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PHẦN 1: MỞ ĐẦU 
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

Nhà ở chung cư du nhập vào Việt Nam từ những năm 60 của 
thế kỷ trước với mục đích ban đầu là khu tập thể cho các cán bộ 
viên chức sử dụng cư trú. Về sau, phát triển ngày càng đa dạng 
cả về hình thức lẫn không gian công năng bên trong, đáp ứng nhu 
cầu ở cho nhiều thành phần dân cư đô thị. Có thể thấy nhà ở 
chung cư gắn liền với quá trình phát triển của nền kinh tế và xã 
hội. Nhu cầu ăn ở và sinh hoạt thiết yếu của người dân dần được 
tốt hơn, không gian ở hoàn thiện thể hiện mức sống của người 
dân ngày càng cao. Xem xét quá trình thay đổi hệ thống tiêu 
chuẩn quy chuẩn làm căn cứ cho việc này như sau: xét về không 
gian căn hộ, tiêu chuẩn ra đời năm 1987: TCVN 4450: “Căn hộ 
ở - Tiêu chuẩn thiết kế” [5] cho thấy rõ về sự thay đổi không gian 
sinh hoạt trong nhà ở chung cư. Trong tiêu chuẩn này chủ yếu 
nêu lên các chỉ tiêu về diện tích ở tối thiểu cho người sử dụng. 
Về sau, chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được nâng 
cao, quan điểm thiết kế căn hộ chung cư có nhiều thay đổi. Nhu 
cầu về công năng và mỹ quan nhà ở gắn liền với sắc thái cũng 
như lối sống của thời đại. Từ đây, TCVN 323 – 2004: “Tiêu 
chuẩn thiết kế nhà cao tầng” [7] ra đời với những quan điểm 
mới, phản ánh phần nào sự thay đổi khá lớn  của các không gian 
căn hộ. Diện tích ở của các căn hộ được khuyến cáo không nên 
nhỏ hơn 50m2 và diện tích tối thiểu các không gian trong căn hộ 
cũng được đề ra với diện tích lớn hơn phù hợp với nhu cầu mới. 

Theo xu hướng đó, nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đã 
tập trung đầu tư vào các dự án chung cư với nhiều chất lượng tiện 
nghi khác nhau, thường sử dụng tên gọi “chung cư cao cấp” mà 
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không hề qua thẩm định của các cơ quan hay tổ chức nào. Vì vậy, 
từ năm 2008 Bộ xây dựng ban hành Thông tư 14:2008/BXD 
“Thông tư hướng dẫn về phân hạng nhà chung cư”[12]; tuy 
nhiên thông tư này chỉ dừng ở mức định tính, chưa có con số cụ 
thể để phân hạng, xếp loại nhà ở chung cư và được bổ sung bằng 
việc ban hành TT 31 -2016/BXD “Thông tư về quy định và việc 
phân hạng nhà chung cư” [20] với những đánh giá dựa trên một 
vài số liệu định lượng cụ thể cho việc phân hạng, tuy nhiên trong 
các văn bản pháp quy về nhà ở mới chỉ dừng lại phân loại căn hộ 
theo diện tích, theo số phòng ở, theo thành phần không gian chức 
năng… chưa có phân cấp theo chất lượng thiết kế và tiện nghi sử 
dụng. Trong dự thảo “Tiêu chuẩn thiết kế nhà ở công vụ” cũng 
mới chỉ quy định căn hộ ứng với cấp bậc công chức theo diện 
tích và tiêu chuẩn đồ đạc thiết bị. Việc tiêu chí phân loại còn 
chung chung, chưa đáp ứng các yêu cầu thực tiễn gây nên nhiều 
cách hiểu và vận hành khác nhau trong từng trường hợp và với 
mỗi chủ đầu tư. Trong khi đó, cấp độ phân loại của nhà chung cư 
lại ảnh hưởng mạnh mẽ đến mức độ tiện nghi - an toàn, chất 
lượng công trình xây dựng, phân định sở hữu chung – riêng,v.v… 

Bên cạnh đó công năng trong NƠCC cũng rất quan trọng, 
các chủ đầu tư chỉ thường áp dụng các chỉ tiêu tối thiểu như chiều 
rộng, chiều dài, diện tích các phòng một cách cứng nhắc dẫn đến 
khó sử dụng, thay đổi công năng khi có nhu cầu, việc khai thác 
các yếu tố có lợi từ tự nhiên như nắng và gió cũng chưa được chú 
trọng khai thác trong NƠCC, trong khi đây là yếu tố quyết định 
chất lượng tiện nghi trong nhà ở.  Do đó, việc xác lập các tiêu 
chí và đánh giá cấu trúc không gian nhà ở chung cư theo sự 
phát triển của các cấp độ tiện nghi nhằm bổ sung, định hướng 
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cho công tác thiết kế chuyên môn và khái quát sự lựa chọn hợp 
lý cho chủ đầu tư. 

