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PHẦN I 

MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Thành phố Bến Tre, thuộc tỉnh Bến Tre, là thành phố có lịch sử 

hình thành và phát triển còn non trẻ so với các tỉnh khác trong vùng 

ĐBSCL. Kinh tế chậm tăng trưởng, số lượng công việc tại địa phương 

không nhiều, thu nhập bình quân đầu người của Tỉnh tương đối thấp 

so với các tỉnh lân cận, cuộc sống của người dân nơi đây chưa được 

sung túc, đủ đầy. Do đó, tình trạng di cư lao động của Tỉnh khá cao, 

đứng hàng nhất nhì của vùng ĐBSCL, vì thế, Bến Tre luôn ở tình trạng 

thiếu lao động trẻ và có năng lực, dẫn đến, đã khó khăn về mặt kinh 

tế, lại càng khó có cơ hội thay đổi. Sau khi cầu Rạch Miễu, cầu Cổ 

Chiên được xây dựng, kinh tế của Bến Tre đã vươn mình tiến lên, tuy 

nhiên, vẫn còn chưa thực sự phát triển đúng mức, phát huy hết tiềm 

năng vốn có. Có nhiều thuận lợi về điều kiện tự nhiên, cảnh quan tự 

nhiên, TP Bến Tre có nhiều ưu thế về nông nghiệp, du lịch sinh thái. 

Tuy nhiên, trong quá trình phát triển gắn với bối cảnh đô thị hóa nhanh, 

BĐKH, TP Bến Tre gặp nhiều vấn đề như: thu nhập người dân trong 

ngành nông nghiệp không cao, nạn di cư lao động, du lịch miệt vườn 

phát triển tự phát, hiện tượng chia lô bán nền, phá bỏ cây nông nghiệp, 

BĐKH làm ảnh hưởng cảnh quan tự nhiên, nông nghiệp,… Đồ án quy 

hoạch chung thành phố Bến Tre định hướng đến 2030 (được phê duyệt 

năm 2013) không còn phù hợp trong bối cảnh hiện nay. 

Đề tài “Giải pháp định hướng phát triển không gian đô thị 

thành phố Bến Tre đến năm 2030” sẽ nghiên cứu, phân tích, đánh giá 

dựa trên việc xem xét, đánh giá lại điểm mạnh, điểm chưa phù hợp của 

các quy hoạch trước đó, tạo cơ sở kế thừa và đề xuất những giải pháp 
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tổ chức không gian mang tính khả thi, phù hợp hơn, phát huy nét đặc 

trưng cho đô thị thông qua các bài học thực tiễn trong và ngoài nước.  

2. Đối tượng và mục đích nghiên cứu 

* Đối tượng nghiên cứu: Quy hoạch xây dựng đô thị thành phố 

Bến Tre mà cụ thể là định hướng không gian đô thị  

* Mục đích nghiên cứu  

Đánh giá các nguồn lực và các tác động trong, ngoài của đô thị 

Bến Tre, cũng như các đồ án quy hoạch đã thực hiện ở giai đoạn trước, 

xác định các giá trị của không gian đô thị. Từ đó, làm cơ sở đề xuất 

giải pháp tổ chức không gian phù hợp với thành phố Bến Tre, nhằm 

đạt được những giá trị của không gian đó 

3. Mục tiêu nghiên cứu: 

Đánh giá các đồ án quy hoạch ở giai đoạn trước để đúc kết 

những giá trị cần gìn giữ, phát huy. 

Xác định mô hình phát triển đô thị phù hợp, từ đó, đưa ra định 

hướng phát triển không gian đô thị dựa trên những giá trị sẵn có như 

cảnh quan tự nhiên, cây trồng đặc thù tại địa phương, đáp ứng yêu cầu 

trong tình hình mới về đô thị hóa, BĐKH, nước biển dâng ngày càng 

phức tạp, góp phần tạo ra cơ hội phát triển kinh tế - xã hội của TP Bến 

Tre. 

Xác định giải pháp định hướng phát triển không gian cho đô thị 

Bến Tre để phát huy tính đặc trưng của đô thị. 

4. Nội dung nghiên cứu 

Đánh giá thực trạng bối cảnh của đô thị Bến Tre. Từ đó, xác 

định đúng giá trị của các không gian trong đô thị, cũng như đánh giá 

quá trình phát triển qua các giai đoạn thực hiện đồ án quy hoạch của 

khu vực nghiên cứu. 
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Xác định các cơ sở khoa học và các lý luận về việc tổ chức 

không gian đô thị. Đồng thời nghiên cứu các mô hình đô thị gắn với 

cảnh quan sông nước, nông nghiệp đã được áp dụng hiệu quả ở các 

thành phố trong và ngoài nước. Qua đó, lựa chọn một số ưu điểm, kinh 

nghiệm thực tiễn phù hợp, khả thi, để vận dụng vào định hướng không 

gian tại thành phố Bến Tre. 

Dựa trên kết quả khảo sát, phân tích, đánh giá bối cảnh, giá trị 

của không gian đô thị, các cơ sở khoa học, bài học kinh nghiệm phù 

hợp, từ đó, xây dựng chiến lược định hướng không gian đô thị của 

thành phố Bến Tre, nhằm phát huy tính đặc trưng về nông nghiệp của 

đô thị. 

5. Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi nghiên cứu về không gian: đô thị Bến Tre 

- Phạm vi nghiên cứu về thời gian: đến năm 2030 

 

PHẦN II 

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ 

THÀNH PHỐ BẾN TRE VÀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG 

CÁC GIAI ĐOẠN TRƯỚC  

1.1. Một số khái niệm 

Cấu trúc đô thị; Quy hoạch xây dựng; Khái niệm tổ chức không 

gian: không gian đô thị; Tổ chức không gian. 

1.2. Tổng quan về không gian đô thị thành phố Bến Tre 

1.2.1. Tổng quan về thành phố Bến Tre 

a. Khái quát về tỉnh Bến Tre 

Tỉnh Bến Tre nằm về phía Đông Bắc của ĐBSCL. Cầu Rạch 

Miễu, cầu Hàm Luông được xây dựng, cầu Đại Ngãi (đang xây dựng) 

tạo sự kết nối, giao thương giữa địa phương với các tỉnh lân cận, mật 
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độ giao thông ngày càng gia tăng trên Quốc lộ 60. 

b. Khái quát về thành phố Bến Tre 

• Vị trí địa lý 

TP Bến Tre nằm phía Đông Bắc Tỉnh Bến Tre trên bờ Nam sông 

Tiền. TP Bến Tre cách TP Hồ Chí Minh 87km theo Quốc lộ 1A và 

Quốc lộ 60, cách TP Mỹ Tho khoảng 15 km, cách TP Cần Thơ khoảng 

70km theo Quốc lộ 1A và Quốc lộ 57. 

Về đường bộ, TP Bến Tre có Quốc lộ 60.  

Về đường thủy, sông Bến Tre, sông Hàm Luông, kênh Chẹt Sậy.  

• Khí hậu 

Thành phố Bến Tre nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của yếu tố 

khí hậu nhiệt đới gió mùa quanh năm nóng ẩm. 

Trong năm, khí hậu chia thành 2 mùa rõ rệt: mùa mưa từ tháng 

5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. 

• Địa hình 

Là vùng đất cù lao bằng phẳng với hệ thống kênh rạch khá 

chằng chịt, có khuynh hướng thấp dần từ hướng Tây Bắc xuống Đông 

Nam, cao độ trung bình so với mặt nước biển từ 1-5m.  

• Thuỷ văn 

Nguồn nước mặt: được cung cấp từ sông Hàm Luông và sông 

Bến Tre. Chất lượng nước mặt ở mức khá, có dấu hiệu bị ô nhiễm.  

Xâm nhập mặn: chủ yếu từ hướng sông Hàm Luông theo sông 

Bến Tre và mạng lưới kênh rạch dẫn sâu vào nội đồng.  

Nước ngầm: về cơ bản nguồn nước ngầm trên địa bàn là khan 

hiếm và hạn chế trong khai thác phục vụ sinh hoạt và sản xuất. 

• Tài nguyên thiên nhiên và cảnh quan 

Địa bàn thành phố có hệ thống sông, rạch tự nhiên với hai con 

sông lớn Bến Tre và Hàm Luông gắn với không gian sinh thái (vườn 
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trái cây, hoa màu,….). 

1.2.2. Sơ lược về lịch sử phát triển của đô thị Bến Tre 

a. Giai đoạn trước năm 1975 

Đến thế kỷ thứ XVIII, qua nhiều biến cố của lịch sử, nhiều tốp 

người từ miền Trung, các tỉnh lân cận bắt đầu di dân đến vùng này để 

khai khẩn đất hoang. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử trước 1975, đô 

thị, tỉnh Bến Tre có nhiều tên gọi. 

b. Giai đoạn từ năm 1975 đến nay 

Tháng 2 năm 1976, tỉnh Kiến Hòa đổi thành tỉnh Bến Tre. Đến 

nay, đô thị Bến Tre có sự thành lập, sát nhập mở rộng quy mô địa giới 

hành chính.  Ngày 13/02/2019, TP Bến Tre công nhận là đô thị loại II.  

1.2.3 Không gian đô thị thành phố Bến Tre qua quy hoạch 

xây dựng các giai đoạn trước 

a. Giai đoạn Quy hoạch đô thị Bến Tre từ năm 2002 đến năm 2013 

Về cấu trúc đô thị, phát triển trục giao thông Bắc – Nam hiện 

hữu (đại lộ Đồng Khởi), định hướng nhiều trục giao thông Đông – 

Tây, nhiều tuyến giao thông được phát triển tiếp nối từ tuyến đường 

hiện hữu; Về khu trung tâm đô thị, được bố trí theo các hướng Nam, 

Đông, Tây; Về đất ở đô thị, dân cư mật độ cao phát triển theo khu vực 

hiện hữu, dọc các trục đường hiện hữu, khu trung tâm đô thị. Dân cư 

mật độ trung bình, mật độ thấp phát triển xung quanh khu trung tâm 

hiện hữu, khu vực phía trong các tuyến đường chính; Về cây xanh công 

viên, chủ yếu các bố trí phân tán tại các trung tâm các khu ở và đơn vị 

ở; Về khu công nghiệp – kho tàng, định hướng phát triển 03 cụm công 

nghiệp tập trung. Các cơ sở tiểu thủ công nghiệp, sản xuất nhỏ lẻ nằm 

rải rác trong khu dân cư.  

b.Giai đoạn quy hoạch đô thị Bến Tre năm 2013 đến nay 
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Vùng phát triển đô thị được chia thành 02 vùng: phía Bắc là khu 

vực trung tâm hiện hữu, phía Nam là vùng có quỹ đất rộng, dân cư 

chưa phát triển nhiều, cảnh quan tự nhiên còn hoang sơ. Vùng cảnh 

quan, không gian mở: được hình thành theo cảnh quan sông nước. 

