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PHẦN 1: MỞ ĐẦU 
 

1 Tính cấp thiế t và lý do lựa chọn đề tài 
 
Định hướng thiết kế đô thị và phân vùng kiến trúc cảnh quan, trục 

cảnh quan ven sông Hàn được định hướng phát triển hướng tới mục 

tiêu văn minh, hiện đại và phát triển bền vững. Tuy nhiên, đồ án quy 

hoạch hiện có chưa phát huy được thế mạnh việc quy hoạch không 

gian cảnh quan khu vực bờ Tây sông Hàn hiện nay là rất cần thiết 

 

2. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 
 

2.1 Đối tƣợng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của luận văn là 

không gian cảnh quan khu vực bờ Tây sông Hàn, đoạn từ cầu 

Sông Hàn đến cầu Tiên Sơn – Thành phố Đà Nẵng. 
 

2.2 Phạm vi nghiên cứu: Diện tích:175.1 ha 
 

Ranh giới quy hoạch: khu vực bờ Tây sông Hàn, đoạn từ cầu Sông 

Hàn đến cầu Tiên Sơn – Thành phố Đà Nẵng. (Xem hình 0.1) 
 

3. Mục đích và mục tiêu nghiên cứu 
 
3. 1. Mục đích nghiên cứu: 
 
Mục đích đưa ra phương án tối ưu trong việc Tổ chức không gian cảnh 

quan khu vực bờ Tây sông Hàn, đoạn từ cầu Sông Hàn đến cầu Tiên 

Sơn – Thành phố Đà Nẵng. Đề xuất kiến nghị với chính quyền đô thị 

về việc áp dụng kết quả nghiên cứu hoặc đóng góp vào cơ sở lập Quy 

hoạch chi tiết xây dựng hai bờ sông Hàn – Thành phố Đà Nẵng. 
 

3.2. Mục tiêu nghiên cứu: 
 
-Xây dựng các nguyên tắc và tiêu chí tổ chức không gian cảnh 

quan khu vực nghiên cứu 
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-Phân vùng và giải pháp về tổ chức, thiết kế không gian cảnh 

quan khu vực nghiên cứu. 

 

-Tổ chức không gian cảnh quan điển hình khu vực đoạn từ Cầu 

Rồng đến cầu Trần Thị Lý. 
 

4. Nội dung nghiên cứu 
 
Dựa vào các nghiên cứu lý luận gắn với 3 yếu tố chiến lược, hình thành 

nên các tiêu chí kết hợp với nguyên tắc SMART. Đề xuất 3 mục tiêu 

chiến lược về kinh tế, bản sắc cộng đồng và môi trường. Phân vùng và 

định hướng phát triển không gian cảnh quan chung cho toàn tuyến, bằng 

cách đánh giá các tiêu chí và đưa ra giải pháp về tổ chức, thiết kế không 

gian cảnh quan khu vực nghiên cứu, đề xuất sử dụng đất cho khu vực 

nghiên cứu. Giải pháp chi tiết cho vấn đề tổ chức thiết kế không gian 

cảnh quan cho 3 khu vực chính. Tổ chức không gian cảnh quan điển 

hình cho khu vực đoạn từ Cầu Rồng đến cầu Trần Thị Lý. 

 

5. Cách tiế p cận và phƣơng pháp nghiên cứu 
 
5. 1. Cách tiế p cận 
 
Thu thập hồ sơ dữ liệu.thu thập các dữ liệu nghiên cứu đã có, xin 

ý kiến các chuyên gia, điều tra xã hội học. 
 

5.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 
 

5.2.1. Phƣơng pháp thu thập số liệ u 
 

5.2.2. Phƣơng pháp xin ý kiế n chuyên gia 
 

5.2.3. Phƣơng pháp điề u tra xã hội học 
 

5.2.4. Phƣơng pháp tổng hợp, phân tích, so sánh 
 

5.2.5. Phƣơng pháp kế thừa 
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6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễ n của đề tài 
 

Kết quả luận văn có thể được áp dụng thực tế làm căn cứ Lập Đồ 

án quy hoạch. Có thể ứng dụng mô hình Tổ chức, quản lý không 

gian cảnh quan tại những khu vực ven bờ sông có tính chất tương 

tự như sông Hàn – Thành phố Đà Nẵng. 

 

7. Cấu trúc luận văn 
 
Phần 1: Mở đầu 
 

Phần 2: Nội dung nghiên cứu 
 

Chƣơng 1: Tổng quan về kiến trúc cảnh quan khu vực bờ tây 

sông Hàn, thành phố Đà Nẵng và định hướng phát triển 
 

Chƣơng 2: Cơ sở khoa học và thực tiễn trong việc tổ chức không 

gian kiến trúc cảnh quan khu vực bờ tây sông Hàn, đoạn từ cầu 

sông Hàn đến cầu Tiên Sơn – thành phố Đà Nẵng 
 
Chƣơng 3: Đề xuất các giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh 

quan khu vực bờ tây sông Hàn, đoạn từ cầu sông hàn đến cầu Tiên Sơn 

– thành phố Đà Nẵng 
 

Phần 3: Kết luận và kiến nghị 
 

8. Từ viế t tắt 
 

PHẦN 2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 
 

CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KHÔNG GIAN CẢNH 

QUAN KHU VỰC BỜ TÂY SÔNG HÀN, THÀNH PHỐ ĐÀ 

NẴNG VÀ ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN 
 

1.1. Khái niệ m: 
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1.2 Giới thiệ u chung về Thành phố Đà Nẵng và quá trình 

