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PHẦN 1 

 MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

KDC Bắc Hà Hoàng Hổ có lịch sử hình thành và phát triển 

gắn liền với Tp Long Xuyên, vị trí địa lý chiến lược nên có tầm ảnh 

hưởng lớn lên cấu trúc đô thị của Tp Long Xuyên. Những năm gần 

đây KDC BHHH với sự tác động của BĐKH như lũ lụt, hạn hán và 

mật độ dân số tăng nhanh, cở sở hạ tầng xuống cấp đã dẫn đến chất 

lượng sống thấp, ô nhiễm môi trường, cấu trúc đô thị bị đè nén và hệ 

quả là một hình ảnh đô thị kém hấp dẫn, kinh tế kém phát triển, hàng 

loạt các vấn đề tệ nạn xã hội gây ảnh hưởng lớn lên câu trúc không 

gian đô thị chung của Tp Long Xuyên. 

Với những lý do trên, lựa chọn đề tài “GIẢI PHÁP KHÔNG 

GIAN KHU DÂN CƯ BẮC HÀ HOÀNG HỔ - THÀNH PHỐ 

LONG XUYÊN” thuộc chuyên ngành quy hoạch vùng và đô thị làm 

nội dung nghiên cứu của luận văn với mong muốn bổ sung, cập nhật 

kịp thời các giải pháp cho không gian đô thị thích ứng với vấn đề đô 

thị hóa và BĐKH cụ thể là tổ chức không gian đô thị KDC BHHH 

thích ứng với quá trình đô thị hóa và BĐKH. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

(1) Nhận diện cấu trúc không gian đô thị Tp Long Xuyên và KDC 

Bắc Hà Hoàng Hổ. 

(2) Đánh Giá tác động của quá trình đô thị hóa và biến đổi khí hậu 

lên cấu trúc không gian đô thị KDC BHHH. 
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(3) Xây dựng giải pháp tổ chức không gian đô thị KDC BHHH. 

3. Nội dung nghiên cứu 

- Nghiên cứu thực trạng phát triển không gian đô thị KDC BHHH 

dựa trên đề án quy hoạch chung của TP Long Xuyên. 

- Nghiên cứu kịch bản phát triển và các nhân tố tác động đến cấu 

trúc không gian đô thị KDC BHHH. 

- Nghiên cứu các phải giáp để xuất cấu trúc không gian đô thị 

KDC BHHH thích ứng với nhân tố tác động trực tiếp. 

- Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển cấu trúc không gian 

đô thị KDC BHHH và đề xuất điều chỉnh cấu trúc trong quy 

hoạch chung để thích ứng với bối cảnh hiện tại.  

4. Đối tượng nghiên cứu 

 Quy hoạch chung của KDC BHHH và TP Long Xuyên. 

 Cấu trúc không gian đô thị KDC BHHH. 

 Kịch bản phát triển và giải phát tổ chức không gian đô thị KDC 

BHHH. 

5. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu 

 Về không gian: 

- Thành phố Long Xuyên và khu dân cư Bắc Hà Hoàng Hổ. 

 Về thời gian: 

Giới hạn thời gian nghiên cứu từ năm 2019 đến năm 2050. 

6. Các phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu 

 Phương pháp kế thừa 

 Phương pháp thu thập, phân tích và tổng hợp thông tin 
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 Phương pháp đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và quá 

trình đô thị hóa 

 Phương pháp xây dựng các giải pháp tổ chức không gian đô 

thị thích ứng với biến đổi khí hậu và quá trình đô thị hóa   

 Phương pháp mô hình hóa 

 Phương pháp so sánh đa tiêu chí 

7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu 

Bổ sung lý luận cho công tác quy hoạch chung đối với khu 

dân cư BHHH và Tp Long Xuyên 

Góp phần đưa ra giải pháp để giải quyết các vấn đề còn tồn 

đọng trong quy hoạch định hướng KDC BHHH và tạo cho KDC 

BHH có một không gian đô thị có giá trị và đáng sống hơn. 

