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PHẦN 1 

MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Thành phố Hồ Chí Minh được xem là một trong những đô thị cực 

lớn trên thế giới và đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Cùng với tốc 

độ đô thị hoá đang diễn ra nhanh chóng kéo theo là thách thức về số 

lượng xe máy tăng cao, điều này dẫn đến việc phân chia lại luồng giao 

thông phức tạp hơn và gây nên những ảnh hưởng tiêu cực như ùn tắt, tai 

nạn giao thông cũng như ô nhiễm môi trường. Trước tình hình đó, chính 

quyền đã quyết định quy hoạch mạng lưới giao thông công cộng lớn với 

các tuyến tàu điện Metro đầu tiên ở Việt Nam. 

Ga Văn Thánh nằm trong quy hoạch xây dựng Metro thuộc tuyến 

số 1, đây là nhà ga Metro trên cao số 4 thuộc tuyến Metro số 1 Bến 

Thành - Suối Tiên và cũng là ga chuyển hướng từ Metro đi ngầm (từ chợ 

Bến Thành đến Văn Thánh dài khoảng 2,6km) lên đoạn Metro đi trên 

cao dài 17,1km đi dọc đường Nguyễn Hữu Cảnh qua sông Sài Gòn, xa lộ 

Hà Nội đến Suối Tiên.  

Khi tàu điện Metro đi vào hoạt động việc phát triển không gian đô 

thị xung quanh ga Văn Thánh sẽ tạo nên một diện mạo rất khác cho bộ 

mặt của đô thị và thúc đẩy sự phát triển của đô thị: tạo thói quen đi lại 

cho người dân, nâng cao chất lượng đời sống, giải quyết các vấn đề ùn 

tắc, tai nạn giao thông, giảm ô nhiễm môi trường,…; đồng thời khai thác 

được tiềm năng phát triển kinh tế xung quanh khu vực trong phạm vi 

300m theo định hướng của Quyết định 5304/QĐ-UBND Về Duyệt đồ án 

quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, Khu dân cư 60.4ha phía Tây Bắc 
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đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh (quy hoạch sử 

dụng đất – kiến trúc – giao thông). 

Kinh nghiệm phát triển Metro của nhiều nước trên thế giới cho 

thấy, nếu không có sự gắn kết giữa Metro và không gian đô thị thì hệ 

thống Metro không thể phát triển, không thu hút khách và ngược lại hệ 

thống Metro cũng không thực hiện tốt mục tiêu chống ùn tắc giao thông 

cho đô thị. [8] Trong khi, bất cập lớn nhất hiện nay đối với tuyến Metro 

số 1 là chưa kết nối với các công trình dân dụng. [17] 

Hơn nữa, trong bối cảnh giao thông ở Việt Nam, sức hấp dẫn của 

Metro cần được quan tâm đặc biệt nhằm đạt được tính khả thi trong việc 

lựa chọn làm phương tiện sử dụng thường xuyên. Bởi lẽ, xe hai bánh gắn 

máy là phương tiện đi lại cơ động, tiện lợi, chi phí thấp và là một phần 

trong văn hóa giao thông ở Việt Nam, trong khi đó, Metro có lộ trình 

cứng nhắc, dừng tại nhà ga xác định. Do đó, cần nghiên cứu sâu về quy 

hoạch xung quanh ga Văn Thánh để tạo thuận lợi cho việc tiếp cận và 

tăng sức cạnh tranh của Metro đối với các phương tiện giao thông cơ 

giới cá nhân. [13] 

Bên cạnh những vấn đề về kỹ thuật, tài chính và quản trị khi triển 

khai hệ thống Metro, vấn đề tái cấu trúc các khu vực đô thị xung quanh 

ga Metro cũng cần được dự báo và nghiên cứu, nhằm đáp ứng nhu cầu 

phát triển đô thị tương ứng với sự thay đổi của loại hình giao thông đô 

thị mới. Sự xuất hiện của các ga Metro trong đô thị tạo ra những tác 

động khác nhau lên khu vực xung quanh ga, đòi hỏi có những ứng xử 

khác nhau để đối phó với những tác động này. Khu vực ảnh hưởng được 

xác định bằng mức độ tác động do phát triển ga gây ra về mặt tiếp cận 

của người sử dụng các ga và tác động kinh tế, xã hội của việc phát triển 



3 

hệ thống Metro. Một mô hình phát triển gắn kết giữa không gian đô thị 

cũ và ga đường sắt đô thị mới sẽ mang lại lợi ích cho Metro về tăng số 

chuyến và lợi ích cho việc phát triển đô thị. [12] 

