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PHẦN 1: MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong lịch sử, nông nghiệp thường gắn với nông thôn. Nói đến 

nông nghiệp là nói đến nông thôn và ngược lại. Trong thực tế, nông 

nghiệp luôn gắn liền với quá trình phát triển đô thị trên thế giới và tại 

Việt Nam, những mầm mống của nông nghiệp đã xuất hiện xung 

quanh các thành cổ ngay từ thời phong kiến.  

Trong quy hoạch xây dựng đô thị nông nghiệp đô thị đã được 

nhiều chuyên gia trong lĩnh vực đô thị học, nhà quy hoạch, kiến trúc 

sư…quan tâm và nghiên cứu; Được chính quyền đô thị trên thế giới 

đưa vào chương trình hành động, phát triển đô thị. Về lý thuyết, 

Nông nghiệp đô thị có vai trò quan trọng trong việc góp phần quy 

hoạch xây dựng phát triển đô thị. 

Ở Việt Nam, Các hoạt động nông nghiệp trong các đô thị tồn 

tại những vấn đề như: cơ cấu sử dụng đất cho hoạt động nông nghiệp 

không ổn định, chỉ được xem là giải pháp tạm thời và được thay thế 

dần bởi các chức năng khác trong quá trình đô thị hóa; Vẫn còn tư 

duy sản xuất nông nghiệp truyền thống của các hoạt động nông 

nghiệp diễn ra trong đô thị; Môt bộ phận quản lý chưa đánh giá đúng 

giá trị mà nông nghiệp đô thị mang lại.  

Thành phố Sa Đéc bên cạnh những vấn đề chung của các đô 

thị Việt Nam về các hoạt động nông nghiệp trong và ven đô thị, 

thành phố Sa Đéc vẫn tồn tại những thách thức riêng trong quá trình 

phát triển đô thị như: phát triển được các hoạt động nông nghiệp 

truyền thống nhưng không làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái 

đô thị; Thiếu đồng bộ giữa quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch 

phát triển nông nghiệp – nông thôn; Sử dụng hiệu quả quỹ đất đô thị 
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và sức lao động dôi dư; Tạo cảnh quan đô thị và góp phần cải thiện 

sức khỏe cộng đồng. 

Tuy nhiên, các nghiên cứu về nông nghiệp đô thị hiện nay ở 

Việt Nam chỉ tập trung vào các lĩnh vực như: Địa lý, nông 

học,…chưa có nhiều những nghiên cứu về vấn đề cơ bản của các 

hoạt động nông nghiệp đô thị diễn ra trong không gian đô thị.  

Với những lý do nêu trên, học viên chọn đề tài “Giải pháp tổ 

chức hoạt động nông nghiệp đô thị vào định hướng phát triển không 

gian Thành phố Sa Đéc” thuộc chuyên ngành Quy hoạch vùng và đô 

thị làm đề tài nghiên cứu. 

2. Đối tƣợng và mục đích nghiên cứu 

- Đối tƣợng nghiên cứu 

Là không gian hoạt động nông nghiệp trong đô thị, các vấn đề 

khác có liên quan đến nông nghiệp đô thị tại Thành phố Sa Đéc.  

- Mục đích nghiên cứu 

Làm đa dạng thêm các không gian chức năng của đô thị, mục 

đích chủ yếu là tăng giao tiếp cộng đồng, tạo ra nhiều cộng đồng dân 

cư bền vững thông qua các hoạt động nông nghiệp đô thị.  

3. Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu 1: Xác định không gian thích hợp với hoạt động 

nông nghiệp đô thị ở thành phố Sa Đéc. 

Mục tiêu 2: Xác định nguyên tắc tổ chức các hoat động nông 

nghiệp đô thị phù hợp với đặc điểm, bối cảnh của thành phố Sa Đéc. 

Mục tiêu 3: Đề xuất giải pháp tổ chức hoạt động nông nghiệp 

đô thị trong định hướng phát triển không gian Thành phố Sa Đéc. 