8. Cấu trúc luận văn 

 

Hình 1: Sơ đồ cấu trúc luận văn (Nguồn: Tác giả, 2019) 
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PHẦN 2 

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

1.1 Khái nhiện thuật ngữ liên quan đến đề tài 

1.1.1 Các khái niệm, thuật ngữ liên quan đến đô thị và 

không gian đô thị 

Không gian: Không gian là một mở rộng ba chiều không 

biên giới trong đó các vật thể và sự kiện có vị trí và hướng tương đối 

với nhau. 

1.1.2 Khái niệm thuật ngữ liên quan đến không gian kiến 

trúc cảnh quan và thiết kế đô thị 

1.1.3 Các khái niệm, thuật ngữ liên qua đến Biến đổi khí 

hậu 

1.2 Tổng quan về không gian đô thị vùng ĐBSCL và Tp Long 

Xuyên 

1.2.1 Tổng quan hình thái không gian đô thị vùng ĐBSCL 

và Tp Long Xuyên 

1.2.1.1 Đặc điểm phân bố các đô thị trong vùng ĐBSCL và 

Tp Long Xuyên 

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có vị trí ở cuối nguồn 

lưu vực sông Mê Kông. Các khu vực giao cắt của các con sông, kênh 

rạch được chọn làm những điểm họp chợ, rồi trở thành điểm dừng 

chân giao thương mua bán. Như vậy, hình thái cơ bản của một đô thị 

sông nước được hình thành, gắn chặt với mạng lưới sông, rạch. 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=V%E1%BA%ADt_th%E1%BB%83&action=edit&redlink=1
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1.2.1.2 Hình thái kiến trúc công trình trong các khu đô thị 

vùng ĐBSCL và TP Long Xuyên 

Hình thái công trình kiến trúc ở vùng ĐBSCL và Tp Long 

Xuyên phụ thuộc nhiều vào địa hình và điều kiên tự nhiên, loại hình 

và hình thức kiến trúc tương đối đa dạng và hiện đại.  

1.2.2 Định hướng phát triển và các yếu tố tác động lên 

không gian đô thị vùng ĐBSCL 

1.2.2.1  Tác động của hiện tượng biến đổi khí hậu đối với 

vùng ĐBSCL 

 Về cơ bản ở vùng ĐBSCL có 2 yếu tố BĐKH gây tác động 

chính là ngập lụt và xăm nhập nặm.   

1.2.2.2 Định hướng phát triển cấu trúc không gian đô thị 

vùng ĐBSCL 

 Trong thời đại toàn cầu hóa định hướng chủ chốt đối với quy 

hoạch phát triển vùng ĐBSCL vẫn là cẩn trọng để không gây lãng 

phí, thích ứng với biến đổi khí hậu. 

1.2.3 Kết luận 

Các đô thị vùng ĐBSCL và Tp Long Xuyên đều mang đặc 

điểm tiêu biểu của loại hình đô thì sông nước, có vị trí bắt nguồn từ 

những điểm giao cắt của những con sông, kênh rạch và những điểm 

họp chợ. Do đặc điểm cấu trúc không gian đô thị và hình thức kiến 

trúc gắn liền với yếu tố sông nước nên các đô thị vùng ĐBSCL và Tp 

Long Xuyên rất dễ bị tổn thương bởi hiện tượng biến đổi khí hậu và 

chế độ thủy văn của hệ thống sông Mê Kông. 
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1.3 TỔNG QUAN VỀ KHU DÂN CƯ BẮC HÀ HOÀNG 

HỔ VÀ THÀNH PHỐ LONG XUYÊN 

1.3.1 Vị trí và mối liên hệ vùng trong khu vực 

 Vị trí: KDC BHH nằm ở vị trí trung tâm của Tp Long 

Xuyên.  

 Vị thế và mối quan hệ vùng: Là điểm nút giao thông liến kết 

các phường nội thì và ngoài thị với khu trung tâm hành chính tỉnh. 

1.3.2 Quá trình phát triển đô thị KDC Bắc Hà Hoàng Hổ 

KDC Bắc Hà Hoàng Hổ có lịch sử hình thành gắn liền với 

thành phố Long Xuyên.  