Chính vì vậy, xuất phát từ nhu cầu xã hội, trong bối cảnh 
phát triển kinh tế hiện nay của TP Hồ Chí Minh, việc nghiên cứu 
các giá trị thực tiễn của đề tài “Đánh giá cấp độ tiện nghi nhà ở 
chung cư tại Thành phố Hồ Chí Minh” trong môi trường nhà ở 
đô thị hiện nay là điều cần thiết. 
2. ĐỐI TƯỢNG VÀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu: tính tiện nghi trong nhà ở chung cư. 
Mục tiêu nghiên cứu của luận văn tập trung vào ba mục tiêu 
nghiên cứu chính: 

1. Nhận diện các biểu hiện phân cấp của tính tiện nghi trong 
nhà ở chung cư; 

2. Tổng hợp các yếu tố tác động đến sự hình thành và yêu 
cầu cơ bản của kiến trúc nhà ở chung cư theo các cấp độ tiện 
nghi; 

3. Xác lập các tiêu chí đánh giá tính tiện nghi trong nhà ở 
chung cư, đồng thời ứng dụng vào nhận diện và đánh giá các cấp 
độ tiện nghi của nhà ở chung cư tại TP.HCM hiện nay. 
3. GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU 
 Giới hạn về mặt không gian: 
 Các chung cư đã xây dựng và còn hiện hữu trên địa bàn 

thành phố Hồ Chí Minh; 
 Luận văn nghiên cứu không gian kiến trúc bên trong 

cũng như bên ngoài của các chung cư, không đơn thuần 
là không gian trong căn hộ; 

 Cư xá được xây dựng dưới dạng nhà phố và nhà tập thể 
không nằm trong đối tượng nghiên cứu. 
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 Giới hạn thời gian: từ sau năm 1990 cho đến nay. 

4. CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN VÀ VẤN ĐỀ CÒN 
TỒN TẠI 
Ở khía cạnh kiến trúc bền vững, kiến trúc sinh thái, luận 

văn của Phạm Từ Vũ (2008) nghiên cứu về “Tổ chức không gian 
nhà ở truyền thống và phát triển môi trường ở bền vững trong 
loại hình nhà chung cư tại Thành phố Hồ Chí Minh”[49], “Kiến 
trúc sinh thái và khả năng ứng dụng vào nhà ở chung cư tại 
Thành phố Hồ Chí Minh”[26] của tác giả Trần Anh Đào (2001), 
“Tổ chức môi trường sinh thái nhà chung cư nhiều tầng tại Việt 
Nam” [45] của tác giả Võ Văn Anh Tuấn (2004). 

Ở khía cạnh hiệu quả công năng, luận văn “Nguyên tắc tổ 
chức không gian kiến trúc nhà ở kiểu chung cư tại Thành phố Hồ 
Chí Minh” [28]  của tác giả Thái Ngọc Hoà (2015) và “Sự biến 
đổi không gian kiến trúc trong chung cư tại Thành phố Hồ Chí 
Minh”[29] của tác giả Nguyễn Thị Thái Huyền (2015) đã phân 
tích các khía cạnh cơ bản của không gian công năng chung cư về 
mặt hiệu quả theo nhu cầu ứng với từng đối tượng sử dụng cụ thể 
khác nhau và nêu các giải pháp thiết kế không gian kiến trúc 
chung cư thích ứng với tiêu chí hiệu quả công năng. 

Ở khía cạnh văn hoá truyền thống, luận án tiến sĩ của 
Nguyễn Song Hoàn Nguyên (2016) với đề tài “Đặc trưng khai 
thác văn hoá truyền thống trong kiến trúc nhà ở tại các đô thị lớn 
Việt Nam” [34]  hay luận văn “Tổ chức không gian nhà ở truyền 
thống và phát triển môi trường ở bền vững trong loại hình chung 
cư TP.HCM” [37] của tác giả Nguyễn Tấn Tài (2008) và “Kiến 
trúc chung cư đô thị thích ứng với lối sống truyền thống tại 
TP.HCM” [32] của tác giả Trần Xuân Minh (2012) phân tích về 
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những đặc điểm cơ bản của lối sống truyền thống và không gian 
kiến trúc chung cư đô. 

Ở khía cạnh kinh tế - xã hội, luận văn “Nhà ở chung cư 
dưới tác động của nền kinh tế thị trường tại thành phố Hồ Chí 
Minh” [43] của tác giả Nguyễn Lê Thương (2012). 

Ngoài ra, tác giả Shinozaki Mashiko và Do Thi Thu Van đã 
nghiên cứu đề tài “Sự biến đổi trong mặt bằng căn hộ chung cư 
Việt Nam theo thời gian”. Tuy nhiên các tác giả này chỉ tập trung 
nghiên cứu về bố cục bên trong căn hộ và chỉ tập trung khảo sát 
nhà ở chung cư tại Hà Nội. Cũng vào thời điểm đó tác giả Young 
Bum Kim nghiên cứu đề tài “Những định hướng bố cục kiến trúc 
cho sự phát triển chung cư tại Việt Nam”.  

