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PHẦN 1 

MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố nổi bật với sự hình thành và 

phát triển phần lớn nhờ vào các hoạt động thương mại dịch vụ. Các khu thương 

mại dịch vụ nhờ đó cũng được xác định như các tâm điểm cho sự phát triển của 

không gian đô thị. Điều này cũng được nhấn mạnh qua định hướng phát triển 

thành phố trong Nghị quyết 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về Phương hướng 

nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020: “Xây dựng Thành 

phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại với vai trò đô thị đặc biệt, đi đầu trong sự 

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đóng góp ngày càng lớn với khu vực và 

cả nước; từng bước trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, 

khoa học – công nghệ của đất nước và khu vực Đông Nam Á; góp phần tích 

cực đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào 

năm 2020”.[17] 

Trong xu thế hội nhập kinh tế vươn tầm quốc tế, quận 5 đã và đang chứng 

tỏ khả năng phát triển từ các ưu thế sẵn có của mình qua việc đẩy mạnh các hoạt 

động thương mại dịch vụ đặc trưng như việc hình thành các phố vàng bạc đá 

quý (tháng 4/2017) tại các tuyến đường Nhiêu Tâm, Nghĩa Thục và Bùi Hữu 

Nghĩa… hay việc triển khai thử nghiệm sàn thương mại điện tử vào cuối tháng 

6/2018. Theo đà phát triển trên, việc hình thành Phố thời trang tại trục đường 

Nguyễn Trãi (phạm vi khu vực nghiên cứu) vào tháng 4/2018 vừa đóng vai trò 

nâng cao giá trị đặc trưng khu vực, tiềm năng vốn có của quận 5, vừa tạo ra 

không gian kinh tế đệm giúp kết nối các không gian kinh tế chính của quận 5 nói 

riêng và của thành phố Hồ Chí Minh nói chung. 

Phố thời trang Nguyễn Trãi có chiều dài gần 2km bắt đầu từ đường 

Nguyễn Văn Cừ đến giao lộ Trần Phú - Nguyễn Duy Dương, được hình thành 

tự nhiên dựa trên thói quen mua sắm của người dân. Với hơn 200 cơ sở kinh 
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doanh các mặt hàng thời trang từ quần áo, giày dép, mắt kính,... ; hoạt động 

nhộn nhịp nhất diễn ra từ 16h - 23h. Phố thời trang Nguyễn Trãi được bình chọn 

vào Top 10 con phố thời trang hút khách nhất Sài Gòn [37]. Bên cạnh đó, việc 

hình thành Phố thời trang góp phần nâng cao tính văn minh trong văn hóa 

thương mại địa phương, khi mà các hộ trong khu vực này buộc phải “cam kết 

kinh doanh đảm bảo uy tín, chất lượng, bán đúng giá niêm yết, tác phong văn 

minh, lịch sự, chấp hành quy định về trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.” [38] 

Tuy nhiên, thời gian gần đây, phố thời trang Nguyễn Trãi cũng thu hút 

nhiều người dân từ nơi khác đến tận dụng vỉa hè để bày bán các mặt hàng thời 

trang liên quan... kéo theo là tình hình an ninh, vệ sinh trong và ngoài khu 

vực bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng lề 

đường cũng diễn ra ngày càng phổ biến trong khu vực này. 

Sự phát triển của không gian đô thị là nhờ vào các điều kiện tạo thị bao 

gồm điều kiện tự nhiên, điều kiện thị trường, điều kiện về chính trị - xã hội. 

Trong đó, tác động của điều kiện thị trường lên đô thị có tính tự phát cao, cần 

thiết lập từ đầu và có kế hoạch rõ ràng để không bị bóp méo. 

Đó là lý do mà vấn đề “Tổ chức không gian trục đường Nguyễn Trãi từ 

đoạn giao với Nguyễn Văn Cừ đến giao lộ Trần Phú - Nguyễn Duy Dương” là 

cần thiết, nhằm đảm bảo phát triển kinh tế đặc trưng khu vực theo Chủ trương 

thành lập Phố thời trang tại khu vực nghiên cứu theo Kế hoạch liên tịch số 

168/KHLT-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2017 [12]; đồng thời không làm mất 

hình ảnh mỹ quan đô thị và đặc trưng khu vực - điều mà luận văn sẽ nghiên cứu 

thực hiện ở các chương tiếp theo. 

2. Mục đích và mục tiêu nghiên cứu của luận văn 

Mục đích nghiên cứu: 

Tổ chức không gian hiệu quả tại khu vực nghiên cứu nhằm phát huy các 

đặc trưng của khu vực nghiên cứu; đồng thời giải quyết ổn thỏa các vấn đề 

hiện trạng còn tồn đọng, góp phần hiện thực hóa với tính khả thi và mang lại 
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hiệu quả kinh tế tương xứng cho không gian phố Nguyễn Trãi theo Kế hoạch 

liên tịch số 168/KHLT-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2017 trong việc xây dựng 

và phát triển tuyến đường chuyên doanh Nguyễn Trãi theo hướng thương mại 

trong lĩnh vực thời trang kết hợp với du lịch và mua sắm. 