hình thành của khu vực nghiên cứu 
 

Trải qua nhiều thời kỳ, khu vực kiến trúc cảnh quan ven bờ Tây 

sông Hàn đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, một dòng 

chảy bất tận từ quá khứ – hiện tại – tương lai. Khi nhìn từ quá khứ 

đến hiện tại, thông qua các công trình tiêu biểu của các thời kì, 

qua cảnh quan đặc sắc hai bên bờ sông, ta sẽ hình dung được 

tương lai thông qua các giá trị được tiếp nối. (xem hình 1.3) 

 

1.3. Thực trạng công tác Quy hoạch và phát triể n không 

gian cảnh quan ven sông Hàn thành phố Đà Nẵng 
 
1.3.1 Thực trạng các dự án 
 

Khu vực nghiên cứu cũng kết nối chặt chẽ với khu vực dân cư 

trung tâm thành phố ở phía Tây và phía bờ Đông thành phố qua 

các tuyến giao thông đường Lê Duẫn nối liền qua cầu sông Hàn, 

đường Nguyễn Văn Linh nối liền qua cầu Rồng, đường Duy Tân 

nối qua cầu Trần Thị Lý, đường 30 tháng 4, đường Xô Viết Nghệ 

Tĩnh nối qua cầu Tiên Sơn.Khu vực nằm trên các trục giao thông 

cảnh quan huyết mạch của thành phố (xem hình 1.5) 

 

1.3.2 Yế u tố kiến trúc cảnh quan: 
 
Khu vực sở hữu nhiều di tích văn hoá và kiến trúc của thành phố, khu 

vực bờ Tây mang tới vẻ đẹp đặc thù của Đà Nẵng.Có thể nói, trong 

bối cảnh phát triển kinh tế và tốc độ đô thị hóa ngày càng cao, khu 

vực cảnh quan bờ Tây sông Hàn đóng vai trò quan trọng về mặt cải 

tạo môi trường đô thị, là khu vực cảnh quan mở chính, đồng thời 

cũng là “lá phổi xanh” tại trung tâm của toàn thành phố Đà Nẵng 
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1.3.3 Yế u tố xã hội 
 
Khu vực nghiên cứu có nhiều ưu thế về địa hình, cảnh quan thẩm mỹ và 

điều kiện thuận lợi để dựng những sân khấu lớn nên những ngày lễ lớn, 

mùa lễ hội du lịch, khu vực được đầu tư xây dựng và khá thành công về 

mặt cảnh quan đô thị, đem lại bộ mặt cho thành phố Đà Nẵng, trong quá 

trình phát triển đẩy mạnh về du lịch. Tuy nhiên khu vực vẫn còn thiếu 

các không gian cảnh quan và công cộng kết nối cộng đồng. 

 

1.4 Thực trạng và tổ chức không gian cảnh quan khu vực bờ 

Tây sông Hàn, đoạn từ cầu Sông Hàn đế n cầu Tiên Sơn – 

thành phố Đà Nẵng 
 
1.4.1 Sử dụng đất 
 
Chưa có Quy hoạch chi tiết xây dựng hai bên bờ sông Hàn và chưa 

có thiết kế đô thị tại khu vực ven sông Hàn nên sự phát triển không 

gian cảnh quan tại khu vực ven sông Hàn mang tính tự phát, không 

được kiểm soát. Quy hoạch sử dụng đất chưa hiệu quả, chưa khai 

thác được các tiềm năng thế mạnh về địa hình không gian cảnh quan 

khu vực ven dòng sông Hàn nhằm quy hoạch một khu vực sinh hoạt 

cộng đồng hiện đại, tiện lợi và mỹ quan đô thị. 

 

1.4.2 Môi trƣờng 
 
Nước sông Hàn dưới chân cầu Nguyễn Văn trỗi bị nước thải ô nhiễm 

thải ra nên có màu sẫm hơn.Các dự án bất động sản ven sông khi xây 

dựng không có sự quản lý chặt chẽ, đổ đất xuống lòng sông Hàn 

cũng là một vấn nhất là trong thời kỳ biến đổi khí hậu như hiện nay. 

 

1.4.3 Tổ chức không gian cảnh quan  
Cảnh quan đô thị 
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- Cảnh quan bờ sông mất vệ sinh môi trường, chưa được đầu tư 

xây dựng ngăn nắp, sạch đẹp, tình trạng rác thải vứt bừa bãi nhiều 

gây ô nhiễm môi trường và mất cảnh quan ven sông. Thiếu cây 

xanh và những khoảng trống đô thị. 

 
- Các trục cảnh quan chính kết nối giữa đô thị và cảnh quan ven 

sông không được quan tâm và xuống cấp ảnh hưởng không nhỏ 

đến cảnh quan chung của thành phố, sự kết nối xuyên suốt giữa 

cảnh quan khu vực và các khu lân cận là chưa có. (xem hình 1.7) 
 

Thực trạng hạ tầng kỹ thuật 

 

-Hiện nay, quy hoạch giao thông chủ yếu là dành cho xe cơ giới, chất 

lượng lòng đường khá tốt, sạch sẽ, rộng, đảm bảo vai trò lưu thông. 