Như vậy, có nhiều bài báo khoa học, luận văn luận án của 
các chuyên gia về những vấn đề xoay quanh nhà ở chung cư đô 
thị. Tuy nhiên, chưa có luận văn nào đề cập đến vấn đề tiện nghi 
trong nhà ở đô thị hay cụ thể là tiện nghi trong nhà ở chung cư 
tại Thành phố Hồ Chí Minh. Với tên đề tài “ Đánh giá cấp độ 
tiện nghi nhà ở chung cư tại Thành phố Hồ Chí Minh”, sẽ giải 
quyết các vấn đề liên quan này. 
5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Để triển khai các vấn đề nghiên cứu, luận văn sử dụng những 
phương pháp nghiên cứu sau: 
 Phương pháp thu thập thông tin 
 Phương pháp điền dã 
 Phương pháp phân tích tổng hợp 
 Phương pháp so sánh  

6. CẤU TRÚC LUẬN VĂN 
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PHẦN 2. NỘI DUNG  
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ TÍNH TIỆN NGHI 

TRONG NHÀ Ở CHUNG CƯ 
1.1 Lý thuyết về tính tiện nghi trong kiến trúc nhà ở  
1.1.1 Khái niệm “Tiện nghi” trong nhà ở 

Thông qua các dẫn chứng đã nêu và tổng hợp trong [Bảng 
1.0]. Từ đó ta có thể hiểu rằng “tiện nghi nhà ở” là tổng hoà về 
chất và lượng của không gian kiến trúc xuất phát từ nhu cầu 
ở của con người. 

Tiện nghi về nhu cầu ở của con người có thể khái quát 
thành 2 nhóm với 4 thành phần không gian cơ bản như minh hoạ 
ở Hình 1.1, bao gồm: 
 Không gian trong nhà:  
- Không gian riêng tư cấp độ căn hộ  
- Không gian riêng tư riêng cấp độ phòng ở cá nhân 
 Không gian ngoài nhà 
- Không gian công cộng 
- Không gian chuyển tiếp 

1.1.2 Các thành phần không gian tạo lập nên “Tiện nghi” 
trong nhà ở 
(Xem hình 1.1 và 1.2) 
 Không gian riêng tư 
 Không gian công cộng 
 Không gian chuyển tiếp 

1.2 Tính phân cấp tiện nghi trong kiến trúc nhà ở 
(Xem hình 1.3) 
1.2.1 Tính phân cấp tiện nghi nhà ở theo nhóm xã hội 
 Đặc điểm cấu trúc gia đình 
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 Cấu trúc nghề nghiệp của chủ hộ 
 Mức độ kinh tế của chủ hộ 

1.2.2 Tính phân cấp tiện nghi nhà ở trong cấu trúc không gian 
công năng 

Bằng việc đối chiếu các quan điểm của nhiều tác giả, 
luận văn tổng hợp các không gian công năng thành 5 nhóm chính 
như sau: nghỉ ngơi, làm việc, giáo dục, giao tiếp đối ngoại và giải 
trí nghỉ dưỡng. Trong cấu trúc công năng nhà ở, quan hệ giữa các 
chức năng không ngang bằng nhau mà được thiết lập thứ tự ưu 
tiên theo cấp độ nhu cầu, gia tăng số lượng theo mức độ tiện nghi. 
Trong cấp nhu cầu thấp, nhà ở cần không gian tối thiểu để duy trì 
sự tồn tại của con người. Tiến lên cấp cao hơn, các không gian 
phát triển thể chất và tinh thần lần lượt xuất hiện, hướng đến thỏa 
mãn sở thích cá nhân và sự riêng tư (nhu cầu nâng cao). 
1.2.3 Tính phân cấp tiện nghi nhà ở trong tổ chức môi trường 
xung quanh 

Có thể thấy ngoài không gian bên trong căn hộ của mỗi 
gia đình thì không gian công cộng ngoài nhà (chỗ chơi cho trẻ 
em, chỗ ngồi nghỉ hây sân trong có cây xanh,…) và không gian 
chuyển tiếp (không gian bán công cộng trong toà nhà như sảnh, 
hành lang,…) có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của người 
ở. Đây là không gian quyết định tạo nên môi trường sống vật chất 
và xã hội cho nơi ở. Các quan hệ láng giềng, quan hệ bạn bè của 
trẻ em được hình thành từ những không gian này. Đây là các 
không gian cần được quan tâm thiết kế, tạo các hình ảnh đặc 
trưng có dấu ấn riêng cho từng nhóm nhà cũng như khu ở. 
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1.3 Biểu hiện các cấp độ tiện nghi trong nhà ở chung cư tại 
TPHCM 
1.3.1 Bối cảnh phát triển kiến trúc nhà ở chung cư tại 
TPHCM 

Sự phát triển của nền kinh tế, xã hội làm cho mức sống 
và nhu cầu của người dân tăng nhanh hơn so với khả năng đáp 
ứng của chung cư phục vụ các nhu cầu ấy. 