Mục tiêu nghiên cứu: 

- Đưa ra giải pháp tổ chức hoạt động giao thông nhằm đảm bảo 

tính liên tục cho giao thông bên ngoài và tính an toàn cho giao thông bên trong 

của khu vực Phố thời trang Nguyễn Trãi trong phạm vi nghiên cứu. 

- Đưa ra giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, 

không gian hoạt động thương mại vỉa hè nhằm phát huy đặc trưng khu vực 

Phố thời trang Nguyễn Trãi trong phạm vi nghiên cứu. 

- Tích hợp hài hòa các giải pháp trên để tạo ra tổ hợp không gian 

Phố thời trang Nguyễn Trãi mang tính khả thi và hoạt động hiệu quả. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Không gian phố Nguyễn Trãi. 

- Phạm vi nghiên cứu:  

Phạm vi khu vực nghiên cứu: chiều dài tuyến đường Nguyễn Trãi từ đoạn 

giao với Nguyễn Văn Cừ đến giao lộ Trần Phú - Nguyễn Duy Dương; chiều 

rộng tuyến đường Nguyễn Trãi gồm không gian lòng đường, không gian vỉa hè 

và không gian giao tiếp thương mại dịch vụ (TMDV) trước mỗi công trình. 

Phạm vi nội dung và lĩnh vực nghiên cứu: Trong khuôn khổ luận văn, 

không ưu tiên nghiên cứu áp dụng nhiều xu hướng thiết kế đô thị mà chỉ tập 

trung vào mục đích thiết kế đạt được tính đa dạng (đa dạng có tổ chức). 

Nghiên cứu cũng không hướng đến việc thiết kế đa dạng cho mọi yếu tố cấu 

thành đô thị trong khu vực nghiên cứu mà chỉ tập trung vào sự đa dạng của yếu 

tố cảnh quan. Nghiên cứu vận dụng các cơ sở khoa học từ cả hai lĩnh vực có liên 

quan là kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị. 
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Phạm vi thời gian áp dụng: Cho đến khi định hướng xây dựng và phát 

triển tuyến đường chuyên doanh Nguyễn Trãi theo hướng thời trang kết hợp với 

du lịch và mua sắm vẫn còn giữ được hoặc có khả năng cải tạo được sự đa dạng 

về hình thức kiến trúc công trình (đặc biệt là các loại hình TMDV), hình thức 

cây xanh cảnh quan, hình thức không gian chuyển tiếp… cho phù hợp với định 

hướng phát triển theo tính chất phố thời trang mà Chủ trương thành lập Phố thời 

trang tại khu vực nghiên cứu theo Kế hoạch liên tịch số 168/KHLT-UBND ngày 

18 tháng 3 năm 2017 đã đề ra. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

-  Phương pháp khảo sát điền dã: quan sát, phỏng vấn và ghi chép, phác 

họa, chụp ảnh về đặc điểm hiện trạng của các tuyến phố TMDV tại trục đường 

Nguyễn Trãi và các trục đường xung quanh có liên quan, là tiền đề cho việc đề 

ra giải pháp tổ chức hoạt động giao thông đối nội, đối ngoại ổn định trong toàn 

khu vực, đồng thời đạt được tính hiệu quả cao trong việc khai thác phố Thời 

trang tại đoạn đường Nguyễn Trãi (từ đường Nguyễn Văn Cừ đến giao lộ Trần 

Phú - Nguyễn Duy Dương) theo Kế hoạch liên tịch số 168/KHLT-UBND ngày 

18 tháng 3 năm 2017. 

- Phương pháp lịch sử: nghiên  cứu  lịch sử  hình  thành  và  phát  triển  

cảnh  quan tuyến  phố  Nguyễn Trãi, từ đó hiểu rõ đặc trưng về tính chất hoạt 

động của không gian nơi đây, là cơ sở cho việc đề ra các giải pháp tại chương 3.  

- Phương pháp bản đồ: dựa trên các bản đồ để phân tích hình thái trục 

đường Nguyễn Trãi qua các giai đoạn nhằm đánh giá tiến trình phát triển của 

khu vực này, xác định các yếu tố đặc trưng của khu vực. 

- Phương pháp thống kê: thu thập và thống kê các số liệu về giao thông tiếp 

cận và xuyên qua trên trục đường Nguyễn Trãi để làm đầu vào cho việc giải 

quyết bài toán giao thông của khu vực; số liệu thống kê các hình thức kinh 

doanh để nhấn mạnh tính đa dạng -  là thành phần tạo nên đặc trưng khu vực mà 

phương án tổ chức cảnh quan trong chương 3 sẽ đề cập đến. 
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- Phương pháp phân tích: Phân  tích chi tiết các số liệu, tài liệu, thông  tin 

liên quan để nhận  dạng, phân loại, đánh giá  đặc trưng đa dạng cảnh quan tuyến 

phố thời trang Nguyễn Trãi trong phạm vi giới hạn khu vực nghiên cứu. 