Ngoài ra, không gian mở của đô thị còn được tạo nên bởi hệ thống 

công viên cây xanh, các khu du lịch; Vùng phát triển công nghiệp 

không được bố trí trong nội ô thành phố Bến Tre; Vùng ngoại thành 

là vùng đóng vai trò vành đai xanh của đô thị với các vùng chuyên 

canh nông sản chất lượng cao, trồng hoa màu và đất dự trữ phát triển 

đô thị trong tương lai sau năm 2030.  

1.2.4 So sánh, đánh giá quá trình phát triển không gian đô 

thị thành phố Bến Tre qua quy hoạch các giai đoạn 

a. So sánh quá trình phát triển không gian đô thị thành phố 

Bến Tre qua quy hoạch các giai đoạn 

Ranh đô thị: giai đoạn 2013 đến nay, quy mô đô thị tăng lên; 

Đất xây dựng các khu ở: bố trí đồng đều, bố trí dân cư ở bờ Nam sông 

Bến Tre; Trung tâm các công trình công cộng: hình thành các khu 

chức năng công cộng ở bờ Nam sông Bến Tre; Đất cây xanh – thể dục 

thể thao: bố trí đồng đều các khu vực trong đô thị; Đất giao thông đối 

ngoại: các nút giao thông chính được giãn ra, các tuyến giao thông 

vành đai được hình thành thêm, đưa ra ngoài đô thị. Quy mô bến xe 

được mở rộng, đưa ra giáp ranh đô thị ở phía Bắc. Bến phà Hàm Luông 

cũ được định hướng thành cảng hàng hoá; Đất công nghiệp: giữ một 

khu sản xuất công nghiệp nhưng được đưa ra ngoài đô thị; Đất vùng 

ngoại ô: thu hẹp về phía Bắc, do sự mở rộng của ranh nội thị, quy 

hoạch định hướng có nhiều tuyến giao thông kết nối, tạo hướng phát 

triển quy mô khu vực nội thị.  

b. Đánh giá 
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Ranh đô thị: quy mô mở rộng do sát nhập; Đất xây dựng các 

khu ở: có phát triển dân cư về bờ Nam sông Bến Tre, ảnh hưởng đến 

đất nông nghiệp; Trung tâm các công trình công cộng: đầu tư về bờ 

Nam sông Bến Tre, thu hút dân cư phát triển tự phát; Đất cây xanh – 

thể dục thể thao: bố trí đồng đều, đáp ứng nhu cầu của người dân đô 

thị; Đất giao thông đối ngoại: hình thành các tuyến vành đai mới thu 

hút dân cư ở giáp ranh đô thị, ảnh hưởng đất nông nghiệp; Đất công 

nghiệp: đem xí nghiệp ô nhiễm ra ngoài nội thị, nâng cao chất lượng 

sống và sức khỏe người dân; Đất vùng ngoại ô: canh tác tiểu nông, 

nhỏ lẻ, hiệu quả thấp, phá bỏ cây nông nghiệp, chia lô bán nền 

1.3 Tổng quan về một số vấn đề khác tại đô thị TP Bến Tre 

1.3.1 Tình hình về BĐKH tại TP Bến Tre 

Khi nước biển dâng 100cm, Thành phố Bến Tre có diện tích 

ngập là  5,7%. TP Bến Tre sẽ ít chịu ảnh hưởng của BĐKH - nước 

biển dâng,  vẫn cần quy hoạch khu vực có chức năng thoát nước mặt 

cho đô thị. 

1.3.2 Tình hình phát triển kinh tế tại TP Bến Tre 

a. Tăng trưởng kinh tế 

Nông lâm, thủy sản bình quân 9,81 triệu/tháng. Công nghiệp 

chế biến, chế tạo bình quân 6,091 triệu/tháng, các ngành dịch vụ bình 

quân từ 4 – 8 triệu/ tháng. Từ đó, cho thấy tuy ngành nông nghiệp tại 

địa phương chưa phát triển, cũng như không được chú trọng, nhưng 

thu nhập của người lao động cũng ở mức khá cao. 

b. Chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế 

• Phát triển ngành nông - thuỷ sản 

Ngành nông - thuỷ sản (chiếm diện tích 4.883,6/7.061,65 diện 

tích toàn TP, số liệu năm 2016) cũng là một ngành kinh tế quan trọng 

và giải quyết được nhiều việc làm của Thành phố Bến Tre.  
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 Các ngành hàng chủ lực ưu tiên phát triển và xây dựng thương 

hiệu như: bưởi da xanh, dừa,...  

• Tiểu thủ công nghiệp: Thực hiện di dời và cải tiến kỹ thuật, 

công nghệ đối với các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi nội ô thành 

phố. Định hướng xây dựng cụm công nghiệp ở vùng ven Thành phố 

(tại xã Phú Hưng khoảng 40ha). 

• Thương mại – dịch vụ: Hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm 

thương mại, …; đảm bảo chức năng phân phối hàng hoá cho các chợ 

huyện, thị trấn và các xã lân cận. 