1.3.3 Hiện trạng KDC Bắc Hà Hoàng Hổ 

KẾT LUẬN CHƯƠNG I 

TP Long Xuyên và KDC BHHH đều có đặc điểm chung với 

các đô thị khu vực ĐBSCL là xuất phát điểm từ những khu vực đầm 

lầy, trung tâm đô thị khơi nguồn từ các khu vực giao cắt của các con 

sông, kênh rạch. Hình thái đô thị gắn chặt với mạng lưới sông rạch, 

kiến trúc cảnh quan đặc trưng theo dạng tuyến, không gian mở kết 

hợp với yếu tố mặt nước tạo nên sự hấp dẫn, điểm nhìn thân thiện và 

gần gũi với thiên nhiên. Hình thức công trình kiến trúc tương đối đa 

dạng, hiện đại và phụ thuộc nhiều vào yếu tố tự nhiên, chịu ảnh 

hưởng trực tiếp của chế động thủy văn sông Mê Kông.  
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CHƯƠNG II: CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ KINH NGHIỆM THỰC 

TIỄN 

2.1 CƠ SỞ KHOA HỌC CHO VIỆC TỔ CHỨC KHÔNG 

GIAN KDC BHHH 

2.1.1 Lý thuyết hình ảnh đô thị của Kevin Lynch (The image of 

the city, 1960) 

- Không gian phải có khả năng kích thích, hấp dẫn thông qua 

tính mới lạ tạo những phản ứng trước sự biến đổi. 

- Không gian phải tạo được sự gần gũi, thân thuộc tạo những 

phản ứng không xa lạ, đã quen thuộc với không gian. 

2.1.2 Lý luận thiết kế đô thị dựa vào gió 

Năng lượng gió sẽ được xem như một chất liệu xuyên suốt 

để khơi nguồn cảm hứng trong thiết kế đô thị. 

2.1.3 Một số lý luận về cấu trúc không gian đô thị 

2.1.3.1 Cấu trúc không gian tầng bậc – cấu trúc trung tâm của 

W. Christaller 

2.1.3.2 Lý luận cấu trúc cực phát triển của F. Peroux  

2.1.3.3 Lý luận phát triển cấu trúc vành đai xanh “Green Belt”  

2.1.4 Các yếu tố chi phối sự thích ứng cấu trúc không gian 

vùng đô thị 

2.1.5 Các yếu tố hình thành nên không gian kiến trúc cảnh 

quan 

2.1.6 Các yếu tố tạo nên chất lượng không gian  
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2.2 CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO VIỆC TỔ CHỨC KHÔNG 

GIAN KDC BHHH VÀ TP. LONG XUYÊN 

2.2.1 Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 

thành phố Long Xuyên đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030 

2.2.2 Quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung 

xây dựng thành phố Long Xuyên đến năm 2025 

2.2.3 Điều chỉnh Quy Hoạch phân khu tỷ lệ 1/200 Khu dân cư 

Bắc Hà Hoàng Hổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh Anh 

Giang. 

2.3 CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ VẤN ĐỀ THIẾT KẾ ĐÔ THỊ 

2.3.1 Các nghị định, nghị quyết liên quan đến nội dung nghiên 

cứu 

Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc 

Hội khóa XI. 

Nghị định số 08/2005/NĐ-Cp ngày 24/01/205 của Chính phủ 

ban hành về quy hoạch xây dựng. 

Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD của bộ xây dựng ngày 

31/3/2008 về ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết 

minh đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng. 

Quyết định 158/2008/QĐ-TTG ngày 02/12/2008 của thủ 

tướng chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó 

với BĐKH. 
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2.4 MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRONG VÀ 

NGOÀI NƯỚC 

2.4.1 Bài học kinh nghiệm trong nước 

2.4.2 Một số bài học kinh nghiệm ngoài nước 

2.4.2.1 Kinh nghiệm xây dựng thành phố sống tốt Curitiba 

(Brazil) 