5. Bố cục của luận văn 

Luận văn gồm 3 phần: Mở đầu, Nội dung và Kết luận. 

Phần Mở đầu: nêu những lý do tạo nên tính cấp thiết của đề tài, mục đích 

và mục tiêu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và cấu 

trúc của luận văn. Phần mở đầu gồm 5 trang (từ trang 1 đến trang 5) 

Phần Nội dung: chia làm 3 chương 

 Chương 1: Là tổng quan về lĩnh vực nghiên cứu gồm: 

- Các khái niệm, thuật ngữ khoa học liên quan. 

- Tổng quan về vấn đề nghiên cứu: Tổng quan về các báo cáo nghiên cứu 

liên quan đến luận văn. 

- Tổng quan khu vực nghiên cứu: phân tích vị trí và phạm vi khu vực 

nghiên cứu. 

Chương 1 gồm 16 trang (từ trang 6 đến trang 21) với 13 trang hình vẽ minh họa. 

 Chương 2: Là những cơ sở khoa học gồm cơ sở pháp lý, cơ sở lý luận và 

cơ sở thực tiễn mà luận văn dựa vào để đưa ra giải pháp tổ chức không 

gian trục đường Nguyễn Trãi từ đoạn giao với Nguyễn Văn Cừ đến giao 

lộ Trần Phú - Nguyễn Duy Dương. 

Chương 2 gồm 15 trang (từ trang 22 đến trang 46) với 13 trang hình vẽ minh 

họa. 

 Chương 3: Giải pháp chung và giải pháp cụ thể cho khu vực nghiên cứu. 

Chương 3 gồm 22 trang (từ trang 47 đến trang 68) với 14 trang hình vẽ minh 

họa. 

Phần Kết luận và Kiến nghị: Là tổng hợp kết quả nghiên cứu của luận 

văn, khả năng ứng dụng trong thực tế cũng như một số kiến nghị về các vấn đề 

liên quan. Phần Kết luận và Kiến nghị gồm 4 trang (từ trang 69 đến trang 72). 
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CHƯƠNG I. TỔNG QUAN LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU 

1. 1 Khái niệm, thuật ngữ khoa học 

Các khái niệm gồm: Đường đô thị (hay đường phố), Phố, Đường ôtô 

(trong đô thị), Đường đi bộ, Chỉ giới đường đỏ, Chỉ giới xây dựng, Tuyến phố 

TMDV liên kế, Không gian phố, Không gian phố thương mại, Không gian đô thị 

1. 2 Tổng quan về vấn đề nghiên cứu 

1. 2. 1 Nghiên cứu liên quan về tổ chức không gian trục đường thương 

mại 

Luận án Thiết kế đa dạng cảnh quan tuyến phố thương mại dịch vụ tại khu 

trung tâm cũ thành phố Hồ Chí Minh (Nguyễn Thị Bích Ngọc, 2016) 

Luận án Tổ chức không gian quy hoạch - kiến trúc trung tâm thương mại 

dịch vụ tại thành phố Hồ Chí Minh (Nguyễn Thanh Hà, 2005) 

1. 2. 2 Nghiên cứu liên quan đến trục đường thương mại Nguyễn Trãi 

Luận văn “Đặc trưng và xu hướng phát triển tuyến phố thương mại dịch 

vụ khu trung tâm cũ TPHCM” (Nguyễn Thị Bích Ngọc, 2005 

1. 2. 3 Nghiên cứu liên quan đến vấn đề tổ chức không gian trục đường 

Nguyễn Trãi từ đoạn giao với Nguyễn Văn Cừ đến giao lộ Trần 

Phú - Nguyễn Duy Dương 

Hiện tại chưa có nghiên cứu nào thực hiện nghiên cứu về khu vực này. 

1. 3 Tổng quan khu vực nghiên cứu 

1. 3. 1 Vị trí và tính chất khu vực 

Trục đường Nguyễn Trãi từ đoạn giao với Nguyễn Văn Cừ đến giao lộ 

Trần Phú - Nguyễn Duy Dương thuộc khu vực quận 5. Trục đường nghiên cứu 

tiếp giáp các phường 2, 3,7,8. (Xem Hình 1.01) 
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1. 3. 2 Phân tích ranh nghiên cứu 

Các công trình có tính chất tập trung đông người cao được bố trí tương 

đối dày đặc trong phạm vi 500m từ tim trục đường Nguyễn Trãi (từ đoạn giao 

với Nguyễn Văn Cừ đến giao lộ Trần Phú - Nguyễn Duy Dương). 

1. 3. 3 Bối cảnh khu vực 

a) Lịch sử phát triển trục đường Nguyễn Trãi 

Nguyễn Trãi là tuyến đường có lịch sử phát triển lâu đời, hình thành nhằm 

kết nối hai đô thị Sài Gòn và Chợ Lớn xưa. Khởi nguồn tuyến đường chỉ thuần 

chức năng là giao thông kết nối hai đô thị. Theo thời gian, hình thành do thói 

quen mua sắm có từ lâu của người dân Sài Gòn. (Xem hình 1.03 – 1.05) 

b) Phân tích sự biến đổi hình thái của khu vực theo lịch sử 

Hình thái trục đường qua các giai đoạn lịch sử: năm 1815, Giai đoạn 1878 

đến 1897, Giai đoạn 1897 đến 1945, Giai đoạn 1945 đến 1954, Giai đoạn hiện 

nay. 