Tuy nhiên, hiện nay chưa có khu vực bãi đỗ xe cho người dân và 

khách tham quan. Mọi người đến đây phải để xe dưới lòng đường 

gây mất mỹ quan đô thị và không đảm bảo vấn đề bảo quản tài sản. 

 

1.4.4 Hình thái đô thị 
 

Hình thái đô thị 
 

- Thực trạng ngày càng nhiều công trình kiến trúc cao tầng 

là nguy cơ gây tình trạng vượt “ngưỡng sinh thái” hay thực trạng 

quy hoạch với lối chia lô mặt tiền đã phá vỡ cấu trúc cảnh quan 

tuyến ven sông (xem hình 1.9) 
 
- Không gian công cộng trong các khu vực dân cư ngày 

càng bị thu hẹp và lấn dần ra phía dòng sông, hình thái bờ sông đã 

thay đổi so với lịch sử (xem hình 1.10, hình 1.11) 
 

• Hình thái công trình kiến trúc 
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- Không gian công cộng như vỉa hè bị lấn chiếm do các hoạt 

động kinh doanh buôn bán của cư dân, đồng thời, hình bóng cây 

xanh trong các khu vực dân cư cũng rất ít (xem hình 1.12) 
 
- Khu vực với hình thái các công trình cao tầng tạo bóng 

mát cho con đường, nhưng có hình thái không gian công cộng hẹp 

và, cây xanh cũng rất ít và không đồng đều trên suốt tuyến đường 

(xem hình 1.13). Công trình ven đường 2/9 và tuyến Bạch Đằng 

tương đối khang trang nhưng không đồng đều về tầng cao và ngôn 

ngữ kiến trúc (xem hình 1.14). Mật độ xây dựng: mật độ xây dựng 

tương đối thấp phía bờ Tây là 75% 

 

1.4.5 Các hoạt động đô thị 
 
Hoạt đông thương mại, dịch vụ, du lịch: Lợi nhuận rất lớn từ 

thương mại dịch vụ, các công trình nhà ở có mặt tiền hướng ra 

sông đều được tận dụng ở kết hợp với kinh doanh buôn bán 
 
Hoạt động của cộng đồng dân cư và các hoạt động văn hóa ở 

khu vực: Những lễ hội chính của thành phố đều tập trung chủ yếu 

ở khu vực này. Là khu vực diễn ra lễ hội bắn pháo hoa quốc tế, tổ 

chức rất thành công trong nhiều năm 

 

1.4.6 Hoạt động xây dựng và quản lý 
 
Không gian đô thị chưa được tổ chức tốt, phân khu tổ chức cảnh 

quan hiện trạng đang chưa được rõ ràng, các không gian chức 

năng còn nhiều hạn chế. 
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1.5. Phân tích SWOT 
 

1.6. Những vấn đề cần nghiên cứu của khu vực 
 

Với những yếu tố văn hóa xã hội đặc trưng, nếu biết khai thác tốt, 

đây sẽ là một điều kiện thuận lợi trong việc tổ chức cảnh quan 

mang đậm dấu ấn bản sắc của cộng đồng ven bờ sông. 
 
Khu vực nghiên cứu có không gian cảnh quan mang đậm tính đặc 

thù là trục cảnh quan ven sông của một đô thị ven biển. Trong quá 

trình phát triển và đô thị hóa rất mạnh mẽ, nếu không có quy 

hoạch xây dựng phù hợp với tình hình phát triển, quy hoạch thiếu 

tính khoa học và chưa tận dụng được thế mạnh thì những hệ lụy, 

mặt trái để lại cho cảnh quan tự nhiên là rất nặng nề. 

 

1.7 Kế t luận chƣơng 1 
 

Theo xu hướng hội nhập mang tính toàn cầu hóa ngày nay việc 

giữ gìn và phát triển bản sắc là điều tất yếu. Trong công tác quy 

hoạch, xây dựng công trình và khai thác tài nguyên mặt nước cần 

phải cân đối với nhau, đảm bảo không phá vỡ không gian kiến trúc 

cảnh quan đô thị, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái. 
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CHƢƠNG 2: CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN TRONG 

VIỆC TỔ CHỨC KHÔNG GIAN CẢNH QUAN KHU VỰC 

BỜ TÂY SÔNG HÀN, ĐOẠN TỪ CẦU SÔNG HÀN ĐẾN 

CẦU TIÊN SƠN – THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 
2.1 Cơ sở lý luận về tổ chức không gian cảnh quan. 
 

2.1.1 Cơ sở thẩm mỹ: Yếu tố giác quan, Cơ sở lý thuyết, Cơ sở 

các quy luật về bố cục trong tổ chức không gian 
 
2.1.2 Cơ sở thiế t kế cảnh quan bờ sông 
 

Có 3 khái niệm được đưa ra thể hiện sự ảnh hưởng của mặt nước 

đến cảnh quan của khu vực: hình ảnh vật lý, chức năng và hoạt 

động, ý nghĩa và sự trải nghiệm. Tác động của yếu tố mặt nước 

trong quy hoạch đô thị. Các yếu tố mặt nước tự nhiên trong đô thị 

đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành sự cân bằng. 