• Du lịch: Đã có một số khu du lịch, các điểm vui chơi và giải 

trí trên địa bàn. Lượng khách du lịch và số ngày lưu trú trên địa bàn 

ngày càng tăng qua các năm gần đây. 

1.3.3 Tình hình về di cư  

Trong giai đoạn 2005-2014, Cà Mau và Bến Tre là hai tỉnh có 

tỉ lệ di cư cao nhất (11‰). Dân số đã giảm trong 20 năm qua như Bến 

Tre (-5,1%) và Vĩnh Long (-2,0%). Cụ thể, tỉnh Bến Tre, dân số toàn 

tỉnh năm 2009 là 1,27 triệu dân, đến năm 2017, còn lại 1,26 triệu dân.  

1.3.4 Tình hình đô thị hoá và quy hoạch xây dựng các khu dân cư 

Dân số toàn TP đến năm 2018 là 201.667 người, trong đó, dân 

số nội thị là 110.660 người. Tỷ lệ đô thị hoá khoảng 55% cao hơn tỷ 

lệ đô thị hoá của toàn tỉnh là khoảng 10% (được tính đến năm 2014), 

đến nay tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh đạt khoảng 17 - 18%, tăng 8% so với 

trước đây.  

1.4 Kết luận chương I 

Thành phố Bến Tre là một thành phố có điều kiện kiện tự nhiên, 

cảnh quan thiên nhiên tạo nên đặc trưng sông nước vùng ĐBSCL. Hiện 

nay, với sự phát triển của giao thông bộ liên vùng, liên tỉnh, đã tạo tiền 

đề để các ngành kinh tế của Tỉnh nói chung và thành phố Bến Tre nói 
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riêng phát triển. Tuy nhiên, tiềm năng phát triển của Bến Tre chưa 

được khai thác tốt. Cần thiết phải có định hướng mô hình phát triển đô 

thị và đưa ra giải pháp định hướng phát triển không gian đô thị để đạt 

những giá trị về sử dụng không gian. 

 

CHƯƠNG II 

CƠ SỞ KHOA HỌC 

2.1 Cơ sở lý luận 

2.1.1 Những cơ sở lý thuyết liên quan đến tổ chức không gian 

a. Sự cấu thành và tính chất không gian đô thị 

Không gian đô thị được cấu thành chủ yếu bởi bình diện nền, 

bình diện thẳng đứng và bình diện trên cao… 

Các không gian có công năng, diện tích, hình thức khác nhau 

như quảng trường, đường phố, công viên, cây xanh, sân vườn... tác 

động qua lại, giao hoá với nhau thành một chuỗi hệ thống.  

b. Lý luận phát triển không gian đô thị 

• Quy luật tổ chức không gian: Không gian có các tính chất 

riêng tư (không gian đóng), công cộng (không gian mở) hay bán công 

cộng. Cần chú ý tuỳ theo tính chất không gian mà tạo hình phù hợp 

với quy mô cũng như chức năng sử dụng không gian đó.  

• Định hướng phát triển không gian đô thị: Tuân theo quy hoạch 

vùng; Khai thác triệt để điều kiện tự nhiên, điều kiện hiện trạng; Phù 

hợp với tập quán sinh hoạt của người dân địa phương; Ứng dụng thành 

tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến; Tính cơ động và hiện thực của đồ án. 

• Một số nguyên tắc khai thác không gian đô thị: Xác định tính 

chất, vai trò của đô thị, yêu cầu cơ bản cho việc nghiên cứu để khai 

thác tiềm năng, động lực phát triển, hướng phát triển, mở rộng đô thị, 

bố trí hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị trong nội thị, khu 
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vực ngoại thị và phải có bước dự đoán ban đầu các khả năng có thể 

xảy ra khi phát triển đô thị.  

2.1.2 Lý luận về Thành phố vườn của Ebenezer Howard (1896) 

• Bối cảnh ra đời: Từ cuối thế kỷ XVIII, có nhiều vấn đề cần 

phải giải quyết do nhiều bất cập của đô thị công nghiệp  

• Quy mô Thành phố vườn: các thành phố này có dạng hình tròn, 

hướng tâm. Mỗi thành phố vườn đáp ứng khoảng 32.000 dân với diện 

tích khoảng 400ha, còn vòng ngoài 2000ha nữa là khu cây xanh “vĩnh 

cửu”, là đất dùng vào mục đích nông nghiệp, tổng cộng mỗi vùng đô 

thị sẽ chiếm 2400ha. 

• Hệ thống đô thị vườn: Bao gồm 6 thành phố vườn nhỏ trên 

bao quanh một thành phố trung tâm còn gọi là thành phố mẹ có quy 

mô dân số khoảng 58.000dân tạo nên một “liên bang đô thị” khoảng 

250.000 dân.  

2.1.3 Quan niệm về không gian ven đô thị 

Theo TS. KTS. Lê Xuân Hùng của Đại học Kiến trúc Hà Nội 

nêu ra “làng xóm đô thị hóa” 

Terry McGee - Đại học British Comlumbia đã đưa ra một thuật 

ngữ gọi là “Desakota”. 