4. Nội dung nghiên cứu 

- Nội dung 1:  
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+ Xác định xem các hoạt động nông nghiệp đô thị và không 

gian thích hợp với các hoạt động nông nghiệp đô thị. Xác định không 

gian thích hợp với hoạt động nông nghiệp ở Thành phố Sa Đéc. 

- Nội dung 2:  

+ Tìm các nguyên tắc tổ chức các hoạt động nông nghiệp đô 

thị phù hợp với bối cảnh tại thành phố Sa Đéc.  

- Nội dung 3:  

+ Đề xuất giải pháp tổ chức hoạt động nông nghiệp đô thị vào 

định hướng phát triển không gian Thành phố Sa Đéc. 

5. Phạm vi và giới hạn nghiên cứu 

- Phạm vi nghiên cứu 

Về không gian nghiên cứu, không gian đô thị gồm có không 

gian khu trung tâm và không gian khu vực ngoại ô. 

Về thời gian nghiên cứu, bắt đầu từ khi khái niệm nông nghiệp 

đô thị được nhắc đến cho đến năm 2030. 

- Giới hạn nghiên cứu 

Giới hạn nghiên cứu là toàn bộ Thành phố Sa Đéc hiện hữu 

với diện tích 5.911 ha.  

6. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong các bước nghiên 

cứu bao bồm: Phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu; Phương 

pháp khảo sát điền dã; Phương pháp bản đồ; Phương pháp so sánh. 

7. Cấu trúc luận văn 

Luận văn chia làm 3 phần chính, gồm: mở đầu, nội dung và 

kết luận và kiến nghị. Trong đó, phần nội dung gồm có 3 chương. 

- Chương 1: Tổng quan về đối tượng và đề tài nghiên cứu:  

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

- Chương 3: Kết quả nghiên cứu. 
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PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

CHƢƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

1.1. Các khái niệm, thuật ngữ khoa học liên quan đến nông 

nghiệp đô thị 

- Đô thị 

- Không gian đô thị 

- Tổ chức không gian đô thị 

- Nông nghiệp 

- Nông nghiệp đô thị 

Là hoạt động nông nghiệp trong và ven đô thị, sản xuất, chế 

biến và cung ứng sản phẩm dựa vào nguồn lực tự nhiên của đô thị và 

đáp ứng nhu cầu người dân về lương thực, thực phẩm tươi sống, hoa, 

sinh vật và thực vật cảnh; dùng phương pháp canh tác hữu cơ và 

công nghệ cao không cần nhiều đất đai, không gây ô nhiễm môi 

trường, sử dụng và tái sử dụng tài nguyên thiên nhiên và chất thải đô 

thị; tăng thêm không gian xanh và cơ hội thư giãn cho người dân đô 

thị thông qua hội nhóm làm vườn. 

- Không gian nông nghiệp đô thị 

Là không gian đô thị chứa đựng tất cả các hoạt động có liên 

quan đến nông nghiệp đô thị. Có thể hiểu là không gian gồm các vật 

thể kiến trúc, cây xanh, mặt nước và hoạt động chăn nuôi trồng trọt 

thích hợp trong môi trường đô thị có tác động trực tiếp đến cảnh 

quan đô thị.  

- Đất nông nghiệp đô thị 

Là những diện tích đất có quy mô nhỏ, không phải chức năng 

nông nghiệp trong các đô thị được sử dụng để trồng cây hoặc chăn 

nuôi gia súc nhỏ. 

- Hoạt động nông nghiệp đô thị 
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Là các hoạt động bao gồm trồng trọt, cây xanh, chăn 

nuôi…trên các diện tích đất nông nghiệp đô thị.  

- Sự khác nhau giữa Nông nghiệp đô thị và nông nghiệp  

Nông nghiệp: Thực hiện trong không gian đất nông nghiệp; 

Quy mô vừa và nhỏ, mang nhiều giá trị kinh tế; Đa dạng ngành, như: 

trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, sơ chế nông sản; Toàn 

thời gian; Dễ gây nguy cơ ô nhiễm nguồn nước, môi trường. 