 

2.2. Các yế u tố bối cảnh tác động đế n tổ chức không gian 

cảnh quan khu vực nghiên cứu: 
 
2.2.1 Điề u kiện tự nhiên: Yếu tố mặt nước dâng biến đổi theo 

điều kiện ảnh hưởng biến đổi môi trường ngày một tăng, sẽ khiến 

cho một số khu vực ven sông bị ngập, đặc biệt là khu vực phía 

Đông Nam của khu vực, ảnh hưởng đến kết cấu xây dựng nếu 

không có hướng quy hoạch bờ kè sông hợp lí. 
 
2.2.2 Điều kiện văn hóa-xã hội: Về không gian kiến trúc cảnh quan, 

các biểu hiện về sự thiếu gắn kết là rõ rệt như là hệ quả của những biến 

đổi về văn hóa-xã hội, và cơ cấu chức năng đất đai đô thị. Tương phản 

về kiến trúc và công trình xây dựng là biểu hiện rõ rệt về sự đứt đoạn 

không gian. Thiếu sống động trong không gian công cộng. 
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2.2.3 Điều kiện về kinh tế, đầu tƣ và du lịch: Hoạt dộng du lịch của 

toàn thành phố cao nhưng khu vực bờ Tây sông Hàn còn chưa được sôi 

động và hấp dẫn như những vị trí khác, và chưa đủ cạnh tranh. 

 

2.3. Cơ sở pháp lý 
 

2.4. Cơ sở kinh nghiệ m 
 

- Marina Bay Sands, Singapore (xem hình 2.4) 
 
- Cải tạo đô thị ven sông Hàn (xem hình 2.5) 
 
- Trung tâm kinh doanh Minato Mirai 21, thành phố 

Yokohama, Nhật Bản (xem hình 2.6) 

 

2.5. Cơ sở phân vùng cảnh quan 
 
2.5.1 Cơ sở phân vùng dựa trên phân tích khoa học: Dựa trên phân 
 
tích hiện trạng chương 1, phân tích theo 5 yếu tố Kelvin Lynch, phân 
 
tích hình ảnh Space syntax (Xem hình 2.10) 
 
2.5.2 Cơ sở phân vùng dựa trên nguyên tắc cơ bản trong tổ chức 
 

không gian: xem xét các mục tiêu khía cạnh để hình thành nên 

các 3 nhân tố lớn (tính bản sắc, tính nhân văn,tính sinh thái) trong 

cách thiết kế khu vực, những nhân tố này là tiền đề hình thành nên 

các tiêu chí quy hoạch cảnh quan cho khu vực 

 

2.6. Kế t luận chƣơng II 
 

Nghiên cứu các cơ sở trong việc thiết kế quy hoạch có vai trò 

cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn góp phần nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả công tác lập quy hoạch. Như cách phân tích tổng hợp các 

khía cạnh đầy đủ mà học viên đã cung cấp để đưa ra được một kết 

quả mang tính chính xác cao 
 
CHƢƠNG 3. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC KHÔNG 

GIAN CẢNH QUAN KHU VỰC BỜ TÂY SÔNG HÀN, ĐOẠN 
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TỪ CẦU SÔNG HÀN ĐẾN CẦU TIÊN SƠN – THÀNH PHỐ 

ĐÀ NẴNG 
 

3.1. Nguyên tắc và tiêu chí tổ chức không gian cảnh quan: 
 
Dựa trên 3 nhân tố mang tính bền vững đã nghiên cứu ở chương 2, về 

việc đánh giá không gian cảnh quan để ra giải pháp cho khu vực. Từ 
 
3 yếu tố chiến lược về tính bản sắc đã được phân tích ở chương 2, tính 

nhân văn, tính sinh thái, luận văn đã sử dụng các yếu tố như một tiền 

đề để hình thành các tiêu chí, kết hợp thêm nguyên tắc 

SMART.Từ đó học viên đề xuất ra 3 mục tiêu chiến lược: 

 

_Chiến lược 1 về kinh tế: thúc đẩy kinh tế khu vực bờ tây sông 

hàn dựa trên các tiềm năng sẵn có 

 

_ Chiến lược 2 về bản sắc và 

quan thân thiện và lƣu giữ 

 

cộng đồng: tạo dựng môi trƣờng cảnh 

những giá trị văn hóa đặc trƣng của 
 
cảnh quan khu vực ven sông 

 

_ Chiến lược 3 về môi 

sinh thái đi đôi với hệ 

 

trường: phát triể n những giá trị cảnh 

quan thống thân thiệ n với môi trƣờng 

 

3.2. Phân vùng và giải pháp về tổ chức, thiết kế không gian 

cảnh quan khu vực nghiên cứu. 
 
3.2.1 Phân vùng 3 khu vực 
 
Dựa trên việc đánh giá các tiêu chí ở trên. 3 khu vực được học viên 

cho điểm đánh giá lựa chọn từ điểm đánh giá lựa chọn, sẽ định hình 

nên các chức năng chính của khu vực đó mức điểm từ được chia theo 

cấp độ màu từ xanh nhạt đến đậm là mức điểm cao nhất. Từ các đánh 

giá tiêu chí, khu vực 1 đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để trở thành một 

khu vực trung tâm tài chính, khu vực 2 có số điểm cao về các tiêu chí 
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để hình thành một khu vực văn hóa dân cư, khu vực 3 mạnh hơn 

về các nhóm tiêu chí về cảnh quan môi trường. 

