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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Chính sách kinh tế mở cửa, sự phát triển kinh tế hàng hoá nhiều 

thành phần tác động trực tiếp đến mọi mặt của đời sống đô thị. Vì vậy 

thiếu chỗ ở, ... là những thách thức lớn cho việc bảo đảm môi trường 

sống tốt của người dân. Từ nhu cầu cần có một căn hộ giá thành thấp 

nhưng vẫn áp ứng nhu cầu cơ bản của con người là nguyên nhân hình 

thành đề tài: "ĐỀ XUẤT KHÔNG GIAN NHÀ Ở XÃ HỘI CHO 

HOẠT ĐỘNG TỰ KINH DOANH"  

2. Mục tiêu và nội dung nghiên cứu 

a. Mục tiêu nghiên cứu: 

- Dựa trên kết quả đánh giá thực trạng, xác định các thành phần, đặc điểm 

không gian cho hoạt động tự kinh doanh có thu nhập thấp trong nhà ở xã 

hội (NOXH) 

- Hình thành các mô hình tổ chức không gian kiến trúc mới cho hoạt động 

tự kinh doanh trong NOXH. Lấy trường hợp TPHCM làm ví dụ nghiên 

cứu điển hình. 

- Đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm tăng sự thuận tiện, tính phù hợp của 

NOXH đặc thù cho người có hoạt động tự kinh doanh 

b. Nội dung nghiên cứu: 

- Xác định đặc thù kinh tế, tâm lý xã hội. nhu cầu sinh kế, thói quen sinh 

hoạt, ... của người có hoạt động tự kinh doanh nhằm tạo lập mô hình 

không gian NOXH phù hợp 
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- Các chính sách của nhà nước ảnh hưởng đến không gian NOXH cho 

người có hoạt động tự kinh doanh 

- Đánh giá những vấn đề đang tồn tại về NOXH tại TPHCM 

- Hệ thống hóa cơ sở khoa học để đề xuất cấu trúc và các nguyên tắc thiết 

kế NOXH cho hoạt động tự kinh doanh  

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu. 

a. Đối tượng: 

Không gian NOXH cho hoạt động tự kinh doanh tại TPHCM 

trong bối cảnh đô thị hóa nhanh.  

b. Phạm vi: 

Về không gian: Phạm vi nghiên cứu giới hạn không gian 

TPHCM vì các yếu tố đặc trưng như: TPHCM có tốc độ phát triển 

kinh tế nhanh nhất cả nước nên áp lực về nhà ở gay gắt và cấp thiết 

Về thời gian: Luận văn nghiên cứu và đề xuất các giải pháp thiết 

kế không gian NOXH cho hoạt động tự kinh doanh với điều kiện kinh 

tế, xã hội và văn hóa Việt Nam đến 2030. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Luận văn sử dụng phương pháp điều tra, khảo sát, phân tích, so 

sánh, tiếp cận hệ thống, tổng hợp   



3 

 

CHƯƠNG I - TỔNG QUAN VỀ KHÔNG GIAN NOXH TẠI 

VIỆT NAM 

1.1 Một số khái niệm 

1.1.1 Đô thị hóa 

Đô thị hoá là quá trình hình thành đô thị trên cơ sở chuyển dịch 

lao động  từ nông nghiệp sang đô thị. 

1.1.2 Vốn xã hội 

Được hiểu là mạng lưới các mối quan hệ chính thức và phi chính thức, 

các tổ chức xã hội mà người có hoạt động tự kinh doanh tham gia.  

1.1.3 Nhà ở xã hội 

 Tại Việt Nam, theo Khoản 7 Điều 54 của Luật Nhà Ở 2019. 

NOXH không hướng đến mục đích kinh doanh mà là mục tiêu “xã 

hội”.  

1.1.4 Người có hoạt động tự kinh doanh 

Người có hoạt động tự kinh doanh giới hạn trong đề tài là những 

người không đi làm cho tổ chức chính quy nào và có thu nhập thấp. 