Nông nghiệp đô thị: Thực hiện trong không gian chức năng 

của đô thị; Cây trồng quy mô nhỏ là chủ yếu; Phục vụ nhu cầu của 

gia đình hoặc nhóm cộng đồng nhỏ, tự cung tự cấp; Chủ yếu là trồng 

trọt hoặc chăn nuôi nhỏ; Bán thời gian; Giảm thiểu ô nhiễm môi 

trường; tạo cảnh quan đẹp và không gian xanh cho đô thị. 

- Nông nghiệp công nghệ cao 

Các hoạt động sản xuất gắn với cây trồng vật nuôi được kết 

nối mạng nội bộ hoặc với bên ngoài. Sử dụng tiến bộ của khoa học 

kỹ thuật trong việc sản xuất. 

- Nông nghiệp hữu cơ 

Là nền nông nghiệp hướng đến sự canh tác bền vững, khong6 

sử dụng chất hóa học trong canh tác. 

1.2. Tổng quan về không gian nông nghiệp đô thị 

1.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của không gian 

nông nghiệp đô thị 

1.2.1.1. Trên thế giới 

Bước sang những năm 1990s (thế kỷ XX), các nhà nghiên cứu 

trên thế giới, mà tiên phong là Luc J.A Mougeot (1994) và Drakakis-

Smith (1966), bước đầu đưa ra những khái niệm chung về nông 

nghiệp đô thị và tập trung vào việc phân tích những đặc điểm kinh tế, 

xã hội và môi trường của các bộ phận nông nghiệp đô thị. Cũng 
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trong thời gian này các đô thị phát triển bắt đầu quan tâm đối với 

hoạt động nông nghiệp đô thị.   

1.2.1.2. Tại Việt Nam 

Thế kỷ XXI, nông nghiệp đô thị của Việt Nam đang được định 

hình, phát triển và thực sự đã trở thanh một bộ phận thiết yếu trong 

đời sống các đô thị Việt Nam. Một số chính quyền ở thành phố lớn 

đã xây dựng chiến lược hoặc quy hoạch tổng thể và có những 

chương trình, chính sách phát triển nông nghiệp đô thị.  

1.2.2. Tổng quan các nghiên cứu về không gian nông 

nghiệp đô thị 

1.2.2.1. Trên thế giới 

Trong số các tổ chức quốc tế, tổ chức RUAF và Trung tâm 

nghiên cứu phát triển quốc tế Canada (IDRC), tổ chức quốc tế 

FAO… đã có những đóng góp tích cực nhất cho việc nghiên cứu 

nông nghiệp đô thị.  

Ngoài ra, còn nhiều công trình nghiên cứu của tác giả như: 

Sinan Koont và cộng sự; Meera Sahasranaman, Pranati Awasthi ; 

Công trình nghiên cứu của Giseke và cộng sự; Luc J.A Mougoet; Jac 

Smit, Joe Nasr và Annu RattaAnne nghiên cứu về nông nghiệp đô 

thị. C. Bellows nghiên cứu về lợi ích về sức khỏe mà nông nghiệp đô 

thị có thể mang lại. 

1.2.2.2. Tại Việt Nam 

Hiện nay, các nghiên cứu về không gian nông nghiệp đô thị ở 

Việt Nam khá ít, chủ yếu là các bài báo khoa học. Một số ít luận án 

nghiên cứu nông nghiệp đô thị chủ yếu thuộc lĩnh vực như nông 

nghiệp, môi trường và địa lý.  

1.2.3. Các trƣờng hợp về phát triển không gian nông 

nghiệp đô thị  
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1.2.3.1. Phát triển không gian nông nghiệp đô thị trên thế 

giới 

Ở Trung Quốc Nông nghiệp đô thị đóng vai trò quan trọng 

trong việc nâng cao khả năng thích nghi của các thành phố, giải 

quyết rất tốt các vấn đề do đô thị hóa quá nhanh gây ra cho các đô 

thị. Điều này sẽ được chứng minh qua ví dụ ở thủ đô Bắc Kinh và 

thành phố Thượng Hải. Nông nghiệp ven đô đóng vai trò quan trọng 

trong việc cung cấp nguồn lương thực sạch cho những người dân ở 

thủ đô Bắc Kinh.  

