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A. PHẦN MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài  

Theo dự thảo phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bến Tre đến năm 

2030 tầm nhìn 2045, du lịch là một trong bốn trụ cột phát triển kinh 

tế của tỉnh. Trong đó TP. Bến Tre được xác định là một trong bốn 

cụm du lịch trọng điểm của tỉnh với các hình thức du lịch sinh thái và 

MICE là chủ yếu. Do đó với tình hình khách du lịch và nguồn thu từ 

du lịch tằng đều mỗi năm, TP. Bến Tre cần chuẩn bị một môi trường 

du lịch mang lại trải nghiệm tốt nhất cho du khách. 

Tuy nhiên hiện nay khách du lịch đến với Bến Tre nói chung 

cũng như TP. Bến Tre nói riêng chỉ qua các cơ sở du lịch, trải của 

của du khách về con người và cuộc sống đô thị của TP. Bến Tre là 

rất ít. Điều đó cho thấy sức sống đô thị của thành phố đối với du 

khách là chưa thu hút. 

Hiện nay đã có những luận văn nghiên cứu nhằm nâng cao 

chất lượng trục đường chính của thành phố với các không gian mở 

công cộng từ lúc tỉnh được người Pháp khai phá xây dựng; và không 

gian ven sông Bến Tre, không gian mở công cộng lớn nhất hiện tại ở 

thành phố. Đó là những nỗ lực nhằm nâng cao hình ảnh thu hút của 

đô thị trong mắt người phương xa, cũng như mang lại môi trường 

sinh hoạt công cộng tốt hơn cho người dân địa phương. Bởi vì những 

không gian công cộng chính là biểu hiện cho sức sống của một đô 

thị. 

Tiếp nối những nỗ lực đó; học viên khi nhận thấy các không 

gian mở ven rạch ở TP. Bến Tre đã được định hướng phát triển trong 

QHPK khu trung tâm, mang lại những không gian mở  rộng lớn hơn, 
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bổ sung cho các không gian cũ quy mô nhỏ; đã quyết định chọn đề 

tài “Giải pháp tổ chức không gian mở ven rạch Cái Cá tại trung 

tâm TP. Bến Tre đến năm 2030” để thực hiện luận văn thạc sĩ; với 

mong muốn tạo nên những KGMCC ven mặt nước chất lượng, thu 

hút được khách du lịch đến với không gian đô thị Bến Tre, cũng như 

phục vụ tốt cho đời sống tinh thần hằng ngày của người dân, tránh 

tạo nên những không gian ven sông vắng vẻ như hiện tại, dù có cảnh 

quan sông nước rất thu hút.  

2. Đối tƣợng và mục đích nghiên cứu của đề tài 

 Đối tượng nghiên cứu:  

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là “Một đoạn không gian ven 

rạch Cái Cá thuộc trung tâm TP. Bến Tre, nơi sẽ hình thành KGMCC 

ven rạch theo như QHPK 1/2000 Phân khu đô thị số 1 của TP.Bến 

Tre”.  

 Mục đích nghiên cứu:  

Mục đích nghiên cứu của đề tài là tạo dựng một KGMCC ven 

rạch chất lượng, mang lại trải nghiệm tích cực cho người sử dụng, để 

trở thành các không gian vừa góp phần vào việc xây dựng môi 

trường du lịch thu hút của thành phố, ngoài các cơ sở du lịch, vừa 

phục vụ tốt cho các hoạt động xã hội hằng ngày của người dân địa 

phương. 

3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 

 Mục tiêu 1: Xác định các yếu tố tác động đối tượng nghiên 

cứu và hoạt động công cộng phù hợp với đối tượng nghiên cứu.   

 Mục tiêu 2: Xác định các nguyên tắc tổ chức không gian cho 

KGMCC ven rạch cho đối tượng nghiên cứu dựa trên các đặc điểm 

bối cảnh. 

 Mục tiêu 3: Đề xuất giải pháp tổ chức không gian cho 
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KGMCC ven rạch tại khu vực nghiên cứu dựa trên các yếu tố tác 

động, các hoạt động phù hợp và các nguyên tắc đã xác định. 

4. Phạm vi và giới hạn nghiên cứu của đề tài 

  Giới hạn không gian: Giới hạn không gian nghiên cứu là 

một đoạn ven rạch rạch Cái Cá, giới hạn bởi ranh một đoạn không 

gian mở công cộng ven rạch theo như QHPK 1/2000 Phân khu đô thị 

số 1. 

