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PHẦN 1 : MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Khu vực nghiên cứu thuộc một phần khu trung tâm thành phố Biên Hoà hiện hữu. 

Nơi đây, tập trung nhiều các đặc điểm về cảnh quan, kiến trúc đặc trưng của đô thị và 

giá trị về mặt cảnh quan có sự ảnh hưởng lớn đến bộ mặt phát triển của thành phố. Đây 

còn là nơi có cộng đồng người Hoa tập trung sinh sống sớm nhất. Trải qua giai đoạn 

Pháp thuộc các đường nét kiến trúc và nét văn hoá của cộng đồng người dân tại đây còn 

tồn tại đến nay tại thành phố Biên Hoà  

Đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng 1/10.000 Thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đồ án điều chỉnh quy hoạch 

chi tiết xây dựng TL 1/2000 phường Hòa Bình - phường Thanh Bình, đã xác định hướng 

phát triển khu vực trục đường Nguyễn Văn Trị dọc sông Đồng Nai là trục cảnh quan 

cây xanh mặt nước kết hợp là khu trung tâm công cộng – thượng mại dịch vụ đô thị, là 

trục kết nối nhiều chức năng đa dạng của đô thị. Trục này có chức năng hòa hợp giữa 

khu dân cư đô thị với không gian ven sông, hành lang xanh đô thị dọc theo sông Đồng 

Nai là nơi nghỉ ngơi và diễn ra các hoạt động công cộng của cư dân đô thị. 

Tuy nhiên, hiện tại khu vực này vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề. 

Thực tế hiện nay cho thấy các định hướng quy hoạch và phân vùng trong quy hoạch 

đã cũ và không còn phù hợp theo kịp tốc độ phát triển hiện nay của thành phố Biên Hòa.  

Về mặt không gian cảnh quan đô thị chưa được tổ chức tốt, tổ chức phân khu về 

cảnh quan hiện nay đang chưa được thực hiện.  

Trục cảnh quan kết nối giữa khu dân cư đô thị và cảnh quan ven sông không được 

quan tâm. Bên cạnh đó, mạng lưới giao thông chưa đồng bộ cũng góp phần ảnh hưởng. 

Về vị trí, khu vực nghiên cứu có được nhiều lợi thế về cảnh quan với diện tích tiếp 

giáp mặt sông Đồng Nai trải dài khoảng 1.3km. Nhưng chưa có một giải pháp cụ thể 

nghiên cứu tổ chức trục cảnh quan hợp lý để khai thác tiềm năng này. Về cảnh quan cây 

xanh còn đơn điệu, chưa được tổ chức quy hoạch rõ ràng. 

Qua các phân tích trên là lý do cho việc nghiên cứu của đề tài “Tổ chức không gian 

cảnh quan một phần trung tâm hiện hữu phường Hòa Bình, Thanh Bình, Thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai” đề xuất giải pháp phân vùng và định hướng, tổ chức cảnh quan duy 
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trì và chuyển tải các giá trị kiến trúc đô thị đặc trưng trong bối cảnh phát triển mở rộng, 

sự cân bằng giữa các giá trị cũ và mới tại khu vực nghiên cứu. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Qua việc đánh về bối cảnh của đô thị, các cơ sở khoa học, nhằm đưa ra giải pháp tổ 

chức không gian cảnh quan, nhằm khai thác được tiềm năng về không gian cảnh quan 

tại vị trí nghiên cứu. Theo đó, luận văn tập trung vào các mục tiêu chính sau: 

Mục tiêu 1: Phân vùng và định hướng không gian cảnh quan khu vực nghiên cứu. 

Mục tiêu 2: Tổ chức không gian và kết nối các trục cảnh quan trong khu vực ven 

sông Đồng Nai phù hợp với định hướng quy hoạch chung. 

Mục tiêu 3: Đề xuất các giải pháp trục cảnh quan ven sông. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

Dựa trên cơ sở các phương pháp tiếp cận khoa học như: 

- Phương pháp quan sát: là phương pháp thu nhận thông tin về đối tượng nghiên 

cứu bằng tri giác trực tiếp đối tượng và các nhân tố khác có liên quan đến đối tượng. 

Thu thập thông tin thực tiễn, kiểm chứng các lý thuyết, các giả thuyết đã có, so sánh 

đối chiếu các lý thuyết với thực tế hiện trạng. 

- Phương pháp lịch sử: là thông qua các nguồn tư liệu để nghiên cứu và phục dựng 

đầy đủ các điều kiện hình thành, quá trình ra đời.  

Là phương pháp tái hiện trung thực quá khứ hình thành của khu vực nghiên cứu, 

theo đúng trình tự thời gian và không gian như nó đã từng diễn ra. 

- Phương pháp phân tích – tổng hợp, hệ thống: dựa trên nguồn thông tin sơ cấp và 

thứ cấp thu thập được từ những nghiên cứu trước đây xây dựng luận cứ để chứng minh 

các giả thuyết đề ra. 