Có thu nhập trên 500.000đ/tháng và thấp hơn 6.000.000đ/tháng  

1.2 Thực trạng nhà ở của người có hoạt động tự kinh doanh 

tại TPHCM  

Hiện nhiều người vẫn phải sống trong căn hộ chật chội, diện tích 

bình quân đầu người chỉ đạt 7,7m2/người, thấp hơn mức chỉ tiêu mà 

thành phố đặt ra là 10m2/người 

 Về kiến trúc 
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Là những lều lán dựng tạm bợ. Được tạo từ các vật liệu tái chế 

kém chất lượng sẵn có như: tre nứa, lá dừa nước, áo mưa, giấy dầu, 

thùng giấy, gỗ palet, tôn cũ, … Nên hình thức kiến trúc nghèo nàn, 

màu sắc đơn điệu, ảm đạm tạo ra từ các vật liệu phế thải và tái chế.  

 Không gian quy hoạch và chức năng ngôi nhà 

Nhà xây tạm bợ, lấn chiếm vô tổ chức nên thường thuộc diện giải 

tỏa. Các chức năng sống chỉ ở mức tối thiểu. 

 Môi trường 

Chất lượng sống thấp, dân cư phức tạp kéo theo các tệ nạn xã hội 

như trộm cắp, ma túy, ... diễn ra một cách công khai và khó kiểm soát. 

 Mức độ xảy ra tệ nạn tại nơi ở 

1.3 Thực trạng phát triển các dự án NOXH tại TPHCM 

 Thực trạng nhu cầu NOXH tại TPHCM  

Theo số liệu tổng hợp của Bộ Xây dựng, nhu cầu NOXH trong 

toàn quốc trong giai đoạn từ năm 2011-2020 cần khoảng 440.000 căn 

hộ. Trong đó, TP. HCM khoảng 134.000 căn. Nhưng theo kết quả thực 

hiện của các địa phương, đến nay chỉ mới thực hiện được khoảng 28% 

kế hoạch đã đề ra 

 Thực trạng giá nhà tại TPHCM  

Chỉ số giá nhà/thu nhập của người dân Việt Nam là 24,5 - 26,6, 

cao hơn nhiều so với các nước trên thế giới và khu vực (khu vực Nam 

Á là 6,25; Đông Á là 4,14; châu Phi là 2,21; châu Âu và Bắc Mỹ là 

6,25). 

 Các vấn đề ảnh hưởng đến giá NOXH của người có hoạt 
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động tự kinh doanh  

Giá đất, chi phí xây dựng tăng, các ràng buộc quy định 

 Các dự án NOXH đã thực hiện tại TPHCM 

Theo Sở Xây dựng TPHCM, năm 2020 có 39 dự án NOXH khởi 

công xây dựng với quy mô hơn 44.000 căn hộ 

 Các loại hình chuyển giao NOXH tại TPHCM 

NOXH cho thuê, NOXH để bán, NOXH cho thuê mua 

 Kế hoạch phát triển NOXH tại TPHCM trong giai đoạn 

2016 -2020 

Vốn đầu tư xây dựng NOXH chủ yếu từ nguồn vốn xã hội hóa 

của các doanh nghiệp, trong giai đoạn 2016 – 2020, vốn đầu tư xây 

dựng NOXH là 21.834 tỷ đồng 

KẾT LUẬN CHƯƠNG I 

Thị trường nhà ở tồn tại tình trạng đầu cơ, đưa giá bất động sản 

lên cao gấp nhiều lần giá trị thực tế, và vượt quá mức chịu đựng của 

nền kinh tế cũng như mức thu nhập chính đáng của người có nhu cầu 

ở thực, đặc biệt hơn đới với người có hoạt động tự kinh doanh có thu 

nhập thấp. Một chính sách tốt nhưng cách làm chưa phù hợp như các 

dự án NOXH trước kia chỉ mang tính giải pháp tức thời. Đây la nguyên 

nhân tạo ra những công trình NOXH chất lượng thấp. Cụ thể: 

- Chưa sử dụng đã xuống cấp 

- Không gian ở chưa được nghiên cứu đúng mực nên không  phù hợp với 

lối sống, nhu cầu sinh hoạt thường ngày, học tập và công ăn việc làm. Họ 
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buộc phải tự xoay sở dẫn đến việc hình thành các khu ổ chuột mới trên 

cao 

- Nơi ở mới thường ở xa nơi cũ, khó duy trì hoạt động kinh tế.  

- Diện tích căn hộ lớn, và phải xây dựng theo thiết kế chung về số tầng, nên 

đa số người nghèo không có đủ khả năng tài chính, buộc phải bán xuất 

tiêu chuẩn mua NOXH của mình => Tạo điều kiện cho việc đầu cơ tăng 

giá. 