 Mặt bằng phân tích Space Syntax về giao thông thế hiện lưu lượng giao 

thông tập trung theo từng khung giờ với mục đích khác nhau 

PHÂN TÍCH KÍCH THƯỚC LÔ ĐẤT, PHÂN TÍCH INTEGRATION, 

PHÂN TÍCH CHOICE, PHÂN TÍCH VISUAL INTEGRATION 

c) Phân tích hiện trạng khu vực theo vấn đề tồn tại 

 Tổng quan các vấn đề 

 Các vấn đề nổi trội 

 Tổ chức hoạt động giao thông 

 Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan phố thời trang 

 Tổ chức không gian hoạt động thương mại vỉa hè 

 Bảng phân tích SWOT khu vực nghiên cứu 
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1. 4 Kết luận chương 1 

Việc định nghĩa các khái niệm sử dụng trong luận văn, xác định rõ 

phạm vi nghiên cứu cùng việc điểm qua những vấn đề nghiên cứu có liên 

quan, là những tiền đề quan trọng cho việc xác lập các cơ sở khoa học ở 

những chương sau. Qua đó, góp phần giải quyết toàn diện hơn ba mục tiêu đã 

được tác giả đặt ra ở phần mở đầu, đó là: 

- Đưa ra giải pháp tổ chức hoạt động giao thông nhằm đảm bảo tính liên 

tục cho giao thông bên ngoài và tính an toàn cho giao thông bên trong của 

khu vực Phố thời trang Nguyễn Trãi trong phạm vi nghiên cứu. 

- Đưa ra giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, không gian 

hoạt động thương mại vỉa hè nhằm phát huy đặc trưng khu vực Phố thời 

trang Nguyễn Trãi trong phạm vi nghiên cứu. 

- Tích hợp hài hòa các giải pháp trên để tạo ra tổ hợp không gian Phố thời 

trang 

CHƯƠNG II. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC TỔ CHỨC KHÔNG 

GIAN TRỤC ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI TỪ ĐOẠN GIAO VỚI NGUYỄN 

VĂN CỪ ĐẾN GIAO LỘ TRẦN PHÚ- NGUYỄN DUY DƯƠNG 

2. 1 Cơ sở lý luận 

2. 1. 1 Tổ chức hoạt động giao thông 

a) Nguyên tắc kết nối con người với không gian đường phố 

Ben Roger (2016) đã đưa ra mười nguyên tắc cần được xem xét cho một 

không gian công cộng chất lượng cao. 

b) Cơ sở khoa học và thực tiễn để thiết kế vỉa hè 

PGS. TS.KTS. Phạm Thúy Loan (2016) đã đưa ra bốn thành phần cơ bản 

của một vỉa hè và các tiêu chí cơ bản vỉa hè cần có. 
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2. 1. 2 Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan 

a) Lý thuyết về thẩm mỹ không gian đô thị hiện đại phương Tây 

Theo Kevin Lynch, tính hình ảnh được xây dựng từ ba điều kiện: bản sắc, 

cấu trúc và ý nghĩa. Tính hình ảnh đô thị gồm 5 nhân tố cơ bản sau: Lưu tuyến, 

Nút, Khu vực, Cạnh biên, Cột mốc. 

b) Nguyên tắc tổ chức không gian 

Khung kết nối, Khu vực đặc trưng, Khu vực cộng đồng  

c) Lý thuyết về không gian giao tiếp xã hội trong đô thị 

Một trong các tiêu chí cao nhất làm nên chất lượng sống đô thị là tính 

Nhân văn của đô thị đó [4]. 

2. 1. 3 Tổ chức hoạt động thương mại vỉa hè 

a) Nguyên tắc tổ chức hoạt động 

Tập hợp hay phân tán, Hòa nhập hay cô lập, Hút vào hay đẩy ra, Mở 

rộng hay che kín rộng hay che kín. 

b) Lý thuyết về không gian thương mại trong đô thị 

2. 2 Cơ sở pháp lý 

2. 2. 1 Tổ chức hoạt động giao thông 

2. 2. 2 Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan 

2. 2. 3 Tổ chức hoạt động thương mại vỉa hè 

2. 3 Cơ sở thực tiễn 

2. 3. 1 Giải pháp tổ chức hoạt động giao thông 

Giải pháp giảm tốc xe cơ giới; Chia sẻ không gian cho tất cả mọi nguời 

bằng cách thay đổi vật liệu nền; Giải pháp tổ chức đậu xe dọc vỉa hè.  
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2. 3. 2 Giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan 

Mô hình Paklet của REBAR – San Francisco;Giải pháp tổ chức không 

gian trục đường bằng phương pháp chia nhỏ không gian  theo tính chất đặc 

trưng; Giải pháp tổ chức không gian hoạt động dựa theo đặc trưng bề rộng 

đường tại Ấn Độ và Santa Monica, CA. 