2.1.4 Một số quan niệm về nông nghiệp trong thời kỳ mới 

a. Sự chuyển đổi của nông nghiệp trong thời kỳ mới 

Dưới tác động của quá trình công nghiệp hóa, nông nghiệp đã 

có bước chuyển đổi để phù hợp với giai đoạn phát triển, nông thôn 

cũng dần được đô thị hóa. Tuy nhiên, có nhiều vấn đề mâu thuẫn sẽ 

xảy ra trong giai đoạn này. Vì thế, để dung hòa các mối quan hệ giữa 

nông nghiệp – công nghiệp, nông thôn – đô thị, cần có những giải pháp 

thúc đẩy kinh tế nông thôn dựa trên bản chất cốt lõi là nông nghiệp. 

b. Nông nghiệp công nghệ cao 
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Công nghệ cao; Nông nghiệp công nghệ cao; Khu nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao; Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

c. Nông nghiệp đô thị 

Nông nghiệp đô thị là hoạt động sản xuất nông nghiệp tại đô thị, 

bằng cách sử dụng không gian đô thị một cách hiệu quả, không chỉ đạt 

nhiều lợi ích kinh tế về mặt sản xuất nông nghiệp, mà còn các khía 

cạnh khác về kiến trúc cảnh quan, về giáo dục, về không gian công 

cộng... nhằm đạt được mục đích nâng cao đời sống người dân đô thị, 

hài hòa với môi trường tự nhiên. 

2.2 Cơ sở pháp lý 

Quyết định 800/QĐ-TTg; Quyết định 2699/QĐ-UBND; Công 

văn số 3870/UBND-KT  

2.3 Cơ sở thực tiễn - Bài học kinh nghiệm 

Nông nghiệp đô thị tại TP Hồ Chí Minh; Kinh nghiệm phát triển 

nông nghiệp đô thị ở Đài Loan; Thành phố nông nghiệp SongzHuang 

(Thông Châu), Bắc Kinh Trung Quốc;  

2.4 Kết luận chương II 

Việc áp dụng NNĐT vào việc phát triển không gian đô thị như 

TP SongzHuang, phát triển du lịch dựa trên nền NNCNC cũng đã được 

triển khai rộng và thành công một số nơi như TP Hồ Chí Minh, Đài 

Loan. Nhìn chung, nước ta và tỉnh Bến Tre đã có những định hướng 

mang tính chiến lược góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền 

NNCNC, gắn kết với du lịch sinh thái, miệt vườn dựa vào điều kiện 

sẵn có của địa phương. Tất cả các cơ sở khoa học này chính là nền 

tảng lý luận vững vàng, cơ sở thực tiễn phù hợp tạo nên tính khả thi 

của đề tài nghiên cứu khoa học, khi áp dụng vào đô thị Bến Tre. 
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CHƯƠNG III 

GIẢI PHÁP ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN 

ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ BẾN TRE ĐẾN NĂM 2030 

3.1 Nhận diện các giá trị trong không gian đô thị Bến Tre 

3.1.1 Giá trị văn hoá - lịch sử 

Hiện tại chỉ còn một số công trình cục bộ có giá trị về văn hoá, 

lịch sử. Vì thế, giá trị lịch sử của các công trình xây dựng tại TP Bến 

Tre chỉ nằm ở vị trí và được gợi nhớ thông qua các hình ảnh được chụp 

lại thời kỳ trước  

Cần có giải pháp, kế hoạch bảo tồn, trùng tu một cách nghiêm 

túc, khoa học những công trình còn tồn tại, có giá trị.   

3.1.2 Giá trị về cảnh quan tự nhiên 

Thành phố Bến Tre có nhiều cảnh quan đẹp gắn với thiên nhiên 

như sông Bến Tre, sông Hàm Luông, rạch chính như Cái Cá, Cá Lóc, 

Gò Đàng,...  Đặc trưng vùng nước lợ, mọc dọc hai bên bờ sông, rạch 

là những bụi dừa nước, bụi cây bần.  

3.1.3 Giá trị về nông nghiệp đặc trưng 

Từ lâu, tỉnh Bến Tre đã được xem là xứ dừa, vương quốc trái 

cây, vựa lúa, trung tâm cây giống, hoa kiểng của vùng ĐBSCL và TP 

Bến Tre cũng được bao quanh bởi những rặng dừa xanh. Ngày nay, 

diện tích vườn dừa đang dần bị thu hẹp, thay vào đó là cây nông nghiệp 

có giá trị cao hơn như bưởi da xanh hoặc bị phá bỏ làm để phân lô bán 

nền, chỉ để đầu cơ tìm lợi nhuận, gây lãng phí tài nguyên đất. 

3.2 Giải pháp định hướng phát triển không gian đô thị thành 

phố Bến Tre đến năm 2030 

3.2.1 Định hướng phát triển của tỉnh Bến Tre trong vùng ĐBSCL 

a. Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh đến năm 2030 và tầm nhìn 

đến năm 2050 
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Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bến Tre định hướng phát triển 

mạng lưới các đô thị như đô thị TP Bến Tre, đô thị Thị xã Mỏ Cày 

Nam, đô thị Bình Đại, đô thị Ba Tri và các đầu mối giao thông đường 

bộ liên vùng và liên huyện.  

b. Điều chỉnh định hướng phát triển không gian của tỉnh Bến 

Tre 

Bảo tồn, phát triển các khu vực cây ăn trái ở phía Tây  

Trục chính kết nối vùng là QL.60 kết nối với QL1A, QL.50 phía 

Tiền Giang, kết nối với tỉnh Trà Vinh trên hành lang QL.60. Ngoài ra 

có QL.57, các tuyến đường thủy quốc gia gồm sông Tiền, sông Hàm 

Luông và sông Cổ Chiên. 

