dữ liệu lớn (Big data).  

b) Đưa nội dung PTBV vào công tác quy hoạch 

Khu, cụm CN là phạm vi không gian lớn nhất của MTSX, trong phạm vi không 

gian này không chỉ có sự tham gia của các yếu tố thuộc một KCN vào tổng thể, mà 

còn nhiều yếu tố thuộc những KCN lân cận và đôi khi cả khu dân cư đô thị, giải pháp 

TCMTSX cho cơ cấu không gian này, cần phù hợp với quy hoạch không gian tổng 

thể của từng tỉnh, thành VKTTĐPN 

c) Chủ động trong kết nối, đấu nối mạng lưới hệ thống khu vực, Vùng CN 

3.2.2 Nhóm giải pháp quy hoạch và hạ tầng kỹ thuật (Xí nghiệp công nghiệp) 

a) Nguyên tắc quy hoạch mặt bằng chung XNCN 

b) Cơ cấu tổ chức không gian mặt bằng chung XNCN 

c) Quy hoạch môi trường cảnh quan trong XNCN 

d) Quy hoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật 

3.2.3 Nhóm giải pháp công trình và công nghệ (Nhà sản xuất/ Phòng làm việc/ 

Chỗ làm việc) 

a) Tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá công trình Xanh và PTBV áp dụng cho công 

trình công nghiệp.  

Hiện nay, tại Việt Nam đang áp dụng chủ yếu 4 loại tiêu chuẩn công trình Xanh, 

bao gồm LEED (Hội đồng công trình xanh Mỹ), LOTUS (Hội đồng công trình xanh 

Việt Nam), EDGE (IFC Tổng công ty tài chính quốc tế – một thành viên của Nhóm 

Ngân hàng Thế giới), BCA – GREEN MARK (Hội đồng công trình xanh Singapore).  

Còn có tiêu chuẩn FM Approved thuộc Tổ chức FM Global, Hoa Kỳ. 

b) Giải pháp thiết kế công trình công nghiệp xanh và PTBV 

- Giải pháp thiết kế vỏ bao che công trình 

- Giải pháp thiết kế thông gió tự nhiên (giải pháp thụ động) 
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- Giải pháp thiết kế chiếu sáng tự nhiên (giải pháp thụ động) 

- Giải pháp thiết kế tiết kiệm năng lượng trong hệ thống điều hòa không khí 

c) Công nghệ xây dựng thiết kế kiến trúc công nghiệp 

d) Tổ hợp kiến trúc nhà sản xuất 

e) Biện pháp nâng cao tính vạn năng, linh hoạt trong nhà sản xuất  

     3.3 Kết luận chương III 

Các nhóm giải pháp đề xuất theo hướng PTBV trong TCMTSX các XNCN nhẹ 

VKTTĐPN hoàn toàn dựa trên cơ sở nghiên cứu các yếu tố phù hợp về điều kiện tự 

nhiên, tiềm năng kinh tế và thế mạnh Vùng. Để đạt kết quả tối ưu cho tiến trình 

TCMTSX cần đầu tư nghiên cứu và thực hiện một cách nghiêm túc từ khâu lập dự án 

đầu tư cho đến khi đưa vào vận hành, theo dõi quản lý trong suốt cả vòng đời dự án, 

từng giai đoạn thực hiện cần phải sắp xếp lồng ghép tiêu chí PTBV vào nội dung 

TCMTSX. 

Thông qua các giải pháp pháp TCMTSX trong các XNCN nhẹ VKTTĐPN theo 

định hướng PTBV có thể áp dụng cho các vùng lãnh thổ kinh tế khác trong cả nước 

dựa trên các yếu tố điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội nơi xây dựng mà không nhất 

thiết áp dụng một cách máy móc và áp đặt. Phần nào không chỉ giải quyết vấn đề ô 

nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, hiệu ứng nhà kính…mà còn mang lại những lợi 

ích cho nhà đầu tư, nâng cao trình độ văn hóa, cải thiện chất lượng cuộc sống cho 

người lao động, góp phần phát triển xã hội. Từ đó, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường 

của toàn dân khi tham gia vào công cuộc CNH, HĐH đất nước. 
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PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. KẾT LUẬN 

Kể từ sau 1986 đến nay, kinh tế công nghiệp VKTTĐPN đã có những bước phát 

triển đột phá toàn diện, ngày càng khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước. 