2. 3. 3 Giải pháp tổ chức hoạt động thương mại vỉa hè 

Bangkok và giải pháp tổ chức hàng rong; Dự án cải tạo đường Argyle ở 

Chicago; Đề án tổ chức hoạt động buôn bán vỉa hè theo giờ. 

2. 4 Kết luận chương 2 

Việc kết hợp các cơ sở pháp lý của Việt Nam sẽ mang lại tính khả thi khi 

thực hiện nghiên cứu dự án có tính áp dụng thực tế, bởi lẽ, một trong những yếu 

tố có tác động trong việc hình thành cấu trúc đô thị và không gian hoạt động đô 

thị đều phụ thuộc vào chế độ cầm quyền và các chính sách phát triển của họ (tại 

khu vực phố thời trang Nguyễn Trãi là theo Chủ trương thành lập Phố thời trang 

tại khu vực nghiên cứu theo Kế hoạch liên tịch số 168/KHLT-UBND ngày 18 

tháng 3 năm 2017.) 

Việc đưa ra cơ sở pháp lý, cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn đều xoay 

quanh ba vấn đề chính – cũng là ba vấn đề trọng tâm để tạo nên đặc trưng của 

khu vực phố thời trang Nguyễn Trãi (bằng việc phát huy các đặc trưng của 

khu vực nghiên cứu; đồng thời giải quyết ổn thỏa các vấn đề hiện trạng còn 

tồn đọng). Ba vấn đề đó là: 

- Vấn đề tổ chức hoạt động giao thông 

- Vấn đề tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan 

- Vấn đề tổ chức hoạt động thương mại vỉa hè 

Tóm lại, sự kết hợp của các cơ sở luận khoa học gồm cơ sở pháp lý, cơ sở 

lý luận và cơ sở thực tiễn cho tác giả có cái nhìn tổng quan hơn về cách “Tổ 
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chức không gian trục đường Nguyễn Trãi từ đoạn giao với Nguyễn Văn Cừ đến 

giao lộ Trần Phú - Nguyễn Duy Dương”, trong phạm vi được xét đến. Đó là 

những tiền đề quan trọng để tác giả thực hiện chương 3 với mục tiêu: 

- Đưa ra giải pháp tổ chức hoạt động giao thông nhằm đảm bảo 

tính liên tục cho giao thông bên ngoài và tính an toàn cho giao thông bên trong 

của khu vực Phố thời trang Nguyễn Trãi trong phạm vi nghiên cứu. 

- Đưa ra giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, không 

gian hoạt động thương mại vỉa hè nhằm phát huy đặc trưng khu vực Phố thời 

trang Nguyễn Trãi trong phạm vi nghiên cứu. 

- Tích hợp hài hòa các giải pháp trên để tạo ra tổ hợp không gian 

Phố thời trang Nguyễn Trãi mang tính khả thi tối ưu. 

CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC KHÔNG GIAN TRỤC ĐƯỜNG 

NGUYỄN TRÃI TỪ ĐOẠN GIAO VỚI NGUYỄN VĂN CỪ ĐẾN GIAO 

LỘ TRẦN PHÚ- NGUYỄN DUY DƯƠNG 

3. 1 Định hướng mô hình tổng thể - giải pháp tổ chức không gian chung 

toàn khu vực 

3. 1. 1 Thời gian – đối tượng – quy mô 

Thời gian tổng thể nghiên cứu trong luận văn phù hợp với Phạm vi thời 

gian áp dụng đã xác định ở phần mở đầu 

3 vùng so sánh: ngày thường/ ngày lễ, ngày thường/ ngày cuối tuần, giờ 

thường/ giờ cao điểm 

Đối tượng gồm đối tượng tác động và đối tượng bị tác động xác định từ 

quan điểm chủ thể tác động khác nhau, cụ thể: Khi chủ thể là đối tượng tham gia 

hoạt động (dân cư sinh sống và vãng lai), Khi chủ thể là đối tượng quản lý, Khi 

chủ thể là các nhà chuyên môn 

Quy mô tương ứng với Phạm vi khu vực nghiên cứu 

3. 1. 2 Cấu trúc tổng quát không gian tuyến phố 
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a. Giải pháp tổ chức hoạt động giao thông 

 (Xem hình 3.01) 

 Kế hoạch phân luồng giao thông 

KẾ HOẠCH 1: NGÀY THƯỜNG  

KẾ HOẠCH 2: NGÀY CUỐI TUẦN  

KẾ HOẠCH 3: NGÀY LỄ  

 Đánh giá tính khả thi cho việc gánh tải lưu lượng giao thông cho trục 

đường Nguyễn Trãi 

Bảng thông số tính trị số KNTH (khả năng thông hành) lớn nhất của trục 

đường đề xuất (theo TCXDVN 104:2007 Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế) 

Bảng thống kê thành phần xe lưu thông xuyên trục đường Nguyễn Trãi, 

khu vực nghiên cứu: (Nguồn: tác giả) 

Từ số liệu trên, việc gánh tải lưu lượng giao thông qua cung đường 

Trần Phú - An Dương Vương và cung đường An Bình - Trần Hưng Đạo là 

phù hợp, đảm bảo trạng thái giao thông diễn ra bình thường trong khu vực khi 

thực hiện giải pháp hạn chế xe vào giờ cuối tuần hoặc chặn xe một phần vào các 

dịp lễ với các mục đích thương mại thời trang trên trục đường Nguyễn Trãi. 