Tại Cu Ba phát triển mạnh mẽ nông nghiệp đô thị để cung ứng 

thực phẩm tươi sống tại chỗ cho cư dân đô thị, nhờ đó thủ đô 

Lahabana đã tự túc được đến 90% loại thực phẩm này.  

Tại Cai Rô (Ai Cập) đầu thập kỷ 1990, phương pháp trồng rau 

trên sân thượng tại khu vực đô thị đông dân, mới đầu với quy mô nhỏ 

nhưng rồi được mở rộng nhanh sau khi có hậu thuẫn chính thức của 

Tổ chức Nông lương (FAO) vào năm 2001. Tại Mumbai (Ấn Độ) 

trong bối cảnh thiếu đất, hiếm nước, đông người nghèo, phát triển 

phương pháp làm vườn hữu cơ quy mô nhỏ trên ban công, thậm chí 

treo trên tường, trên cơ sở dùng bã mía trộn đất đựng trong túi nhựa 

hay trong các loại hộp, ống, lốp xe, để hộ gia đình có rau ăn tại gia 

và tăng thu nhập.  

Tại New York (Mỹ), sử dụng những khu đất bỏ hoang trong 

đô thị hay tận dụng không gian trống trên sân thượng của các tòa nhà 

để trồng rau sạch, ý định ban đầu chủ yếu là để cung cấp rau sạch 

cho cho người dân trong vùng.  

Tại Liên bang Nga, hơn một nửa dân số St Petersburg (4,73 

triệu người năm 1999) tham gia trồng trọt ở sân sau và tầng hầm, 

trên mái nhà, trong các không gian trống gần nhà và trong các trang 
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trại ven đô. Các trang trại thường được định hướng thương mại và 

thuộc sở hữu tư nhân và sản xuất chủ yếu là trái cây, rau, khoai tây 

và hoa.  

Tại Hà Lan, dù có truyền thống lâu đời về nông nghiệp ven đô, 

là một trong những nước xuất khẩu hàng đầu thế giới về nông 

nghiệp. Người dân Hà Lan vẫn chú trọng phát triển nông nghiệp đô 

thị, họ thành lập các khu vực hoặc trang trại nhỏ mà trong đó người 

sản xuất và người tiêu dùng cùng hợp tác với nhau.   

1.2.3.2. Các loại hình không gian nông nghiệp đô thị 

- Không gian xung quanh ngôi nhà  

- Không gian cộng đồng bao gồm các không gian: công cộng 

trong các khu nhà ở, các khu đất trống đang chờ quy hoạch, công 

viên và các khu vực hành lang giao thông… 

- Không gian trong khu công nghiệp: khu đất trống chưa được 

thuê, công viên trung tâm, hoặc khu nhà công nghiệp đã bỏ hoang. 

- Không gian hành lang giao thông: lề đường hay các khu ven 

sông, bờ đê dọc theo hệ thống đường ray xe lửa. 

1.2.3.3. Các loại hình hoạt động nông nghiệp đô thị theo 

nghiên cứu các đô thị trên thế giới 

Các loại hình nông nghiệp đô thị bao gồm:. 

- Vườn cá nhân 

- Khu vườn cộng đồng 

- Trang trại giáo dục 

1.3. Tổng quan về nông nghiệp đô thị tại TP. Sa Đéc 

1.3.1. Tổng quan về các hoạt động nông nghiệp đô thị ở 

thành phố Sa Đéc 

1.3.1.1. Các yếu tố cấu thành hoạt động nông nghiệp đô thị 
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- Con người; Vị trí; Sản phẩm thực phẩm; Thị trường sản 

phẩm; Công nghệ sử dụng trong nông nghiệp đô thị. 

