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PHẦN I: MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

- Tổ chức không gian cảnh quan làm nâng cao chất lượng thẩm mỹ, 

môi trường đô thị, tăng hiệu quả sử dụng đất, phát huy được tiềm năng, 

thế mạnh của địa phương. Văn hóa - lịch sử gắn liền với sự phát triển của 

đô thị, nếu các yếu tố này được khai thác tốt trong tổ chức không gian 

cảnh quan sẽ giúp nâng cao giá trị hình ảnh đô thị, tạo nên bản sắc riêng 

của từng khu vực. 

- Cù lao Hiệp Hòa có giá trị lịch sử đặt biệt. Nằm ở vị trí trung tâm TP 

Biên Hòa được bao bọc bởi sông Đồng Nai và sông Cái, là cái nôi hình 

thành TP Biên Hòa. Nơi đây đã từng là một thương cảng sầm uất và đô 

thị phồn thịnh nhất phương Nam. Sở hữu nhiều nền văn hóa khác nhau và 

nền kiến trúc riêng biệt. Được định hướng với chức năng chính là trung 

tâm văn hóa lịch sử cấp vùng.  

- Theo chương trình phát triển du lịch của tỉnh Đồng Nai, cù lao Hiệp 

Hòa là một điểm đến trong tuyến du lịch trên sông Đồng Nai. Tuy hội tụ 

rất nhiều yếu tố thuận lợi nhưng vẫn chưa phát huy được tiềm năng của 

khu vực để trở thành một điểm nhấn trong tuyến du lịch. 

- Khu vực nghiên cứu là khu phố thương mại thuộc cù lao Hiệp Hòa, 

nằm phía Tây Bắc cù lao, là một phần thương cảng của Nông Nại Đại Phố 

xưa, nơi từng gắn liền với hình ảnh buôn bán tấp nập trên bến dưới thuyền 

gần một thế kỷ.  

- Ngoài ra, việc tổ chức không gian cảnh quan trên cơ sở khai thác các 

yếu tố văn hóa lịch sử tại khu phố thương mại cù lao Hiệp Hòa, TP Biên 

Hòa đến nay chưa có công trình nghiên cứu cụ thể. Do đó, học viên chọn 

đề tài “Tổ chức không gian cảnh quan một phần cù lao Hiệp Hòa, TP Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai trên cơ sở khai thác các yếu tố văn hóa lịch sử của 

địa phương”.  



2 

 

2. Mục đích nghiên cứu 

Tạo lập không gian mang nét đặc trưng truyền thống cù lao Phố xưa, 

thu hút hoạt động cộng đồng và đồng thời tạo điểm nhấn trong tuyến du 

lịch trên sông Đồng Nai.  

3. Mục tiêu nghiên cứu 

- Xác định các yếu tố tạo lập nên không gian cảnh quan của khu vực. 

- Xác định các yếu tố văn hóa lịch sử khu vực nghiên cứu và tác động 

của các yếu tố này đến không gian cảnh quan của khu vực. 

- Xây dựng nguyên tắc tổ chức không gian cảnh quan trên cơ sở khai 

thác các yếu tố văn hóa lịch sử. 

- Đề xuất giải pháp tổ chức không gian cảnh quan phù hợp, khai thác 

được các giá trị đặc trưng của khu vực, nâng cao chất lượng không gian 

công cộng, không gian dịch vụ nhằm thu hút người dân và khách du lịch. 

4. Đối tượng và khách thể nghiên cứu 

- Đối tượng: 

+ Tổ chức không gian cảnh quan. 

+ Yếu tố văn hóa - lịch sử trong tổ chức không gian cảnh quan. 

- Khách thể nghiên cứu: Khu phố thương mại cù lao Hiệp Hòa. 

5. Nội dung nghiên cứu 

- Tìm hiểu lịch sử, quá trình hình thành và xác định các yếu tố cấu 

thành cảnh quan tại khu vực nghiên cứu. 

- Xác định các yếu tố văn hóa - lịch sử và tác động của nó trong việc 

tổ chức không gian cảnh quan tại khu vực nghiên cứu. 

- Tìm hiểu các cơ sở lý luận liên quan đến đề tài nghiên cứu. 

- Tìm hiểu các cơ sở về pháp lý liên quan đến tổ chức không gian cảnh 

quan khu vực nghiên cứu. 

- Nghiên cứu các trường hợp thực tế tổ chức không gian cảnh quan 

các đô thị trên thế giới và trong nước có tính chất tương đồng. 
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- Đề xuất các giải pháp tổ không gian cảnh quan. 

6. Giới hạn nghiên cứu 

- Giới hạn về không gian: Toàn bộ không gian cảnh quan phố thương 

mại. 

- Giới hạn về thời gian: Đến năm 2030 và tầm nhìn 2050.  

- Giới hạn nội dung nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu các 

yếu tố tạo lập nên không gian cảnh quan của khu vực, đặc biệt là các yếu 

tố về văn hóa lịch sử, các không gian hoạt động từ đó đưa ra các giải pháp 

tổ chức không gian cảnh quan của khu vực. Đề tài không đi vào việc định 

hướng về quy mô của từng khu chức năng. 

7. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp phân tích - tổng hợp, phương pháp thống kê, thu thập tư 

liệu thông tin, phương pháp thực địa, phương pháp bản đồ, phương pháp 

so sánh, phương pháp phân tích hình thái học. 

8. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

- Đóng góp vào lý thuyết tổ chức không gian cảnh quan, áp dụng trong 

điều kiện địa phương – Cù lao Hiệp Hòa - TP Biên Hòa. 