 Tiếp cận các phương tiện giao thông công cộng 

(Xem hình 3.01) 

 Giao thông tiếp cận chuyển tiếp khu vực – giảm tốc xanh 

Tác giả đề xuất giải pháp đáp ứng được các vấn đề trên bằng mô hình 3m 

kết hợp gờ giảm tốc xanh. Giải pháp tập trung vào việc xanh hóa, lấy chính cái 

xanh mắt thị giác, cảm giác mát mẻ từ việc tạo gió từ cây (qua việc điều tiết lưu 

thông khí nguyên lý hấp thụ và xả thải khí của cây) để tạo ống gió đô thị. (Xem 

hình 3.01) 

 Giao thông nội bộ khu vực – dừng, đậu xe 

(Xem hình 3.01) 
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b. Giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan 

 Phân khu chức năng theo hoạt động 

Phân khu chức năng theo đặc trưng - chủ yếu do chia cách bởi các tuyến 

giao thông vuông góc; Phân khu chắc năng hoạt động dựa theo đặc trưng khu 

vực hiện có và tính đa dạng trong tổ chức không gian phố thương mại). 

 (Xem hình 3.05) 

 Phân khu chức năng theo độ tuổi và giới tính 

Việc phân vùng dựa theo nguyên tắc chia nhóm tâm lý và sở thích của 

từng độ tuổi cho phù hợp với các chức năng đặc trưng sẵn có của Phố thời trang 

Nguyễn Trãi. (Xem hình 3.06) 

 Phân khu chức năng theo đặc trưng kiến trúc 

Trục đường có 3 điểm nhấn chính đóng vai trò cột mốc (Landmark) trung 

tâm và hai cột mốc định hướng ở hai đầu phố thời trang. (Xem hình 3.07) 

 Phân khu chức năng theo đặc trưng thương mại 

Hình thái kiến trúc toàn khu vực – biểu hiện tính đa dạng có tổ chức. 

Xem bảng phân tích hình thái kiến trúc. 

Hình thái cảnh quan – bố trí cảnh quan dựa trên nguyên tắc đa dạng có tổ 

chức, góp phần tạo nên đặc trưng riêng của phố thời trang Nguyễn Trãi. Xem 

bảng phân tích hình thái cảnh quan. 

 Bố trí tiện ích công cộng 

Đề xuất bố trí các tiện ích gồm: đèn chiếu sáng, bảng quảng cáo biển chỉ 

dẫn, nhà vệ sinh, thùng rác, ghế ngồi, trạm xăng. 

KIOT VỈA HÈ MÔ ĐUN 3M CHIỀU RỘNG (Xem hình 3.08) 

c. Giải pháp tổ chức hoạt động thương mại vỉa hè 

Buôn bán cố định: các hoạt động buôn bán chủ yếu theo từng khu vực, 

theo đặc trưng mặt hàng. 

Buôn bán đệm: từ việc thuê các mặt tiền trước các công trình phức hợp. 
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Buôn bán vỉa hè: Mô hình module 3m đa năng (kiot/ bồn hoa/ đậu xe ô 

tô). 

3. 2 Định hướng mô hình đặc thù - giải pháp tổ chức không gian riêng cho 

khu vực điển hình 

Dựa vào tính chất đặc trưng, tác giả chia không gian đường phố khu vực 

nghiên cứu thành bốn khu vực chính như sau: (Xem hình 3.10) 

3. 2. 1 Khu vực hai đầu trục đường 

Minh họa không gian: Xem hình 3.11 

3. 2. 2 Khu vực điểm nhấn chính (landmark) 

Minh họa không gian: Xem hình 3.12 

3. 2. 3 Khu vực chuyển tiếp 

Minh họa không gian: Xem hình 3.13 

3. 2. 4 Khu vực nút 

Minh họa không gian: Xem hình 3.14 

3. 3 Kết luận chương 3 

Giải pháp tổ chức không gian trục đường Nguyễn Trãi từ đoạn giao với 

Nguyễn Văn Cừ đến giao lộ Trần Phú- Nguyễn Duy Dương được tác giả chia 

thành hai cấp độ: Giải pháp tổng quan toàn khu và Giải pháp cụ thể cho khu 

vực điển hình. 

Giải pháp tổng quan toàn khu: 

- Định hướng mô hình tổng thể và giải pháp tổ chức không gian 

chung toàn khu vực. trong đó, quy định rõ thời gian, đối tượng và 

quy mô tác động. 