  Giới hạn thời gian: từ lúc thực hiện nghiên cứu đến năm 

2030, phù hợp với đồ án quy hoạch chung TP. Bến Tre và đồ án QH 

phân khu khu đô thị số 1 của TP.Bến Tre  

 Giới hạn nội dung và lĩnh vực nghiên cứu: Nghiên cứu của đề 

tài thuộc lĩnh vực Quy hoạch vùng và đô thị, cụ thể là tập trung vào 

công việc Thiết kế đô thị cho KGMCC ven rạch 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu của đề tài 

Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu như: Phương 

pháp thu thập, phân tích và tổng hợp thông tin; phương pháp quan sát 

– khảo sát thực tế; phương pháp sơ đồ hóa, phương pháp so sánh 

6. Nội dung nghiên cứu của đề tài 

 Nội dung Tổng quan về giải pháp tổ chức KGMCC 

+ Tìm hiểu và ghi nhận các nghiên cứu lý thuyết và các quan 

niệm trên thế giới về giá trị và các nguyên tắc tạo nên KGMCC 

+ Tìm hiểu các nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam liên quan 

đến tổ chức KGMCC. 

+ Tìm hiểu các nghiên cứu có liên quan đến KGMCC TP. Bến 

Tre 

 Nội dung Tổng quan về đối tượng nghiên cứu KGMCC ven 

rạch Cái Cá TP. Bến Tre 
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+ Tìm hiểu và tóm lược bối cảnh TP. Bến Tre, xác định vai trò 

và sơ bộ nhu cầu sử dụng KGMCC ở TP. Bến Tre 

+ Tìm hiểu các giá trị sử dụng và nhưng giá trị đặc trưng của 

KGMCC ở TP. Bến Tre 

+ Xác định sơ bộ các vấn đề của KGMCC TP. Bến Tre hiện nay 

+ Tìm hiểu sơ lược bối cảnh đối tượng nghiên cứu 

+ Kết luận về từ các vấn đề mà đề tài cần giải quyết trong tổ 

chức KGMCC. 

 Nội dung đánh giá thực trạng bối cảnh đối tượng nghiên cứu 

KGMCC ven rạch cái cá TP. Bến Tre: 

+ Xem xét các yếu tố tác động và tác động như thế nào tới việc 

hình thành KGMCC mới 

+ Xác định nhu cầu hoạt động cộng cộng hiện có và xác định 

các hoạt động công   cộng phù hợp tổ chức cho đối tượng nghiên cứu 

 Nội dung xác định nguyên tắc tổ chức không gian KGMCC 

ven rạch 

+ Tìm hiểu cơ sở lý luận và dựa trên kết quả nghiên cứu tổng 

quan để xây dựng nguyên tắc tổ chức kết nối các KGMCC. 

 Nội dung đề xuất giải pháp tổ chức KGMCC TP. Bến Tre 

đảm bảo các giá trị: 

+ Tìm hiểu cơ sở thực tiễn để nghiên cứu giải pháp phù hợp cụ 

thể 

+ Dựa trên các nguyên tắc đã xây dựng, bối cảnh và bài học 

kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp phù hợp cho từng loại hình hoạt 

động công cộng trong KGMCC ven rạch. 

Các nội dung nghiên cứu được sắp xếp theo trình tự trong Sơ 

đồ tiến trình nghiên cứu. (Sơ đồ 1) 
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7. Cấu trúc luận văn 

Luận văn được thực hiện qua tiến trình nghiên cứu (Hình 4). 

Về Cấu trúc Luận văn, gồm 3 phần, phần MỞ ĐẦU, phần NỘI 

DUNG và PHẦN KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ.  

Phần NỘI DUNG gồm 3 chương như sau: 

Chương 1: Tổng quan về đề tải giải pháp tổ chức không gian 

mở công cộng ven rạch thành phố Bến Tre. 

Chương 2: Cơ sở khoa học và phương pháp nghiên cứu. 

Chương 3: Kết quả nghiên cứu. 

 

B. PHẦN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

 

CHƢƠNG I. TỔNG QUAN VỀ GIẢI PHÁP TỔ CHỨC 

KHÔNG GIAN MỞ CÔNG CỘNG VEN RẠCH CÁI CÁ 

TẠI THÀNH PHỐ BẾN TRE 

 

1.1 Các khái niệm và thuật ngữ sử dụng trong đề tài 

  Không gian công cộng: KGCC có thể xem là tất cả không 

gian trong đô thị mà có thể được tiếp cận và sử dụng bởi tất cả mọi 

người và không phải tốn một khoản phí nào. 

  Không gian mở công cộng: những KGCC không sử dụng 

vào mục đích xây dựng công trình, là những KGCC ngoài trời, và trừ 

không gian dùng cho giao thông cơ giới: Công viên, vườn hoa, sân 

chơi, bãi biển công cộng, bờ sông, bờ kè và quảng trường công cộng. 

  Tổ chức Không gian mở công cộng: 

Tổ chức KGMCC (cho một khu vực) đối với đề tài nghiên cứu 

là đưa ra các hoạt động phù hợp cho một không gian mở công cộng 
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và tổ chức phân bố vị trí các không gian diễn ra các hoạt động đó 

trong KGMCC chung. 

 Giải pháp tổ chức không gian mở công cộng: 

Giải pháp tổ chức KGMCC đối với đề tài nghiên cứu là các 

cách thức tổ chức các không gian hoạt động cho KGMCC một cách 

hợp lí, mang lại hiệu quả sử dụng cao cho không gian ấy. Cách thức 

có thể khác nhau với từng loại hình KGCC. 