- Tổ chức một không gian với nhiều chức năng, phù hợp với văn hóa 

tập quán địa phương, phát triển kinh tế - xã hội. 

- Đóng góp cho công tác quy hoạch, quản lý kiến trúc cảnh quan, hạ 

tầng đô thị tại thành phố. 

9. Cấu trúc luận văn 

Gồm ba phần: Phần mở đầu, phần nội dung, phần kết luận và kiến 

nghị. Trong đó, phần nội dung gồm có ba chương:  

- Chương 1: Tổng quan về các vấn đề nghiên cứu 

- Chương 2: Các cơ sở nghiên cứu 

- Chương 3: Kết quả nghiên cứu 
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10. Kết quả đạt được 

- Xác định được các yếu tố tạo nên không gian cảnh quan khu vực. 

- Xác định được các giá trị văn hóa – lịch sử và ý nghĩa của nó trong 

tổ chức không gian cảnh quan. 

- Đề xuất được các giải pháp tố chức không gian cảnh quan cho khu 

vực nghiên cứu. 

- Giải pháp đáp ứng được các yêu cầu chức năng của khu vực. 

PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

1.1. Một số khái niệm liên quan đến đối tượng nghiên cứu 

- Tìm hiểu một số khái niệm liên quan đến mục tiêu như: Không gian, 

Cảnh quan, Tổ chức không gian cảnh quan, Tổ chức không gian cảnh 

quan trên cơ sở khai thác yếu tố văn hóa lịch sử, không gian công cộng, 

tổ chức không gian công cộng, bản sắc văn hóa địa phương, du lịch văn 

hóa, tuyến phố đi bộ, thành phố thân thiện hay thành phố sống tốt. 

1.2. Tổng quan bối cảnh khu vực nghiên cứu 

1.2.1. Sơ lược về cù lao Hiệp Hòa 

1.2.1.1. Giai đoạn hình thành (từ năm 1679 đến năm 1776) 

Năm 1679 Trần Thượng Xuyên lánh nạn ở Đồng Nai – Gia Định. 

Chiêu mộ thương lái Trung Quốc, trở thành thương cảng. Nhiều nghề 

truyền thống ra đời. 

1.2.1.2. Giai đoạn biến đổi (từ năm 1776 đến năm 1993) 

- Năm 1776 và 1777, cù lao Phố bị tàn phá nặng nề trong cuộc đàn áp 

của quân Tây Sơn với những người Hoa ở cù lao Phố.  

- Hình thành các thiết chế văn hóa – tín ngưỡng. 

- Năm 1879, Pháp tiến hành việc sắp xếp lại các làng xã. 

- Năm 1928, hình thành làng Hiệp Hòa. Sau ngày thống nhất (5/1975) 

xã Hiệp Hòa thuộc TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/1776
https://vi.wikipedia.org/wiki/1777
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_T%C3%A2y_S%C6%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Hoa
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1.2.1.3. Giai đoạn định hình (từ năm 1993 đến nay) 

- Năm 1993 quy hoạch chung TP Biên Hòa đầu tiên. Năm 1999 có 

quy hoạch phân khu cù lao Phố. Khu vực nghiên cứu có chức năng chính 

là ở, hành chính, thương mại dịch vụ và công viên cây xanh. 

- Trong quy hoạch chung TP Biên Hòa 2003, khu vực nghiên cứu có 

chức năng chính là ở, hành chính, thương mại dịch vụ và công viên dọc 

sông Cái. 

- Quy hoạch chung TP Biên Hòa 2014, Phường Hiệp Hòa là trung tâm 

văn hóa – lịch sử cấp vùng. khu vực nghiên cứu được định hướng là khu 

ở hiện hữu và ở dự án kết hợp với công viên. 

1.2.2. Hình thái không gian khu vực nghiên cứu 

1.2.2.1. Giai đoạn một từ năm 1679 đến năm 1776:  

Không gian cây xanh mặt nước còn chiếm diện tích lớn. Khung giao 

thông chính tiếp cận KVNC chỉ có giao thông thủy, giao thông bộ chỉ là 

các tuyến nội bộ trong khu vực. Dân cư tập trung chủ yếu ở khu vực ven 

sông, các lô thửa và công trình hình thành ở khu vực này. 

1.2.2.2. Giai đoạn hai từ năm 1776 đến năm 1993: 

 Giao thông đường bộ và đường thủy được đầu tư xây dựng. Không 

gian cây xanh mặt nước vẫn còn chiếm diện tích lớn. Các lô thửa nhiều 

hơn ở ven sông và trục đường chính. Công trình kiến trúc chủ yếu là nhà 

truyền thống và nhà Tây. 

1.2.2.3. Giai đoạn ba từ năm 1993 đến nay: 

 Hạ tầng đô thị được đánh giá theo các kì quy hoạch. Cây xanh mặt 

nước giảm dần, chưa có mảng xanh công cộng. Giao thông tăng, đường 

chính được mở rộng và kiên cố. Lô thửa bị chia nhỏ hơn. Kiến trúc tự do, 

tạo nên không gian cảnh quan lộn xộn. 

1.2.3. Thực trạng khu phố thương mại tại cù lao Hiệp Hòa 

- Điều kiện tự nhiên: tìm hiểu về địa hình, khí hậu, địa chất, thủy văn 
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của khu vực. 

- Kinh tế xã hội: tình hình kinh tế xã hội và định hướng phát triển 

chung của thành phố. 

- Hạ tầng kỹ thuật: Tìm hiểu về giao thông, điện nước. 