- Thiết kế không gian NOXH chưa thật sự kết gắn và phục vụ hiệu quả nhu 

cầu của đối tượng, nâng cao chất lượng sống của người dân. 

Các nguyên nhân của sự hạn chế này, xuất phát từ việc tồn tại 4 

khó khăn lớn, đó là tiêu chuẩn diện tích thiết kế còn nhỏ, hệ số sử dụng 

đất cao, yêu cầu chi phí xây dựng giới hạn, và tiêu chuẩn qui phạm kỹ 

thuật chưa được hoàn thiện. 
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CHƯƠNG II - CƠ SỞ KHOA HỌC TỔ CHỨC KG NOXH CHO 

NGƯỜI CÓ HOẠT ĐỘNG TỰ KINH DOANH TẠI TPHCM 

2.1 Cơ sở pháp lý  

2.1.1 Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về NOXH  

Theo Điều 49 Luật Nhà ở 2014, có 9 đối tượng được mua nhà ở 

xã hội, nếu đáp ứng được các điều kiện đủ, cụ thể: là Người thu nhập 

thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị. 

2.1.2 Cơ sở chọn tên chủ thể nghiên cứu 

- Thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo là kết quả 

- Hoạt động mưu sinh (tự kinh doanh) là nguyên nhân 

Muốn thay đổi kết quả, mang lại những điều tốt đẹp hơn cho đối 

tượng, thì phải thay đổi điều kiện thực hiện của nguyên nhân  

2.1.3 Nhà chung cư được sử dụng vào mục đích kinh doanh 

Bên cạnh mục đích để ở, nhà chung cư còn có thể được sử dung 

để làm văn phòng, dịch vụ, thương mại nếu thuộc trường hợp nhà 

chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp. 

2.1.4 Không đăng ký kinh doanh đối với buôn bán nhỏ lẻ 

Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 và hướng dẫn 

tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP 14/9/2015 ngày thì: Hộ kinh doanh do 

một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt 

Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia 

đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng 

dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình 

đối với hoạt động kinh doanh. 

https://danhkhoireal.vn/doi-tuong-nao-duoc-mua-nha-o-xa-hoi/
https://danhkhoireal.vn/doi-tuong-nao-duoc-mua-nha-o-xa-hoi/
https://luatminhkhue.vn/luat-doanh-nghiep-so-68-2014-qh13.aspx
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2.1.5 Các chính sách ảnh hưởng đến NOXH 

Chính sách NOXH, giá cả, đầu tư; tài chính – tiền tệ, phân phối 

thu nhập, giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo;  

2.1.6  Tiêu chuẩn tối thiểu của NOXH 

Điều 3, Điều 4 và Điều 5 Thông tư 20/2016/TT-BXD quy định 

các tiêu chuẩn xây dựng tối thiểu 

2.1.6.1 Khu đất xây dựng NOXH 

- Khu đất xây dựng phải phù hợp với quy hoạch xây dựng; không lấn chiếm 

đất công và không có tranh chấp về đất đai. 

2.1.6.2 Căn hộ NOXH 

- Đối với căn hộ nhà chung cư phải đáp ứng tiêu chuẩn của căn hộ khép 

kín theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật về nhà ở, có 

diện tích sử dụng tối thiểu là 25m2 (bao gồm cả khu vệ sinh). 

2.1.6.3 Phòng ở NOXH 

- Diện tích sử dụng phòng ở không được nhỏ hơn 10m2; chiều rộng thông 

thủy không dưới 2,40m; chiều cao thông thủy chỗ thấp nhất không dưới 

2,70m. 

2.2 Khảo sát thực tế 

2.2.1 Đặc điểm trình độ học vấn 

Công việc tự kinh doanh không đòi hỏi một trình độ nhất định. 

Vì thế có rất nhiều người mù chữ hoặc chưa học hết lớp 5.  

2.2.2 Lối sống - Đặc điểm tâm lý của người có hoạt động tự 

kinh doanh 



9 

 

Người có hoạt động tự kinh doanh sống theo lối sống người thu 

nhập thấp, bất kể thu nhập, trình độ văn hóa hay công việc.  

2.2.3 Thu nhập bình quân một ngày của người có hoạt động 

tự kinh doanh 

Với những phương tiện lao động thô sơ và trình độ thấp, nhưng 

người có hoạt động tự kinh doanh vẫn có thu nhập khá. Tuy nhiên, họ 

phải lao động rất cực khổ, môi trường lao động nhiều nguy cơ, công 

việc không ổn định, lại phải nuôi các thành viên khác trong gia đình 

nên khó vươn lên.  