 

Khu vực 1: Khu phố tài chính thương mại: Chuyển đổi khu vực 

bờ kè cũ thành không gian ngoạn cảnh. 
 

Khu vực 2: Khu phố hội chợ: khu phố văn hóa biểu diễn, trái tim 

thành phố. Từ khu vực lịch sử, chợ Hàn xưa, chuyển đổi-phát 

triển tổ chức khu triễn lãm lớn, các sự kiện quốc tế, 
 

Khu vực 3: Khu vui chơi sáng tạo: bố trí các địa điểm công viên 

sáng tạo, khu vui chơi giải trí du lịch lớn 
 

3.2.2. Giải pháp về tổ chức, thiết kế không gian cảnh quan 

khu vực nghiên cứu. 

Ý tƣởng về phát triể n kinh tế : 
 

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ phát triển thương mại dịch vụ nhỏ 

lẻ kém thu hút sang loại hình phát triển thương mại dịch vụ theo 

hệ thống và có bản sắc riêng, tạo nên trung tâm hành chính CBD ở 

hướng Bắc của khu vực. Phát triển du lịch và dịch vụ gắn liền với 

bảo vệ môi trường sinh thái. 
 

Ý tƣởng phát triể n Xã Hội 
 

_Thay đổi sử dụng đất dàn trải thành sử dụng đất với chức năng ở 

hỗn hợp. Thiết kế các trung tâm đa dạng các chức năng nhằm đảm 

bảo bán kính phục vụ dân cư trong khu vực như trung tâm dịch vụ 

thương mại, trung tâm nghỉ dưỡng, trung tâm văn hóa 
 

_Tạo các không gian mở vừa tạo điểm nhìn thoáng ra khu vực bờ 

sông, tăng khả năng tiếp cận của cộng đồng và tự nhiên 
 

Ý tƣởng về Môi trƣờng cảnh quan: 
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_Về môi trường cảnh quan tự nhiên, thiết kế các điểm công viên 

dọc bờ sông, tạo nên cảnh quan cây xanh trong lòng khu đô thị, 

dân cư, thiết kế vườn trên mái các khu vực cao ốc. Hạn chế bê 

tông hóa khu vực bờ sông bằng cách thiết kế các đoạn kè mềm 

đan xen kè cứng, vừa tạo nên sự đa dạng độc đáo, đồng thời cũng 

gần gũi hơn với môi trường tự nhiên. Dựa trên sự tôn trọng hiện 

trạng và trên cơ sở nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của khu vực, 

từ đó phát triển các tiền đề để có được kết quả phát triển sử dụng 

đất mới cho khu vực phía Tây bờ sông Hàn (Xem hình 3.15) 
 

3.2.3 Đề xuất giải pháp chi tiế t cho vấn đề tổ chức thiết kế 

không gian cảnh quan cho 3 khu vực chính 
 
Điểm đặc biệt của thiết kế là nguyên tắc thiết kế bờ kè xuyên suốt 

dọc bờ sông với sự kết hợp giữa tính phong thủy với sự hiện diện 

của âm và dương, tính bổ sung của bờ kè là dương và tính khuyết 

của bờ kè là âm. Tạo nên một hình ảnh thiết kế cảnh quan với sự 

đối nghịch thú vị, nhưng bổ khuyết cho nhau. (Hình 3.16) 
 

Khu vực 1: khu phố tài chính thƣơng mại 

 

Ý tưởng là tạo nên các công trình công cộng bổ sung các dải bờ sông 

xen kẽ vào các không gian bờ kè, các công trình công cộng và không 

gian đi bộ, tạo nên các tuyến giao thông bờ kè để kết nối con người với 

mặt nước. Tạo nên ba địa điểm kè không gian mở trên sông (xem hình 

3.18). Những không gian công cộng được kết nối với trung tâm lịch sử. 

Phân bố các khu thể thao tạm thời và khu sân khấu trên dòng sông. (xem 

hình 3.19) Tái thiết chợ Hàn cũ, vốn là một khu chợ lịch sử, thành một 

khu vực sôi động nhưng vẫn mang nét văn hóa của khu vực bờ sông 

Hàn.Tạo nên quảng trường xanh cũng ở khu vực chợ Hàn, kết nối ra khu 

vực bờ sông, học viên đề xuất thiết kế quảng trường 
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xanh chính là một địa điểm không gian mở, điểm đón cảnh quan 

của khu vực. (xem hình 3.20).Đẩy mạnh phát triển khu vực tạo cơ 

hội tăng cường thu hút đầu tư, khách du lịch và nhấn mạnh trung 

tâm CBD (xem hình 3.20) 
 