- Đưa ra cấu trúc tổng quát không quan tuyến phố gồm: giải pháp tổ 

chức hoạt động giao thông (định hướng tính chất trục đường, đưa 

ra kế hoạch phân luồng giao thông theo giờ và ngày, từ đó đề xuất 3 

kế hoạch phân luồng chính theo mục đích tổ chức hoạt động khu 

vực theo thời điểm cụ thể - có tính đến tính khả thi cho việc gánh 
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tải lưu lượng giao thông đối với các trục đường xung quanh cũng 

như khả năng tiếp cận các phương tiện giao thông công cộng, giải 

pháp tiếp cận chuyển tiếp để đảm bảo an toàn cho người đi bộ đồng 

thời cũng đảm bảo tính thuận lợi cho các đối tượng khi tiếp cận vào 

không gian hoạt động tại phố thời trang Nguyễn Trãi); giải pháp tổ 

chức không gian kiến trúc cảnh quan (xét tới yếu tố chức năng 

hoạt động, độ tuổi và giới tính đối tượng tham gia hoạt động; phân 

khu chức năng khu vực theo đặc trưng tuyến với hình thái công 

trình và cảnh quan tương ứng; bố trí tiện ích công cộng); và giải 

pháp tổ chức không gian hoạt động thương mại vỉa hè (3 loại 

hình dựa theo tính kiên cố sạp hàng buôn bán gồm buôn bán cố 

đinh, buôn bán đệm và buôn bán vỉa hè). 

Từ đó đưa ra giải pháp cụ thể khu vực điển hình tùy theo tính chất đặc 

trưng khu vực, kéo theo là các yêu cầu đặt ra, chức năng bố trí ưu tiên 

tương ứng: 

- Khu vực hai đầu trục đường 

- Khu vực điểm nhấn chính (landmark) 

- Khu vực chuyển tiếp 

- Khu vực nút 

Việc đề ra các giải pháp trên cũng chính là giải quyết các mục tiêu nghiên 

cứu mà tác giả đã đề ra ở phần mở đầu, đó là: 

- Đưa ra giải pháp tổ chức hoạt động giao thông nhằm đảm bảo tính liên 

tục cho giao thông bên ngoài và tính an toàn cho giao thông bên trong của khu 

vực Phố thời trang Nguyễn Trãi trong phạm vi nghiên cứu. 

- Đưa ra giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, không gian 

hoạt động thương mại vỉa hè nhằm phát huy đặc trưng khu vực Phố thời trang 

Nguyễn Trãi trong phạm vi nghiên cứu. 
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- Tích hợp hài hòa các giải pháp trên để tạo ra tổ hợp không gian Phố thời 

trang Nguyễn Trãi mang tính khả thi tối ưu. 

 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 KẾT LUẬN  

Trục đường Nguyễn Trãi từ đoạn giao với Nguyễn Văn Cừ đến giao lộ 

Trần Phú - Nguyễn Duy Dương có tiềm năng về tổ chức hoạt động thương mại 

bình dân với đặc trưng là sự đa dạng cả về hình thức hoạt động lẫn về hình thái 

không gian kiến trúc cảnh quan. Đặc biệt, trong bối cảnh khi Phố thời trang 

Nguyễn Trãi được công nhận và đầu tư phát triển tại chính khu vực này theo Kế 

hoạch liên tịch số 168/KHLT-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2017, không gian 

khu vực nơi đây càng chứng tỏ được khả năng đầu tư hiệu quả nếu được tổ chức 

và khai thác hợp lý. Trên cơ sở đó, việc nghiên cứu “Tổ chức không gian trục 

đường Nguyễn Trãi từ đoạn giao với Nguyễn Văn Cừ đến giao lộ Trần Phú - 

Nguyễn Duy Dương” sẽ góp phần vào việc định hướng tổ chức không gian hoạt 

động nơi đây để đạt được hiệu quả tối ưu, trên nguyên tắc đảm bảo tính đặc 

trưng của khu vực (tính chất bình dân truyền thống, tính đa dạng về hoạt động 

và hình thái đô thị). 

Để phát huy các yếu tố đặc trưng trên, trong khuôn khổ thời gian cho 

phép, Luận văn tập trung giải quyết ba mục tiêu chính lần lượt là vấn đề tổ chức 

hoạt động giao thông (theo kế hoạch của các thời điểm mà sự phân bố lượng 

người và phương tiện cơ giới tham gia hoạt động là khác biệt đáng kể để đưa ra 

các giải pháp tổ chức hoạt động ưu tiên cho đối tượng cụ thể trong không gian 

thương mại bình dân Phố thời trang Nguyễn Trãi); vấn đề tổ chức không gian 

kiến trúc cảnh quan nhằm tạo được sự hài hòa của tính đa dạng vốn có của 

hình thái kiến trúc và hình thái cảnh quan trong khu vực, tiền đề tạo ra đặc trưng 

đa dạng có tổ chức của khu vực; và vấn đề tổ chức hoạt động thương mại vỉa 
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hè – một trong những yếu tố đặc trưng cần tiếp biến trong không gian thiết kế đô 

thị trong tương lai. 