2.4.2.2 Kinh nghiệm phát triển không gian đô thị thích ứng với 

vấn đề ngập lụt ở thành phố Rotterdam Hà Lan 

KẾT LUẬN CHƯƠNG II 

Các cở sở khoa học, cở sở pháp lý và những bài học kinh 

nghiệm được tổng hợp ở chương này là cơ sở để luận văn có thể định 

hướng tổ chức không gian KDC BHHH đúng với quy định nhà nước 

ban hành, đồng thời xác định các yếu tố quan trọng cần thiết phải có 

trong không gian khu dân cư để chất lượng không sống tốt hơn, tiện 

nghi và có tính thẩm mỹ cao. Những bại học kinh nghiệm từ các 

trường hợp trong và ngoài nước giúp cho luận văn nhìn nhận được 

các yếu tố tiêu cực và tích cực có thể tác động lên cấu trúc khu dần 

cư và từ đó giúp cho luận văn có thể tiếp cần vấn đề một cách phù 

hợp hơn.  
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CHƯƠNG III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1 MỤC ĐÍCH CHUNG CỦA LUẬN VĂN 

 Nhận diện cấu trúc không gian đô thị khu dân cư Bắc hà 

Hoàng Hổ 

 Đánh giá các yếu tố tác động lên không gian khu dân cư Hà 

Hoàng Hổ 

 Đề xuất giải pháp tổ chức không gian khu dân cư Bắc Hà 

Hoàng Hổ 

3.2 NHẬN DIỆN CẤU TRÚC KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ 

KHU DÂN CƯ BHHH 

3.2.1 Đặc điểm cấu trúc không gian đô thị khu dân cư Bắc 

Hà Hoàng Hổ và Tp Long Xuyên 

Khu dân cư Bắc Hà Hoàng Hổ phát triển trục đô thị dạng 

tuyến giới hạn từ trục hướng Tây sang trục hướng Đông, bắt đầu từ 1 

phần địa phận của phường Mỹ Xuyên chạy qua địa một phần địa 

phận của phường Đông Xuyên và kết thức ở một phần địa phận của 

phường Mỹ Hòa. 

3.2.2 Mối quan hệ giữa khu dân cư Bắc Hà Hoàng Hổ và 

Tp Long Xuyên. 

Về kinh tế xã hội:  KDC BHHH chịu lực hút của trung tâm 

Tp Long Xuyên và coi Tp Long xuyên là hạt nhân của sự phát triển. 

3.2.3 Thực trạng không gian đô thị KDC Bắc Hà Hoàng 

Hổ  

3.2.3.1 Phân vùng không gian khu dân cư Bắc Hà Hoàng Hổ 
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Dựa vào đặc điểm hiện trạng và mức độ tác đông của biến 

đổi khi hậu lên khu dân cư Bắc hà Hoàng Hổ ở chương một tác gia 

phân vùng không gian thành 3 vùng: 

3.2.3.2 Thực trạng phân vùng không gian 

a) Thực trạng không gian vùng I 

Mật độ dân cư cao, hạ tầng kỹ thuật, không đồng bộ, không 

còn quỹ đất để tổ chức hệ thống không gian công cộng công viên cây 

xanh.Mật độ cây xanh tại khu vực này rất thấp chủ yếu là cây xanh 

vỉa hè các tuyến đường, phần còn lại là cây xanh do người dân tự 

trồng những cũng rất ít và không tập trung. 

b) Thực trạng không gian vùng II 

Phần lớn dân cư tại khu vực này là dân di cư từ khu vực I 

sang và các khu vực khác đến nên khu vực này có tình trạng an ninh 

xã hội khá phức tạp. Bề rộng mặt đường trung bình từ 1,5m đến 3m 

và tất cả đều đã xuống cấp nghiêm trong gây khó khăn cho việc dỉ 

chuyển của người dân vào mùa mưa. Phần lớn cây xanh là tự phát 

không có giá trị nhiều về yếu tố cảnh quan.  

c) Thực trạng không gian vùng III 

Cấu trúc không gian khu vực này có sự biến động lớn qua 

các móc thời gian. Hạ Tầng kỹ thuật khu vực này phần lớn được quy 

hoạch xây mới đồng bộ. Khu vực này không gian trống và mật độ 

cây xanh vẫn còn nhiều, khu vực khu dân cư mới có hệ thống cây 

xanh cảnh quan được đầu tư thiết kế bài bản có giá trị cao. Công 

trình xây dựng tại khu vực này đều là công trình kiến cố. 
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3.2.4 Thực trạng không gian khu dân cư Bắc Hà Hoàng 

Hổ so với định hướng quy hoạch chung của thành phố 

Long Xuyên 

 Tốc độ phát triển rất chậm. Không gian khu dân cư khu vực I 

và II vẫn còn giữ nguyên bộ mặt đô thị cũ, vẫn giữ nguyên tình trang 

không gian bị quá tải, chất lượng sống thấp, hạ tầng kỹ thuật xuống 

cấp. 