Khu vực 2: khu phố hội chợ 
 

Giữa hai cây cầu biểu tượng của thành phố, cây cầu Rồng và 

câu cầu dây văng « Trần Thị Lý » thiết kế một khu vực dành riêng cho 

tổ chức các sự kiện lớn (tập trung biểu diễn trên không, tàu, chương 

trình đặc biệt trên sông)(xem hình 3.23). Khu gần công viên giải trí sẽ 

mở rộng thêm tiềm năng đa dạng của không gian này với những sự kiện 

lớn.(xem hình 3.24) Tạo một không gian công cộng mô phỏng theo 

quảng trường trung tâm hướng ra bờ sông. Sự kết nối người đi bộ và xe 

đạp trên sông gợi lại hình ảnh các thuyền mủng ngày xưa là phương tiện 

kết nối duy nhất hai bờ sông Hàn, hình ảnh dược thiết kế dựa trên các 

cấu trúc mới của bờ kè (xem hình 3.25). Sà lan trên sông và các khu khu 

vực kè sông được bố trí như một nơi để tổ chức sự kiện thu hút cộng 

đồng, mang lại điểm mới mẻ,sáng tạo cho khu vực. Hình dáng sà lan 

được thay đổi theo nội dung sự kiện, nhu cầu, mùa mang 
 
lại một góc nhìn vui nhộn và năng động. (xem hình 3.26)  
Khu vực 3: khu vui chơi sáng tạo 

 

Bố trí công viên hợp lưu, nơi hội tụ duy nhất những tầm nhìn phong phú 

về phía các dãy núi và về phía đô thị, nơi đây là trung tâm kết nối hai 

khu vực. Khu vực kết nối với không gian công viên giải trí hiện hữu 

rộng lớn (xem hình 3.27) Kết hợp với những không gian xanh rộng lớn 

hiện hữu ở hai bên cầu Nguyễn Văn Trỗi, toàn bộ khu đề xuất là một 

công viên nước đô thị đặc biệt và duy nhất trên toàn Việt Nam. 
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(Xem hình 3.28) Một không gian thuận lợi cho việc phát triển 

những nhu cầu giải trí của đô thị: công viên vui chơi, nhà hàng, 

café – bia hơi, nghệ thuật đường phố, sân khấu ngoài trời… (Xem 

hình 3.29). Tạo sự đa dạng bằng cách thiết kế ý tưởng kè cứng 

đón thuyền bè ở khu vực điểm đón của đảo, thuận tiện cho việc 

tiếp cận (xem hình 3.31) 

 

3.3 Tổ chức không gian cảnh quan điể n hình khu vực 

đoạn từ Cầu Rồng đế n cầu Trần Thị Lý. 
 
3.3.1. Ý tƣởng giải pháp về sử dụng đất 
 

Tuyến đường với chức năng là tuyến cảnh quan quan trọng nhất 

cũng là tuyến du lịch của thành phố nên cần có nhiều không gian 

công cộng cũng như các công trình phục vụ cho nhu cầu du lịch. 

Vị trí khu vực triển khai chi tiết là tuyến ven sông từ cầu Nguyễn 

Văn Trỗi đến cầu Trần Thị Lý. (xem hình 3.32). Thiết kế đô thị 

cần hướng đến sự đa dạng và tạo điều kiện cho cư dân có nhiều 

lựa chọn về sử dụng về hoạt động khuyến khích tạo lập được 

nhiều chức năng khác nhau. Hướng thiết kế sử dụng đất khu vực 

cũng cần sự sáng tạo với những giải pháp mới,bổ sung cho đô thị 

sự đa dạng,phong phú và chuyển biến các không gian chức năng 

thành những nơi chốn đáng ghi nhớ, có giá trị về nghệ thuật. 

 

3.3.2. Ý tƣởng giải pháp về giao thông: 
 
Mở rộng tuyến đường Bình Minh 5, Bình Minh 8. Những vị trí chức 

năng mới dọc bờ sông được kết nối bằng bè nổi, tránh bê tông hóa bờ 

sông (Xem hình 3.33). Kết hợp các cây cầu vượt từ các địa điểm cao ốc 

hỗn hợp chung để kết nối hai bên đoạn đường 2/9, tiếp cận ra khu vực 

dạo bộ ven sông Hàn (xem hình 3.34). Thiết kế mặt cắt cho 3 loại đường 

chính trong khu vực triển khai chi tiết là tuyến đường 2/9 và 
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mặt cắt cho đường Bình Minh. Quy định chiều rộng và vị trí bố trí 

cây xanh hợp lý cho tuyến đường sẽ là một hướng dẫn quy hoạch 

chặt chẽ đảm bảo trong tương lai khi quy hoạch giao thông khu 

vực (Xem hình 3.35, hình 3.36). Ở vị trí khu vực đối diện các 

công viên nổi thu nhỏ, sẽ thiết kế các dạng cầu gỗ vật liệu thiên 

nhiên để kết nối đến các công viên sinh thái lớn ở vị trí ngoài của 

khu vực sông (Xem hình 3.37, hình 3.38). 