c. Đánh giá 

Chú trọng để phát triển chủ yếu là ngành nông – lâm – thuỷ sản, 

trong đó, phát triển hoạt động kinh tế “miệt vườn” với các sản phẩm 

đặc trưng là cây dừa, cây ăn trái, cây kiểng, hoa màu,... Ngoài ra, còn 

đề xuất nghiên cứu phát triển nông nghiệp công nghệ cao…  

3.2.2 Chiến lược phát triển 

a. Mô hình phát triển đô thị 

Với phân tích thực trạng bối cảnh của TP Bến Tre, đề xuất lựa 

chọn mô hình đô thị theo hướng đô thị có nông nghiệp là nền tảng phát 

triển kinh tế, các ngành kinh tế khác cùng gắn kết chặt chẽ để phát 

triển dựa trên nền nông nghiệp công nghệ cao, có thể gọi là mô hình 

đô thị nông nghiệp. 

b. Đặc trưng của đô thị nông nghiệp 

• Là đô thị có các ngành kinh tế khác dựa vào nông nghiệp 

• Là đô thị đã có nền NNĐT phát triển, có các không gian đô thị 

mang “hình ảnh” của nông nghiệp 

• Là đô thị có lực lượng lao động nông nghiệp có trình độ, kỹ 
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thuật, thu nhập cao, có khả năng ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất 

nông nghiệp. 

• Là đô thị có lõi trung tâm vừa phải, cơ sở hạ tầng, cơ sở xã hội 

phát triển, dân cư mật độ cao, phần lớn sống dựa vào nền nông nghiệp 

“được công nghiệp hoá”, chất lượng sống tốt.  

c. Điều kiện phát triển đô thị nông nghiệp tại TP Bến Tre 

• Điều kiện cần: Điều kiện tự nhiên; Định hướng và chính sách; 

Cơ sở nông nghiệp – du lịch; Hạ tầng giao thông 

• Điều kiện đủ: Định hướng phát triển không gian tổng thể; 

Chính sách; Cơ sở hạ tầng; Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan 

3.2.3 Các tiêu chí phân vùng các không gian đô thị 

a. Quan điểm 

Khai thác, phát huy đặc trưng địa hình sông nước; Gắn kết các 

trục hành lang kinh tế của Tỉnh và Quốc gia; Kết nối với hệ thống đô 

thị toàn tỉnh,…; Tính khả thi và tính phù hợp; Tránh sử dụng lãng phí 

tài nguyên đất; Phát triển nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ 

cao gắn kết với du lịch, công nghiệp chế biến nông sản. 

b. Tiêu chí phân vùng các không gian đô thị 

Tương đồng về cấu trúc khu vực; Tương đồng về không gian 

cảnh quan; Tính hiệu quả trong sử dụng đất; Tính thuận lợi trong kết 

nối giao thông. 

c. Các yếu tố cần quan tâm 

Yếu tố tuân thủ theo tổng thể đô thị: quy mô, cấu trúc đô thị, 

hướng phát triển và một phần sử dụng đất trong quy hoạch chung xây 

dựng của thành phố. 

Yếu tố cần xem xét khai thác, phát triển: Quy mô từng phân 

vùng; Khai thác có hiệu quả khung cảnh quan tự nhiên; Kết nối giao 

thông .  
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3.2.4 Định hướng phát triển không gian đô thị thành 

phố Bến Tre 

• Vùng trung tâm đô thị: bao gồm các phường 1, 2, 3, 4, 5, một 

phần phường 6, 7, 8, Phú Khương, Phú Tân. Là khu vực đô thị phát 

triển hiện hữu, mật độ dân cư, mật độ xây dựng cao, hệ thống hạ tầng 

giao thông chủ yếu là đường nội bộ, đường phân khu vực.  

• Vùng chuyển tiếp: bao gồm phần còn lại của phường 6, 7, 8, 

Phú Tân, một phần các xã giáp ranh như xã Mỹ Thạnh An, Phú Hưng, 

Sơn Đông. Là khu vực đô thị có mật độ dân cư trung bình, thấp, cơ sở 

hạ tầng còn ít, giao thông cấp liên khu vực, chủ yếu là các tuyến đối 

ngoại của vùng lõi trung tâm.  

• Vùng ngoại thị: bao gồm phần còn lại của đô thị Bến Tre. Là 

vùng có địa hình thấp, mật độ dân cư thưa thớt, chủ yếu là đất nông 

nghiệp, dễ dàng bố trí các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh, tập 

trung, quy mô lớn, có ứng dụng công nghệ cao. 