- Sử dụng đất: Sử dụng đất theo hiện trạng; Sử dụng đất theo quy 

hoạch chung TP Biên Hòa; Quy định chức năng sử dụng đất. 

- Kiến trúc cảnh quan: Với hình thái kiến trúc xưa, hiện đại xen kẽ, 

chưa có công trình điểm nhấn. Giá trị cảnh quan lớn nhất trong khu vực 

này là sông Cái. Có làng bè cá tồn tại hơn 30 năm.  

- Không gian công cộng: Chủ yếu là không gian ven sông, vỉa hè và 

các không gian trống trong khu dân cư.  

- Cảnh quan hoạt động: Hoạt động thương mại dịch vụ, văn hóa, thể 

dục thể thao, giao tiếp xã hội,…câu cá ven sông Cái.  

1.2.4. Giới thiệu chung về du lịch và tiềm năng phát triển du lịch 

của TP Biên Hòa và cùa lao Hiệp Hòa 

- Theo thống kê và dự báo của ngành du lịch tỉnh Đồng Nai thì Biên 

Hòa có tiềm năng lớn cho việc phát triển du lịch. 

- Trên cơ sở các mảng xanh, không gian mở, các di tích kiến trúc, làng 

nghề truyền thống,… hình thành tuyến du lịch ven sông kết nối các điểm 

chính đặc trưng về văn hóa, lịch sử của Biên Hòa. 

1.3. Những giá trị đặc trưng của khu phố thương mại cù lao Hiệp Hòa 

Đó là giá trị về nơi chốn. Nơi chốn là tạo thành một địa điểm có ý 

nghĩa mà ở đó cho phép cộng đồng dân cư nhận diện được qua đặc trưng 

của vị trí địa lý, giá trị lịch sử, văn hóa xã hội hay là những công trình 

kiến trúc,…  

- Cù lao Hiệp Hòa sở hữu một trong những vị trí quan trọng nhất của 

thành phố. Khu vực nghiên cứu thuộc một phần thương cảng lúc bấy giờ. 

- Còn sót lại rất nhiều công trình tôn giáo, tín ngưỡng và loại hình nhà 
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ở truyền thống như: Đình, Chùa, lăng mộ, các ngôi nhà cổ,… Riêng khu 

phố thương mại cù lao Hiệp Hòa hiện còn tồn tại ba ngôi nhà cổ. 

- Làng nghề truyền thống: Dệt chiếu, trồng dâu nuôi tằm, làm bột, làm 

gốm, làm lu, các nghề đan lát, gỗ mỹ nghệ, nghề đá mỹ nghệ,... 

- Lễ hội, tập tục, hoạt động giao thương trên bến dưới thuyền,...  

- Có cảnh quan sông Cái với những bè cá trên sông. 

1.4. Đánh giá SWOT hiện trạng khu vực nghiên cứu 

- Điểm mạnh: Có vị trí thuận lợi, không gian trống còn nhiều. Đã có 

hệ thống giao thông kết nối với các khu vực xung quanh. Có hệ thống 

chiếu sáng và cấp thoát nước theo các trục giao thông chính. 

- Điểm yếu: Sạt lở ở những vị trí tiếp giáp sông. Chưa có không gian 

sinh hoạt cộng đồng. Nhà ở mang tính tự phát, còn nhiều công trình tạm 

bợ. Chưa khai thác được tiềm năng của khu vực. Còn nhiều đường hẻm. 

Thiếu bãi giữ xe công cộng. Chưa có hệ thống thoát nước và chiếu sáng 

trong hẻm, trục ven sông. 

- Cơ hội: Dễ tiếp cận nên thuận lợi cho phát triển kinh tế. Thành điểm 

nhấn trong tuyến du lịch trên sông Đồng Nai. Quỹ đất trống còn nhiều 

thuận lợi cho việc bố trí các khu chức năng mới. Có thể thay đổi bộ mặt 

kiến trúc theo xu hướng phù hợp hơn phục vụ cho du lịch và thương mại. 

Có thể phát triển thành trục đi bộ ven sông.  

- Thách thức: Chuyên môn và kinh phí trong việc xử lý ngập úng, sạt 

lỡ, chỉnh trang đô thị. Phát triển du lịch có thể gây ô nhiễm môi trường. 

Đa phần dân cư ở đây là dân lao động, không đủ tiền để sửa sang lại nhà.  

1.5. Các tài liệu, nghiên cứu đã thực hiện liên quan đến việc tổ chức 

không gian cảnh quan tại cù lao Phố và các khu vực tương tự 

1.6. Kết luận chương 1 

- Dựa vào điều kiện tự nhiên đề xuất các giải pháp bố cục và hình thức 

kiến trúc. Quy hoạch kiến trúc để đề xuất các chức năng sử dụng đất phù 
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hợp. Kinh tế xã hội nhằm dự báo lượng du khách. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật 

để đưa ra giải pháp giao thông tiếp cận, giao thông kết nối khu vực, bãi 

đổ xe, vỉa hè, các tiện ích đô thị, … 

- Biên Hoà chú tâm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa - lịch sử, 

khẳng định giá trị của đề tài. 

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ NGHIÊN CỨU 

2.1. Cơ sở lý luận 

2.1.1. Lý luận về hình ảnh đô thị 

- Lý luận của Roger Trancik. 

- Lý luận của Kenvin Lynch. 

 Đưa ra ứng dụng tại khu vực nghiên cứu. 

2.1.2. Cơ sở lý luận về tổ chức không gian cảnh quan 

- Lý luận của Kim Quảng Quân về thành phần cấu thành không gian 

và nền tản hình thành các không gian công cộng. 