1.2 Tổng quan về Đề tài Giải pháp tổ chức KGMCC ven rạch 

tại trung tâm TP. Bến Tre đến năm 2030 

1.2.1 Các yếu tố liên quan đến KGCC và KGMCC ven rạch 

1.2.1.1 Các cách phân loại KGCC và vị trí của KGMCC ven rạch 

trong các phân loại đó 

  Phân loại theo hoạt động chức năng trong đô thị: Đối tượng 

nghiên cứu là CTCC không chuyên năng 

  Phân loại theo mức độ sử dụng: Đối tượng nghiên cứu là 

không gian công cộng. (Thuần công cộng, không gồm bán công 

cộng). 

  Phân loại theo tính chính quy: Đối tượng nghiên cứu là 

KGCC chính quy được quy hoạch rõ ràng. 

1.2.1.2 Vai trò của KGCC và KGMCC 

Nơi diễn ra các hoạt động chức năng của đô thị; Nơi thúc 

đẩy giao tiếp xã hội gắn kết mọi người; Là cảnh quan đô thị và bản 

sắc của đô thị; Điều hòa vi khí hậu; Tác động kinh tế đô thị 

1.2.1.3 Nguyên tắc cơ bản khi xây dựng KGCC 

Các nguyên tắc cơ bản được ghi rõ trong Hiến chương về 

KGCC của UN-HABITAT. 

 

1.2.2 Các lý luận liên quan đến KGCC 
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  Lý luận của Jane Jacobs về giám sát xã hội hay Những con 

mắt trên đường phố. 

  Lý luận của Jan Gehl về không gian tỉ lệ con người và 12 

tiêu chí đánh giá chất lượng KGCC. 

  Lý luận của Ian Bentley về tối đa hóa lựa chon của người 

dùng trong không gian sử dụng. 

1.2.3 Các xu hướng giải pháp tổ chức KGMCC trên thế giới 

Cải tạo lại các không gian công cộng cũ, các không gian đất 

công nghiệp cũ thành KGCC. Các không gian mở xen kẽ trong khu 

dân cư, quy mô nhỏ nhưng nhiều. Áp dụng thiết kế đô thị để tạo dc 

không gian mở công cộng hiệu quả nhất. 

1.2.4 Các xu hướng giải pháp tổ chức KGMCC ở Việt Nam 

Tận dụng không gian đường phố, không gian mới trong nhưng 

khu đô thị mới hoặc rìa đô thi, không thể tạo mới trong lõi đô thị cũ. 

1.2.5 Các nghiên cứu về giải pháp tổ chức KGMCC liên quan đến 

đề tài 

 Luận án tiến sĩ năm 2017 “Kiến tạo không gian ngoài trời 

ven biển thành phố Nha Trang” của Tiến sĩ Trần Thị Việt Hà. 

 Luận văn thạc sĩ 2014 “Thiết kế đô thị khu vực ven sông Bến 

Tre” của Phạm Lâm Huy Thế. 

 Luận văn thạc sĩ 2017 “Tổ chức không gian công cộng khu 

vực trung tâm thành phố Tân An của Nguyễn Huy Khôi. 

 Luận văn thạc sĩ 2018 “Tổ chức không gian công cộng ven 

sông Cổ Chiên, thành phố Vĩnh Long” của Điền Hoàng Diễm. 

1.3 Tổng quan về đối tƣợng nghiên cứu “Không gian ven rạch 

Cái Cá tại trung tâm TP. Bến Tre nơi trở thành KGMCC ven 

rạch  theo QHPK” 
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1.3.1 Sơ lược về TP. Bến Tre, khu vực trung tâm thành và và khu 

vực nghiên cứu 

1.3.1.1 Sơ lược về TP. Bến Tre 

Giao thoa giữa Tây Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm  

phía Nam, hành  lang kinh tế ven biển, còn nhiều nét hoang sơ thuận 

lợi du lịch. 

1.3.1.2 Sơ lược về khu vực trung tâm TP. Bến Tre 

Trung tâm vị trí lẫn trung tâm hành chính tỉnh, dân số dông 

mật đô cao nhất tỉnh, nhu cầu về KGMCC tăng khi KGMCC cũ là 

quá nhỏ. 

1.3.1.3 Sơ lược về đối tượng nghiên cứu 

Khu đất được quy hoạch là không gian cây xanh ven rạch, 

hiện trạng là các nhóm nhà ven rạch. 

1.3.2 Các giá trị của KGMCC ven rạch ở khu trung tâm TP. Bến 

Tre 

Hiện nay không mang lại giá trị cảnh quan, rạch để di chuyển. 

Khi hình thành sẽ mang đầy đủ giá trị của KGCC. 