Nói đến chức năng đầu tiên của chung cư, trước tiên 
chúng ta phải nói đến chức năng ở. Dựa vào thành phần chức 
năng này có thể chia làm 3 loại phục vụ cho 3 đối tượng trong xã 
hội như căn hộ dành cho người thu nhập thấp, căn hộ dành cho 
người thu nhập trung bình và căn hộ dành cho người thu nhập 
cao. 
1.3.2 Biểu hiện tính phân cấp của nhà ở chung cư tại TPHCM 

Hiện nay tại Việt Nam, cũng như TP.HCM đang hình 
thành 3 cấp độ rõ rệt nhằm phục vụ cho các đối tượng khác nhau 
như: (1) chung cư tái định cư, thu nhập thấp, (2) chung cư trung 
cấp, (3) chung cư cao cấp. 
 Chung cư dành cho các hộ tái định cư, người thu nhập thấp 

Tóm lại, các chung cư thuộc Nhà ở xã hội – Nhà ở TNT 
khác các chung cư thương mại về mặt kiến trúc căn hộ, về vật 
liệu hoàn thiện và trang thiết bị bên trong. Tuy có thiếu về mặt 
số lượng các không gian chức năng phục vụ các nhu cầu giải trí 
thư giãn ngoài nhu cầu ở, nhu cầu sinh hoạt hằng ngày, kiến trúc 
bên ngoài của chung cư vẫn phải đảm bảo mỹ quan đô thị. 
 Chung cư trung cấp 

Loại này thường được xây dựng để phân cho các cán bộ 
công nhân viên các cơ quan, ban ngành hoặc bán ra rộng rãi trên 
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thị trường. Với chung cư xây dựng để kinh doanh, chất lượng và 
mỹ thuật có được nâng lên so với chung cư xây dựng cho người 
có mức thu nhập thấp. 
 Chung cư cao cấp 
 Sự phát triển phong phú, dồi dào của các căn hộ chung cư 
với nhiều cấp độ đã phản ánh đúng nhu cầu đang khá phổ biến 
của người dân thành phố. Tuy nhiên, một điều chưa thực tế là giá 
của các căn hộ còn quá cao so với mặt bằng giá cả nhà đất, cũng 
như so với thu nhập của người lao động. 
 Đối với điều kiện thực tế tại TP.HCM, cần hiểu rõ chất 
lượng tiện nghi trong chung cư là sự tổng hoà giữa chất lượng 
quy hoạch đối với không gian ngoài căn hộ và chất lượng kiến 
trúc nhà ở đối với không gian trong căn hộ. Có thể có chung cư 
chất lượng cao nhưng không phải căn hộ nào cũng cao cấp, mặt 
khác cũng có thể có căn hộ chất lượng cao trong các chung cư 
thông thường. 

CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ TÍNH TIỆN NGHI 
TRONG NHÀ Ở CHUNG CƯ 

2.1 Các điều kiện ngoại kiến trúc tác động đến tính tiện nghi 
trong kiến trúc nhà ở chung cư 
2.1.1 Điều kiện về tự nhiên khí hậu 

Điều kiện tự nhiên là một trong những nhân tố tác động 
đến hình thức kiến trúc và lối sống của một địa phương, một khu 
vực hoặc một vùng miền chịu tác động của loại khí hậu nơi ấy, 
và Việt Nam cũng thế. Việt Nam là đất nước thuộc loại khí hậu 
nhiệt đới gió mùa, địa hình trải dài và có mùa mưa nhiều nên đã 
hình thành ba kiểu khí hậu đặc trưng cho ba vùng miền. Trong 
đó, miền Nam thuộc khí hậu nhiệt đới ẩm điển hình có hai mùa 



10 
 
rõ rệt là mùa mưa và mùa nắng. Các tác động từ môi trường tự 
nhiên đã ảnh hưởng đến cách bố trí chức năng và không gian kiến 
trúc trong một công trình, đặc biệt là công trình nhà ở. 
2.1.2 Điều kiện về văn hoá – xã hội 
 Đặc điểm không gian kiến trúc trong nhà ở dân gian Việt 

Nam:   
 Đặc trưng lối sống của người dân ở đô thị, điển hình là 

TPHCM 
 Tác động của văn hoá – xã hội lên hình thức chung cư 

TPHCM 
2.1.3 Điều kiện về kinh tế - kỹ thuật 

Nền kinh tế thị trường là một trong những nhân tố tác động 
mạnh mẽ lên sự phát triển của chung cư, đặc biệt là tại các khu 
đô thị lớn như TP.HCM. Kinh tế có thể có tác động trực tiếp hoặc 
gián tiếp đến chung cư trên nhiều khía cạnh khác nhau. Điển hình 
là thúc đẩy sự phát triển của khoa học kỹ thuật đã đưa kỹ thuật 
thi công và tiện ích sử dụng trong công trình lên một tầm cao 
mới. sự phát triển của khoa học kỹ thuật giúp tiết kiệm sức lao 
động, đẩy nhanh thời gian thi công bàn giao căn hộ. Sự đa dạng 
về vật liệu tạo nên đa dạng về hình thức kiến trúc, không gian 
sống trong nhà ở và căn hộ. Có thể nói kinh tế là nền tảng để cho 
khoa học kỹ thuật phát triển trong mọi lĩnh vực, trong đó có lĩnh 
vực nhà ở đô thị. 
2.1.4 Cơ sở pháp lý 