3.2.5 Tác động của biến đổi khí hậu lên không gian KDC 

BHHH 

3.2.5.1 Tác động của biến đổi khí hậu biến thiên theo thời 

gian 

3.2.5.2 Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu lên cấu trúc 

không gian khu dân cư BHHH 

Không gian khu dân cư Bắc Hà Hoàng Hổ có đặc điểm cấu 

trúc gắn liền với yếu tố sông nước nên thiệt hại do tác đọng của biến 

đổi khí hậu là rất lớn. 

3.3 ĐỊNH HƯỚNG VÀ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 

CHUNG CHO VIỆC TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KDC 

BHHH  

3.3.1 Quan điểm và nguyên tắc cho việc tổ chức không 

gian đô thị KDC Bắc Hà Hoàng Hổ 

3.3.1.1 Quan điểm 

 Nắm vững các nội dung của đồ án điều chỉnh quy hoạch 

chung thành phố Long Xuyên đã được phê duyệt năm 2017.  
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 Xác định vài trò vị thế và mối quan hệ vùng của khu dân cư 

Bắc Hà Hoàng Hổ với thành phố Long Xuyên và các khu vực lân 

cận. 

 Hạn chế việc sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm hệ thông 

kênh rạch, Bảo tồn và phát huy hệ thống cảnh quan tự nhiên, tăng 

cường mặt độ phủ xanh, tiết kiểm quỹ đất phục vụ các không gian 

mở, không gian công cộng tạo sự gần gủi và thân thiện cho đô thị.       

3.3.1.2 Nguyên tắc  

 Hạn chế tác động bộ khung hệ thống hạ tầng kỹ thuật. 

 Chỉnh trang khu đô thị hiện hữu theo hướng tránh gây xáo 

trộn đến cuộc sống người dân. 

 Tôn trọng, kế thừa các quy hoạch đã có.  

 Bảo vệ hệ thông cảnh quan và môi trường tự nhiên. Khai 

thác triệt để các giá trị đặc trưng có trong không gian khu dân cư.  

 Cải tạo kết hợp chặt chẽ với xây dựng mới.  

3.3.1.3 Định hướng chung 

 Định hướng phát triển không gian khu dân cư Bắc Hà Hoàng 

Hổ là cải tạo, chỉnh trang phần không gian cũ, mở rộng không gian ở 

mới về phía Bắc.  

 Định hướng phát triển kiến trúc trên cở sở hình thành bản 

sắc riêng cho khu dân cư, gìn giữ các công trình kiến trúc có giá trị. 

Hiện đại hóa cơ sở hạ tầng. 

3.3.2 Phát triển hệ thống công viên cây xanh, không gian mở, đảm 

bảo kết nối hoàn chỉnh hệ thống kênh nội khu với rạch Long 
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Xuyên tạo thành tuyến công viên và là trục vành đai xanh. 

Đề xuất giải pháp tổ chức không gian đô thị KDC Bắc Hà 

Hoàng Hổ 

3.3.2.1 Phân vùng không gian 

 Vùng I:  Không gian dân cư lâu đời với chức năng là khu ở 

kết hợp thương mại dịch vụ. Định hướng cải tạo, chỉnh trang và nâng 

cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giới hạn từ trục đường Trần Hưng Đạo 

kéo dài đến khu vực giáp ranh rạch bà Bầu. 