1.3.3 Tính đặc trưng KGMCC ven rạch tại trung tâm TP. Bến Tre 

Hình ảnh cảnh quan sông nước, các vườn dừa bên sông rạch, 

lịch sử tên gọi con rạch, lịch sử vùng đất. Ví dụ tạo khu đất nghiên 

cứu là rạch cái cá và cù lao Dê. 

1.3.4 Các vấn đề về tổ chức không gian cho KGMCC ven rạch hiện 

nay ở TP.Bến Tre 

Xem xét ví dụ cụ thể là không gian ven sông Bến Tre 

 Thiếu đa dạng không gian 

 Thiếu tiện ích công cộng 
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Tại công viên ven rạch Cái Cối đã có sự cải thiện, đa dạng 

hoạt động, có tiện ích khá đầy đủ, , chiếu sáng tốt, có hình ảnh nghệ 

thuật tạo đặc trưng. 

 

1.4 Kết luận về các vấn đề nghiên cứu 

Cần đánh giá tốt bối cảnh để hiểu rõ đối tượng nghiên cứu và 

xác định được đối tượng nghiên cứu sẽ có những hoạt động công 

cộng nào là phù hợp. 

Giải pháp dựa trên các nguyên tắc, do đó cần tìm hiểu các 

nguyên tắc tổ chức không gian phù hợp đặc điểm bối cảnh, nguyên 

tắc chung và nguyên tắc cho từng vùng hoạt động. 

Kết hợp các kết quả kết quả nghiên cứu để đề ra giải pháp 

chung và đến giải pháp cụ thể. 

 

CHƢƠNG II. CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ PHƢƠNG 

PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỂ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TỔ 

CHỨC KGMCC VEN RẠCH CÁI CÁ 

 

2.1 2.1 Cơ sở khoa học và phƣơng pháp nghiên cứu để 

xác định các yếu tố tác động đối tƣợng nghiên cứu và hoạt động 

công cộng phù hợp với đối tƣợng nghiên cứu 

2.1.1. Cơ sở khoa học 

Đây là quá trình tìm hiểu trên thuc địa và thu thập phân tích 

tổng hợp thông tin, không dựa trên lý luận hay thực tiễn nào. 

2.1.2 Phương pháp nghiên cứu 

 Phƣơng pháp thu thập, phân tích và tổng hợp thông tin: 

thông tin từ các yếu tố thuộc đô thị, các yếu tố thuộc điều kiện tự 
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nhiên, 2 nhóm ếu tố này được xem xét ảnh hưởng như thế nào đến 

khu vực khi được hình thành. 

  Phƣơng pháp quan sát – khảo sát thực tế: đi thực tế tại 

hiện trạng khu đất, ghi nhận chủ yếu là tác động của thủy triều và ghi 

nhận cảnh quan mặt nước. Thứ 2 là dùng phương pháp này để ghi 

nhận các hoạt dộng công cộng hiện có thại TP. Bến tre hiện tại. 

  Sơ đồ hóa các phân tích. 

2.2 Cơ sở khoa học và phƣơng pháp nghiên cứu để Xác định các 

nguyên tắc tổ chức không gian cho KGMCC ven rạch cho khu 

vực nghiên cứu. 

2.2.1 Cơ sở khoa học 

  Các nguyên tắc cơ bản từ Hiến chƣơng về KGCC: đây là 

các nguyên tắc cơ bản xây dựng KGCC. 

  Các tiêu chí đánh giá KGCC của Project for Public 

Spaces (PPS) : xem xét các tiêu chí đánh giá để xây dựng nguyên tắc 

giúp tạo nên KGMCC chất lượng cho đối tượng nghiên cứu, bao 

gồm các nhóm tiêu chí về khả năng kết nối; sự tiện nghi và hình ảnh 

đô thị; công năng và hoạt động; cuối cùng là sự hòa đồng. 

  Các tiêu chí đánh giá KGCC của Jan Gehl: 12 tiêu chí 

của Jan Gehl được Bộ công cụ toàn cầu về KGCC của UN-

HABITAT đề xuất, chia làm 3 nhóm là nhóm bảo vệ người dùng, 

nhóm về sự tiện nghi của không gian, nhóm về độ hưởng thụ của 

người dùng. 

 Lý luận về thiết kế ảnh hƣởng đến sự lựa chọn ngƣời sử 

dụng của Ian Bentley: các cách đa dạng hóa lựa chọn người dùng 

trong không gian. Gồm tính thẩm thấu, tính đa dạng, tính dễ đọc, tính 

mạnh mẽ (phân tích thấy như sự linh hoạt), sự phù hợp thị giác, sự 
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phong  phú (hưởng thụ bằng nhiều giác quan), cuối cùng là cá nhân 

hóa. 

 Lý luận Hình ảnh đô thị của Kenvin Lynch: tạo được nét 

đặc trưng cho 1 khu vực từ các yếu tố lưu tuyến, điểm nút, cạnh biên, 

khu vực và cột mốc. 