- Phương pháp bản đồ: thể hiện vị trí địa lý của khu vực nghiên cứu trong đơn vị 

hành chính. Chồng ghép các bản đồ thể hiên đánh giá hiện trạng của khu vực. 

- Phương pháp hình thái học: phân tích sự hình thành, phân tích ưu, nhược điểm của 

đối tượng nghiên cứu, từ đó đưa ra các định hướng phát triển khu khu vực. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Giới hạn phạm vi nghiên cứu 

Giới hạn về không gian: khu vực nghiên cứu thuộc một phần khu trung tâm hiện 

hữu thành phố Biên Hòa, trong địa bàn các phường Hòa Bình, phường Thanh Bình. Bao 
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gồm các khu dân cư, thương mại dịch vụ, cây xanh, không gian mặt nước và lòng sông 

có chiều rộng khoảng 50-100m, cụ thể như sau: 

- Phía Bắc: Giáp Đường cách mạng tháng 8, giáp phường Quang Vinh. 

- Phía Nam: Giáp sông Đồng Nai. 

- Phía Tây: Giáp đường Nguyễn Ái Quốc, cầu Hoá An. 

- Phía Đông: Bao Gồm 1 phần phía Nam của phường Thành Bình, cắt ngang bởi 

đường Cách Mạng Tháng 8 và quảng trường Sông Phố. 

Giới hạn về thời gian: phạm vi nghiên cứu của luận văn có giới hạn thời gian được 

xác định căn cứ theo quy hoạch chung của thành phố Biên Hòa đến năm 2030, định 

hướng đến 2050. 

Giới hạn về nội dung: Nội dung nghiên cứu các vấn đề liên quan đến tổ chức không 

gian cảnh quan tại khu vực ven sông Đồng Nai.  

Đối tượng nghiên cứu là không gian cảnh quan tại khu vực nghiên cứu. 

5. Cấu trúc luận văn 

Trên cơ sở mục tiêu nghiên cứu và giới hạn đề tài nghiên cứu, luận văn có bố cục 

thành 3 phần : 

Phần Mở đầu: giới thiệu về tính cấp thiết của đề tài, giới hạn phạm vi nghiên cứu 

và phương pháp nghiên cứu.  

Phần nội dung nghiên cứu: 

Chương 1: Tổng quan về tổ chức không gian cảnh quan một phần khu trung tâm 

hiện hữu phường Hòa Bình – Thành Bình thành phố Biên Hòa và các vấn đề nghiên cứu 

liên quan. 

Chương 2: Cơ sở khoa học cho tổ chức không gian cảnh quan một phần trung tâm 

hiện hữu phường Hòa Bình – Thanh Bình, thành phố Biên Hòa. 

Chương 3: Giải pháp tổ chức không gian cảnh quan một phần trung tâm hiện hữu 

thành phố Biên Hòa. 

Phần Kết luận và kiến nghị 

6. Các tài liệu, các nghiên cứu liên quan đến tổ chức không gian tại khu vực ven 

sông Đồng Nai 

Nghiên cứu tổ chức không gian khu vực ven sông Sa Đéc thành phố Sa Đéc, tỉnh 

Đồng Tháp, tác giả Phạm Quốc Khánh, 2016. Tài liệu này phân tích sâu và chỉ ra được 
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các giá trị trong bối cảnh hiện trạng của khu vực, những tiềm năng và thách thức của đô 

thị ven sông. Tận dụng được lợi thế cảnh quan sông nước miền Tây và đặc trưng của 

kiến trúc truyền thống. Tài liệu còn đưa ra được các giải pháp cải tạo chỉnh trang và bảo 

tồn các công trình cổ tại khu vực. 

Luận văn“Tổ chức không gian cảnh quan khu vực chợ Biên Hòa” – Trường Ân. 

Nghiên cứu này đưa ra được các giá trị về mặt kiến trúc và tập chung khai thác tổ chức 

không gian cảnh quan quanh khu vực chợ Biên Hòa. Tuy nhiên lại chưa thể hiện được 

sự gắn kết các vùng cảnh quan lân cận. 

PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC KHÔNG GIAN CẢNH QUAN 

MỘT PHẦN TRUNG TÂM HIỆN HỮU PHƯỜNG HÒA BÌNH – THANH BÌNH 

THÀNH PHỐ BIÊN HÒA VÀ CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 

1.1. Các khái niệm liên quan đến tổ chức không gian cảnh quan 

Từ các khái niệm liên quan luận văn cũng đưa ra một khái niệm riêng về tổ chức 

không gian cảnh quan là việc định hướng của con người nhằm mục đích tạo nên một 

không gian bao gồm các thành phần của đô thị và tạo sự cân bằng hài hòa nhằm phục 

vụ cho các hoạt động của người dân trong đô thị. 

Quy luật tổ chức không gian: 

• Cơ sở bố cục cảnh quan. 

• Tạo hình không gian. 

Các quy luật bố cục cơ bản như: quy luật về đường trục bố cục, quy luật bố cục đối 

xứng, quy luật bố cục không đối xứng, quy luật tỷ lệ không gian, quy luật về sự đồng 

nhất và sự tương tự, quy luật về sự tương phản, quy luật sáng tối và quy luật về màu sắc. 