 

3.3.3. Ý tƣởng giải pháp về kiến trúc : 
 
Hình thức kiến trúc được áp dụng cho dãy cao ốc phía Tây của đường 

Bạch Đằng với các chức năng hỗn hợp chung, kiến trúc hiện đại nhưng 

vẫn hài hòa với các công trình cũ, thân thiện với cảnh quan xung 

quanh,xây dựng phải hướng đến kiến trúc xanh, không gây ảnh hưởng 

xấu tới môi trường sinh thái và giữ gìn được bản sắc văn hóa,đồng thời 

tăng tính sinh thái cho các tòa nhà với các vật liệu mặt ngoại là gỗ,hoặc 

mang màu sắc nâu, vàng,...(xem hình 3.39).Cân nhắc về tầng cao công 

trình, sao cho tạo được một hình dáng hài hòa và phù hợp với tổng thể 

không gian chung,tầng cao được áp dụng là từ 6-7 tầng (xem hình 

3.40).Hình ảnh ý tưởng bố trí mặt đứng các công trình phức hợp ở khu 

vực này nhưng vẫn tạo mảng xanh và hướng nhỉn ra khu vực bờ sông. 

Tạo nên đường viền đẹp cho khu vực bờ sông (Xem hình 3.41) 

 

3.3.4.Ý tƣởng giải pháp về cảnh quan : 
 
Bố trí cây xanh trên hành lang quản lý dòng sông. Phục hồi cảnh quan tự 

nhiên gần gũi thân thuộc trong đô thị cần thúc đẩy hình thái dòng sông 

đô thị với tính đa cấp tự nhiên xem xét tính liên tục với môi trường của 

khu vực ven sông, tạo nên cảnh quan các công viên sinh thái nhân tạo 

ven sông (xem hình 3.42). Trên các dãy công viên ven sông, bố trí dạng 

bè nổi trồng cây cảnh quan độc đáo, tạo hiệu ứng đèn 
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chiếu sáng vào ban đêm để tăng tính hấp dẫn cho khu vực. (xem hình 

3.43), cư dân sống tại thành phố không đi bộ trên vỉa hè nữa vì nhiệt 

độ quá cao, và sự biến đổi dần dần thói quen đi lại (chuyển từ xe máy 

sang xe hơi có điều hòa) càng làm tăng lên hiện tượng các con phố 

khô cằn, quá nóng. Thành phố Đà Nẵng và sự mở rộng nhanh chóng 

của nó như các thành phố khác đều bị tác động bởi hiện tượng này. 

Một mô hình mới cần được sáng tác. Nhất định bóng râm trên các 

con phố phải quay lại tận khu vực trung tâm này và trên những vỉa hè 

của toàn bộ khu vực nghiên cứu. (xem hình 3.45) 

 

3.3.5. Ý tƣởng giải pháp về không gian công cộng 
 

Các khu vực không gian mở ven sông sẽ ở dạng bè nổi, tránh bê 

tông hóa lòng sông, nhưng vẫn giữ được các hoạt động vui chơi 

giải trí. Có thể thay đổi các hoạt động theo từng mùa lễ hội của Đà 

Nẵng. (Xem hình 3.46). Ở vị trí dọc sông đoạn từ cầu Rồng đến 

cầu Trần Thị Lý, bố trí các loại kè khác nhau. Giải pháp kè chắn 

dọc sông theo hướng đê nhiều lớp và kết hợp bê tông và vật liệu 

hữu cơ khác, tạo cho bờ sông mềm mại và quyến rũ, trở thành một 

đặc trưng cảnh quan riêng của khu vực. (xem hình 3.47) 
 
Tạo lập cảnh quan sinh thái, công viên ngập gần khu vực cầu Trần 

Thị Lý vì công viên này mang tính nhân văn có sức hút đối với cư 

dân đô thị và du khách về mặt cảnh quan của một không gian công 

cộng đầy bản sắc. 

 

3.3.6. Ý tƣởng về hạ tầng môi trƣờng 
 
Để tạo nên sự đồng nhất cảnh quan cho một khu vưc lớn nhưng lại tránh 

tình trạng tạo nên sự nhàm chán bằng cách thiết kế các khu cảnh quan 

khác nhau, học viên đề xuất liên kết các khu vực các quan khác nhau 

bằng một loại hình vật liệu chung cho toàn tuyến: Quy định về 
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loại hình khóm cây trồng,quy định về vật liệu đi trên đường đi 

dạo, quy định về lối đi bộ ven sông(xem hình 3.48). Tổ chức bố trí 

không gian trũng, không gian bằng phảng, chòi nghỉ, ban công 

 

3.3.7. Ý tƣởng về kinh tế-xã hội 
 

Chuyển đổi chức năng Cảng thành cảng du lịch, từ đó kết nối với 

địa phương khác như…để tạo nên những chuyến du lịch ngắn 

ngày cũng như dài ngày để thu hút du khách cũng như người dân 

địa phương. Sự hòa trộn các tiểu vùng đặc trưng thành một tổng 

thể khu vực đô thị đa dạng các hoạt động sẽ tạo nên sự hấp dẫn 

mang đậm chất văn hóa cho khu vực. Truyền bá sản phẩm du lịch 

ven sông theo hướng sinh thái nhưng vô cùng hấp dẫn 

 

3.3.8 Kết luận chƣơng 3 : 
 
Thông qua việc nghiên cứu quan sát qua các chuyến đi thực địa, để 

có được những dữ liệu đã đưa ra ở chương 1 và việc phân tích các 

báo cáo nghiên cứu, các cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất phân 

vùng cũng như mục tiêu được hình thành ở chương 3, học viên đã 

đưa ra những nhận định mang tính thực tiễn để thực hiện các khuyến 

nghị giải pháp thiết thực cho khu vực nghiên cứu. Các giải pháp này 

rất độc đáo bởi vì nó có một mô hình mới về thu hút đầu tư và phát 

triển bền vững. Các giải pháp này sẽ đóng vai trò xúc tác cho công 

cuộc phát triển của khu vực bờ Tây sông Hàn qua một hệ các nguyên 

tắc thiết kế của Cơ hội, Gắn kết và Sinh thái. 