2.2.4 Dữ liệu nhân khẩu học cho đối tượng buôn bán nhỏ lẻ 

Dữ liệu nhân khẩu giúp ta hiểu được tác động của giới tính, tuổi 

tác, tình trạng hôn nhân, tài chính, nghề nghiệp, nơi sinh, trình độ học 

vấn, nhu cầu lao động, giá trị xã hội  

2.2.5 Lịch sử xuất xứ và giới tính theo nhóm ngành nghề  

Mỗi cộng đồng phát triển trong những điều kiện tự nhiên và văn 

hóa  khác  nhau, trong đó yếu tố văn hóa lịch sử được đánh giá như là 

một hằng số, tác động lên quá trình phát triển lâu dài và liên tục của 

không gian NOXH  

2.2.6 Thời gian lao động trong ngày 

Sự chênh lệch về giờ làm phụ thuộc vào công việc, mặt hàng bán 

theo nhu cầu khách hàng, nhịp sống đô thị.  

2.2.7 Khả năng tiết kiệm 
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Khả năng tiết kiệm bao gồm mức thu nhập, mức ổn định và cách 

sắp xếp thời gian, tiền tiết kiệm và tài sản, nợ, khả năng vay mượn, 

thái độ đối với việc chi tiêu và tiết kiệm.  

2.2.8 Tỷ lệ cơ cấu người có hoạt động tự kinh doanh giai 

đoạn 2016 – 2020 

Bảng 1:  Số lượng và cơ cấu người có hoạt động tự kinh doanh  

Số người/hộ Tổng số người Tỉ lệ % 

1 - 3 554.881 40,13 

4 - 6 623.197 44,34 

7 - 9 194.365 11,07 

>10 56.183 4,46 

2.2.9 Mong muốn của người có hoạt động tự kinh doanh 

Phần lớn người có hoạt động tự kinh doanh mong muốn có công 

việc ổn định. Được chính quyền quan tâm, hỗ trợ kinh phí trong việc 

chuyển đổi nghề. Mong tỉnh nhà phát triển để có thể làm việc ổn định 

ở quê nhà. 

 Kết luận về các tiêu chí chung ở các điểm quan trắc: 

- Già cả neo đơn; Thiếu khả năng chuyển đổi sinh kế; Thiếu vốn xã hội; 

Thiếu tiếp cận dịch vụ công; Đơn thân, đông con còn nhỏ; Học vấn thấp, 

không có tay nghề; Làm các nghề tự do, lao động phổ thông; Việc làm và 

thu nhập không ổn định; … 

 Ba thể nhu cầu của người có hoạt động tự kinh doanh: 

- Thể lý, thể tinh thần và thể kết nối 

 Hình thái không gian NOXH phù hợp cần hướng tới: 
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- Tổ chức hình thái không gian tạo sự thân thiện, hợp tác  

- Không gian trong căn hộ NOXH có thể chuyển hóa để phù hợp công việc 

không ổn định của người có hoạt động tự kinh doanh 

2.3 Các giải pháp giảm giá thành NOXH cho hoạt động tự 

kinh doanh  

2.3.1 Giảm diện tích các thành phần không gian 

- Ưu điểm: giải pháp đơn giản, dễ thực hiện 

- Khuyết điểm: chưa hiệu quả bởi kích thước căn hộ vẫn lớn.  

2.3.2 Giữ không gian cứng, giảm không gian tương tác 

- Ưu điểm: hợp lý về mặt logic 

- Khuyết điểm: thiếu không gian gắn kết với các thành viên trong nhà, tạo 

khiếm khuyết trong đời sống tinh thần.  

2.3.3 Giảm KG tương tác và một phần KG công năng vật lý  

- Ưu điểm: thu nhỏ đáng kể không gian căn hộ. 