Ngoài ra, khi tuyến Metro đi vào hoạt động, vấn đề quản lý các 

luồng di chuyển (người đi bộ và các phương tiện cơ giới) sẽ là vấn đề 

quan trọng hàng đầu. Các nghiên cứu dự báo và mô hình hóa các luồng 

di chuyển sẽ giúp bố trí các lối di chuyển đặc biệt là xung quanh các nhà 

ga. Để quản lý các luồng di chuyển, cần quản lý tốt không gian. [13] 

Đó là lý do mà vấn đề “Quản lý quy hoạch xây dựng không gian 

đô thị khu vực nhà ga Văn Thánh thuộc tuyến Metro số 1 - TP. Hồ Chí 

Minh” là cần thiết, nhằm đảm bảo hiệu quả trong việc phát triển không 

gian đô thị đặc trưng khu vực xung quanh nhà ga Văn Thánh theo Quyết 

định 5304/QĐ-UBND Về Duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, 

Khu dân cư 60.4ha phía Tây Bắc đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, 

quận Bình Thạnh (quy hoạch sử dụng đất – kiến trúc – giao thông); 

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. Đối tƣợng và mục đích nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: Nhà ga Văn Thánh và Không gian đô thị 

xung quanh nhà ga Văn Thánh. 

Mục đích nghiên cứu: Quản lý quy hoạch xây dựng không gian đô 

thị khu vực nhà ga Văn Thánh thuộc tuyến Metro số 1 - TP. Hồ Chí 

Minh nhằm định hướng hoạt động giao thông và tổ chức không gian 

kiến trúc cảnh quan xung quanh khu vực ga Văn Thánh đạt hiệu quả 

theo theo Quyết định 5304/QĐ-UBND Về Duyệt đồ án quy hoạch phân 

khu tỷ lệ 1/2000, Khu dân cư 60.4ha phía Tây Bắc đường Nguyễn Hữu 
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Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh (quy hoạch sử dụng đất – kiến trúc 

– giao thông). 

3. Mục tiêu nghiên cứu 

Luận văn tập trung vào hai mục tiêu nghiên cứu sau: 

- Đưa ra giải pháp quản lý phân luồng giao thông nhằm đảm bảo 

hoạt động giao thông diễn ra liên tục và xuyên suốt xung quanh khu vực 

ga Văn Thánh. 

- Đưa ra giải pháp quản lý tổ chức không gian kiến trúc cảnh 

quan xung quanh khu vực ga Văn Thánh nhằm bảo đảm khoảng cách 

an toàn cho việc phát triển không gian đô thị nhưng vẫn giữ được đặc 

trưng và tính hiệu quả trong việc khai thác công năng của công trình 

xung quanh khu vực ga Văn Thánh. 

4. Nội dung nghiên cứu 

5. Phạm vi và giới hạn nghiên cứu 

Phạm vi khu vực nghiên cứu: bán kính 300m tính từ nhà ga Metro 

số 4 (ga Văn Thánh thuộc tuyến Metro số 01 (theo Quyết định 5304/QĐ-

UBND Về Duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, Khu dân cư 

60.4ha phía Tây Bắc đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình 

Thạnh (quy hoạch sử dụng đất – kiến trúc – giao thông)). [48] 

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

văn, tác giả chỉ tập trung vào mục đích quản lý quy hoạch xây dựng 

không gian đô thị trên hai phương diện: quản lý phân luồng giao thông 

(phân luồng di chuyển theo kịch bản) và quản lý không gian xây 

dựng các công trình xung quanh nhà ga Văn Thánh. Nghiên cứu vận 

dụng các cơ sở khoa học từ cả hai lĩnh vực có liên quan là Quản lý đô thị 

và công trình 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 không gian xung quanh khu vực ga Văn Thánh vẫn còn phù 

hợp với định hướng phát triển mà Quyết định 5304/QĐ-UBND Về 

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, Khu dân cư 60.4ha phía 

Tây Bắc đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh (quy 

hoạch sử dụng đất – kiến trúc – giao thông) đã đề ra. 