Đánh giá chung, việc phân loại, phân cấp căn hộ chung cư 
ở nước ta hiện nay trong các văn bản pháp quy về nhà ở mới chỉ 
dừng lại phân loại căn hộ theo diện tích, theo số phòng ở, theo 
thành phần không gian chức năng… chưa có phân cấp theo chất 
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lượng và tiện nghi sử dụng. Với những tiêu chí và cách trình bày 
rất khác nhau, trong khi đưa vào sử dụng thì gây nhiều bất cập, 
nhiều xung đột, mâu thuẫn giữa chủ đầu tư và người mua nhà, 
đặc biệt có nhiều trường hợp cơ quan quản lý pháp luật phải tham 
gia xử lý vụ việc. Chính vì vậy, rất cần một nghiên cứu và đề xuất 
tiêu chí đánh giá phân loại căn hộ chung cư làm rõ các vấn đề 
chất lượng thực sự của các loại căn hộ theo các dạng phân loại 
và mục tiêu áp dụng. 
2.2 Mối quan hệ giữa tính tiện nghi trong nhà ở và một số 
trường phái lý thuyết trên thế giới 
2.2.1 Tính tiện nghi và lý thuyết “Tháp nhu cầu” của 
A.Maslow 
 (Xem hình 2.0, 2.1) 
2.2.2 Tính tiện nghi và chủ nghĩa công năng 
 Sơ lược về chủ nghĩa công năng trong kiến trúc 

Thông qua nhận định các yêu cầu về công năng trong 
kiến trúc nhà ở của các tác giả trong và ngoài nước, luận 
văn tổng hợp thành ba yêu cầu quan trọng [Bảng 2.0], 
bao gồm: (1) Mặt bằng công năng hợp lý, thuận tiện; (2) 
Không gian thay đổi linh hoạt; (3) Phù hợp với nhu cầu 
của nhiều đối tượng sử dụng. 

 Vấn đề hiệu quả công năng trong kiến trúc nhà ở chung 
cư 

2.2.3 Tính tiện nghi và xu hướng Sinh thái trong kiến trúc 
 Sơ lược về kiến trúc sinh thái 
 Lý luận sinh thái học đô thị của Paolo Soleri 
 Xu hướng “Chi phí ít sử dụng nhiều” của B.Fuller 
 Kiến trúc sinh thái của Kenneth Yeang 
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 Kiến trúc Sinh thái trong nhà ở chung cư 
(Xem bảng 2.1: Tổng hợp các quan điểm về tính tiện nghi 
mang xu hướng Sinh thái) 
Một số giải pháp đảm bảo các điều kiện sinh thái cho chung 

cư cao tầng (Hình 2.2, 2.3, 2.4): 
- Bố trí mặt bằng tổng thể 
- Kết cấu bao che mặt đứng 
- Giải pháp mái 

2.2.4 Tính tiện nghi và yếu tố Văn hoá – truyền thống 
 Khái niệm về yếu tố Văn hoá – truyền thống trong kiến 

trúc nhà ở 
 Biểu hiện yếu tố Văn hoá – truyền thống trong kiến trúc 

nhà ở chung cư (Xem hình 2.6, 2.7) 
2.3 Hệ thống đánh giá chất lượng tiện nghi nhà ở một số nước 
trên thế giới và thực trạng hiện nay tại Việt Nam 
2.3.1 Hệ thống đánh giá chất lượng tiện nghi nhà ở trên thế 
giới 
 Hệ thống đánh giá nhà ở tại Pháp [Bảng PL2.0] 
 Hệ thống đánh giá nhà ở tại Anh [Bảng PL2.1] 
 Hệ thống đánh giá nhà ở tại Ấn Độ [Bảng PL2.3] 
 Hệ thống đánh giá nhà ở tại Hàn Quốc [Bảng PL2.4] 

2.3.2 Hệ thống đánh giá chất lượng tiện nghi nhà ở chung cư 
tại Việt Nam 
(Xem phụ lục 5) 
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CHƯƠNG III: ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ TIỆN NGHI  
NHÀ Ở CHUNG CƯ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

3.1 Hệ thống các tiêu chí cơ sở đánh giá cấp độ tiện nghi nhà 
ở chung cư tại TP.HCM 

Các quan điểm về hệ thống đánh giá trên được tổng hợp 
trong Bảng 3.0. Luận văn đề xuất nhóm 8 tiêu chí đánh giá tiện 
nghi cơ sở [Hình 3.1] và diễn giải theo các cấp độ [Hình 3.2] 
3.1.1 Vị trí khu đất xây dựng 

Vị trí nhà ở thể hiện khả năng kết nối của toà nhà cũng 
như những cư dân của nó với cuộc sống đô thị. Việc bố trí các 
khu nhà tách xa các khu trung tâm, các khu dân cư đô thị hiện 
hữu sẽ tăng khó khăn trong việc tiếp cận việc làm, với hệ thống 
dịch vụ hạ tầng thiết yếu. 
3.1.2 Quy hoạch tổng mặt bằng khu nhà ở chung cư 

Mật độ xây dựng, phân khu động – tĩnh cho các khu 
chức năng, khoảng cách, kích thước, chiều cao, hướng nhà, ảnh 
hưởng trực tiếp đến quá trình sử dụng. 
3.1.3 Dịch vụ - hạ tầng xã hội khu nhà ở chung cư 