 Vùng II: Không gian dân cư lâu đời với chức năng là khu ở 

kết hợp thương mại dịch vụ và công viên cây xanh cảnh quan tự 

nhiên. Định hướng cải tạo, chỉnh trang và nâng cấp hệ thống hạ tầng 

kỹ thuậ, phát triển dải cây xanh cảnh quan và không gian mở giới 

hạn từ rạch bà Bầu đến rạch ông Mạnh và suốt chiều dài đường Bùi 

Văn Danh 

 Vùng III:  Không gian khu dân cư mới với định hướng là 

chung tâm hành chính, thương mại dịch vụ cấp thành phố giới hạn từ 

rạch ông Mạnh kéo dài đến hết trục đường Nguyễn Hoàng.  

3.3.2.2 Giải pháp về sử dụng đất. 

Cần chủ động rà soát các vị trí xây dựng trái phép, tiến hành 

giải tỏa trả lại không gian trống, rà soát vị đất công còn xót lại  

Nghiên cứu đặc trưng địa hình của từng điểm trong khu dân 

cư để đưa ra mô hình quy hoạch sử dụng đất phù hợp với tiêu chí 

phát triển chung của Tp Long Xuyên. 
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3.3.2.3 Giải pháp về tổ chức các công trình kiến trúc 

Tổ chức các công trình kiến trúc phải phù hợp với đặc trưng 

riêng của từng khu vực dựa trên các yếu tố địa hình, kinh tế, xã hội… 

Tổ chức các công trình kiến trúc phải bám theo định hướng và tuân 

thủ các quy tắc của đồ án quy hoạch chung của Tp Long Xuyên.             

3.3.2.4 Giải pháp bào tồn công trình kiến trúc 

Phân tích cụ thể các loại hình, đường nét và hình thức kiến 

trúc có giá trị đặc trưng văn hóa vùng để gìn giữ và truyền tải vào 

những công trình kiến trúc mới nhằm tạo một bộ mặt đô thị mới 

nhưng vẫn giữ được cái hồn bản sắc văn hóa đặc trưng. 

3.3.2.5 Giải pháp xây mới 

Phong cách kiến trúc phải đồng nhất theo từng ô phố, định 

hướng theo phong cách hiện đại và cách tân từ những giá trị bản sắc 

đặc trưng. Cần nghiên cứu về hình thức để phù hợp với khí hậu địa 

phương và thích ứng được với hiện tượng biến đổi khí hậu.   

3.3.2.6 Giải pháp kiến trúc 

a) Hình khối và chất liệu các công trình kiến trúc 

Hình khối kiến trúc cần hướng đến những hình khối hiện đại 

những vẫn tuân thủ quy tắc kế thừa và phát huy những giá trị đã có. 

b) Màu sắc công trình kiến trúc 

Màu sắc công trình kiến trúc phải tương đồng và hài hòa mới 

cảnh quan tổng thể khu vực. 

3.3.2.7 Giải pháp tổ chức giao thông 

3.3.2.8 Giải pháp tổ chức cây xanh và không gian mặt nước 
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a) Tổ chức cây xanh 

Cần đánh gía chi tiết đặc trưng của từng vùng trong khu dân 

cư rồi phần loại và lựa chọn hình thức cây xanh sao cho phù hợp với 

đặc trưng của từng vùng, đảm bảo được tính khóa học, thẫm mỹ và 

hài hòa với không gian tổng thể, mang lại bản sắc riêng cho khu dân 

cư.     

b) Không gian mặt nước 

Không gian mặt nước là yếu tố đặc trưng không thể tách rời 

của không gian khu dân cư Bắc Hà Hoàng Hổ vì thế cần đảm bảo sự 

tiếp cận dễ dàng đối với tất cả các đối tượng dân cư.  

3.4 GIẢI PHÁP TỔ CHỨC KHÔNG GIAN CỤC THỂ 

CHO TỪNG KHU VỰC KDC BHHH 

3.4.1 Khu vực I  

3.4.1.1 Tổ chức không gian và cảnh quan – Giải pháp quy 

hoạch sử dụng đất 

 Tổ chức không gian công cộng:  

 Hình thức kiến trúc: 

 Tổ chức giao thông 

3.4.1.2 Đề xuất giải pháp các tiệc ích phục vụ công cộng cho 

khu vực 

3.4.2 Khu vực II  

3.4.2.1 Tổ chức không gian và cảnh quan - Giải pháp quy 

hoạch sử dụng đất 

 Tổ chức không gian công cộng   
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 Hình thức kiến trúc 