- Lý luận của PGS.TS. Phạm Trung Lương về các cơ sở bố cục cảnh 

quan.  

- Lý luận của Phạm Hùng Cường về liên kết không gian.                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Với những cơ sở về việc xác định tính chất hoạt động cũng như 

các yếu tố hình thành không gian sẽ giúp cho việc định hướng cũng như 

đưa ra các giải pháp cụ thể cho việc tổ chức các không gian cảnh quan 

phù hợp. 

2.1.3. Lý luận về kiến tạo nơi chốn 

- Lý luận về nơi chốn của Yi-Fu Tuan, KTS Christian Norberg-Schulz, 

Martin Heidegger,… 

 Giá trị của một nơi chốn cần: Giá trị lịch sử văn hóa, giá trị cảnh 

quan và hình thái tự nhiên, giá trị hoạt động và sức sống của đô thị, giá 

trị kiến trúc và không gian đô thị. 

- Kiến tạo nơi chốn là tạo lập một địa điểm có ý nghĩa mà ở đó cho 
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phép cộng đồng dân cư nhận diện được giá trị tinh thần trong không gian. 

Mục tiêu là tạo ra những địa điểm đô thị với các yêu cầu: Có một đặc 

trưng, bản sắc riêng; Phân biệt được không gian công cộng và riêng tư; 

Hấp dẫn người dân; Tiếp cận dễ dàng; Hình ảnh của nơi chốn cần dễ hiểu; 

Có thể thay đổi và thích ứng dễ dàng; Cần đa dạng và có nhiều lựa chọn. 

2.1.4. Các quy luật bố cục chủ yếu 

- Theo PTS. KTS. Hàn Tất Ngạn có một số quy luật bố cục: Bố cục 

cân xứng, bố cục tự do, trục và trung tâm bố cục chính phụ, tỷ lệ, tương 

phản, tương tự, đồng nhất, sáng tối, màu sắc. 

2.1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến không gian cảnh quan 

- Sử dụng đất, địa hình, kiến trúc, giao thông, cây xanh, mặt nước, bầu 

trời, con người và động vật, chiếu sáng và màu sắc,…  

2.1.6. Các yếu tố văn hóa lịch sử 

- Làng nghề truyền thống; Lối sống, sinh hoạt; Cơ sở di tích tín 

ngưỡng – tôn giáo; Các lễ hội truyền thống. 

2.1.7. Các quan điểm về tổ chức không gian cảnh quan dưới góc 

độ văn hóa - lịch sử 

- Bảo tồn và tôn tạo. 

- Giá trị văn hóa và cách thức bảo tồn giá trị văn hóa. 

2.2. Cơ sở pháp lý 

2.2.1. Nghị định, Thông tư, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam 

-  Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ban hành ngày 07/04/2010 của chính 

phủ về quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đô thị hướng dẫn về quản 

lý không gian kiến trúc cảnh quan đô thị.  

- Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/05/2013 của Bộ Xây dựng 

về việc hướng dẫn về nội dung TKĐT.  

- Quy chuẩn xây dựng 01/2008 của Bộ Xây Dựng. Các yêu cầu đối 

với quy hoạch các khu chức năng đô thị. 
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2.2.2. Các đồ án quy hoạch liên quan đến khu vực nghiên cứu 

-  Quyết định số 2302/QĐ-UBND ngày 25/07/2014 của UBND tỉnh 

Đồng Nai về việc Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000 TP 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2050.  

2.3. Cơ sở thực tiễn 

- Phố Third Street Promenade- Phố thứ 3 (Mỹ): khu phố thu hút khách 

du lịch, có sự kết hợp hài hòa giữa hoạt động thương mại và SHCĐ. Tạo 

lập một không gian sống với đầy đủ các tiện ích, mang lại nét gần gũi 

đúng với bản chất của phố chợ truyền thống. 

- Singapore (Clarke Street): dựa trên việc khai thác các thế mạnh mang 

tính lịch sử, những kí ức của một khu cảng cũ để tạo nên một sự khác biệt 

rõ ràng về yếu tố nơi chốn trong đô thị thông qua việc giữ lại các dãy nhà 

ở cũ và các nhà kho trước đây của khu cảng và biến nó thành những 

KGCC sôi động thu hút người dân và du khách. 

- Phố cổ Hội An: từng là một thương cảng tấp nập, có kiến trúc đặc 

trưng riêng, có các lễ hội, có làng nghề truyền thống, có cảnh quan sông 

nước,…Hội An đã tận dụng được các ưu thế để trở thành một không gian 

ấn tượng, đa dạng chức năng nhưng vẫn giữ được nét truyền thống đặc 

trưng, thu hút khách du lịch. 

2.4. Nhận xét chương 2 

Theo các mục tiêu đặt ra của đề tài, việc phân tích các cơ sở liên quan 

đến không gian cảnh quan cũng như các cơ sở về kiến tạo nơi chốn giúp 

ta có một cái tiếp cận gần hơn, có được những nhận định sâu sát hơn từ 

đó có thể đưa ra các hướng phát triển từ tổng thể đến chi tiết cho từng vấn 

đề nghiên cứu của đề tài. 

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Xác định các yếu tố tạo lập nên không gian cảnh quan của khu 
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vực  

- Cảnh quan sông Cái, cảnh quan không gian xanh, cảnh quan các 

điểm dân cư, cảnh quan làng bè, các cảnh quan hoạt động,…Xác định các 

yếu tố văn hóa - lịch sử khu vực nghiên cứu và tác động của các yếu tố 

này đến không gian cảnh quan khu vực. 