1.2. Tổng quan bối cảnh về thành phố Biên Hòa và khu vực nghiên cứu 

Thành phố Biên Hòa là một trung tâm hành chính, kinh tế - xã hội quan trọng của 

tỉnh Đồng Nai, nơi đây được môi trường – tự nhiên ưu đãi mưa thuận gió hòa, thời tiết 

thuận lợi, với bề dày lịch sử hình thành đến nay có nhiều nét văn hóa truyền thống còn 

được gìn giữ. 

Đánh giá bối cảnh chung của thành phố Biên Hòa cho luận văn có thể nhìn được bao 

quát các vấn đề đang tồn tại, tiềm năng phát triển của khu vực nghiên cứu, xác định 

được các yếu tố nền tảng ảnh hưởng tới việc tổ chức không gian cảnh quan.  
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Nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội tại thành phố Biên Hòa có nhiều tích cực, phát 

triển mạnh các ngành kính tế mũi nhọn. Nhưng phát triển còn chưa đồng bộ hạ tầng đô 

thị chưa theo kịp sự phát triển, sự gia tăng dân số đột biến gây ảnh hưởng không nhỏ 

đến môi trường sống. 

1.3. Thực trạng phát triển không gian cảnh quan khu vực nghiên cứu 

Phân tích hình thái không gian đô thị 

Về hình thái cây xanh – mặt nước: Thời kỳ đầu hình thành, khu vực nghiên cứu của 

luận văn có tỉ lệ cây xanh chiếm hầu hết diện tích, qua các giai đoạn phát triển đến nay, 

tuy diện tích có giảm chủ yếu do chuyển mục đích sử dụng sang đất ở, nhưng hiện nay 

cây xanh tai đây vẫn chiếm khoảng 40.5% so với các khu vực lân cận.  

Về hình thái giao thông: Trước đó ở giai đoạn thời Pháp thuộc hệ thống giao thông 

đã được định hình nhất là đối với khu vực chợ Biên Hòa, đã xác định các tuyến giao 

thông liên tỉnh, giao thông khu vực và giao thông nội bộ. Đến nay do tốc độ gia tăng 

dân số quá nhanh đồng thời với việc quy hoạch định hướng quy hoạch chưa theo kịp 

dẫn đến các khu vực mới hình thành không có được hệ thống giao thông rõ ràng. 

Về hình thái lô đất: việc quy hoạch và xây dựng được đâu tư được quan tâm qua các 

giai đoạn phát triển, tại vị trí khu vực chợ Biên Hòa hiện nay các lô thửa đa phần được 

định hình cố định và ít thay đổi. 

Hình thái công trình: Cộng đồng người Hoa tại thành phố Biên Hoà đã tạo nên nét 

đặc trưng riêng của các công trình kiến trúc tại khu vực. Đến giai đoạn thời Pháp thuộc 

kéo dài dẫn đến kiến trúc tại khu vực có sự thay đổi lớn về hình thái, các dãy nhà phố 

cao liền nhau ban công băng ngang. Hiên nay, các công trình hiện đại xây mới với kiến 

trúc hiện đại phá cách nhưng không hài hòa với hình thức kiến trúc chung của khu vực. 

Hình thái không gian công cộng: Không gian công cộng trong khu vực nghiên cứu 

của luận văn chủ yếu ở tại công viên Nguyễn Văn Trị, còn trong đô thị không gian công 

cộng và bán công cộng đang dần bị thu hẹp do quá trình đô thị hóa, mật độ xây dựng 

tăng, không gian công cộng trên các vỉa hè bị lấn chiếm sử dụng vào mục đích khác. 

Tương lai cần các dự án cải tạo hoặc xây mới các không gian cũ nhằm khai thác hiệu 

quả không gian công cộng tại khu vực. 

Hình thái hoạt động: Các khu vực có hoạt động ngày và đêm đa dạng phần lớn tập 

trung tại khu vực chợ Biên Hòa và công viên Nguyễn Văn Trị. Những hoạt động buôn 
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bán tự phát và lấn chiếm không gian trên hầu hết các trục đường trong khu vực. Định 

hướng tập chung phát triển không gian cảnh quan, tổ chức các hoạt động một cách bài 

bản để thu hút được người dân trong và ngoài thành phố đến đây. 

1.4. Các vấn đề tồn tại về phát triển không gian cảnh quan khu vực nghiên cứu 

Phân vùng và định hướng phát triển không gian trong đồ án quy hoạch chung tại 

khu vực nghiên cứu. 