3.3 Giải pháp định hướng không gian đô thị thành phố Bến Tre  

3.3.1 Giải pháp cho không gian khu trung tâm 

a. Cấu trúc của vùng 

• Thực trạng: được định hình bởi mạng lưới đường nội bộ hiện 

hữu dày đặc,  ít và thiếu các tuyến đường chính kết nối theo hướng 

Đông – Tây. Trong khu có tuyến sông Bến Tre nằm giáp ranh, và 02 

tuyến rạch tạo nên cấu trúc khung cảnh quan cho vùng 

• Giải pháp: Chỉnh trang lại các cấu trúc tuyến giao thông hiện 

hữu. Tiếp tục kêu gọi các nguồn lực đầu tư hoàn thành tuyến giao 

thông chính hướng Đông – Tây. Cải tạo, bảo tồn hệ khung cảnh quan 

tại các rạch nước, tạo không gian mở, cảnh quan tự nhiên, điều tiết 

thoát nước mặt. 

b. Định hướng bố trí các chức năng chính 
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• Thực trạng: Là vùng tập trung tất cả các chức năng chính  

• Giải pháp: bố trí bổ sung các loại hình như khu vui chơi giải 

trí, trung tâm thương mại có bán các hàng nông sản, hoặc đã được chế 

biến loại cao cấp, cơ sở lưu trú đa dạng và các trung tâm triển lãm, 

nghiên cứu về NNCNC ở quy mô nhỏ. 

c. Định hướng tổ chức không gian cảnh quan 

• Thực trạng: còn một phần cảnh quan tự nhiên ở phía sau các 

tuyến đường và cập các rạch nước tự nhiên; Cây xanh vỉa hè và cây 

xanh công viên. 

• Giải pháp: định hướng sử dụng, bố trí, quy hoạch đất ở hoặc 

các chức năng cấp đơn vị ở; bảo vệ tuyến rạch, khai thác sử dụng đất 

hai bên rạch; ứng dụng cây nông nghiệp tại các mảng xanh, vườn hoa 

làm cảnh quan cho đô thị. 

d. Định hướng khác 

Đối với khu vực có giá trị văn hoá – lịch sử, thì trước hết cần có 

giải pháp, kế hoạch bảo tồn, trùng tu. 

Với vấn đề thích ứng với BĐKH, đầu tư đồng bộ hệ thống thoát 

nước ra các nhánh rạch, sông. Đầu tư các tuyến giao thông ven sông, 

rạch có cốt cao độ đảm bảo, nhằm dự phòng cho kịch bản BĐKH, 

nước biển dâng. 

3.3.2 Giải pháp cho không gian vùng chuyển tiếp 

a. Cấu trúc của vùng 

• Thực trạng: Giao thông khu vực này theo dạng tự phát, cấu 

trúc chủ yếu dạng cây trong tuyến. Dân cư phát triển mật độ trung 

bình, thấp. Khu vực còn được định hình bởi cấu trúc không gian mở, 

cảnh quan  

• Giải pháp: Chỉnh trang mở rộng các tuyến giao thông hiện 

hữu; Đầu tư các tuyến đường chính hướng Đông – Tây và một số tuyến 
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kết nối  

b. Định hướng bố trí các chức năng chính 

• Thực trạng: Là vùng có một số công trình công cộng ở cấp 

đơn vị ở  

• Giải pháp: hoàn chính cơ sở hạ tầng, cơ sở xã hội cấp đơn vị 

ở, các điểm dân cư; Bố trí một số chợ đầu mối nông sản đặc trưng tại 

các đầu mối giao; bố trí các trường chuyên ngành nông nghiệp; bố trí 

các khu tái định cư, nhà ở xã hội 

c. Định hướng tổ chức không gian cảnh quan 

• Thực trạng: từ các nhà ở mật độ thấp, dạng nhà vườn, quy mô 

nhỏ; Cây xanh vỉa hè chỉ có ở một số tuyến đường giao thông chính. 

• Giải pháp: phát triển nhà ở dạng cho thuê dịch vụ du lịch, 

homestay trải nghiệm đời sống văn hoá miệt vườn; đầu tư các công 

viên cây xanh theo định hướng quy hoạch chung. 

d. Định hướng khác: gìn giữ, bảo vệ hệ sinh thái này giúp vùng 

lõi trung tâm điều tiết nước mặt  

3.3.3 Giải pháp cho không gian vùng ngoại thị 

a. Cấu trúc của vùng 

• Thực trạng: có các đường vành đai, còn lại chủ yếu tự phát; 

còn được định hình bởi cấu trúc không gian mở, cảnh quan, hệ sinh 

thái tự nhiên. 

• Giải pháp: Chỉnh trang mở rộng các tuyến đường liên ấp. Tuy 

nhiên, cần quan tâm đến cốt xây dựng đường; nâng cấp mở rộng các 

tuyến vành đai  

b. Định hướng bố trí các chức năng chính 

• Thực trạng: Vùng này có các chức năng như: bến xe tỉnh, cụm 

công nghiệp Phú Hưng. 

• Giải pháp: bố trí xây dựng các trung tâm nghiên cứu quy mô 
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lớn, có các vườn thực nghiệm, vườn ươm, nằm cạnh các nông trại 

chuyên canh; bố trí công nghiệp chế biến có kiểm soát 

c. Định hướng tổ chức không gian cảnh quan 

• Thực trạng: Cây xanh vỉa hè và cây xanh công viên không 

được bố trí tại khu vực này, chủ yếu là cảnh quan tự nhiên của các 

vườn nông nghiệp  

• Giải pháp: Di dời những cơ sở sản xuất ở ven sông, hoàn trả 

lại môi trường sinh thái tự nhiên của vùng; Thế mạnh của TP Bến Tre 

là dừa, các cây có múi, cây rau màu. Định hướng phân các khu vực 

trồng các loại cây trồng chủ lực - tập trung quy mô lớn 

d. Định hướng khác 

Đối với khu vực có giá trị sinh thái, cảnh quan tự nhiên: gìn giữ 

thông qua các khoảng cách cách ly - định hướng khai thác du lịch sinh 

thái nghỉ dưỡng dọc bờ sông. 