3.1.1. Các giá trị văn hóa lịch sử trong khu vực 

- Vị trí đặt biệt, là cái nôi của TP Biên Hòa. 

- Công trình lịch sử, tôn giáo tín ngưỡng, các ngôi nhà cổ và các ngôi 

mộ cổ. Tại khu vực nghiên cứu tồn tại ba ngôi nhà cổ. 

- Làng nghề truyền thống, lễ hội, tập tục, lối sinh hoạt, giao thương 

trên bến dưới thuyền.  

3.1.2. Tác động của các giá trị văn hóa lịch sử trong tổ chức không 

gian cảnh quan tại khu vực nghiên cứu 

- Tạo sự liên kết giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. 

- Tạo nên nét đặc trưng riêng của đô thị. 

- Vùa phát triển kinh tế vừa tạo bản sắc. 

- Bảo tồn các công trình kiến sẽ khống chế cảnh quan xung quanh, tạo 

được sự liên hệ thị giác với hoàn cảnh nhân văn của đô thị,…                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3.2. Xây dựng nguyên tắc tổ chức không gian cảnh quan trên cơ sở 

khai thác các yếu tố văn hóa-lịch sử. 

3.2.1. Quan điểm  

- Hình thái kiến trúc cảnh quan phù hợp với đặc thù đô thị ven sông. 

- Hình thành những khu vực đặc trưng. 

- Tôn trọng quy hoạch đã được duyệt. 

- Tạo không gian thẩm mỹ, đa dạng phù hợp với điều kiện tự nhiên. 

- Khai thác công trình văn hóa lịch sử, vận dụng đặc trưng nơi chốn. 

- Khai thác được các khu vực có giá trị thương mại cao để thu hút đầu 

tư. 
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- Bảo vệ môi trường. 

- Thiết lập mối quan hệ về mọi mặt với các khu vực lân cận. 

- Phát triển hình ảnh đô thị thân thiện, sống tốt.  

3.2.2. Nguyên tắc tổ chức không gian cảnh quan cho khu phố trên 

cơ sở khai thác các yếu tố về văn hóa – lịch sử địa phương 

3.2.2.1. Nguyên tắc chung 

- Giữ gìn và phát huy bản sắc đô thị. Khai thác, tận dụng yếu tố văn 

hóa lịch sử và sông nước làm điểm nhấn đặc thù.  

- Phù hợp với định hướng quy hoạch phát triển chung của TP. 

- Phù hợp với hình thái đô thị, trên cơ sở các quy hoạch đã phê duyệt 

trước đó. 

- Bảo đảm an toàn cho con người và cho các công trình trong quá trình 

sử dụng, khai thác. 

- Bảo vệ và tận dụng các tài nguyên thiên nhiên, tạo sự hài hòa giữa 

các yếu tố tự nhiên và yếu tố nhân tạo. 

- Bảo vệ sức khỏe, bảo vệ môi trường. 

- Tạo vẻ đẹp tổng thể hài hòa vừa văn minh hiện đại vừa giữ được 

những giá trị truyền thống văn hóa, lịch sử. 

3.2.2.2. Nguyên tắc tổ chức không gian cảnh quan  

- Phải đa dạng tạo sự thu hút, có tính kết nối giữa các không gian.  

- Phù hợp với đặc điểm tự nhiên. Kiến trúc đậm đà bản sắc văn hóa 

của địa phương.  

- Vận dụng đặc trưng về làng nghề truyền thống để đề xuất các mặt 

hàng hóa buôn bán trong phố thương mại. 

- Vận dụng đặc trưng về văn hóa để tổ chức các không gian phù hợp 

với từng hoạt động, dễ tiếp cận. 

- Vận dụng đặc trưng sông nước: tổ chức các không gian hoạt động 

gắn liền với mặt nước, tạo không gian hòa nhập với thiên nhiên,… 
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- Giao thông tiếp cận phải dựa vào hiện trạng khu vực. Chú ý tạo ra 

các điểm nhìn, tầm nhìn và góc nhìn hợp lý . 

- Tạo ra các không gian mở, các không gian kết nối cộng đồng.  

- Phát triển theo hướng Thân thiện với môi trường và con người. 

3.2.2.3. Nguyên tắc trong quy hoạch xây dựng 

- Tôn trọng hiện trạng, đề cao tính nhân văn, lợi ích, nghĩa vụ và trách 

nhiệm của người dân. 

- Gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa – lịch sử. 

- Tôn trọng phục hồi các yếu tố tự nhiên. 

- Hình thành khung giao thông liên kết các khu chức năng trong khu 

vực và kết nối với các khu vực xung quanh. 

3.2.2.4. Nguyên tắc trong thiết kế kiến trúc 

- Tuân thủ theo quy hoạch được duyệt, đảm bảo các hệ số quy định 

trong quy hoạch. 

- Khai thác các yếu tố văn hóa, lịch sử vào thiết kế các công trình kiến 

trúc, công trình nghệ thuật, trang trí,…  

- Phát huy tính hiện đại trong kiến trúc, kết hợp giữ gìn các yếu tố bản 

sắc riêng của khu vực.  

3.3. Đề xuất giải pháp tổ chức không gian cảnh quan phù hợp nhằm 

khai thác được bản sắc văn hóa địa phương phát huy được tiềm năng 

của khu vực. 

3.3.1. Phân vùng cảnh quan 

- Dựa vào đặc thù của khu vực có thể sử dụng các tiêu chí về cảnh 

quan; Tiêu chí về văn hóa lịch sử và bảo tồn; Tiêu chí về sử dụng đất và 

tiêu chí về các hoạt động để phân vùng cảnh quan. 