-  Khuyết điểm: Mang tính tạm thời nên phù hợp dạng ở thuê, không phù 

hợp cho gia đình người có hoạt động tự kinh doanh 

2.3.4 Tổ hợp không gian linh hoạt, kết hợp với nội thất đa năng.  

- Ưu điểm: diện tích căn hộ nhỏ nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu các 

thành viên của gia đình, 

- Khuyết điểm: đòi hỏi đầu tư nghiêm túc ngay tư đầu của người thiết kế, 

đồng thời phải có sự phối hợp cùng kỹ sư, nhà thầu…  

2.3.5 Khối không gian space block.  

- Ưu điểm: Sản xuất công nghiệp, nhanh, giảm chi phí 

- Khuyết điểm: không gian chật bức, bó cứng  
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2.3.6 Cắt giảm KG chung, thương mại hóa KG công cộng 

- Ưu điểm: cắt giảm rõ rệt và tăng hiệu quả kinh tế tối đa  

- Khuyết điểm: Thiếu hụt môi trường giao lưu, kết nối và phát triển đời 

sống tinh thần trong cộng đồng  

2.3.7 Giảm tối đa các mẫu nhà 

Việc thiếu các đối tượng ở các phân tầng xã hội khác nhau, làm 

triệt tiêu các cơ hội tương tác để phát triển công việc cũng như nâng 

cao đời sống tinh thần của mỗi cá thể trong tòa nhà.   

2.4 Tư duy trong việc phát triển NOXH hiện nay 

Tư duy của các cấp chính quyền và người làm nghề xây dựng chia 

NOXH làm hai dạng, là nhà ở căn hộ để bán và thuê mua cho các hộ 

gia đình và nhà ở cho thuê cho công nhân, sinh viên, …  

KẾT LUẬN CHƯƠNG II 

Cũng những con người đó, nếu chúng ta không hỗ trợ mà đẩy họ 

vào thế bần cùng, phải tồn tại thì xã hội sẽ phải gánh thêm những tệ 

nạn, trộm cướp, … Nhưng nếu ta có NOXH dành cho người có hoạt 

động tự kinh doanh để tập hợp lại, trao cho họ kiến thức, nghề nghiệp, 

cơ hội, hướng dẫn họ cách tạo ra những quỹ vay tự thân trong cộng 

đồng. Và những thế hệ sau của họ sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp hơn. 

Do đó, NOXH cho người có hoạt động tự kinh doanh không chỉ là vấn 

đề an cư mà còn là giải pháp tập hợp, quản lý, ddiều chỉnh và sắp xếp 

chúng theo mô hình mới hiệu quả và văn minh hơn. Giải quyết mâu 

thuẫn giữa nhu cầu mưu sinh của bộ phận dân cư, định hướng phát 

triển kinh tế  và yêu cầu quy hoạch đô thị.  
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CHƯƠNG III - ĐỀ XUẤT KHÔNG GIAN NHÀ Ở XÃ HỘI 

CHO HOẠT ĐỘNG TỰ KINH DOANH TẠI TPHCM 

3.1 Giải pháp quy hoạch 

3.1.1 Đề xuất trình tự thiết kế 

- Xác định quy mô NOXH: diện tích, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, 

số tầng cao, số tầng kỹ thuật, số tầng hầm, chiều cao tầng, chiều cao công 

trình 

3.1.2 Chỗ đậu xe 

Kích thước chỗ để xe theo phương tiện lao là xe lôi ba bánh T&T 

FUSHIDA 175cc là 1,5m x 3,5m 

3.1.3 Kết nối KG công cộng, gia tăng giao tiếp cộng đồng 

Khoảng cách giao tiếp tác động lên tâm lý nhũng người tham gia. 

Để tránh phát sinh tệ nạn, điều hướng các hoạt động tích cực, gia tăng 

sự gắn kết và phát triển cộng đồng. Kích thước các cạnh không gian 

công cộng: K = n*1300+ 3750 (mm) 

3.1.4 Đề xuất giải pháp mặt bằng tổng thể NOXH 

Sử dụng hình khối công trình mỏng, thích ứng với điều kiện khí 

hậu nóng ẩm TPHCM. Căn hộ nên thiết kế có hai mặt thoáng, thông 

gió xuyên phòng. Hình khối đơn nguyên NOXH nên là hình cơ bản, 

có ít nhất một trục đối xứng. Các giải pháp ghép đơn nguyên phải tạo 

ra sự đối xứng trong kết cấu chịu lực để tránh bất lợi do biến dạng 

xoắn. Tỷ lệ đoạn lồi lõm (C) so với chiều rộng (B) cần đảm bảo C<B4 

3.2 Giải pháp kiến trúc 
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 Nhiều loại căn hộ trên một tầng hoặc khối nhà 

Giải pháp này nhằm tiết kiệm không gian công cộng nhưng vẫn 

đảm bảo môi trường sống và kết nối cộng đồng hợp lý. Các căn hộ nhỏ 

được bố trí liền kề và xếp chồng để thuận tiện cho việc hợp gộp, phát 

triển mở rộng của mỗi căn hộ theo chiều ngang hay chiều đứng. 