Với vấn đề thích ứng với BĐKH, vùng này là vùng thấp của đô 

thị, xử lý đào ao nuôi thuỷ sản, trồng cây thuỷ sinh vừa đem lại kinh 

tế cho người dân, vừa là hồ điều tiết nước của vùng. 

3.4 Kết luận chương III 

Qua các phân tích nêu trên, luận văn đề xuất mô hình phát triển 

đô thị Bến Tre theo mô hình đô thị nông nghiệp là phù hợp với những 

định hướng chung. Định hướng phát triển không gian đô thị thành ba 

khu vực, mỗi khu vực với tính chất riêng, có những giải pháp riêng, 

nhưng đều hướng tới một mục tiêu chung là phát triển đô thị Bến Tre 

theo mô hình đô thị nông nghiệp. 
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PHẦN III 

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 

KẾT LUẬN 

Các giải pháp định hướng phát triển không gian cho khu vực, 

luận văn đi đến những kết luận như sau: 

1) Đánh giá không gian đô thị TP Bến Tre qua các giai đoạn 

quy hoạch: Về Ranh đô thị, cho thấy tình trạng quy hoạch mở rộng đô 

thị trong khi quỹ đất phát triển đô thị trong quy hoạch giai đoạn trước 

đó vẫn còn chưa được sử dụng hiệu quả. Do đó, cần có biện pháp sử 

dụng đất hiệu quả quỹ đất đó bằng cách phát triển đất ở, xây dựng các 

công trình công cộng,…; Về Trung tâm các công trình công cộng và 

Đất xây dựng các khu ở, tiết giảm quy hoạch định hướng sang bờ Nam 

sông Bến Tre, điều này ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên và đất sản 

xuất nông nghiệp; Về Đất cây xanh – thể dục thể thao, định hướng bố 

trí đồng đều giữa các khu vực trong đô thị phù hợp với định hướng 

phát triển cảnh quan đô thị, nâng cao chất lượng sống của người dân; 

Về Đất giao thông đối ngoại, có định hướng kết nối phù hợp các khu 

chức năng của đô thị và giữa đô thị với các đô thị trong tỉnh và trong 

vùng, là động lực phát triển kinh tế cho đô thị; Về Đất công nghiệp, 

phù hợp trong định hướng di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra 

ngoài khu dân cư, tập trung các khu, cụm công nghiệp phù hợp, nhằm 

nâng cao chất lượng của người dân; Về Đất vùng ngoại ô, định hướng 

phát triển nông nghiệp ở vùng này, tuy nhiên chưa có quan tâm của  

chính quyền địa phương đề ra những giải pháp cụ thể phát triển ngành 

nông nghiệp của vùng. 

2) Đề xuất mô hình phát triển đô thị - định hướng phát triển 

không gian đô thị TP Bến Tre: Lựa chọn mô hình phát triển đô thị Bến 
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Tre theo hướng mô hình đô thị nông nghiệp nhằm khai thác hiệu quả 

ưu thế về nông nghiệp của vùng, định hướng nông nghiệp là cơ sở phát 

triển các ngành thương mại - dịch vụ - du lịch, công nghiệp, gắn với 

việc tạo cảnh quan cho các không gian đô thị,  nâng cao chất lượng 

đời sống của người dân. Không gian đô thị Bến Tre được chia 03 phân 

vùng: khu trung tâm, vùng chuyển tiếp, vùng ngoại ô. Mỗi phân vùng 

mang tính chất riêng do được cấu thành từ những đặc điểm khác nhau 

về cấu trúc, các khu chức năng, dân cư, cảnh quan,… nhưng các phân 

vùng đều được định hướng phát triển TP Bến Tre theo mô hình đô thị 

nông nghiệp. 

3) Đề xuất giải pháp định hướng phát triển không gian đô thị 

TP Bến Tre: Với 03 phân vùng được định hướng trong không gian đô 

thị TP Bến Tre, giải pháp cụ thể được nêu ra dựa vào các yếu tố: cấu 

trúc, các chức năng chính, các không gian cảnh quan và một số yếu tố 

khác liên quan đến BĐKH, giá trị văn hóa - lịch sử,… nhằm mục tiêu 

phát triển TP Bến Tre theo định hướng mô hình phát triển đô thị 

KIẾN NGHỊ 

Tác giả luận văn với vai trò là người nghiên cứu, chỉ đưa ra 

những giải pháp cho từng phân vùng ở giới hạn nhất định. Để mô hình 

đô thị nông nghiệp có thể phát triển phù hợp hơn, khả thi hơn tại TP 

Bến Tre, cần có sự vào cuộc của các bên tham gia, bao gồm: chính 

quyền, người dân, nhà đầu tư, đơn vị tài chính và các chuyên gia ở các 

lĩnh vực khác như kinh tế, xã hội, khoa học kỹ thuật,… đóng góp, bàn 

luận và có những giải pháp hài hòa lợi ích giữa các bên. 

Cần phải có những chiến lược thực hiện rõ ràng, cụ thể, có sự 

phối hợp giữa các bên liên quan trong từng giai đoạn và được thực 

hiện xuyên suốt đến năm 2030 để có thể thực hiện định hướng phát 

triển không gian đô thị theo định hướng đô thị nông nghiệp. 