Các định hướng phát triển tại khu trung tâm thành phố đến nay đã không còn phù 

hợp, dẫn đến quá trình lập quy hoạch phân khu gặp nhiều khó khăn và kéo dài. Cụ thể 

như: 

• Những thách thức trong quá trình phát triển thành phố 

• Tốc độ phát triển đô thị 

• Nhận thức người dân 

• Vấn đề phân vùng và định hướng cảnh quan không gian 

Khu vực nghiên cứu của luận văn có vị trí sở hữu một công viên bờ sông Nguyễn 

Văn Trị có diện tích lớn và cạnh dài tiếp giáp trực tiếp với sông Đồng Nai khoảng 1.3km 

bờ sông, qua nhiều giai đoạn phát triển có những giá trị đặc trưng riêng về văn hóa – xã 

hội, kiến trúc của khu vực. Là một ưu điểm nhưng việc quy hoạch lại thiếu và chưa đề 

xuất một nghiên cứu cụ thể nào về việc tổ chức không gian cảnh quan cho khu vực này. 

Tổ chức không gian và kết nối các trục cảnh quan 

Trong đồ án quy hoạch chung thành phố Biên Hòa được duyệt. Điều chỉnh quy 

hoạch chi tiết 1/2000 phường Hòa Bình – Thanh Bình. Không đề cập nhiều đến giải 

pháp tổ chức không gian cảnh quan của khu vực nghiên cứu, mà chỉ dừng lại như một 

thành phần nhỏ trong giải pháp thiết kế đô thị. Đây là việc cần thiết, tuy nhiên thời gian 

qua chưa được quan tâm thực hiện.   

Cần có giải pháp đề xuất cụ thể 

- Hiện nay, tình trạng thay đổi, sửa chữa tự ý vẫn sảy ra. 

- Công tác tổ chức quản lý các hoạt động chưa chặt chẽ. Dẫn đến việc ô nhiễm 

môi trường 

- Vấn đề hiện nay của khu vực là chưa đưa ra một giải pháp mô hình cụ thể. Việc 

phân vùng và các định hướng cảnh quan tại khu vực chưa được quan tâm đến 

trong các đồ án quy hoạch chung của thành phố Biên Hòa. 
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1.5. Kết luận chương I 

Thành phố Biên Hoà đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển. Nơi lưu giữ nhiều 

giá trị kiến trúc, văn hoá xưa gắn liền với sự hình thành và phát triển của thành phố. 

Tuy nhiên với thực trạng phát triển hiện tại đang phải đối mặt với nhiều vấn đề và 

thách thức:  

Việc đô thị hoá nhanh làm cho các định hướng và phân vùng trở nên không còn phù 

hợp, công tác phân vùng cảnh quan giúp luận văn có được sự phân tích chi tiết cho từng 

khu vực, giúp ích trong công tác quản lý và nâng cao tính khả thi cho các phương án đề 

xuất tổ chức không gian cảnh quan. 

Tổ chức không gian cảnh quan hiện tại chưa được nghiên cứu, các giải pháp còn 

nhiều hạn chế; công tác quản lý và tổ chức không gian cảnh quan đô thị cần đưa ra giải 

pháp đề xuất căn cứ sát theo bối cảnh hiện tại, làm tăng các giá trị về không gian cảnh 

quan của toàn đô thị.  

Việc đưa ra một giải pháp về tổ chức cảnh quan tại một vị trí cụ thể và các trục cảnh 

quan nhằm chi tiết hóa tăng cường khả năng thực thi quy hoạch và khai thác sử dụng 

hợp lý cảnh quan khu vực.  

CHƯƠNG 2 : CƠ SỞ KHOA HỌC CHO TỔ CHỨC KHÔNG GIAN CẢNH 

QUAN MỘT PHẦN TRUNG TÂM HIỆN HỮU PHƯỜNG HÒA BÌNH – 

THANH BÌNH, THÀNH PHỐ BIÊN HÒA  

2.1. Cơ sở lý luận 

Nguyên tắc phân vùng có thể áp dụng nhiều nguyên tắc phân vùng cơ bản như: 

- Nguyên tắc lịch sử : Sử dụng nguyên tắc này sẽ làm rõ hơn đặc điểm cảnh quan 

của từng phân vùng, từng khu vực khác nhau. 

- Phân tích tổng hợp và toàn vẹn lãnh thổ : giữa các vùng, các bộ phận có mối 

quan hệ gắn kết nhờ dòng trao đổi vật chất và năng lượng. 

Các phương pháp phân vùng 

Trong phân vùng phương pháp phân tích yếu tố nổi trội và phương pháp chồng ghép 

các bản đồ thể hiện được đặc trưng của khu vực nghiên cứu và luận văn sử dụng phương 

pháp này để phân tích sâu các đặc trưng hay tính nổi trội để xác định được yếu tố phân 

vùng. 

Các tiêu chí phân vùng không gian 
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Dựa trên các cơ sở nghiên cứu đã được phân tích tổng quan ở chương 1, các phân 

tích về bối cảnh sự hình thành, thực trạng phát triển, sử dụng đất, xây xanh, giao thông, 

công trình, không gian công cộng…Các giá trị về mặt cảnh quan. Luận văn đã đưa ra 

các tiêu chí phân vùng không gian như sau: 

• Tiêu chí 1: về cảnh quan 

• Tiêu chí 2: về giá trị sử dụng đất 

• Tiêu chí 3: theo các hoạt động đặc trưng 

• Tiêu chí 4: về công trình kiến trúc mang giá trị lịch sử 

• Tiêu chí 5: về khu ở cải tạo 

• Tiêu chí 6: theo trục giao thông 

Quy luật tổ chức không gian cảnh quan 

Quy luật, thủ pháp bố cục cảnh quan: bố cục cân xứng, bố cục tự do, trục và trung 

tâm bố cục chính, phụ; tỉ lệ; tương phản; đồng nhất; sáng tối; màu sắc. 