Chất lượng của không gian sống không chỉ thể hiện ở 
trong căn hộ, mà còn ở không gian công cộng ngoài nhà như sân 
vườn, đường dạo, các tiện ích giải trí, thể dục thể thao,…Đây là 
các không gian giúp kết nối con người với thiên nhiên, tăng 
cường môi trường giao tiếp và tính cộng đồng. 
3.1.4 Cơ cấu căn hộ 

Bên cạnh chỉ tiêu diện tích, người dân thường quan tâm 
đến số lượng buồng phòng, khả năng sử dụng sử dụng cũng như 
khả năng biến đổi linh hoạt của các không gian; 
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3.1.5 Diện tích và khối tích căn hộ 

Đây là chỉ tiêu quan trọng nhất trong nhà ở chung cư, vì 
đây là nơi thể hiện trình tự, sở thích, các yêu cầu về vật chất 
theo nhiều nhóm đối tượng sử dụng. 
3.1.6 Vấn đề thông gió, chiếu sáng trong căn hộ 

Vấn đề vi khí hậu trong công trình nếu không được tính 
toán một cách khoa học, có thể ảnh hưởng đến đời sống, kinh 
tế, tinh thần của người sử dụng. 
3.1.7 Hệ thống giao thông trong toà nhà 

Đây là các không gian chuyển tiếp giữa không gian bên 
ngoài và trong nhà, số lượng và chất lượng hoàn thiện của hệ 
thống này ảnh hưởng trực tiếp với cuộc sống hằng ngày của cư 
dân. 
3.1.8 Cảnh quan và môi trường  

Nét hấp dẫn của không gian đô thị cũng như khu ở chủ 
yếu được tạo nên từ cảnh quan và chất lượng môi trường. 
3.2 Hệ thống các tiêu chí bổ sung đánh giá cấp độ tiện nghi 
trong tổ chức kiến trúc nhà ở chung cư tại TP.HCM 
3.2.1 Hệ thống tiêu chí đánh giá theo xu hướng Hiệu quả 
công năng 
(Xem hình 3.4: Các thành phần tiêu chí đánh giá tiện nghi theo 
xu hướng hiệu quả công năng) 
3.2.2 Hệ thống tiêu chí đánh giá theo xu hướng Sinh thái 
(Xem hình 3.5: Các thành phần tiêu chí đánh giá tiện nghi theo 
xu hướng Sinh thái) 
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3.2.3 Hệ thống tiêu chí đánh giá theo xu hướng Văn hoá – 
Truyền thống 
(Xem hình 3.6: Các thành phần tiêu chí đánh giá tiện nghi theo 
xu hướng Văn hoá – Truyền thống) 
3.3 Đánh giá cấp độ tiện nghi nhà ở chung cư tại TP.HCM 
3.3.1 Chung cư thu nhập thấp (nhà ở xã hội) 

Nhà ở xã hội là các dự án đặc biệt, nhằm đáp ứng nhu cầu 
ở của các đối tượng chưa đủ điều kiện để mua hoặc thuê nhà theo 
giá thị trường. Các đối tượng (chung cư) được đem ra đánh giá 
có thể là hình mẫu cho các chủ đầu tư, người dân và cả đơn vị tư 
vấn thiết kế nhận thức được điểm mạnh, điểm yếu của các công 
trình nhà ở  xã hội đã xây dựng, tạo tiền đề cho việc cải thiện, 
nâng cấp chất lượng nhà ở trong tương lai. Các dự án chung cư 
chung cư đánh giá gồm: 

1. Chung cư Thạnh Lộc, Quận 12 [Hình 3.8a - e]; 
2. Chung cư thuộc dự án 35 Hồ Ngọc Lãm, Quận Bình Tân 

[Hình 3.9a - e]; 
3. Chung cư Hạnh Phúc, Huyện Bình Chánh [Hình 3.10a -

e]. 
3.3.2 Chung cư thương mại 

Chung cư thương mại là dạng nhà ở chủ yếu dành cho 
nhiều đối tượng xã hội khác nhau. Việc so sánh điểm đánh giá 
giữa các khu nhà ở đem lại công cụ hữu ích cho người dân trong 
quá trình lựa chọn mua hoặc thuê căn hộ. Các dự án chung cư 
thương mại được đánh giá gồm: 

4. Chung cư Vista Verde, Quận 2 [Hình 3.11a - e]; 
5. Chung cư Vinhomes Riverside, Quận 1 [Hình 3.12a - e]; 
6. Chung cư Diamond Island, Quận 2 [Hình 3.13a - e]. 
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PHẦN 3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
PHẦN KẾT LUẬN 

1. Tham chiếu các quan điểm về lý thuyết tính tiện nghi 
trong nhà ở trên thế giới cùng với các nghiên cứu trong nước cho 
thấy được các yêu cầu về mặt không gian tạo lập nên tính tiện 
nghi trong nhà ở đó là: không gian trong nhà (bao gồm không 
gian riêng tư cấp căn hộ và không gian riêng tư cấp phòng ở), 
không gian ngoài nhà (không gian công cộng và không gian 
chuyển tiếp). Để đánh giá chất lượng tiện nghi về môi trường ở 
trước hết ta cần xem xét đánh giá chất và lượng của các không 
gian này.  
2. Nhận diện các biểu hiện sự phân cấp của tính tiện 
nghi trong cấu trúc nhà ở chung cư: thông qua các biểu hiện của 
3 thành tố sau (1) theo nhu cầu nhóm xã hội; (2) theo không gian 
công năng và (3) theo việc tổ chức môi trường xung quanh khu 
ở. Có thể thấy tiện nghi trong cấu trúc nhà ở chung cư phân thành 
3 cấp độ chính (1) cấp độ cơ bản,; (2) cấp độ mở rộng; (3) cấp 
độ nâng cao. 