- Các phân vùng không gian cảnh quan: Thông qua việc xác định các 

tiêu chí trong từng không gian cụ thể và việc chồng ghép các tiêu chí khu 

vực nghiên cứu được chia làm ba phân vùng:  
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+ Phân vùng 1: Vùng cảnh quan ven sông. 

+ Phân vùng 2: Vùng cảnh quan dân cư hiện hữu lâu đời (khu phố 

truyền thống). 

+ Phân vùng 3: Vùng cảnh quan khu dịch vụ thương mại phát triển 

mới (khu phố hiện đại). 

3.3.2. Giải pháp tổ chức không gian cảnh quan tại các phân vùng 

3.3.2.1. Phân vùng 1: vùng cảnh quan ven sông: Đây là không gian 

chuyển tiếp các khu chức năng của phố thương mại và bờ sông. Cần giải 

quyết được tầm nhìn từ các khu chức năng bên trong ra sông. Việc gắn 

kết bờ sông là ưu tiên trong phân vùng 1. 

- Giải pháp không gian cảnh quan cho không gian mở ven sông tại nơi 

tiếp giáp với phân vùng 2: Đây là khu tập trung các hoạt động thương mại 

dịch vụ, văn hóa, ẩm thực do vậy công viên dọc đoạn này thiết kế nhiều 

không gian thoáng mở, tạo điều kiện tổ chức các hoạt động thể thao, vui 

chơi trên dòng sông.  

- Giải pháp không gian cảnh quan cho không gian mở ven sông tại nơi 

tiếp giáp với phân vùng 3: công viên dọc tuyến đường này chủ yếu bố trí 

các mảng sân rộng để tổ chức các hoạt động nghệ thuật đường phố và 

trồng các loại cây cao tạo không gian thoáng mát. Riêng khu vực công 

viên tiếp giáp mặt sông với hệ thống kè cứng có thể trồng nhiều cây xanh 

tạo không gian tĩnh cho các hoạt động thư giãn. 

- Giải pháp cảnh quan cho làng bè cá trên sông tại phân vùng 1: Bố trí 

số lượng theo quy hoạch, cần đầu tư hệ thống xử lý nước thải trên bè, có 

hệ thống điện chiếu sáng, đồng bộ về hình thức kiến trúc, màu sắc tươi 

sáng bắt mắt,…Tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho cá ăn, câu cá,… 

nhằm thu hút khách du lịch đến tham quan. 

3.3.2.2. Phân vùng 2: Vùng cảnh quan dân cư hiện hữu lâu đời mật 

độ cao (khu phố truyền thống) 
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Là cửa ngõ phía Tây của khu phố thương mại và là của ngõ phía Tây 

Bắc của cù lao Phố, có vai trò kết nối với trung tâm TP Biên Hòa với trục 

ven sông Đồng Nai. Phân vùng này gồm các công trình nhà cổ cần giữ lại 

và đề xuất cải tạo kiến trúc các công trình nhà ở cho phù hợp, là hạt nhân 

của khu vực tái hiện lịch sử, tổ chức các hoạt động giao thương và trải 

nghiệm văn hóa bản địa nên cần bổ sung thêm không gian hoạt động ngoài 

trời, tạo dựng hình ảnh đặc trưng và cảnh quan, các hạng mục phụ trợ 

phục vụ các hoạt động.  

3.3.2.3. Phân vùng 3: Vùng cảnh quan khu dịch vụ thương mại phát 

triển mới (khu phố hiện đại)  

Là khu vực tiếp giáp với cầu Hiệp Hòa 2 là trục cảnh quan chính của 

đô thị, nằm gần với các công trình văn hóa của đô thị trong tương lai. Với 

hiện trạng hầu hết là đất ở hiện hữu với các dãy nhà cấp IV với mật độ 

thấp do vậy đề xuất phương án giải tỏa, xây dựng mới tổ hợp các công 

trình cao tầng với chức năng hỗn hợp, hình thức kiến trúc hiện đại, chiều 

cao công trình từ 12-18 tầng, mật độ xây dựng thấp, làm điểm nhấn cho 

toàn khu.  

3.3.3. Giải pháp tổ chức không gian mở - không gian sinh hoạt 

cộng đồng 

Để giải quyết cho mục tiêu nâng cao chất lượng không gian công cộng, 

đề xuất tổ chức hai quảng trường tạo không gian mở cho khu phố. Ngoài 

ra tổ chức thêm khoảng không gian tiếp cận như sân rộng phía trước khu 

thương mại, các không gian trống xen kẽ trong khu ở làm không gian sinh 

hoạt cộng đồng, tổ chức vui chơi và ẩm thực đường phố. Tạo chuỗi các 

tuyến không gian đóng mở xen kẽ làm phong phú cho tuyến đường, tổ 

chức các tiện ích đô thị trong các không gian mở để nâng cao chất lượng 

phục vụ cho người dân. 
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3.3.4. Giải pháp tổ chức công trình điểm nhấn 

Không gian tuyến sông Cái đóng vai trò là cạnh biên hình thành nên 

hình ảnh không gian đô thị, tạo điều kiện xuất hiện những điểm nút, cột 

mốc, tháp,…Đề xuất bố trí các công trình mang tính biểu tượng tại những 

vị trí cửa ngõ tạo điểm nhấn, làm điểm định hướng cho không gian đô thị. 