Bên cạnh sự tăng trưởng về qui mô sản xuất, môi trường sản xuất trong các XNCN, 

Khu, Cụm công nghiệp trong Vùng không ngừng được cải thiện. Tuy nhiên, nếu so 

sánh, đối chiếu với trình độ phát triển chung của thế giới và khu vực, đặc biệt về khía 

cạnh PTBV, đang là trào lưu tiến bộ của thời đại, có rất nhiều vấn đề cần lưu tâm 

trong TCMTSX các XNCN, Khu, Cụm công nghiệp trong Vùng để có thể cập nhật 

trình độ quốc tế, vốn là vấn đề sống còn của bất kỳ nền kinh tế công nghiệp nào trong 

thời buổi hội nhập. Nghiên cứu tìm kiếm giải pháp định hướng PTBV trong TCMTSX 

các XNCN nhẹ Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là việc cần tiến hành ngay. 

Sự phát triển của công nghiệp, việc TCMTSX trong các XNCN thế giới và khu 

vực trong những thập kỷ gần đây hầu hết đều theo định hướng bền vững. Cơ sở lý 

luận và thực tiễn trong lĩnh vực này của thế giới đã và đang dần hoàn thiện, được thể 

hiện qua các hệ thống tiêu chí khác nhau tùy thuộc điều kiện của từng nước, cộng với 

những nghiên cứu trong nước và đặc biệt là những tiến bộ về nhận thức không những 

của chính quyền, nhà đầu tư, những người thực hiện dự án xây dựng công nghiệp và 

người lao động, người thụ hưởng môi trường trong các XNCN v.v… là điều kiện cần 

và đủ cho việc đề xuất các giải pháp định hướng PTBV trong TCMTSX các XNCN, 

mà cụ thể là các XNCN nhẹ, vốn chiếm tỉ trọng cao trong tổng số các XNCN trong 

Vùng KTTĐPN. 

Các giải pháp TCMTSX trong XNCN nhẹ VKTTĐPN theo định hướng PTBV 

được đề xuất dựa trên những nguyên tắc: 

- Không làm tăng giá trị đầu tư mà còn làm giảm chi phí cho nhà đầu tư khi vận 

hành công trình và không làm phức tạp hóa mà chỉ là hợp lý hóa các khâu của tiến 

trình xây dựng và TCMTSX. 

- Nâng cao chất lượng sống cho người lao động, góp phần cải thiện các mối 

quan hệ xã hội theo chiều hướng tích cực. 

- Góp phần vào việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường xã hội. 
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- Giáo dục và nâng cao trình độ văn hóa, ý thức bảo vệ môi trường sinh thái của 

cộng đồng. 

Và, các nhóm giải pháp TCMTSX đề xuất được chia thành như sau: 

- Giải pháp quy hoạch và dự báo TCMTSX trong các XNCN nhẹ VKTTĐPN 

theo định hướng PTBV, bao gồm nội dung: 

- Nhóm giải pháp quy hoạch kiến trúc và quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, bao gồm: 

- Nhóm giải pháp công trình và công nghệ, bao gồm: 

Trong khuôn khổ luận văn cao học, với điều kiện và thời gian nghiên cứu có giới 

hạn, các vấn đề được nghiên cứu đề cập trên chỉ mang tính tổng quan, các đề xuất 

giải pháp TCMTSX trong các XNCN nhẹ VKTTĐPN theo định hướng PTBV có dựa 

trên tình hình thực tiễn, tiềm năng và thế mạnh của Vùng. Cùng với mong muốn, một 

phần nào đó vấn đề nghiên cứu góp phần tham gia vào công cuộc gìn giữ bảo vệ môi 

trường bằng cách chính trong quá trình làm nghề, kiến trúc sư có thể tư vấn, góp tiếng 

nói cho các nhà đầu tư nên tham gia nếu xét thấy phù hợp điều kiện, hướng đến lợi 

ích cộng đồng vì một môi trường sống chất lượng, an toàn và lành mạnh, một mặt sản 

xuất bền vững thực sự có lợi ích kinh tế và tăng khả năng cạnh tranh lâu dài. Luận 

văn chắc chắn vẫn còn nhiều hạn chế, thiếu sót cần tiếp tục nghiên cứu, ghi nhận ý 

kiến đóng góp từ các nhà nghiên cứu và chuyên gia trong lĩnh vực công trình “Xanh” 

và phát triển bền vững, để luận văn hoàn chỉnh hơn. 

2. KIẾN NGHỊ 

a) Tạo lập và phát triển thị trường xây dựng công nghiệp theo định hướng phát 

triển bền vững 

b) Xây dựng hoàn chỉnh quy chuẩn các hệ thống có liên quan nhằm tạo cơ sở 

pháp lý vững chắc cho phát triển bền vững công trình công nghiệp 

c) Xây dựng bộ tiêu chí công trình công nghiệp PTBV để làm cơ sở thiết kế, đánh 

giá và cấp chứng chỉ công trình PTBV 

d) Đào tạo nhân lực và nâng cao năng lực thiết kế, công nghệ xây dựng công trình 

công nghiệp PTBV.
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