3. Tổng hợp các yếu tố tác động đến sự hình thành 
và các yêu cầu cơ bản của không gian nhà ở chung cư theo các 
cấp độ tiện nghi: cũng như các dạng nhà ở khác tại Việt Nam, 
kiến trúc nhà ở loại hình chung cư cũng chịu tác động của các 
điều kiện về tự nhiên – khí hậu, văn hoá – xã hội, kinh tế - kỹ 
thuật và điều kiện về cơ sở pháp lý. Trên cơ sở mối quan hệ giữa 
tính tiện nghi trong nhà ở với các học thuyết trên thế giới, luận 
văn phân tích 4 mối quan hệ chính: (1) tính tiện nghi và lý thuyết 
“Tháp nhu cầu” của A.Maslow; (2) tính tiện nghi và chủ nghĩa 
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Công năng; (3) tính tiện nghi và xu hướng Sinh thái trong kiến 
trúc;(4) tính tiện nghi và yếu tố VHTT. 

Hệ thống tiêu chí đánh giá tiện nghi nhà ở tại các nước 
trên thế giới đã được hình thành từ lâu với mục đích xác lập 
những điều kiện biên tối thiểu mà giải pháp thiết kế cần đạt được 
để công trình đạt điều kiện công năng, độ bền vững, an toàn trong 
sử dụng. Tuy nhiên, điều kiện tiện nghi môi trường ở không 
ngừng thay đổi và có xu hướng ngày càng hoàn thiện hơn phát 
triển theo nhu cầu ngày càng phong phú của con người. Các tiêu 
chí đánh giá nhà ở có thể rất khác biệt dựa trên điều kiện kinh tế, 
xã hội, văn hóa của từng quốc gia. Ví dụ, ở Ấn độ, yếu tố hạ tầng 
kỹ thuật (giao thông, hệ thống cấp điện, nước, hệ thống thu gom 
rác thải…) vẫn là tiêu chí đánh giá rất quan trọng. Trong khi đó, 
các nước phát triển, những yếu tố khác lại được đề cao hơn. Ví 
dụ như Hàn Quốc, những tiêu chuẩn như an ninh, kiểm soát có 
vai trò đặc biệt quan trọng. Ở Anh, một tiêu chí được tách riêng 
và có vai trò quan trọng là “Xây dựng tầm nhìn cho cuộc sống”. 

PHẦN KIẾN NGHỊ 
1. Tổng hợp nội dung nghiên cứu, luận văn kiến nghị việc 
đánh giá cấp độ tiện nghi trong nhà ở chung cư tại TP.HCM 
dựa vào 2 hệ thống tiêu chí như sau:  
 Hệ thống các tiêu chí cơ sở đánh giá cấp độ tiện nghi 