6. Phƣơng pháp nghiên cứu 

- Phương pháp bản đồ 

- Phương pháp thống kê 

- Phương pháp phân tích 

- Phương pháp so sánh 

7. 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 06 trang (từ 

trang 1 đến trang 6). 

Phần Nội dung: chia làm 3 chương: 

Chương I: Tổng quan về vấn đề quản lý quy hoạch xây dựng 

không gian đô thị khu vực nhà ga Văn Thánh thuộc tuyến Metro số 1 - 

TP. Hồ Chí Minh. 

Chương II: Cơ sở khoa học của việc quản lý quy hoạch xây dựng 

không gian đô thị khu vực nhà ga Văn Thánh thuộc tuyến Metro số 1 – 

TP. Hồ Chí Minh. 
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Chương III: Giải pháp quản lý quy hoạch xây dựng không gian đô 

thị khu vực nhà ga Văn Thánh thuộc tuyến Metro số 1 – TP. Hồ Chí 

Minh. 

Phần Kết luận: gồm 03 trang (từ trang 71 đến trang 73), 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. 

 

 

CHƢƠNG I. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ QUY 

HOẠCH XÂY DỰNG KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ KHU VỰC NHÀ 

GA VĂN THÁNH THUỘC TUYẾN METRO SỐ 1 - TP. HỒ CHÍ 

MINH 

1. 1 Khái niệm, thuật ngữ khoa học 

1. 2 Tổng quan các nghiên cứu về vấn đề Quản lý quy hoạch xây 

dựng không gian đô thị khu vực nhà ga Văn Thánh thuộc tuyến 

Metro số 1 - TP. Hồ Chí Minh 

1. 2. 1 Nghiên cứu liên quan về quản lý quy hoạch xây dựng không 

gian đô thị xung quanh khu vực nhà ga Metro 

Luận văn Thiết kế đô thị các khu ở dọc tuyến Metro 02 Bến Thành 

– Tham Lương, Thành phố Hồ Chí Minh (Nguyễn Đình Trọng Hiếu, 

2011) [6] 

Luận văn Tổ chức và quản lý giao thông tiếp cận tại các nhà ga 

Metro trên địa bàn quận Gò Vấp – TP. Hồ Chí Minh (Nguyễn Huỳnh 

Nhã Khuê, 2013) [10] 
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1. 2. 2 Nghiên cứu liên quan đến Metro số 1 

 Luận văn Tổ chức đầu nối các bến trạm trên tuyến Metro số 1 tại 

Thành phố Hồ Chí Minh (Nguyễn Huy Cường, 2014) [3] 

Luận văn Thiết kế hành lang tuyến Metro số 1 Bến Thành – Suối 

Tiên (từ ga Thủ Đức đến ga Suối Tiên) (Võ Hoàng Khánh, 2010) [9] 

1. 2. 3 Nghiên cứu liên quan quản lý quy hoạch xây dựng không 

gian đô thị khu vực nhà ga Văn Thánh thuộc tuyến Metro số 1 

- TP. Hồ Chí Minh 

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

này. 

1. 3 Tổng quan về vấn đề Quản lý quy hoạch xây dựng không gian 

đô thị khu vực nhà ga Văn Thánh thuộc tuyến Metro số 1 - TP. 

Hồ Chí Minh 

1. 3. 1 Các định hƣớng chính của quy hoạch phát triển giao thông 

vận tải TP. HCM đến năm 2020 

Đồ án quy hoạch phát triển giao thông vận tải được phê duyệt vào 

năm 2007 và được điều chỉnh vào năm 2013 tại Quyết định số 568/QĐ-

TTg. [49] Theo đó, mạng lưới đường bộ và đường sắt được phát triển cụ 

thể như sau:  

a) Đường bộ 

b) Hệ thống xe buýt nhanh (BRT) 

c) Đường sắt đô thị 

1. 3. 2 Tổng quan hệ thống Metro Thành phố Hồ Chí Minh 

Trong đó, nhà ga Văn Thánh nằm trên tuyến số 1. (Xem hình 

1.02 – 1.03) 
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1. 3. 3 Hiện trạng quản lý quy hoạch xây dựng đô thị ở TP. HCM 

và khu vực nghiên cứu 

Có sự phân cấp quản lý hạ tầng giao thông theo từng loại hình 

khác nhau: [14] 