Một số cơ sở lý thuyết 

Lý thuyết thiết kế đô thị của Roger Trancik 

Định nghĩa những không gian đã mất là những không gian không có sự liên kết, là 

những không gian không ấm cúng, chúng bị chia nhỏ .v.v… và ông đã đưa ra ba lý 

thuyết về phông – hình, lý thuyết nối, lý thuyết về vị trí. 

Lý thuyết về quan hệ phông – hình  

Lý thuyết nối 

Lý thuyết về vị trí 

Lý thuyết hình ảnh đô thị của Kevin Lynch 

Kevin lynch tìm ra mối liên hệ của con người đối với không gian sống thông qua 5 

yếu tố: lưu tuyến, cạnh biên, giao điểm, cột mốc và khu vực. Những yếu tố này không 

tồn tại một cách độc lập mà đan xen với nhau một cách có quy luật để cấu thành hình 

ảnh của đô thị. 

Ông cũng đưa ra việc xây dựng hình ảnh đô thị với ba điều kiện: bản sắc, cấu trúc 

và ý nghĩa. 

2.2. Cơ sở pháp lý 

Đây là cơ sở giúp hình thành việc đề xuất cải tạo không gian cảnh quan khu vực 

nghiên cứu của luận văn, phù hợp với điều kiện tình hình thực thi quy hoạch hiện tại, 
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cũng là cơ sở  để đề xuất các quy định quản lý cho từng không gian: không gian bảo tồn, 

không gian công cộng  hiện hữu và không gian khu mới phát triển. 

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 phường hòa bình 

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 phường Thanh Bình 

Việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng phường Hòa Bình, phường Thanh Bình 

kế thừa đồ án quy hoạch chi tiết đồng thời phù hợp quy hoạch chung của thành phố Biên 

Hòa đã điều chỉnh, tạo tiền đề cho các công tác quy hoạch tiếp theo. 

2.3. Cơ sở kinh nghiệm 

Cải tạo kè sông thành không gian công cộng ở thành phố Bordeaux (Pháp)[28]. 

Với nội dung này, bài học kinh nghiệm rút ra từ trường hợp tại Pháp: 

Các ý tưởng về điều hòa luồng không khí: tạo ra các ô vườn xen kẽ nhau, các cây 

tạo bóng mát được trồng theo luống tạo tầm nhìn bao quát từ khu dân cư đô thị nhìn ra 

bờ sông. Các tuyến đường được quy hoạch lại tốc độ quy định chạy xe được giảm xuống 

và độ an toàn cho người đi bộ được nâng cao hơn. 

Tăng cường hoạt động sống cho khu vực: tạo thành quảng trường nơi tổ chức các 

không gian tập trung cộng đồng, tổ chức lễ hội, trùng tu các công trình kiến trúc cổ. 

Kinh nghiệm phục hồi kênh Cheonggyecheon ở Seoul, Hàn Quốc[32]. 

Khu vực kênh nước Cheonggyecheon có vị trí trung tâm quan trọng trong lịch sử 

TP. Seoul, Hàn Quốc. Nơi đây cũng gặp nhiều vấn đề giống như khu vực nghiên cứu: 

Tốc độ đô thị hóa tăng nhanh, cảnh quan sông nước đã và đang thay đổi nhanh 

chóng. Các hoạt động kinh tế ngày càng phát triển, tốc độ xây dựng gia tăng. Các không 

gian mở, cây xanh đang dần không được quan tâm và dần được thay thế bởi các công 

trình, dự án phát triển mới. 

Trong khi đó diện tích cảnh quan tự nhiên phong phú lại thiếu sự quan tâm khai thác 

sử dụng một cách hợp lý. Điều này tạo ra một thách thức rất lớn đối với cảnh quan môi 

trường sông nước, đồng thời làm giảm sự thu hút, hấp dẫn của khu vực. 

2.4. Kết luận chương 2 

Từ các mục tiêu ban đầu và các phân tích bối cảnh thực trạng đô thị ở chương 1, 

việc lựa chọn các cơ sở khoa học về lý luận, pháp lý, kinh nghiệm thực tiễn để có thể đề 

ra phương án tổ chức không gian cảnh quan phù hợp, mang tính khả thi và mang lại một 

tổng thể hài hòa cho đô thị. 
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Áp dụng các lý thuyết, cơ sở về bố cục cảnh quan, các tiêu chí tổ chức không gian, 

các yếu tố tạo thành hình thái không gian đô thị và các nguyên tắc thiết kế không gian, 

các lý luận về hình ảnh đô thị để có cái nhìn toàn diện về các vấn đề có thể giải quyết 

trong phạm vi luận văn. Bên cạnh đó, nhằm tìm ra giải pháp tốt nhất để dung hòa giữa 

việc gìn giữ các giá trị truyền thống và xây dựng phát triển đô thị trong tương lai. 