nhà ở chung cư tại TP.HCM, với đặc thù về các điều kiện pháp 
lý, cũng như xã hội, các nhóm tiêu chí đánh giá tiện nghi nhà ở 
được đề xuất bao gồm:  
(1) Vị trí khu đất xây dựng. 
(2) Quy hoạch tổng mặt bằng. 
(3) Dịch vụ và hạ tầng xã hội:  
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(4) Cơ cấu căn hộ 
 (5) Diện tích và khối tích căn hộ. 
(6) Vấn đề thông gió, chiếu sáng. 
(7) Hệ thống giao thông trong toà nhà. 
(8) Cảnh quan và môi trường. 
Hệ thống các tiêu chí bổ sung, với 3 thành phần sau:  
(1) Tiện nghi theo xu hướng Hiệu quả công năng: chủ yếu dùng 
để đánh giá chất lượng không gian trong nhà, nhằm tìm ra mặt 
bằng công năng hợp lý, không gian thay đổi linh hoạt và phù hợp 
với nhu cầu của nhiều đối tượng. 
(2) Tiện nghi theo xu hướng KTST, đánh giá tổng quát các giải 
pháp bảo đảm điều kiện sinh thái cho chung cư cao tầng như bố 
trí mặt bằng tổng thể, kết cấu bao che mặt đứng cũng, giải pháp 
mái, các vấn đề khai thác năng lượng tự nhiên. 
(3) Tiện nghi theo xu hướng VHTT: đánh giá các đặc điểm không 
gian thể hiện tính truyền thống có tính kế thừa trong nhà ở chung 
cư dựa trên yếu tố hình thức và không gian công năng trong nhà. 
2. Cấp độ tiện nghi cơ bản, nhìn chung chủ yếu thuộc 
NƠXH, nằm ở các vùng ven Thành phố, có thể chịu ảnh hưởng 
xấu từ môi trường như gần các khu công nghiệp (ô nhiễm tiếng 
khói bụi, tiếng ồn), lũ lụt, v.v.. Với đối tượng sử dụng là những 
người có thu nhập thấp, với các điều kiện về không gian trong 
nhà còn hạn chế, diện tích các không gian tương đối nhỏ so với 
nhà ở thương mại, các thành phần không gian cũng chỉ đáp ứng 
được các sinh hoạt cơ bản hằng ngày, các vấn đề thông gió chiếu 
sáng trong căn hộ cũng chưa được quan tâm, các trang thiết bị 
vật tư hoàn thiện chỉ dừng ở mức sử dụng được, số lượng thang 
máy, thang bộ còn hạn chế, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của 
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người dân; không gian ngoài nhà với các tiện ích dịch vụ cũng 
như hạ tầng xã hội phục vụ tại chỗ gần như không có, đa phần 
chỉ sử dụng chung với khu vực, mật độ xây dựng tương đối cao 
do quỹ đất hạn chế. 
3. Cấp độ tiện nghi mở rộng, chủ yếu nằm trên nhóm nhà 
ở thương mại và một số ít NƠXH (rất ít), đây là phân khúc nhà 
dành cho người có thu nhập trung bình – khá trong xã hội, vị trí 
xây dựng chủ yếu gần trung tâm hoặc có điều kiện tiếp cận dễ 
dàng, gần các khu dân trí cao, tránh xa các ảnh hưởng tiêu cực từ 
môi trường bên ngoài; không gian trong nhà với cơ cấu căn hộ, 
các chỉ tiêu về diện tích khối tích tương đối cao so với NƠXH, 
các hệ thống giao thông trong toà nhà thoáng và rộng, tận dụng 
được yếu tố tự nhiên. 
4. Cấp độ tiện nghi nâng cao, đây là cấp độ cao nhất trong 
thang tiêu chí với các chỉ tiêu thành gần như đạt mức độ hoàn 
hảo, đối tượng sử dụng là các đối tượng có thu nhập cao trong xã 
hội. Các chung cư này được xây dựng ở trung tâm Thành phố, 
khả năng kết nối với hệ thống giao thống khu vực dễ dàng thuận 
tiện. Các không gian trong nhà ngoài nhu cầu ở cơ bản còn có sự 
bổ sung của các không gian mang khuynh hướng nghĩ dưỡng như 
sân vườn, hồ bơi, phòng xông hơi mát xa, các không gian xem 
phim, nghe nhạc,…v.v.,các tiện ích xã hội như mua sắm, rạp 
chiếu phim, giải khát ngoài trời, các không gian sân vườn, cảnh 
quan phục vụ nhu cầu nghĩ dưỡng như bến du thuyền, không gian 
thư giãn, vườn treo…Đây là cấp độ cao nhất trong “tháp nhu cầu” 
của Maslow. 
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5. Định hướng cho việc xây dựng hệ thống các tiêu chí 
đánh giá tiện nghi nhà ở chung cư tại TPHCM cũng như tại 
Việt Nam: Hệ thống các tiêu chí đánh giá nhà ở của các nước 
được xây dựng với nhiều mục đích khác nhau. Sau một thời gian 
phát triển, các hệ thống đánh giá thường thực hiện vai trò tổng 
hợp sau: 

Cung cấp một công cụ đo lường đồng nghĩa với việc 
giám sát hiệu quả sử dụng vốn;  Cung cấp thông tin, hỗ trợ cho 
các chủ đầu tư lựa chọn phương án để phát triển, các nhà đầu tư 
cá nhân lựa chọn dự án để đầu tư; Cung cấp thông tin cho người 
tiêu dùng, giúp họ lựa chọn khách quan và có ý thức hơn giữa 
các sản phẩm trên thị trường; Giúp các nhà tư vấn đánh giá đúng 
hiệu quả của các giải pháp thiết kế; Là một yếu tố tiếp thị thương 
mại cho các chủ đầu tư mong muốn sử dụng hệ thống đánh giá 
này (một cách tự nguyện). 

Hệ thống đánh giá TNNƠ này cần được tiếp tục chuẩn 
hoá theo hướng chi tiết và chính xác hơn. Sau khi hoàn thiện cần 
được phổ biến rộng rãi đến người dân cũng như các đơn vị có 
liên quan có thể hiểu được vai trò tích cực của hệ thống và sử 
dụng nó. Xây dựng các HT TCĐG cần tính đến đặc thù của địa 
phương. Có thể dựa theo một hệ thống tiêu chí đánh giá chung 
cho các đô thị, mỗi địa phương có thể điều chỉnh bổ sung một số 
tiêu chí hoặc cách đánh giá khác cho phù hợp với đặc điểm đô 
thị, văn hóa, lối sống của khu vực. Việc tiến hành đánh giá phải 
có đánh giá lại theo định kỳ. Việc đánh giá lại theo định kỳ giúp 
cho chủ đầu tư, ban quản lý và cộng đồng dân cư có nỗ lực trong 
việc bảo trì, bảo dưỡng công trình cũng như việc bổ sung, hoàn 
thiện, nâng cao chất lượng.
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