1. 3. 4 Tổng quan về dự án Ga Văn Thánh 

a) Pháp lý liên quan về dự án ga Văn Thánh 

b) Tổng quan về ga Văn Thánh 

1. 3. 5 Dự báo tác động của ga Văn Thánh lên hoạt động giao 

thông và không gian kiến trúc cảnh quan xung quanh khu vực 

nhà ga Văn Thánh 

a) Phân tích kích thước lô đất 

b) Phân tích Integration (I) 

c) Phân tích Choice (C) 

d) Phân tích Visual Integration (VI) 

e) Tính tương tác giữa hạ tầng giao thông và không gian xung 

quanh. 

Bảng phân tích SWOT khu vực nghiên cứu khi nhà ga Văn Thánh 

được hình thành: (Xem hình 1.16 - 1.17) 

1. 4 Kết luận chƣơng 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 hai mục tiêu đã được tác giả đặt ra ở phần mở đầu, đó là: 
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- Đưa ra giải pháp quản lý phân luồng giao thông nhằm đảm bảo 

hoạt động giao thông diễn ra liên tục và xuyên suốt xung quanh khu vực 

ga Văn Thánh. 

- Đưa ra giải pháp quản lý tổ chức không gian kiến trúc cảnh 

quan xung quanh khu vực ga Văn Thánh (trong phạm vi khu vực 

nghiên cứu) nhằm bảo đảm khoảng cách an toàn cho việc phát triển 

không gian đô thị nhưng vẫn giữ được đặc trưng và tính hiệu quả trong 

việc khai thác công năng của công trình xung quanh khu vực ga Văn 

Thánh. 

 

CHƢƠNG II. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC QUẢN LÝ QUY 

HOẠCH XÂY DỰNG KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ KHU VỰC NHÀ 

GA VĂN THÁNH THUỘC TUYẾN METRO SỐ 1 – TP. HỒ CHÍ 

MINH 

2. 1 Cơ sở lý luận 

2. 1. 1 Vấn đề quản lý phân luồng giao thông 

a) Nguyên tắc xây dựng tuyến Metro 

b) Tiêu chuẩn thiết kế hướng tuyến Metro 

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

2. 1. 2 Vấn đề quản lý không gian kiến trúc cảnh quan 

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

b) Nguyên tắc tổ chức không gian. 

2. 2 Cơ sở pháp lý 

2. 2. 1 Vấn đề quản lý phân luồng giao thông 

2. 2. 2 Vấn đề quản lý không gian kiến trúc cảnh quan 
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2. 3 Cơ sở thực tiễn 

2. 3. 1 Vấn đề quản lý phân luồng giao thông 

Nhà ga Part-Dieu, thành phố Lyon, Pháp. 

Nhà ga trung tâm Oullins 

2. 3. 2 Vấn đề tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan 

Nhà ga Carouge-Bachet 

Dự án tuyến Metro số 2 

2. 4 Kết luận chƣơng 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 nghiên cứu thì theo Quyết định 

5304/QĐ-UBND Về Duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, Khu 

dân cư 60.4ha phía Tây Bắc đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận 

Bình Thạnh (quy hoạch sử dụng đất – kiến trúc – giao thông). 

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 hai vấn đề trọng tâm nhằm định 

hướng hoạt động giao thông và tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan 

xung quanh khu vực ga Văn Thánh đạt hiệu quả tối ưu. Hai vấn đề đó là: 

 Vấn đề quản lý phân luồng giao thông. 

 Vấn đề quản lý không gian kiến trúc cảnh quan khu vực xung 

quanh ga Văn Thánh (phạm vi khu vực nghiên cứu). 

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 “Quản lý quy hoạch xây dựng không gian đô thị khu vực nhà ga 
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Văn Thánh thuộc tuyến Metro số 1 - TP. Hồ Chí Minh”, trong phạm vi 

được xét đến. Đó là những tiền đề quan trọng để tác giả thực hiện 

chương 2 với mục tiêu: 

 Đưa ra giải pháp quản lý phân luồng giao thông nhằm đảm bảo 

hoạt động giao thông diễn ra liên tục và xuyên suốt xung quanh khu vực 

ga Văn Thánh. 