Cùng với những phân tích về bối cảnh khu vực nghiên cứu ở chương 1, những nội 

dung ở chương 2 là những công cụ tạo tiền đề cho việc đề xuất giải pháp tổ chức không 

gian cảnh quan cho khu vực, xây dựng cảnh quan đô thị hài hòa giữa các yếu tố, gìn giữ 

các kiến trúc cổ, xây dựng không gian công cộng mang đặc trưng riêng theo mục tiêu 

ban đầu đưa ra. 
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CHƯƠNG 3 : GIẢI PHÁP TỔ CHỨC KHÔNG GIAN CẢNH QUAN MỘT 

PHẦN KHU TRUNG TÂM HIỆN HỮU THÀNH PHỐ BIÊN HÒA 

3.1. Phân vùng và định hướng không gian cảnh quan  

Các phân vùng không gianTừ các nội dung từ chương 1, chương 2 kết hợp với 

phương pháp chồng ghép bản đồ phân tích về bối cảnh khu vực ven sông. Khu vực 

nghiên cứu được phân thành 5 vùng không gian: 

Sơ đồ phân vùng (nguồn học viên) 

 

 

Phân vùng 

Các nguyên tắc 

phân vùng 

Các tiêu chí 

phân vùng 

- Nguyên tắc lịch 

sử. 

- Phân tích tổng 

hợp và toàn vẹn 

lãnh thổ. 

Các phương 

pháp phân 

vùng 

 - Tiêu chí về cảnh quan. 

- Tiêu chí về chức năng sử 

dụng đất. 

- Tiêu chí theo các hoạt động. 

- Tiêu chí về công trình kiến 

trúc. 

- Tiêu chí về khu ở cải tạo. 

- Tiêu chí theo trục giao 

thông. 

- Tiêu chí khác. 

- Phương Pháp phân 

tích và so sánh. 

- Phương pháp chồng 

ghép bản đồ. 

- Phương pháp phân 

tích các yếu tố nổi 

trội. 

Các sơ sở về 

phân tích khu 

vực nghiên cứu 

Các phân vùng 

theo từng tiêu chí 

Phương pháp so sánh. 

Phương pháp chồng 

ghép bản đồ. 

Đề xuất phân vùng 

Phân vùng 1: 

- Khu dân cư 

cải tạo. 

Phân vùng 2: 

- Khu công 

viên, cây 

xanh tập 

trung. 

Phân vùng 3: 

- Khu hành 

chính và 

thương mại 

dịch vụ. 

Phân vùng 4: 

- Khu thương 

mại dịch vụ. 

Phân vùng 5: 

- Khu hành 

chính công 

cộng. 



12 

 

 

Định hướng phát triển không gian 

Áp dụng các cơ sở khoa học về phân tích không gian, các pháp lý và kinh nghiệm 

từ chương 2, kết hợp với các đánh giá về bối cảnh nhằm đưa ra được định hướng phát 

triển chung cho khu vực nghiên cứu như sau: 

Về sử dụng đất : nâng cao hiệu quả sử dụng đất cho khu vực trung tâm thành phố 

Biên Hòa bằng việc đầu tư xây dựng ở những khu vực bỏ trống, chỉnh trang khu dân cư 

xuống cấp, bố trí quỹ đất tái định cư cho người dân khu vực. 

Về kiến trúc: qua phân tích hình thái giữ lại những loại hình kiến trúc đặc trưng của 

khu vực. Khu dân cư xây dựng có sự đồng nhất với nhau về hình thức kiến trúc, hài hòa 

giữ kiến trúc mới và cũ, hài hòa trong tổng thể của thành phố. 

Về giao thông: chú trọng tổ chức kết nối giao thông đến các khu chức năng trong đô 

thị. Tạo lập mạng lưới giao thông xuyên suốt trong khu vực, dễ dàng tiếp cận, cải tạo và 

mở rộng những tuyến hẻm chính, nhằm nâng cao khả năng lưu thông của hệ thống giao 

thông hiện tại. Có giải pháp cũng như dự báo được nhu cầu sử dụng mạng lưới đường 

trong tương lai. 

Về cảnh quan: Tăng tính kết nối cho các không gian công cộng. Xây dựng và cải tạo 

các không gian trống. 

Hành lang ven sông: sử dụng lợi thế sông nước, với những kiến trúc của các dãy 

nhà với kiến trúc đặc trưng với hoạt động buôn bán lâu đời để xây dựng hình ảnh của 

đô thị. 

Giải pháp về quy hoạch chung: Việc bảo vệ và tận dụng có hiệu quả các yếu tố cảnh 

quan thiên nhiên và việc vận dụng các yếu tố khác như kiến trúc nhỏ. 