 Giải pháp mặt bằng NOXH cho hoạt động tự kinh doanh 

3.2.2.1 Không gian cứng 

Là không gian phục vụ chức năng chính, cố định, ít thay đổi theo 

thời gian. Không gian cứng thường kết hợp với phần cứng của công 

trình. Có 2 loại: Không gian cứng mang tính đóng (vệ sinh) và không 

gian cứng mang tính mở: bếp, sàn nước, … 

3.2.2.2 Không gian NOXH tự kinh doanh 

Đây là không gian tiếp chạm đầu tiên khi bước vào căn hộ. Nơi 

giao tiếp, trao đổi, mua bán với người bên ngoài, gia công chuẩn bị 

trước hoặc diễn ra các hoạt động tự kinh doanh.  

3.2.2.3 Không gian NOXH nạp dư 

Đây là không gian riêng tư mở, dựa vào kỹ thuật 3 vách để mượn 

không gian lẫn nhau. Đảm bảo tính cá nhân trong không gian riêng 

nhưng vẫn tạo độ mở lớn tối đa cho không gian nạp dư và không gian 

lân cận với nó.  

3.2.2.4 Không gian đa diện 

Không gian đa diện có vai trò như một không gian đệm, trung 

tính, mang tính chuyển hóa từ riêng đến chung. Có khả năng chuyển 

hóa một phần hoặc toàn phần sang ”không gian tự kinh doanh” hoặc 
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“không gian nạp dư” và ngược lại. Giới hạn không gian đa diện là loại 

vách ngăn đặc thù có khả năng khai thác không gian ở các cao tầng và 

các diện khác nhau. 

 Kết luận giải pháp mặt bằng:  

Như vậy việc tổ hợp 4 loại KG trên tạo thành căn hộ NOXH cho 

hoạt động tự kinh doanh. Giải pháp chuyển hóa KG giúp tối ưu khối 

tích bên trong căn hộ. Các KG không còn tách bạch mà hoà với nhau, 

tạo ra thị cảm rộng rãi, thoáng đãng và làm giảm diện tích giao thông 

nội bộ căn hộ.  

 Giải pháp mặt đứng 

Chọn mặt đứng có độ cứng đều về lượng và chất để tránh sự phá 

hoại ở các vùng xung yếu. Tránh thiết kế tải trọng thay đổi đột ngột 

giữa các tầng, các dạng chịu lực console như bancon để giảm lực xoắn, 

kinh tế hơn cho giải pháp chịu lực. Tối thiểu hóa các chi tiết mặt đứng, 

càng nhiều chi tiết sẽ càng nâng giá thành lên cao 

 Số tầng cao tối ưu 

Số tầng cao quyết định số lượng căn hộ trên cùng một diện tích 

xây dựng, ảnh hưởng đến giá thành. Hệ số sử dụng đất thích hợp từ 

3,5 – 4,5.  

 Chiều cao tầng nhà: 

Nhà càng cao thì số tầng sàn giảm, diện tích giao thông càng 

nhiều vì phải tăng số lượng thang máy, hệ thống phòng cháy chữa 

cháy… vì thế tăng chi phí đầu tư. Do đó chiều cao tầng khuyến nghị 

cho NOXH dành cho người có hoạt động tự kinh doanh là 3.,0m. 
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 Giảm tối đa vách ngăn cố định trong căn hộ 

Vấn đề đặt ra là người thiết kế cần chủ động, chuẩn bị sẵn những 

kịch bản bản thiết kế, đón được những nhu cầu trong tương lai của 

người sử dụng. Như khi có nhu cầu mở rộng diện tích phòng, thêm 

phòng, bớt phòng, thêm công năng mới do thay đổi tính chất công 

việc, thay đổi số thành viên trong căn hộ … để từ đó có hướng thiết kế 

sẵn, các hệ vách ngăn nhẹ linh hoạt, các hộp kỹ thuật dự trữ …  

 Kích thước tầng hầm 

- Chiều cao tối thiểu 2,2m. Lối ra tầng hầm trực tiếp ra ngoài, không thông 

với hành lang nhà. Số lượng lối ra hơn 2 và có kích thước không nhỏ hơn 

0,9 x 1,2m 

3.3 Giải pháp kỹ thuật 

3.3.1 Kết cấu thép chịu lực 

Do tải trọng tự thân lớn nên bê tông chỉ phù hợp các công trình 

dưới 30 tầng. Đối với các công trình trên 30 tầng, thì kết cấu thép chịu 

lực phù hợp hơn ì mang lại giá trị bền vững, kinh tế.  