 Đưa ra giải pháp quản lý tổ chức không gian kiến trúc cảnh 

quan xung quanh khu vực ga Văn Thánh (trong phạm vi khu vực 

nghiên cứu) nhằm bảo đảm khoảng cách an toàn cho việc phát triển 

không gian đô thị nhưng vẫn giữ được đặc trưng và tính hiệu quả trong 

việc khai thác công năng của công trình xung quanh khu vực ga Văn 

Thánh. 

CHƢƠNG III. GIẢI PHÁP QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY 

DỰNG KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ KHU VỰC NHÀ GA VĂN 

THÁNH THUỘC TUYẾN METRO SỐ 1 – TP. HỒ CHÍ MINH 

3. 1 Định hƣớng mô hình tổng thể - Quy chế quản lý chung 

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

3. 1. 2 Quy chế quản lý chung 

a) Quản lý phân luồng giao thông 

 Nguyên tắc chung: 

 Quy chế lập ra theo theo 3 kịch bản phát triển khu vực. 

b) Quản lý không gian kiến trúc cảnh quan 

 Nguyên tắc chung: 

 Quy chế lập ra theo theo 3 kịch bản phát triển khu vực. 

3. 2 Định hƣớng mô hình đặc thù – Quy chế quản lý riêng cho khu 

vực điển hình 
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Dựa trên các tính chất đặc trưng của mỗi khu vực xung quanh nhà 

ga Văn Thánh, tác giả phân vùng khu vực quản lý không gian nhà ga 

Văn Thánh thành 5 phân vùng sau:  

Vùng lõi nhà ga Văn Thánh 

Vùng phía Bắc nhà ga Văn Thánh 

Vùng phía Nam nhà ga Văn Thánh 

Vùng phía Đông nhà ga Văn Thánh 

Vùng phía Tây nhà ga Văn Thánh 

3. 3 Kết luận chƣơng 3 

Quy chế quản lý quy hoạch xây dựng không gian đô thị khu vực 

nhà ga Văn Thánh thuộc tuyến Metro số 1 - TP. Hồ Chí Minh được tác 

giả chia thành hai cấp độ: Quy chế quản chế chung toàn khu vực nhà 

ga Văn Thánh và Quy chế quản chế riêng cho năm khu vực điển 

hình. 

Giải pháp tổng quan toàn khu: 

 Định hướng mô hình tổng thể và giải pháp quản lý quy hoạch xây 

dựng không gian đô thị khu vực nhà ga Văn Thánh thuộc tuyến 

Metro số 1 - TP. Hồ Chí Minh. Trong đó, xác định rõ thời gian, 

đối tượng (xét trong tương quan về tính tương tác chủ động/ bị 

động cũng như trong tương quan về nguồn tài chính) và quy mô 

tác động. 

 Đưa ra Quy chế quản chế chung toàn khu vực nhà ga Văn Thánh 

gồm: Quy chế quản lý phân luồng giao thông (trên nguyên tắc 

đảm bảo cho các hoạt động giao thông trong khu vực ga Văn 

Thánh diễn ra xuyên suốt trong cả kế hoạch ngắn hạn và dài hạn; 

xét trên các yếu tố về lộ giới đường, phân bố luồng di chuyển 
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(gồm dòng người đi bộ lên xuống Metro, hay di chuyển qua các 

phương tiện khác cũng như luồng di chuyển do chuyển đổi từ các 

phương tiện cơ giới khác với nhau) và sự tiếp cận giữa Metro với 

các phương tiện công cộng khác) và Quy chế quản lý không gian 

kiến trúc cảnh quan (trên nguyên tắc đảm bảo sự phát triển bền 

vững, cân bằng giữa các yếu tố kinh tế – xã hội – môi trường; xét 

trên các yếu tố tác động đến rạch Văn Thánh, mảng xanh, công 

trình và các tiện ích công cộng liên quan). Quy chế quản lý phân 

luồng giao thông và Quy chế quản lý không gian kiến trúc cảnh 

quan đều lập ra với ba kế hoạch theo các giai đoạn định hướng 

phát triển mà thiết kế Văn Thánh đưa ra. (Systra, 2016) 

Từ đó đưa ra Quy chế quản chế riêng cho năm 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: 

 Vùng lõi nhà ga Văn Thánh: Không gian hoạt động trung tâm. 