3.2. Tổ chức không gian và kết nối các trục cảnh quan trong khu vực nghiên cứu 

Giải pháp tổ chức không gian  

Cây xanh và mặt nước: tổ chức không gian tận dụng cảnh quan tự nhiên sẵn có về 

cây xanh và mặt nước để tạo hệ thống không gian mở với cảnh quan đặc trưng. 

Chỉnh trang công viên Nguyễn Văn Trị ở phân vùng 2.  

Về sử dụng đất: Đề xuất giải pháp sử dụng đất nhằm nâng cao hệ số sử dụng đất 

hiện tại. Thu hút đầu tư về các vị trí có giá trị sử dụng đất cao gồm có trên trục đường 

Nguyễn Văn Trị, đường Huỳnh Văn Lũy, đường Hoàng Minh Châu, đường Phan Chu 
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Trinh, đường Nguyễn Trãi và khu vực quanh chợ Biên Hòa, thúc đẩy theo định hướng. 

Hướng thành phố tập trung khai thác hiệu quả quỹ đất mở rộng phát triển. 

Hệ thống giao thông 

Việc tổ chức giao thông trong từng phân vùng nhằm phát huy lợi thế về vị trí, đề 

xuất giải pháp mở rộng hẻm và kết nối hẻm với các trục gia thông chính tại khu dân cư 

cải tạo phường Hòa Bình (phân vùng 1), cải tạo mặt đường mở rộng vỉa hè tăng diện 

không gian công cộng và bán công cộng, cũng như thúc đẩy phát triển không gian đô 

thị của các phân vùng nói riêng và trong tổng thể định hướng phát triển không gian thành 

phố nói chung. 

Hình thái công trình kiến trúc 

Đề xuất giải pháp về hình thái kiến trúc trên các trục chính gồm có trên trục đường 

Nguyễn Văn Trị, đường Huỳnh Văn Lũy, đường Hoàng Minh Châu, đường Phan Chu 

Trinh, đường Nguyễn Trãi và khu vực quanh chợ Biên Hòa. Nhằm phát huy nét kiến 

trúc đặc trưng của đô thị đặc trưng, tạo nhịp điệu cho mặt đứng trên dọc các trục chính 

tăng tính thẩm mỹ cho đô thị, góp phần tạo thành cảnh quan độc đáo. 

Kết nối trục cảnh quan 

Cải tạo, mở rộng mạng lưới giao thông để dễ dàng tiếp cận, phát triển thêm giao 

thông đường thủy trên sông Đồng Nai. Tổ chức giao thông tiếp cận tốt làm tăng khả 

năng kết nối cho hệ thống giao thông. Để có thể tiếp cận dễ dàng và thuận tiện đến khu 

vực, cần thiết cải tạo mạng lưới đường hiện hữu. 

3.3. Đề xuất các giải pháp trục cảnh quan ven sông 

Công viên Nguyễn Văn Trị đoạn từ chân cầu Hóa An đến đoạn giao với đường Phan 

Chu Trinh điển hình sẽ là nơi tập trung phần lớn các hoạt động sinh hoạt văn hóa, thể 

thao, cộng đồng, thương mại dịch vụ….Đây sẽ là nơi có không gian cảnh quan tạo điểm 

nhấn cho toàn bộ khu vực nghiên cứu cũng là hình ảnh thể hiện sự phát triển cho thành 

phố nói chung, một trung tâm văn hóa mới với mong muốn tạo được một sân chơi và 

sinh hoạt cho mọi lứa tuổi người dân sống trong và ngoài khu vực cũng như thu hút 

khách tham quan đến thăm. 



14 

 

 

3.4. Kết luận chương 3 

Từ những phân tích về bối cảnh khu vực nghiên cứu, kết hợp với các cơ sở khoa học 

về lý luận, pháp lý và thực tiễn, chương 3 luận văn đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết 

các vấn đề tồn tại, khai thác giá trị cảnh quan và thúc đẩy phát triển tiềm năng đô thị. 

Công tác phân vùng nhằm xác định các yếu tố có giá trị để phát huy, dựa trên các 

tiêu chí đã đề ra. Các giải pháp tổ chức không gian tập trung vào khai thác không gian 

cảnh quan sông, xây dựng các tuyến đi bộ, bố trí cây xanh hợp lý và tạo điểm nhấn thu 

hút. Việc đề xuất giải pháp tổ chức không gian cảnh quan cho một khu vực điển hình 

nhằm đưa ra một mô hình tô chức cho công tác thực thi xây dựng không gian đô thị, phù 

hợp với bối cảnh thực tại tạo điều kiện dễ dàng đánh giá thực tiễn và áp dụng vào khu 

vực có bối cảnh tương tự. 

Nhìn chung, các giải pháp tổ chức không gian cảnh quan đã thực hiện được các mục 

tiêu đã đề ra ban đầu của luận văn, có giá trị ứng dụng vào công tác thực thi xây dựng 

đô thị trong quá trình quy hoạch sau này. 