Ba mục tiêu trên xuất phát từ bối cảnh khu vực, được lần lượt giải quyết 

thông qua các cơ sở pháp lý (quan trọng nhất là Kế hoạch liên tịch số 

168/KHLT-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2017), cơ sở lý thuyết của vấn đề tổ 

chức hoạt động giao thông, vấn đề tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan 

đường phố và vấn đề tổ chức hoạt động thương mại vỉa hè. Từ đó, các giải pháp 

đưa ra cũng nhằm đáp ứng giải quyết lần lượt các mục tiêu trên với giải pháp 

tổng quan và giải pháp cụ thể cho từng khu vực đặc trưng của phạm vi khu vực 

nghiên cứu (các khu vực điển hình được phân chia dựa theo tính chất đặc trưng 

quy định từ vị trí khu vực và các yếu tố tác động liên quan gồm khu vực hai đầu 

trục đường, khu vực nút, khu vực chuyển tiếp và khu vực điểm nhấn). Việc đề ra 

giải pháp cũng lưu ý đến sự đa dạng trong đối tượng tham gia hoạt động tại khu 

vực nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận và tương tác hoạt động trong 

khu vực Phố thời trang Nguyễn Trãi. 

Như vậy, với việc phân tích và đề ra các giải pháp dựa trên cơ sở khoa 

học tương ứng với ba mục tiêu mà tác giả đã đề cập, Luận văn “Tổ chức không 

gian trục đường Nguyễn Trãi từ đoạn giao với Nguyễn Văn Cừ đến giao lộ 

Trần Phú - Nguyễn Duy Dương” đã đạt được mục đích nghiên cứu nhằm phát 

huy các đặc trưng của khu vực nghiên cứu; đồng thời giải quyết ổn thỏa các vấn 

đề hiện trạng còn tồn đọng, góp phần hiện thực hóa với tính khả thi và mang lại 

hiệu quả kinh tế tương xứng cho không gian phố Nguyễn Trãi theo Kế hoạch 

liên tịch số 168/KHLT-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2017 trong việc xây dựng 

và phát triển tuyến đường chuyên doanh Nguyễn Trãi theo hướng thương mại 

trong lĩnh vực thời trang kết hợp với du lịch và mua sắm. 

Đó là kết quả của quá trình:  
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- Định nghĩa các khái niệm sử dụng trong luận văn, xác định rõ phạm vi 

nghiên cứu cùng việc điểm qua những vấn đề nghiên cứu có liên quan, 

là những tiền đề quan trọng cho việc xác lập các cơ sở khoa học ở 

những chương sau: nội dung chương 1. 

- Kết hợp của các cơ sở luận khoa học gồm cơ sở pháp lý, cơ sở lý luận 

và cơ sở thực tiễn để có cái nhìn tổng quan hơn về cách “Tổ chức không 

gian trục đường Nguyễn Trãi từ đoạn giao với Nguyễn Văn Cừ đến giao 

lộ Trần Phú - Nguyễn Duy Dương”, trong phạm vi được xét đến: nội 

dung chương 2. 

Qua nghiên cứu trên có thể kết luận rằng, Phố thời trang Nguyễn Trãi 

mang tính chất là phố thời trang bình dân, phần lớn phục vụ nhu cầu cho tầng 

lớp thu nhập thấp và thu nhập trung bình, đó cũng là điều phù hợp trong bối 

cảnh khu vực mà không gian đường phố nơi đây hướng đến. 

 KIẾN NGHỊ 

Kết quả nghiên cứu của Luận văn là việc Tổ chức không gian trục đường 

Nguyễn Trãi từ đoạn giao với Nguyễn Văn Cừ đến giao lộ Trần Phú - Nguyễn 

Duy Dương trong phạm vi khu vực nghiên cứu nhằm đảm bảo phát triển kinh tế 

đặc trưng khu vực theo Chủ trương thành lập Phố thời trang tại khu vực 

nghiên cứu theo Kế hoạch liên tịch số 168/KHLT-UBND ngày 18 tháng 3 

năm 2017 [12]; đồng thời không làm mất hình ảnh mỹ quan đô thị và đặc trưng 

khu vực - điều mà luận văn đã nghiên cứu thực hiện ở các chương tiếp trước. 

Đây là tiền đề nghiên cứu cho việc áp dụng các giải pháp nhằm khai thác đặc 

trưng khu vực Phố thời trang Nguyễn Trãi vào công tác thiết kế đô thị. Tuy 

nhiên để áp dụng các kết quả nghiên cứu của luận văn vào công tác Thiết kế đô 

thị sao cho hiệu quả và toàn diện, cần kết hợp việc áp dụng vấn đề kiểm soát 

chất lượng không gian hoạt động đường phố bằng cách quy hoạch rõ ràng tuyến 

phố, giờ giấc hoạt động và các quy tắc ứng xử vào việc tổ chức không gian hoạt 
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động tại phố thương mại Nguyễn Trãi, nhờ đó góp phần tạo tính bền vững, lâu 

dài và mang lại hiệu quả tạo đặc trưng cho đô thị quận 5 nói riêng và của thành 

phố Hồ Chí Minh nói chung. 