 Tổ chức giao thông 

 Công viên cây xanh  

3.4.2.2 Đề xuất giải pháp các tiệc ích phục vụ công cộng cho 

khu vực 

3.4.3 Khu vực III 

Khu vực này là khu vực được quy hoạch xây mới nên các 

không gian công cộng, công viên cây xanh, giải pháp quy hoạch sử 

dụng đất và hệ thống giao thông đã tương đối hoàn thiện. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

Giải pháp phân vùng không gian để nghiên cứu nhằm mục 

đích nhận định cụ thể các yếu tố đặc trưng của từng vùng không 

gian, rồi từ đó đưa ra những giải pháp về quy hoạch sử dụng đất, tổ 

chức không gian công cộng, hệ thống giao thông và các tiện ích phù 

hợp với đặc trưng riêng của từng vùng không gian. Những đề xuất 

giải pháp cụ thể ở từng vùng không gian sẽ tạo nên một hiệu ứng 

đồng bộ và mang lại bản sắc riêng cho khu dân cư. 
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PHẦN 3 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

KẾT LUẬN 

Hiểu rõ hơn quá trình hình thành và phát triển của khu vực 

đồng bằng sông Cữu Long. Nhận định rõ các điểm đặc trưng cơ bản 

của cấu trúc đô thị vùng ĐBSCL và các nhân tố tác động làm thay 

đổi cấu trúc đô thị theo thời gian. Nắm rõ được nguyên lý vận hành 

và những biến động do ảnh hưởng của biến đổi khi hậu của dòng 

sông Mê Kông.  

Nhận diện những giá trị đặc trưng, tiềm năng và thách thức 

của khu vực nghiên cứu, vì vậy những nội dung nghiên cứu của luận 

văn là cần thiết đối với việc tổ chức không gian khu dân cư Bắc Hà 

Hoàng Hổ. 

Qua quá trình đánh giá thách thức và nhận diện tiềm năng 

tác giả đã đề xuất các giải pháp tổ chức không gian như sau:  

 Đề xuất sử dụng đất để hạn chế gia tăng mật độ công trình 

xây dựng, tiết kiệm quỷ đất phục vụ cho không gian công cộng và 

không gian cây xanh. 

 Đề xuất hình thức kiến trúc để không gian có tính đồng bộ 

và có bản sắc riêng. 

 Bố trí không gian công cộng, không gian xanh phù hợp với 

từng không gian để khai thác triệt để các giá trị đặc trưng của khu 

vực nghiên cứu 

 Đề xuất tích hợp các loại hình tiện ích phù hợp với nhu cầu 
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đề tăng tính tiện nghi và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người 

dân. 

 Đề xuất các hoạt động cộng đồng để thây đổi nhận thức của 

người dân về vấn để bảo về môi trường 

 Đề xuất giải pháp tổ chức không gian giao thông phù hợp 

với từng vùng, kết hợp với những bài học kinh nghiệm về ứng phó 

với biến đổi khí hậu để không gian phát triển bền vững. 

 Đưa ra một số giải pháp để phát triển xã hội và tăng hiệu quả 

kinh tế để đảm bạo cho sự phát triển bền vững cho đô thị. 

KIẾN NGHỊ 

 Khu vực nghiên cứu thuộc địa phận của nhiều phường vì thế 

cần có sự góp ý của từng phường và ý kiến của người dân tại từng 

khu vực để định hướng chung cho việc tổ chức không gian khu dân 

cư Bắc Hà Hoàng Hổ có tính khả thi hơn. 

 Cần nghiên cứu các mặt còn hạn chế trong cơ chế quán lý 

hiện tại để cập nhật và phát triển cơ chế quản lý chuyên nghiệp hơn 

để khai thác hiệu quả hơn các tiềm năng sẵn có và khắc phục được 

những nhược điểm còn tồn động trong không gian dân cư. 

 Để nghiên cứu có giá trị hơn và được đưa vào áp dụng thực 

tế thì cần phải có những nghiên cứu phát triển thêm, cụ thể hớn và đi 

sát với thực tế hơn. 
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