Phân vùng 2 điểm nhấn cho của ngõ phía Tây Bắc cù lao là khu phố 

cổ với hình thức kiến trúc và các hoạt động truyền thống. 

phân vùng 3 điểm nhấn là công trình cao tầng ngay gần cầu Hiệp Hòa 

2 với hình thức kiến trúc hiện đại, ấn tượng. 

Tạo điểm nhấn cuối tuyến cho các đường giao thông hướng ra công 

viên dọc sông và tiếp cận tuyến đi bộ ven sông bằng cách bố trí các biểu 

tượng, tác phẩm nghệ thuật truyền thống hoặc hiện đại tùy vị trí phân khu 

nhằm tạo điểm nhìn đẹp cho các trục giao thông tiếp cận. 

3.3.5. Giải pháp tổ chức công viên cây xanh 

- Cây xanh đường phố: được bố trí trên vỉa hè và dãi phân cách các 

trục đường, sử dụng các loại cây hợp với thổ nhưỡng địa phương, vừa tạo 

cảnh quan vừa không che khuất tầm nhìn. 

- Cây xanh công viên là điểm nhấn cảnh quan, có thể kết hợp với 

khoảng sân từ các công trình dịch vụ thương mại, nhà ở cao tầng lân cận 

tạo nên khu vực sinh hoạt cộng đồng được ứng dụng theo các quy luật bố 

cục nhằm tạo nên sự đa dạng cho các không gian. 

- Khuyến khích đưa cây xanh vào trong công trình tạo sự sinh động 

cho không gian.  

3.3.6. Giải pháp thiết kế hạ tầng kỹ thuật 

- Tổ chức giao thông tiếp cận là giao thông bộ và giao thông thủy. Bãi 

đậu xe dưới tầng hầm các tòa nhà cao tầng và bãi xe công cộng nằm giữa 

khu phố hiện đại và phố truyền thống đáp ứng nhu cầu của người dân và 

du khách khi muốn vào phố đi bộ ven sông. 
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- Định hướng bố trí và hình thức cho các công trình hạ tầng kỹ thuật 

đô thị. 

- Xây dựng hệ thống kè sông chống sạt lở. Các kè sông được thiết kế 

theo hướng tạo điều kiện cho con người tiếp xúc với dòng sông.  

- Chiếu sáng dọc các trục đường, các quảng trường, các công trình 

điểm nhấn, khu vực công viên dọc sông. 

- Tạo thẩm mỹ cho các công trình đầu mối kỹ thuật. 

3.3.7. Giải pháp tiện ích đô thị 

Mục đích của người dân và du khách đến phố thương mại là dạo chơi, 

ngắm cảnh, tham quan, mua sắm,… Vì vậy tạo hình ảnh không gian cảnh 

quan trên tuyến phố là rất quan trọng. Cần chú trọng đến việc sắp xếp các 

kiến trúc nhỏ tạo tính hấp dẫn, lôi cuốn suốt tuyến phố. Đưa hình ảnh văn 

hóa - lịch sử địa phương vào mỗi không gian khơi gợi nên hình ảnh nơi 

chốn tạo cảm giác thân quen. 

3.3.8. Đề xuất kết nối vùng cảnh quan 

Căn cứ theo quy hạch chung TP Biên Hòa cùng với các phân tích động 

lực phát triển cần tổ chức kết nối khu phố thương mại với các khu vực 

cảnh quan thu hút du lịch của cù lao như khu trung tâm văn hóa, khu cảnh 

quan tâm linh, công viên văn hóa sinh thái cù lao Phố. Bên cạnh đó hình 

thành tuyến ven sông kết nối các điểm đặc trưng về văn hóa lịch sử của 

vùng đất Đồng Nai tạo thành tuyến du lịch.  

- Công viên dọc sông (kéo dài từ sông Cái đến cầu Hóa An) sẽ phát 

triển về thương mại và dịch vụ truyền thống. 

- Khu đô thị bờ Tây sông Đồng Nai phát triển theo hướng khôi phục 

các làng nghề thủ công mỹ nghệ như làm gốm, làng nghề đá,… 

Việc liên kết không gian này sẽ làm phong phú, đa dạng các không 

gian công cộng tạo tiền đề để phát triển tuyến du lịch ven sông Đồng Nai.  
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3.4. Kết luận chương 3 

- Xác định được các yếu tố tạo lập nên không gian cảnh quan của khu 

phố: cảnh quan sông Cái, cảnh quan không gian xanh, cảnh quan các điểm 

dân cư, cảnh quan làng bè, các cảnh quan hoạt động,… 

- Xác định được các giá trị văn hóa, lịch sử của khu vực nghiên cứu 

đó là cái nôi hình thành nên Biên Hòa, nơi đã từng tồn tại nhiều làng nghề 

truyền thống, lễ hội, lối sông sinh hoạt, giao thương trên bến dưới 

thuyền,.... Đến hiện tại, nơi đây vẫn còn lưu giữ lại nhiều công trình tôn 

giáo, tín ngưỡng, những ngôi nhà cổ có giá trị lịch sử. 

- Đưa ra được quan điểm và các nguyên tắc tổ chức không gian cảnh 

quan phù hợp nhằm khai thác được bản sắc văn hóa địa phương phát huy 

được tiềm năng của khu vực. 

- Về đề xuất giải pháp tổ chức không gian cảnh quan. Dựa vào bốn 

tiêu chí và đưa ra các giải pháp tổ chức cảnh quan phù hợp cho từng vùng. 

PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Việc nghiên cứu tổ chức không gian cảnh quan một phần cù lao Hiệp 

Hòa đoạn từ cầu Hiệp Hòa đến cầu Hiệp Hòa 2 với mục tiêu tạo lập không 

gian mang nét đặc trưng truyền thống cù lao Phố xưa, thu hút hoạt động 

cộng đồng và tạo điểm nhấn cho tuyến du lịch trên sông Đồng Nai.  