PHẦN 3. PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
 
Kế t luận : Trên cơ sở các nội dung phân tích nêu trên, luận văn 

xác định được các vấn đề bất cập cần giải quyết, từ đó và đưa ra 

các mục tiêu và giải pháp cụ thể để thực hiện mục tiêu: 
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Kết quả 1: xây dựng các nguyên tắc và tiêu chí tổ chức không gian 

cảnh quan khu vực bờ Tây sông Hàn, đoạn từ cầu sông Hàn đến cầu 

Tiên Sơn. Quy hoạch đô thị phải lấy con người làm trung tâm của 

mọi sự phát triển, đồng thời để có được sự phát triển bền vững cần 

quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái; phải tăng cường 

không gian cây xanh, mở rộng các không gian mở giao lưu cộng 

đồng đáp ứng các nhu cầu thiết yếu trong đời sống của người dân. 
 
Kết quả 2: Phân vùng và định hướng các giải pháp về tổ chức, thiết kế 

không gian cảnh quan khu vực nghiên cứu. Tổ chức không gian cảnh 

quan theo định hướng phát triển du lịch phải dựa vào đặc điểm của từng 

khu vực để có thể phân vùng không gian thích hợp, mỗi không gian sẽ 

tập trung phát huy thế mạnh riêng của mình. Xây dựng các khu dịch vụ 

du lịch thành một hệ thống liên kết các khâu liên hoàn, tạo thành một thể 

thống nhất trên toàn tuyến đường. Nhưng lại chứa đựng các chức năng 

đa dạng và hỗn hợp để gia tăng tính hấp dẫn. Thiết kế cảnh quan tạo 

không gian mở, không gian cộng đồng cũng là một yếu tố thúc đẩy phát 

triển kinh tế, quảng bá văn hóa và lưu giữ các giá trị hữu hình của vấn đề 

xã hội. Mục tiêu kinh tế, và văn hóa là những yếu tố bổ trợ cho mục tiêu 

sinh thái cảnh quan, và ngược lại yếu tố cảnh quan cũng là một yếu tố 

thúc đẩy phát triển những mục tiêu khác 
 

Kết quả 3: Tổ chức không gian cảnh quan khu vực điển hình đoạn 

từ cầu Rồng đến cầu Trần Thị Lý. Việc này nhằm đề xuất được 

phương án cụ thể, chi tiết cho khu vực, nhằm có cái nhìn tổng thể 

cho cả khu và định hướng về tương lai. Các giải pháp bảo vệ, tôn 

tạo khu vực có giá trị văn hóa, lịch sử, chợ Hàn, khu vực quảng 

trường ở phía Nam, khu vực hành chính ở hướng Bắc,… trở thành 

những điểm nhấn cảnh quan trên tuyến đường. 
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Kiến nghị: 
 
Chính quyền cần tuyệt đối không tạo điều kiện cho những dự án lấn 

chiếm không gian chung và bờ sông của người dân. Nên chọn những 

khu vực hợp lý để giao đất xây dựng dự án tạo cơ hội cải thiện kinh 

tế du lịch, phần còn lại ưu tiên cho các không gian sinh hoạt cộng 

đồng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Như vậy 

sẽ tạo nên sự cân bằng giữa lợi ích cộng đồng địa phương và phát 

triển kinh tế du lịch.Cần quan tâm xây dựng một đội ngũ hướng dẫn 

viên chuyên nghiệp, hình thành mạng lưới hướng dẫn viên không 

chuyên xuất thân từ chính những người dân bản địa. Tổ chức các sự 

kiện văn hóa, thể thao và du lịch gắn với sông nước. Bên cạnh loại 

hình du lịch văn hóa, có thể thiết kế các chương trình kết hợp thưởng 

thức ẩm thực địa phương với ngắm cảnh sông trên các chuyến tàu 

nhà hàng, tổ chức tham quan công viên sinh thái nổi trên sông... 

 

Cần chú ý không chỉ khai thác và sử dụng, phát triển du lịch đường sông 

cần chú trọng tu bổ, cải thiện cơ sở vật chất để lưu giữ giá trị văn hóa 

lịch sử, bảo vệ môi trường và phát triển giá trị thương mại. Luận văn 

đưa ra phương án quy hoạch nhằm góp phần đạt được các mục tiêu đề 

ra, tạo tiền đề cho sự phát triển của khu vực trong tương lai. 
 

Để thuận lợi cũng như nhanh chóng đạt được những mục tiêu đề 

ra của luận văn, thì vai trò của chính quyền địa phương và người 

dân không thể thiếu. Trong đó kiến nghị chính quyền địa phương 

quản lý chặt chẽ tình hình xây dựng, quản lý tầng cao trong khu 

vực, đặc biệt quanh các công trình có giá trị. Tương lai, cần có 

chính quyền đứng ra tổ chức cũng như phối hợp với người dân 

hình thành các hoạt động mới trong khu vực.



 