 Lý luận về không gian thân thiện ngƣời dùng của Jan 

Gehl: không gian đi bộ thích hợp các không gian thưởng thức vừa 

phải. Lý luận về khoảng cách đem đến những cảm nhận khác nhau 

của con người. 

 Lý luận về giám sát xẽ hội của Jane Jacobs: giám sát xã 

hội hay những con mắt trên đường phố, đông người, tránh tạo góc 

khuất, sẽ tạo nên không gian an toàn. 

2.2.2 Phương pháp nghiên cứu 

  Phƣơng pháp thu thập, phân tích và tổng hợp thông tin: 

phương pháp này phù hợp với các nghiên cứu lý thuyết như giai 

đoạn này. 

  Sơ đồ hóa các nguyên tắc chung 

2.3 Cơ sở khoa học và phƣơng pháp nghiên cứu để Đề xuất giải 

pháp tổ chức KGMCC ven rạch cho khu vực nghiên cứu 

2.3.1 Cơ sở khoa học 

2.3.1.1 Cơ sở pháp lý 

QCXDVN 01 năm 2019 vafd Đồ án QHPK khu đô thị số 1 

TP. Bến Tre. 

2.3.1.2 Cơ sở lý luận 

Các giải pháp là cụ thể hóa của nguyên tắc trên đối tượng 

nghiên cứu, do đó cũng dựa trên tác lý luận đã tạo nên nguyên tắc. 

2.3.1.3 Cơ sở thực tiễn 
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  Dự án xây dựng Quảng trƣờng trung tâm và Công vien 

ven sông Thủ Thiêm, TP. Hồ Chí Minh : khu vực hoạt động công 

cộng hiện đại kết hợp cảnh quan sông nước thôn dã, tự nhiên. 

  Phố đi bộ Hồ Gƣơm, Hà Nội : khu vực ven hồ tĩnh lặng 

với cảnh quan đi bộ đa dạng và hoạt dộng nghệ thuật đa dạng thu hút 

người xem cũng các dãy nhà thương mại dịch vụ. 

  Kênh đào Cheonggyecheon, Seoul, Hàn Quốc: ví dụ kinh 

điển về tổ chức không gian cực kì đa dạng cho con kênh rộng vừa 

phải giữa lòng thành phố. 

  Chicago Riverwalk, Chicago, Mỹ: mô hình thành công 

của tổ chức không gian công cộng rộng ven sông thu hút rất nhiều 

người lui tới. 

  Granary Square, King’s Cross, Anh: một không gian giản 

đơn nhưng thu hút, nhờ họat động tương tác nước thu hút trẻ em và 

cả người lớn, đa dang lựa chọn hoạt động khi nằm ven kênh với bậc 

thang ngắm cảnh và tòa nhà thương mại chung quanh. 

2.3.2 Phương pháp nghiên cứu 

   Phƣơng pháp thu thập, phân tích và tổng hợp thông tin: 

thu thập phân tích thông tin từ các nguồn về các ví dụ tổ chứ không 

hay hay và thành công. 

   Phƣơng pháp so sánh: so sánh đối tượng với cơ sở thực 

tiễn để xem xét áp dụng các phương pháp tổ chức phù hợp. 

  Phƣơng pháp sơ đồ hóa: sơ đồ hóa các giải pháp 

2.4 Tổng kết chương II 

Mỗi mục tiêu đều có cơ sở và phương pháp cụ thể. 

Sau khi phân tích và xem xét, đề tài không sử dụng phương 

pháp điều tra xã hội học, vốn thường thấy ở các dự án công cộng. 
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CHƢƠNG III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  

 

3.1 Xác định các yếu tố tác động đối tƣợng nghiên cứu và hoạt 

động công cộng phù hợp với đối tƣợng nghiên cứu 

3.1.1 Các yếu tố tác động  

3.1.1.1 Định hướng phát triển kinh tế xã hội; vị trí; quy mô; vai trò 

và các mối liên kết khu vực theo QHPK 

 Định hướng phát triển kinh tế xã hội của TP. Bến Tre: vùng 

hoạt động du lịch trải nghiệm và MICE 

 Vị trí, quy mô: 5.5ha, liền kề phía tây lõi hat nhân đô thị 

 Vai trò: không gian mở công công cấp đơn vị ở theo QHPK, 

tuy nhiên vai trò thực sự xét thấy có quy mô ảnh thưởng dến đô thị. 

 Các mối liên kết với đô thị: 

+ Mối liên hệ với trục cảnh quan đô thị: thuộc 1 trong 3 tuyến cảnh 

quan chính của TP. Bến Tre, điểm đầu phía Nam của tuyến rạch cái 

cá, vai trò quan trọng 

+ Mối liên hệ với các trục giao thông chính đô thị: tiếp giáp 1 trục 

đường quan trọng nhất đô thị, Đoàn Hoàng Minh, là trục hướng 

Đông Tây quan trong nhất hiện nay, và 2 trục đường quan trong khác 

theo QHPK. Đi bộ dễ dàng từ các phía, có trạm buýt hiện hữu. 