Với việc nhận định từ ban đầu, các yếu tố văn hóa - lịch sử có giá trị 

rất lớn trong việc tạo nên bộ mặt đặc thù cho phố thương mại cù lao Phố 

nói riêng, và TP Biên Hòa nói chung vì đây là khu vực trung tâm lịch sử 

của thành phố. 

Việc kiến tạo không gian cảnh quan với sự kết hợp giữa quá khứ và 

hiện tại, giữa truyền thống và hiện đại tạo nên không gian sống đầy đủ, 

tiện nghi nhưng vẫn đậm đà bản sắc, mang nét đặc trưng riêng của khu 

vực, thu hút du khách. 
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Luận văn đã đưa ra các tiêu chí đánh giá và dựa vào các tiêu chí đó 

phân thành 03 vùng cảnh quan với những nét riêng của từng phân vùng: 

Phân vùng 1 nổi bật bỡi không gian cảnh quan tự nhiên đó là cảnh quan 

sông nước, công viên, đường dạo,…; Phân vùng 2 đặc trưng bỡi hình ảnh 

của quá khứ, một khu phố truyền thống với các ngôi nhà có hình thức kiến 

trúc xưa, những con đường lát đá xanh, những bức tranh từ gốm sứ,…; 

Phân vùng 3 là hình ảnh về khu phố hiện đại với các công trình cao tầng 

là trung tâm thương mại dịch vụ hiện đại, nhà hàng khách sạn cao cấp, 

các câu lạc bộ giải trí,.. Giải pháp tổ chức không gian cảnh quan cho từng 

phân vùng đã tận dụng tối đa tiềm năng và hiện trạng sẵn có của khu vực. 

Các giải pháp tổ chức không gian cảnh quan được tiếp cận theo hướng 

tổng thể, từ nhiều yếu tố: Chức năng hoạt động, hình thức kiến trúc, hạ 

tầng kỹ thuật, cây xanh, các tiện ích đô thị, kết nối các vùng cảnh 

quan,...Hình thành nên một không gian đầy đủ chức năng, dễ tiếp cận, 

thân thiện, an toàn, mang hình ảnh đô thị đặc trưng. Là một điểm nhấn 

trong tuyến du lịch trên Sông Đồng Nai. 

Không gian cảnh quan khu phố thương mại được hình thành sẽ thu hút 

đầu tư, tạo thêm nhiều việc làm và thu nhập cho người dân địa phương, 

đời sống tăng cao, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội - môi trường bền 

vững, lâu dài.  

2. Kiến nghị 

Tổ chức không gian cảnh quan không phải là một đề tài mới, tuy nhiên 

việc ứng dụng vào thực tiễn công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý để 

không làm phá vỡ các giá trị sẵn có của khu vực về mặt lịch sử, văn hóa, 

xã hội, cảnh quan,…để tạo nên một không gian cảnh quan đặc trưng 

không phải là một vấn đề dễ dàng. Để đạt được kết quả mong muốn chính 

quyền địa phương cần có trách nhiệm đề ra các phương hướng hành động: 

- Công tác quy hoạch và triển khai quy hoạch cần được ưu tiên nghiên 
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cứu và thực hiện nhanh chóng, hiệu quả vì trong suốt thời gian dài từ năm 

1999 đến nay, cù lao Hiệp Hòa chưa có quy hoạch mới được duyệt và 

triển khai nên phần đất ven sông, có dấu hiệu bị xói mòn và bị lấn chiếm, 

đặc biệt tại khu vực gần cầu Hiệp Hòa nên khi tiến hành thực hiện công 

tác tổ chức không gian cảnh quan ven sông thì thiếu đất hoặc vướng đền 

bù giải tỏa, chi phí đề bù, giải tỏa quá lớn dẫn đến việc thực hiện gặp rất 

nhiều khó khăn. 

- Ban hành các hướng dẫn thiết kế đô thị, quy chế quản lý riêng cho 

từng khu chức năng. 

- Sớm xúc tiến các dự án giao thông kết nối các vùng không gian cảnh 

quan dọc sông tạo tiền đề phát triển tuyến du lịch dọc sông Đồng Nai để 

khu phố trở thành điểm đến cho du khách. Khuyến khích phát triển các 

loại hình phương tiện giao thông đường thuỷ. Đề ra các chính sách và quy 

chế quản lý giao thông đường thuỷ, tổ chức tốt bến bãi, chỗ neo đậu tàu 

thuyền. 

- Khuyến khích xã hội hóa đầu tư, định hướng người dân kinh doanh, 

buôn bán tuân thủ các quy định giữ gìn cảnh quan chung. 

- Khuyến khích sự tham gia của cộng đồng vì khi tiến hành xây dựng 

khu phố thương mại sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người dân trong khu 

vực nhưng khi thực hiện sẽ gặp trở ngại trong việc giải tỏa một số vị trí 

cần có sự đồng thuận của người dân. 

- Đề cao trách nhiệm cá nhân, cộng đồng. Giáo dục ý thức cộng đồng 

theo hướng văn minh nghĩa tình, từng bước giao phó trách nhiệm gìn giữ 

và phát triển bản sắc không gian đô thị cho người dân, khơi dậy niềm tự 

hào về nơi chốn mà họ đang cư trú trong mỗi người dân đô thị để mỗi 

người dân tự nguyện tham gia vào các công tác của khu phố. 
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