1.3.1.2. Các loại hình hoạt động nông nghiệp trong đô thị 

phổ biến hiện nay tại Việt Nam 

a. Loại hình sản xuất nông nghiệp truyền thống  

- Dạng cá thể, hộ gia đình 

- Dạng tập thể 

b. Loại hình nông nghiệp cao tầng chuyên canh  

Là những tòa nhà được tổ chức như một trang trại trong đô thị 

dành riêng cho hoạt động nông nghiệp đô thị. 

c. Loại hình nông nghiệp kết hợp với hoạt động du lịch  

Đây là loại hình sản xuất nông nghiệp dạng cá thể, hộ gia đình. 

Vừa sản xuất nông nghiệp vừa kết hợp với du lịch. 

d. Loại hình nông nghiệp cao tầng kết hợp với chức năng 

khác 

Các loại công trình cao tầng trong đô thị đã thực hiện giải 

pháp đặc biệt kết hợp giữa không gian văn phòng, không gian ở…  

e. Loại hình nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao 

- Nông nghiệp sinh thái 

- Nông nghiệp công nghệ cao 

1.3.1.3. Hiện trạng các hoạt động nông nghiệp đô thị tại 

thành phố Sa Đéc 

a. Hoạt động trồng trọt trong khuôn viên nơi ở, hoặc các 

khu đất trống trong đô thị 

Người dân tận dụng những khoảng đất trống trong khuôn viên 

nhà, sân thượng để trồng rau, giàn dây leo, cây cối trên tầng cao, nhà 

mặt phố, ngoài ra còn trong các khu đất trống, bờ sông.  

b. Hoạt động nông nghiệp công nghệ cao 
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Đây là các hoạt động nông nghiệp được áp dụng các tiến bộ 

khoa học kỹ thuật trong việc sản xuất của người dân. 

c. Hoạt động chăn nuôi tự phát  

Hoạt động có quy mô nhỏ kiểu hộ gia đình được thực hành 

trong không gian ở gia đình, mang tính chất tự phát và phong trào.  

1.3.2. Về hiện trạng không gian nông nghiệp đô thị tại 

thành phố Sa Đéc 

1.3.2.1. Tổng quan về Thành phố Sa Đéc 

a. Vị trí: 

Thành phố Sa Đéc cách Thành phố Hồ Chí Minh 140km về 

phía Tây Nam. Cách thành phố Cần Thơ 55 km về hướng Nam, cách 

TP.Vĩnh Long 25 km về hướng Đông, cách TP.Cao Lãnh 20 km về 

hướng Tâ Bắc và cách TP.Long Xuyên 40 km về hướng Tây. 

b. Quy mô dân số: 

Thành phố Sa Đéc có diện tích khoảng 5.911ha và dân số năm 

2017 khoảng 104.818 người, mật độ dân số 1.773 người/km
2
.  

c. Ranh giới nghiên cứu: 

Trong phạm vi phường 1, phường 2 và một phần phường An 

Hòa, một phần xã Tân Phú Đông.  

1.3.2.2. Hiện trạng không gian nông nghiệp đô thị tại thành 

phố Sa Đéc 

- Về không gian đô thị: 

Các không gian nông nghiệp trong đô thị hiện hữu chủ yếu tập 

trung vào sản xuất nông nghiệp truyền thống dạng nhỏ lẻ và tự phát, 

chính vì vậy chưa quan tâm đến hình ảnh của không gian trong môi 

trường đô thị.  

- Về dạng kiến trúc nhà ở: 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B4m%C3%A9t
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_T%C3%A2y_Nam
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Hiện trạng về không gian ở trong đô thị chủ yếu là nhà ở dạng 

thấp tầng, nhà liên kế, nhà phố và nhà biệt thự. Về kiến trúc nhà ở 

chủ yếu là nhà mái tôn hoặc mái ngói, rất ít nhà mái bằng, sân 

thượng. Vườn rau hữu cơ hay một số vườn gia đình khác trong đô thị 

hình thành tự phát chủ yếu bên trong hoặc xung quanh khu ở. 