+ Mối liên hệ với khu chức năng lân cận khác: nằm giữa khu dân cư 

phía Tây lõi đô thị, gần khu trung tâm CTCC, TMDV lớn của đô thị 

(phía Đông khu đất), 2 khu vực cung cấp lượng người sử dụng không 

gian lớn. Phia Nam có nhiều khách sạn cung cấp lượng khách du 

lịch. Sát với khu hành chính cấp tỉnh, là khu vực an toàn. 
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3.1.1.2 Tác động của Điều kiện tự nhiên 

Phân tích tác động của chế độ nắng, gió mƣa, thủy văn, cao 

độ : Nắng lệch hướng không nhiều, bố trí che nắng hướng Bắc Nam 

có tác đụng đồng đều nhất. Mưa thường kéo dài, người sử dụng 

KGMCC sẽ thường đi tìm nới khác. Gió ổn định, gió nhẹ. Chế độ 

bán nhật triều không đều, có thể tận dụng tạo cảnh quan. Cao độ 

thâp, là vùng thoát nước của đô thị. 

3.1.1.3 Tác động từ các đặc điểm hiện trạng khác 

Các đặc điểm hiện trạng khác không đáng chú , trừ cảnh quan 

ven rạch còn nhiều bần, có thể giữ lại hoặc tái hiện 

3.1.1.4 Tác động của dự án lân cận khu vực 

Dự án chỉnh trang phát triển đô thị phía Tây Bắc không tạo 

nên các KGMCC ven rạch ở hầu hết rạch Cái Cá, do đó KGGMCC 

hình thành ở đây càng có ý nghĩa. 

3.1.1.5 Các giá trị đặc trưng đô thị có thể khai thác tại khu vực 

nghiên cứu 

Tên cù lao Dê, cảnh quan ven rạch, yếu tố “dừa”. 

3.1.2  Xác định các hoạt động công cộng phù hợp với đối tượng 

nghiên cứu 

3.1.2.1 Các hoạt động tại KGMCC tại TP. Bến Tre hiện nay 

Mang hầu hết các hoạt động của dân cư đô thị, tương đồng 

các đô thị chung quanh. Trừ trình diễn nghệ thuật đường phố 

3.1.2.2 Xác định hoạt động công cộng cho khu vực nghiên cứu. 

Đề xuất cần có hoạt động ẩm thực tạo đặc trưng và thu hút, 

đề xuất tổ chức thêm trình diễn nghệ thuật đường phố. 
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3.1.3 Kết luận về bối cảnh đối tượng nghiên cứu. 

Ngoại lực và nội lực đều thuận lợi cho tạo dựng KGMCC 

ven rạch. 

3.2 Các nguyên tắc tổ chức không gian cho KGMCC ven 

rạch tại khu vực nghiên cứu. 

3.2.1 Các nguyên tắc chung 

 Tạo đƣợc kết nối cao: vật lý và thị giác. 

 Đủ không gian hoạt động cho mọi thành phần: mọi thành 

phần đều được tham gia, không gian linh hoạt cho nhiều thành phần. 

 Không gian thân thiên ngƣời dùng: tỉ lệ con người, thiết 

kế hòa hợp điều kiện tự nhiên. 

 Không gian đầy đủ tiện nghi: che mưa, nắng, vệ sinh, chỗ 

ngồi, chiếu sáng. 

 Không gian an toàn an ninh: giám sát xã hội, thiết kế an 

toàn 

 Sự đa dạng trong mọi yếu tố 

 Tôn trọng yếu tố tự nhiên của hiện trạng 

 Lồng ghép yếu tố đặc trƣng: lồng ghép ở nhiều cấp độ. 

3.2.2 Các nguyên tắc cụ thể 

Các nguyên tắc phù hợp cho từng vùng hoạt động ở mức độ 

khác nhau, gồm không gian động, không gian giao thoa, không 

gian tĩnh. 

Ở mỗi không gian, học viên đề ra các nguyên tắc cụ thể về Vị 

trí; Tỉ lệ trong toàn KGMCC; Tổ chức không gian cụ thể, Giao 

thông nội bộ và Tiện ích. 
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3.3 Giải pháp tổ chức không gian cho KGMCC ven rạch tại khu 

vực nghiên cứu 

 3.3.1 Giải pháp phân khu chức năng 

3.3.1.1 Giải pháp hình thái cho mặt nước 

Mặt nước theo tự nhiên, đa dạng về tuyến thẳng và cong. 

Đề xuất đào con kênh tái hiện lại hiện trang, đồng thời tạo 

tuyến thị giác chính toàn khu, cũng là không gian cảnh uqan mặt 

nước khác với con rạch chính. 

3.3.1.2 Giải pháp tổ chức các khu động, tĩnh, giao thoa 

Không gian Động (Kí hiệu D): Bố trí các trục đường lớn N3 

dự kiến và Đoàn Hoàng Minh. 