3.3.2 Vật liệu nhẹ 

Giảm kinh phí bảo trì bằng cách sử dụng các hệ kết cấu ít đòi hỏi 

duy tu bảo dưỡng, bề mặt hoàn thiện bền vững dưới tác động của môi 

trường.Vật liệu này không chỉ đáp ứng được về giá thành mà còn có 

khả năng tiết kiệm năng lượng do ứng dụng những công nghệ xây 

dựng và vật liệu mới. 

3.3.3 Định vị lõi phục vụ 
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Cách bố trí lõi đôi ở các hướng Đông Tây đơn nguyên NOXH 

không những bảo vệ khu thường xuyên có người sử dụng không bị 

nung nóng, mà còn cho phép đưa tối đa lượng nhiệt thừa ra khỏi khu 

vực sinh hoạt. Ngoài ra, ta có thể tổ hợp nhiều đơn nguyên NOXH 

quây xung quanh một lõi. Các tòa tháp nối liên hoàn bằng các phố trên 

không để đi bộ, tập thể dục và ngắm cảnh, sinh hoạt cộng đồng. 

3.3.4 Giải pháp giao thông chiều đứng 

Thang máy bố trí một chiều với số lượng phục vụ trên 10 hộ/tầng. 

Từ 2-3 tầng liền nhau nên bố trí từ 1-2 điểm dừng. Ví dụ tầng 1-2-3 đi 

bộ, tầng 5 lên tầng 6 hoặc xuống tầng 4 đi bộ… Từ đó giá căn hộ mỗi 

tầng được điều chỉnh khác nhau. 

3.3.5 Giải pháp thi công 

Thi công lắp ráp tại công trường các cấu kiện được sản xuất sẵn 

tại nhà máy, làm tăng độ chính xác và thời gian thi công so với đổ bê 

tông cốt thép trực tiếp tại công trường 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

- Giải pháp chính sách: nhằm khuyến khích các chủ đầu tư xây dựng 

NOXH. Chính quyền được giảm bớt gánh nặng và được sự ủng hộ từ 

nhiều tầng lớp trong xã hội. Người có hoạt động tự kinh doanh có điều 

kiện tiếp cận được loại nhà này 

- Giải pháp quy hoạch: giải quyết bài toán tổng thể về dây chuyền phân 

khu chức năng. Vị trí và hình khối đơn nguyên NOXH phù hợp với khí 

hậu TPHCM. Phân bố đa dạng các tầng thu nhập để mở rộng tự nhiên 

mối quan hệ xã hội 
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- Giải pháp kiến trúc: Tối thiểu vách ngăn cố định. Tạo hệ thống tổ hợp 

và chuyển hóa giữa 4 loại KG: cứng, nạp dư, đa diện và tự kinh doanh 

dựa trên nguyên lý ứng xuất trước những không gian, tổ chức không gian 

khoa học, phù hợp với yêu cầu lao động của người có hoạt động tự kinh 

doanh trong điều kiện công việc bấp bênh, không cố định. Đảm bảo tính 

linh hoạt, chuyển đổi công việc, phát triển sự nghiệp cho các thành viên 

trong gia đình 

- Giải pháp kỹ thuật: cung cấp giải pháp xây nhanh, tăng độ bền nhất với 

giá rẻ bằng 1/3  1/5 căn hộ thương mại cùng thời. 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 KẾT LUẬN 

NOXH là chính sách có chiến lược và tầm nhìn của nhà nước. 

Vừa đi vào nhân tâm, vừa đúng theo quy luật biện chứng của sự phát 

triển (cở sở hạ tầng quyết định kiến trúc thương tầng). Nhưng vì chưa 

có góc nhìn toàn diện và thiếu phương pháp làm việc khoa học nên 

NOXH trước đây chưa thật sự phù hợp với nhu cầu của đối tượng cần 

hướng đến. Gây lãng phí lớn và cản trở sự phát triển kinh tế của xã 

hội. Nhìn từ góc độ quy hoạch, các dự án NOXH chưa thật sự kết gắn 

và phục vụ hiệu quả qui hoạch phát triển kinh tế vào mục tiêu nâng 

cao chất lượng sống của người có hoạt động tự kinh doanh.  