 Vùng phía Bắc nhà ga Văn Thánh: Không gian phát triển đặc 

trưng vùng cảnh quan rạch Văn Thánh. 

 Vùng phía Nam nhà ga Văn Thánh: Không gian phát triển 

thương mại chính. 

 Vùng phía Đông nhà ga Văn Thánh: Không gian kết nói chính 

vùng hoạt động nhà va Văn Thánh với các khu vực chính toàn 

thành phố Hồ Chí Minh. 

 Vùng phía Tây nhà ga Văn Thánh: Không gian dự trữ phát triển. 

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: 
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- Đưa ra giải pháp quản lý phân luồng giao thông nhằm đảm bảo 

hoạt động giao thông diễn ra liên tục và xuyên suốt xung quanh khu vực 

ga Văn Thánh. 

- Đưa ra giải pháp quản lý tổ chức không gian kiến trúc cảnh 

quan xung quanh khu vực ga Văn Thánh nhằm bảo đảm khoảng cách 

an toàn cho việc phát triển không gian đô thị nhưng vẫn giữ được đặc 

trưng và tính hiệu quả trong việc khai thác công năng của công trình 

xung quanh khu vực ga Văn Thánh. 

 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 KẾT LUẬN  

Khu vực xung quanh nhà ga Văn Thánh có các tiềm năng để phát 

triển thành một khu vực hấp dẫn với sức hút về thương mại cũng như 

mang đặc trưng riêng về cảnh quan mà rạch Văn Thánh đem lại, nhất là 

khi nhà ga Văn Thánh đưa vào hoạt động – đóng vai trò là điểm tập 

trung người hiệu quả để tận dụng khai thác các tiềm năng sẵn có của khu 

vực (theo Quyết định 5304/QĐ-UBND Về Duyệt đồ án quy hoạch phân 

khu tỷ lệ 1/2000, Khu dân cư 60.4ha phía Tây Bắc đường Nguyễn Hữu 

Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh (quy hoạch sử dụng đất – kiến trúc 

– giao thông)). Trên cơ sở đó, việc nghiên cứu “Quản lý quy hoạch xây 

dựng không gian đô thị khu vực nhà ga Văn Thánh thuộc tuyến Metro số 

1 - TP. Hồ Chí Minh” 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 (cảnh quan ven rạch Văn Thánh và các 

đặc trưng về thương mại trong tương lai mà nhà ga Văn Thánh đem lại 

cho khu vực công trình phía Nam nhà ga Văn Thánh). 
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Để phát huy các yếu tố đặc trưng trên, trong khuôn khổ thời gian 

cho phép, luận văn tập trung giải quyết hai mục tiêu chính lần lượt là 

giải pháp quản lý phân luồng giao thông (trên nguyên tắc đảm bảo cho 

các hoạt động giao thông trong khu vực ga Văn Thánh diễn ra xuyên 

suốt trong cả kế hoạch ngắn hạn và dài hạn; xét trên các yếu tố về lộ giới 

đường, phân bố luồng di chuyển (gồm dòng người đi bộ lên xuống 

Metro, hay di chuyển qua các phương tiện khác cũng như luồng di 

chuyển do chuyển đổi từ các phương tiện cơ giới khác với nhau) và sự 

tiếp cận giữa Metro với các phương tiện công cộng khác) và giải pháp 

quản lý không gian kiến trúc cảnh quan (trên nguyên tắc đảm bảo sự 

phát triển bền vững, cân bằng giữa các yếu tố kinh tế – xã hội – môi 

trường; xét trên các yếu tố tác động đến rạch Văn Thánh, mảng xanh, 

công trình và các tiện ích công cộng liên quan). Vấn đề quản lý phân 

luồng giao thông và quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đều lập ra 

với ba kế hoạch theo các giai đoạn định hướng phát triển mà thiết kế 

Văn Thánh đưa ra. 

Hai 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 Quyết định 

5304/QĐ-UBND Về Duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, Khu 

dân cư 60.4ha phía Tây Bắc đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận 

Bình Thạnh (quy hoạch sử dụng đất – kiến trúc – giao thông)), cơ sở lý 

thuyết của vấn đề quản lý phân luồng giao thông và vấn đề quản lý 

không gian kiến trúc cảnh quan. 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 
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quy định từ vị trí khu vực và các yếu tố tác động liên quan gồm vùng lõi 

nhà ga Văn Thánh, vùng phía Bắc, vùng phía Nam, vùng phía Đông và 

vùng phía Tây của nhà ga Văn Thánh). 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 xung quanh nhà ga Văn Thánh (phạm vi khu vực nghiên cứu). 