Không gian Giao Thoa (Kí hiệu GT): các dải đất hẹp kẹp 

giữa đường giao thông và con rạch. 

Không gian Tĩnh (Kí hiệu T): Phần nhô ra (Bán đảo) của cù 

lao Dê. 

3.3.1.3 Giải pháp tổ chức các hoạt động trong từng phân khu nhỏ. 

Mỗi khu động, và giao thoa được phân chia các hoạt động 

chủ đạo.  

D1: chủ đạo trình diễn nghệ thuật đường phố. D2: chủ đạo 

ẩm thực. D3: chủ đạo vui chơi trẻ em. D4: chủ đạo thể dục thể thao. 

GT1, GT2: đi dạo, thư giãn, ngắm cảnh, trò chuyện. T: Yên tĩnh, 

phù hợp nghỉ ngơi. 

Đối với các khu vực D1, D2, hoạt động chủ đạo thường diễn 

ra buổi chiều tối và ngày nghỉ (đề xuất), do đó các khoảng thời gian 

khác, không gian vẫn được dùng cho các hoạt động thường nhật khác 

như đi dạo, thể dục thể thao, hoạt động nhóm,… 

3.3.2 Giải pháp tổ chức không gian cho khu vực nghiên cứu 
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3.3.2.1 Giải pháp tổ chức điểm nhấn và tuyến nhìn thị giác 

Hai điểm nhấn thị giác chính là L1 (cầu đi bộ) và L2 (ngọn 

đồi được đề xuất tại vùng tĩnh), cũng là cột mốc định hướng không 

gian cho khu vực. 

Từ đây phát triển cá điểm nhấn thị giác phụ chung quanh, ưu 

tiên ở các góc đường để tạo cảnh quan thu hút khi nhìn từ ngoài vào. 

Mỗi điểm nhấn đều có 2 hướng nhìn (tuyến thị giác) đến các điểm 

nhấn chung quanh. 

3.3.2.2 Giải pháp tổ chức giao thông liên kết chung. 

Đường giao thông chính không được xác định rõ do các khu 

động có không gian linh hoạt, nhưng nhìn chung không gian giao 

thông chính được xác định là những khoảng ven mặt nước. 

Sự liên tục giao thông được xây dựng bởi 2 cầu chính bắc 

qua rạch, cầu C1 và C2, khoảng cách đi bộ giữa 2 cầu là 4-5 phút. 

Ngoài ra còn có cầu phụ C3 bắc vào vùng tĩnh và cụm cầu C4 bắc 

qua kênh đào. 

3.3.2.3 Giải pháp tổ chức không gian từng phân khu 

D1: sử dung dải cây xanh hướng Bắc Nam chủ dạo phân chia 

thành các không gian nhỏ thân thiện, bệ cây xanh kết hợp chỗ ngồi. 

Tiện ích đầy đủ, trong đó ghế ngồi bố trí tập trung. 

D2: dãy hàng quán bố trí gần vỉa hè tạo sự sôi động, phía 

trong là không gian ăn uống kết hợp cảnh quan cây xanh và mặt 

nước. Tiện ích như D1, trong đó các thùng rác có sức chứa lớn hơn 

D3: khu vui chơi trẻ em được bao bọc bởi hàng ghế và 

không gian ven rạch. Tiện ích như D1 

D4: dãy dụng cụ thể dục đạt phía gần vỉa hè tạo nét sôi động, 

không gian ven rạch vừa thưởng ngoạn vừa là không gian cho di 

chuyển. 
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GT1 vs GT2, các không gian hoạt động hẹp và nhỏ hơn, ko 

tạo được hoạt động đông người, cây xanh nhiều hơn bởi các mảng 

lớn. 

T: Khu nhiều cây xanh, vùng đồi có thể thấy từ mọi nơi tạo 

tính an toàn, đường đi hẹp, ghế ngồi thưa, tạo sự yên tĩnh. 

3.4 Kết luận Chƣơng III 

 Các giải pháp tổ chức được đi từ chung đến cụ thể; minh họa 

bằng sơ đồ, hình phối cảnh, tiểu cảnh; dựa trên cơ sở bối cảnh và 

nguyên tắc đề ra về một KGMCC chất lượng. 

 

C. KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

KGMCC ven rạch Cái Cá theo QHPK khu trung tâm thành 

phố được học viên lựa chọn để triển khai các đề xuất cho KGMCC 

phù hợp với nhu cầu cần phát triển thêm các không gian mở chất 

lượng hiện tại. Dưới góc nhìn của một người làm quy hoạch, cụ thể 

là thiết kế đô thị, mục đích của học viên không chỉ là tạo nên không 

gian cảnh quan ven rạch đẹp, mà quan trong nhất là tạo nên không 

gian cảnh quan phù hợp nhất cho cộng đồng sử dụng.     

Để thực hiện mục đích đó, học viên đã lần lượt giải quyết 3 

mục tiêu của nghiên cứu và đạt đến kết quả cuối cùng, bao gồm: 

  Hiểu rõ được đối tượng nghiên cứu và xác định được các 

hoạt động công cộng phù hợp cho đối tượng nghiên cứu. 