Từ việc cụ thể và khoa học hóa đặc tính, thói quen sinh hoạt, nhu 

cầu lao động của người có hoạt động tự kinh doanh. Luận văn đã đưa 

ra các giải pháp tổ chức không gian NOXH cho hoạt động tự kinh 

doanh. Tạo sự chuyển hóa giá trị sử dụng cho từng loại không gian 
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chức năng, dựa trên tuyến hoạt động xuyên suốt của người có hoạt 

động tự kinh doanh. Sự chuyển biến của từng loại không gian theo mỗi 

giai đoạn phát triển và chuyển đổi công việc của các thành viên trong 

căn hộ.  

NOXH cho hoạt động tự kinh doanh không chỉ là công tác an sinh 

xã hội mà còn là chính sách phát triển bền vững. Từ đó tạo được sự 

"cam kết mang tính thiết chế” giữa chính quyền đô thị với người có 

hoạt động tự kinh doanh trong việc cải tạo, xây dựng và quản lý đô thị 

 KIẾN NGHỊ 

1. Đề ra chính sách cân bằng lợi ích giữa các bên tham gia: chính 

quyền, chủ đầu tư, đơn vị thi công, tổ chức quản lý mua bán nhà, 

người mua nhà vào NOXH. Coi người có hoạt động tự kinh doanh 

là bên tham gia quan trọng. Bên cạnh các nguồn lực và khung hỗ 

trợ, phải xem xét và học hỏi liên tục để hoàn thiện chính sách và 

điều chỉnh mức giá thường xuyên. Mức giá NOXH phù hợp với 

thu nhập thực tế giúp tăng khả năng tiếp cận NOXH của người có 

hoạt động tự kinh doanh.  

2. Xây dựng hệ thống phân bổ căn hộ minh bạch, công bằng, giảm 

sai sót và ngăn ngừa lạm dụng, để nguồn tài nguyên NOXH đến 

được những người xứng đáng. Tạo giá trị bình ổn xã hội, phát 

triển kinh tế. Quyết tâm đạt được sự ủng hộ NOXH của người có 

hoạt động tự kinh doanh cần đạt tới thành trạng thái cam kết. 

3. Ưu tiên chọn vị trí căn hộ cho gia đình trẻ gần căn hộ gia đình của 

cha mẹ, trong phạm vi có thể đi bộ được là 500m. Giúp người lao 
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động có động lực, kiên cường vươn lên trong cuộc sống. Thúc đẩy 

giá trị của tổ chức gia đình, giảm bớt gánh nặng xã hội bằng hình 

thức khuyến khích sống gần cha mẹ già. 

4. Tổ chức quy hoạch tổng thể giữa các khu chức năng trong một 

đơn nguyên, giữa các đơn nguyên trong khu ở, giữa khu ở với hệ 

thống giao thông công cộng và các khu lao động lân cận. Sao cho 

khoảng cách, thời gian và phương tiện đi lại từ nơi ở đến nơi làm 

việc của người lao động một cách hợp lý. 

5. Nghiên cứu các giải pháp mặt đứng, vị trí lõi cứng, hình khối công 

trình đảm bảo vi khí hậu. Giảm chi phí làm mát và chiếu sáng 

trong quá trình sử dụng 

6. Nghiên cứu các loại vật liệu bao che, hình thức kết cấu, phương 

pháp thi công sao cho hiệu quả và kinh tế nhất về chi phí xây dựng 

ban đầu và bảo dưỡng trong quá trình sử dụng. 

7. Nghiên cứu không gian trong căn hộ phù hợp với nhu cầu sinh 

hoạt, lao động của người có hoạt động tự kinh doanh, đảm bảo sự 

phát triển bền vững NOXH 

8. Xây dựng mô hình quản lý tòa nhà đi cùng chiến lược đào tạo 

nghề, quỹ tài chinh cộng đồng. Phổ biến nội dung và hỗ trợ tiếp 

cận các chính sách pháp luật của nhà nước. Tổ chức các hoạt động 

cộng đồng, tăng tính kết nối, gia tăng cơ hội việc làm.  
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