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

khoa học tương ứng với hai mục tiêu mà tác giả đã đề cập, Luận văn 

“Quản lý quy hoạch xây dựng không gian đô thị khu vực nhà ga 

Văn Thánh thuộc tuyến Metro số 1 - TP. Hồ Chí Minh” đã đạt được 

mục đích nghiên cứu nhằm định hướng hoạt động giao thông và tổ chức 

không gian kiến trúc cảnh quan xung quanh khu vực ga Văn Thánh đạt 

hiệu quả theo Quyết định 5304/QĐ-UBND Về Duyệt đồ án quy hoạch 

phân khu tỷ lệ 1/2000, Khu dân cư 60.4ha phía Tây Bắc đường Nguyễn 

Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh (quy hoạch sử dụng đất – kiến 

trúc – giao thông). 

Qua nghiên cứu trên có thể kết luận rằng, khu vực xung quanh nhà 

ga Văn Thánh có các tiềm năng để phát triển thành một khu vực hấp dẫn 

với sức hút về thương mại cũng như mang đặc trưng riêng về cảnh quan 

mà rạch Văn Thánh đem lại, nhất là khi nhà ga Văn Thánh đưa vào hoạt 

động – đóng vai trò là điểm tập trung người hiệu quả để tận dụng khai 

thác các tiềm năng sẵn có của khu vực. Tuy nhiên, tính toàn diện khi 

khai thác khu vực xung quanh nhà ga Văn Thánh chỉ thật sự đạt được và 

mang tính bền vững nếu có các giải pháp quản lý quy hoạch xây dựng 

không gian đô thị ngay từ đầu. Đó cũng là lý do mà tác giả đã thực hiện 
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nghiên cứu với luận văn “Quản lý quy hoạch xây dựng không gian đô thị 

khu vực nhà ga Văn Thánh thuộc tuyến Metro số 1 - TP. Hồ Chí Minh”. 

 KIẾN NGHỊ 

Kết quả nghiên cứu của Luận văn là việc Quản lý quy hoạch xây 

dựng không gian đô thị khu vực nhà ga Văn Thánh thuộc tuyến Metro số 

1 - TP. Hồ Chí Minh nhằm định hướng hoạt động giao thông và tổ chức 

không gian kiến trúc cảnh quan xung quanh khu vực ga Văn Thánh đạt 

hiệu quả theo Quyết định 5304/QĐ-UBND Về Duyệt đồ án quy hoạch 

phân khu tỷ lệ 1/2000, Khu dân cư 60.4ha phía Tây Bắc đường Nguyễn 

Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh (quy hoạch sử dụng đất – kiến 

trúc – giao thông). Đây là tiền đề nghiên cứu cho việc áp dụng các quy 

chế quản lý phân luồng giao thông và tổ chức không gian kiến trúc cảnh 

quan vào công tác quản lý đô thị và công trình khu vực nhà ga Văn 

Thánh trong phạm vi nghiên cứu. 

Tuy nhiên để áp dụng các kết quả nghiên cứu của luận văn vào 

công tác Quản lý đô thị và công trình vào khu vực xung quanh nhà ga 

Văn Thánh sao cho hiệu quả và toàn diện, cần lưu ý đến tính linh hoạt 

trong cách quản lý theo kế hoạch (ngắn hạn và dài hạn) với thời gian 

thực hiện có thể thay đổi tùy vào sự tác động các yếu tố ngoại cảnh (sức 

hút đầu tư, định hướng phát triển của chính quyền đô thị); đồng thời cần 

điều tra thói quen tham gia hoạt động giao thông với chu kỳ tối đa 10 

năm, bởi lẽ “việc phân tích thói quen đi lại của người dân sẽ giúp phác 

họa bức tranh hiện trạng giao thông. Các kết quả này sẽ giúp định hướng 

phát triển mạng lưới giao thông công cộng, hỗ trợ quy hoạch cơ sở hạ 

tầng giao thông đường bộ cho phù hợp với lối sống hiện nay.” (PADDI, 

2015)
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