Kết quả này được thực hiện qua quá trình phân tích toàn diện 

bối cảnh của đối tượng. Từ đó xác định được các yếu tố con người và 
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tự nhiên của vùng đất tác động thế nào đến đối tượng, làm cơ sở 

quan trọng để đưa ra giải pháp giai đoạn sau. 

  Xác định được các nguyên tắc tổ chức không gian cho đối 

tượng. 

Các nguyên tắc này, gồm nguyên tắc chung và nguyên tắc 

riêng cho từng phân khu, được xây dựng dựa trên 2 cơ sở chính. Một 

là các lý luận của học giả và tổ chứ nổi tiếng về KGCC, hai là kết 

quả nghiên cứu  của mục tiêu 1 - tác động của bối cảnh. Nguyên tắc 

là cơ sở cho giải pháp cụ thể. 

  Đã đưa ra được các giải pháp cụ thể cho đối tượng. 

Giải pháp cụ thể đã được đề xuất. Giải pháp phân vùng hoạt 

động chung (động, tĩnh, giao thoa) được đề xuất dựa trên các nguyên 

tắc chung đã xây dựng và yếu tố bối cảnh, Giải pháp phân vùng cụ 

thể và tổ chức không gian cho từng vùng cụ thể đó được đề xuất dựa 

trên nhóm các nguyên tắc riêng và yếu tố bối cảnh. 

Như vậy sau khi đề ra được các giải pháp về tổ chức không 

gian dựa trên các nguyên tắc tạo dựng KGMCC chất lượng, tác giả 

đã hoàn thành mục tiêu cuối cùng và cũng là hoàn thành mục đích 

nghiên cứu của luận văn. 

2. Kiến nghị 

 Với các cấp chính quyền  

+ Đánh giá định kỳ: Đối với các KGMCC nói riêng cũng 

như các công trình công cộng nói chung, khi xây dựng xong không 

có nghĩa là hoàn thành. Do hoạt động con người, thành phố và tự 

nhiên luôn biến đổi hoặc xảy ra các biến cố ngẫu nhiên,  do đó có thể 

xuất hiện những bất cập trong quá trình sử dụng không gian, nhà 
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quản lý cần có những đánh giá định kỳ đối với KGMCC và khắc 

phục nhanh chóng để cải thiện và thích nghi với tình hình. 

 + Khuyến khích các hoạt động: Hoạt động trình diễn nghệ 

thuật đường phố ở Bến Tre hiện nay không phát triển mạnh. Do đó 

cần các cơ quan chức năng thúc đẩy các hoạt động này, đưa vào tổ 

chức quản lý để tạo sinh lực thu hút con người đến với không gian. 

Chẳng hạn như liên hệ với các nghệ nhân họa sĩ trong tỉnh, các câu 

lạc bộ múa hiện đại, hoặc ngay cả các tổ chức đoàn thanh niên cũng 

có thể tổ chức hoạt động ca hát,… 

Về ẩm thực, phố ẩm thực đêm hiện nay của TP. Bến Tre là 

minh chứng khả năng thành công của hoạt động ẩm thực hằng đêm. 

Mô hình này cần mở rộng, quản lý tốt và đưa vào thêm những món 

ăn thức uống của địa phương kết hợp các món ăn thức uống thịnh 

hành trong xã hội hiện nay. 

Các kỳ Festival Dừa (Lễ Hội Dừa) của tỉnh thường có đua 

thuyền, trước sử dụng không gian Hồ Trúc Giang. Khi KGMCC ven 

rạch Cái Cá hình thành, có thể chuyển đổi vị trí. 

+ Khuyến khích nhà phố thương mại quanh KGMCC: Qua 

các ví dụ thực tiễn cho thấy hoạt động thương mại quanh KGMCC 

cũng góp phần thành công không nhỏ của không gian. Do đó khuyến 

khích người dân tiếp giáp mở rộng các hoạt động thương mại, dịch 

vụ; người đến thưởng thức KGMCC cũng sẽ là nguồn khách hàng 

dồi dào cho các nhà phố. 

+ Phát triển các KGMCC có nghiên cứu: Không nên xây 

dựng các KGCC để đủ chỉ tiêu để rồi trở thành các không gian kém 

thu hút rất lãng phí như công viên ven sông Bến Tre, KGMCC là bộ 

mặt thể hiện sức sống đô thị, cần nghiêm túc khi xây dựng phát triển 

. 
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  Với người sử dụng 

Thông qua các thiết kế của  KGMCC, có thể nâng cao hiểu 

biết, nhận thức của người dân về ý thức bảo vệ môi trường, sự phát 

triển bền vững, tự hào giá trị địa phương và hiểu biết về các tên gọi, 

lịch sử vùng đất., góp phần nâng cao tri thức cho xã hội.



 
 



 
 

 