PHẦN 3 : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

KẾT LUẬN 

Trong quá trình thực hiện nghiên cứu luận văn, phân tích bối cảnh hiện trạng khu 

vực, các vấn đề còn tồn tại trong quá trình phát triển và các giải pháp tổ chức không gian 

dựa trên các cơ sở khoa học và mục tiêu đề ra, luận văn có những kết quả như sau: 

1.  Phân vùng và định hướng phát triển không gian. 

- Tiến hành công tác phân vùng thành 5 vùng dựa trên các tiêu chí nhằm đưa ra 

các giải pháp phù hợp nhất cho từng vùng. 

- Tổ chức không gian còn chú trọng đến mối quan hệ giữa công trình mới và các 

công trình xung quanh. 

- Bên cạnh đó đưa ra định hướng phát triển phù hợp cho từng vùng dựa trên phân 

tích bối cảnh thực trạng của từng vùng. Đưa ra giải pháp tổ chức không gian cho 

khu vực cải tạo. 

2. Tổ chức không gian và kết nối các trục cảnh quan trong khu vực nghiên cứu. 

Các giải pháp đề xuất về tổ chức không gian dựa trên cơ sở phân tích về lợi thế cảnh 

quan khu vực gắn với định hướng phát triển chung của thành phố Biên Hòa nhằm tăng 

tính thực thi và giá trị của giải pháp. 
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- Về sử dụng đất: nâng cao hiệu quả bằng việc xác định được các khu vực cần 

quan tâm nhất đến hiệu quả sử dụng đất trong từng phân vùng, phát triển xây 

dựng ở khu trung tâm. 

- Về kiến trúc: Phát huy sự đa dạng loại hình kiến trúc đặc trưng trong từng phân 

vùng, phát triển kiến trúc cần có sự hài hòa và thống nhất giữa các hình thức kiến 

trúc mới và cũ.  

- Về hệ thống giao thông: nâng cao năng lực hệ thống giao thông hiện hữu. Liên 

kết các không gian trong khu vực. Tổ chức lại mạng lưới giao thông nội bộ và 

các tuyến đường đi bộ. 

- Về không gian công cộng và hoạt động cộng đồng: tổ chức các không gian công 

cộng dọc theo trục đường ven sông và bên trong khu dân cư. Cải tạo không gian 

công viên hiện hữu thành những điểm tập trung hoạt động vui chơi giải trí và thư 

giãn, nâng cao đời sống người dân đô thị. 

- Về cây xanh và mặt nước: cải tạo chỉnh trang lại hệ thống công viên cây xanh 

hiện hữu. Kết hợp hài hòa giữa yếu tố kiến trúc với không gian mặt nước tạo 

thành mặt đứng ven sông độc đáo. 

- Kết nối trục cảnh quan: tổ chức các vị trí giao thông tiếp cận cho việc sử dụng 

không gian dễ dàng. Hướng các không gian mở ra phía công viên bờ sông. Kết 

nối không gian khu đô thị và không gian cảnh quan ven sông. 

3. Đề xuất các giải pháp trục cảnh quan ven sông 

Đưa ra một mô hình thực tiễn cho công tác tổ chức không gian có các hướng dẫn về 

thực thi. Các giải pháp gắn liền với điều kiện khách quan của khu vực cụ thể, dễ dàng 

đưa ra nhận xét đánh giá về tính thực tiễn của các giải pháp để phát triển áp dụng vào 

một nơi khác có bối cảnh tương tự. 

KIẾN NGHỊ 

Để công tác tổ chức không gian cảnh quan có thể được đưa vào thực tế, cần có sự 

quan tâm từ lãnh đạo chính quyền đô thị tại thành phố. Tạo sự thống nhất từ trên xuống 

dưới giữa các ngành. 

Trong  quá trình thực hiện tổ chức không  gian cảnh quan, cần liên tục cập nhật 

những thay đổi trong đồ án quy hoạch của thành phố. Kịp thời điều chỉnh và sửa chữa 
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các giải pháp về không gian phù hợp với định hướng phát triển mới của đô thị, nhằm 

mang lại tính hiệu quả cao nhất. 

Cần có sự quan tâm chú trọng sự tham gia của cộng đồng trong việc tham gia vào 

việc thực hiện đồ án quy hoạch. Cộng đồng dân cư là trọng tâm của quy hoạch, đóng 

góp ý kiến và tham giam trực tiếp đánh giá phương án xây dựng, nhằm làm tăng tính 

khả thi và sự phù hợp của giải pháp. 

Trong giới hạn của đề tài nghiên cứu, về thời gian, kiến thức, nên chỉ dừng lại ở mức 

độ đề xuất các biện pháp tổ chức không gian cảnh quan tại khu vực nghiên cứu, và còn 

nhiều vấn đề khó khăn vướng mắc chưa giải quyết. Khi đưa vào thực tế các giải pháp, 

cần sự tham gia và liên kết nhiều hơn nữa từ các lĩnh vực chuyên ngành có liên quan 

như kinh tế, xã hội … để có thể ứng dụng một các hiệu quả vào thực tế bối cảnh khu 

vực hiện nay. 
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