- Các không gian công cộng khác trong đô thị: 

Các công viên, khu đất trống hiện trạng chưa sử dụng hết quỹ 

đất, vẫn còn đất bỏ trống làm xấu hình ảnh đô thị.  

1.4. Kết luận chƣơng I 

CHƢƠNG II: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CƠ 

SỞ KHOA HỌC 

2.1. Phƣơng pháp nghiên cứu  

2.1.1. Xây dựng nội dung các bƣớc nghiên cứu 

2.1.2. Xác định các phƣơng pháp nghiên cứu 

2.1.2.1. Phương pháp phân tích, tổng hợp  

2.1.2.2. Phương pháp khảo sát điền dã 

2.1.2.3. Phương pháp bản đồ 

2.1.2.4. Phương pháp so sánh 

2.2. Cơ sở khoa học nghiên cứu không gian hoạt động nông 

nghiệp đô thị tại thành phố Sa Đéc 

2.2.1. Cơ sở hiện trạng 

2.2.2. Cơ sở pháp lý và các lý luận cơ bản về không gian 

nông nghiệp đô thị 

2.2.2.1. Cơ sở lý luận: 

a. Lý thuyết phát triển đô thị có yếu tố nông nghiệp đô thị  

Các loại hoạt động nông nghiệp trong mô hình Vành đai nông 

nghiệp của Von Thunen (1826) đã được phân bố rõ ràng trong các 

khu vực xung quanh một lõi đô thị.  
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b. Lý thuyết thành phố vườn của Ebenezer Howard  

Mô hình Thành phố Vườn do Howard đề xuất giúp thắt chặt 

mối quan hệ cộng đồng và làm giảm bớt những căn bệnh xã hội của 

đô thị hiện đại. 

c. Lý thuyết về phát triển đô thị dựa trên nơi chốn 

Nhấn mạnh các yếu tố mang lại bản sắc cho nơi chốn là sự 

tổng hòa của các yếu tố vật chất – xã hội và sự tham gia của cộng 

đồng.  

d. Lý thuyết về Không gian công cộng trong quy hoạch  

Không gian công cộng có tiềm năng đặc biệt trong việc thỏa 

mãn nhu cầu giao lưu chia sẻ của con người trong xã hội.  

Để cải thiện chất lượng không gian công cộng và để không 

gian công cộng phục vụ tốt nhất cho xã hội, cần phải tổ chức các 

hoạt động ngoài trời theo hướng đa dạng, linh hoạt phục vụ cộng 

đồng.  

e. Lý luận nông nghiệp đô thị tốt cho sức khỏe người dân 

Làm việc với thực vật và ngoài trời có lợi cho sức khỏe tinh 

thần, hoạt động trồng trọt vừa có tác dụng phòng bệnh và chữa 

bệnh. Các chuyên gia y tế sử dụng thực vật và vật liệu làm vườn để 

giúp bệnh nhân mắc bệnh tâm thần cải thiện các kỹ năng xã hội, lòng 

tự trọng và sử dụng thời gian giải trí.  

f. Lý luận nông nghiệp đô thị là công cụ để phát triển đô thị 

bền vững 

Nông nghiệp đô thị giúp liên kết các thành phố và môi trường 

đô thị. Một liên kết quan trọng nhất giữa nông nghiệp đô thị và môi 

trường và sức khỏe cộng đồng là quản lý chất thải. Việc rác thải đô 

thị không ngừng tăng lên và công nghệ xử lý không còn phù hợp với 

tốc độ của sự tăng trưởng dân số đô thị.  
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2.2.2.2. Một số quy định pháp lý 

- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14. 

- Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050. 

- Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thành phố Sa Đéc 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

2.3. Cơ sở thực tiễn về phát triển nông nghiệp đô thị  

2.3.1. Bài học kinh nghiệm phát triển nông nghiệp đô thị 

trên thế giới 

2.3.1.1. Kinh nghiệm phát triển nông nghiệp đô thị ở Hà Lan 

- Khu đô thị mới ReGen ở Almere, Hà Lan:  

Các nguyên tắc đó là tăng cường tính đa dạng trong sử dụng 

đất, kết nối với thiên nhiên thông qua hoạt động canh tác, khuôn khổ 

quy hoạch linh hoạt; trao quyền cho cộng đồng tại chỗ, chia sẻ dịch 

vụ sinh thái do hạ tầng xanh sản xuất mang lại, tái chế hoàn toàn, 

môi trường khí hậu đạt tiêu chuẩn. Bài học trong đó là nhấn mạnh 

vai trò của cách thức kết hợp đa ngành nhất là quy hoạch, kiến trúc 

và công nghệ trong công tác lồng ghép hoạt động nông nghiệp vào 

các không gian chức năng trong khu đô thị.  

2.3.1.2. Kinh nghiệm phát triển nông nghiệp đô thị ở Ma-rốc 

Thành phố Casablanca (Ma-rốc) đã thực nghiệm lồng ghép 

công cụ quy hoạch đô thị và thiết kế cảnh quan trong quá trình áp 

dụng mô hình nông nghiệp đô thị. Trong đó tích hợp các hoạt động 

nông nghiệp, từ nông nghiệp tự cung tự cấp không chính thức, vườn 

cộng đồng và canh tác chiều đứng v.v… 

2.3.1.3. Kinh nghiệm phát triển nông nghiệp đô thị ở Thái 

Lan 
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Bài học kinh nghiệm của Thái Lan là sự hợp tác của cộng 

đồng với các tổ chức của chính phủ trong việc lập kế hoạch, tuyên 

truyền và giáo dục mọi người dân trong đô thị về lợi ích của nông 

nghiệp đô thị và không gian xanh đô thị.  

2.3.1.4. Kinh nghiệm phát triển nông nghiệp đô thị ở Ấn Độ 

Bài học kinh nghiệm ở đây là sử dụng tối ưu và hợp lý các 

không gian trống trong không gian đô thị hiện hữu để tổ chức các 

hoạt động nông nghiệp đô thị. 

2.3.1.5. Kinh nghiệm phát triển nông nghiệp đô thị ở Trung 

Quốc 

Thành phố Thành Đô là trường hợp tiên phong cho việc quy 

hoạch phát triển đô thị và nông thôn phối hợp ở Trung Quốc. Trường 

hợp Thành Đô là kinh nghiệm hữu ích cho các đô thị có mức độ đô 

thị hóa thấp và can thiệp phát triển nông nghiệp tích hợp ngay từ giai 

đoạn đầu của phát triển đô thị và nông thôn phối hợp. 

2.3.2. Kinh nghiệm phát triển nông nghiệp đô thị ở Việt 

Nam 

2.3.2.1. Bài học tổ chức không gian khu nông nghiệp công 

nghệ cao tạo đà cho phát triển nông nghiệp đô thị ở TP. Hồ Chí 

Minh. 

Bài học về quy hoạch, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hệ thống 

phân phối địa phương nhằm phục vụ nhu cầu canh tác và chuyển đổi 

mô hình nông nghiệp theo xu hướng công nghệ cao. 

2.3.2.2. Bài học phát triển nông nghiệp đô thị ở Hà Nội   

Ở thành phố Hà Nội, người dân từ lâu đã trồng rau muống trên 

ao hồ kênh mương, ...Ngoài ra, việc chuyển đổi các bãi bồi hoang 

hóa ven sông Hồng thành các vùng chuyên canh đạt giá trị kinh tế 

cao hiện đang là chủ trương thực hiện chương trình "Nông thôn mới" 
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của huyện Mê Linh (Hà Nội). Bài học về chuyển đổi mô hình nông 

nghiệp truyền thống sang mô hình nông nghiệp đô thị. 

2.3.2.3. Bài học tổ chức không gian trang trại đô thị kết hợp 

tham quan du lịch ở thành phố Đà lạt, Lâm Đồng  

Các mô hình canh tác nông nghiệp ở thành phố Đà Lạt đã phát 

triển nhanh chóng và lan rộng ra nhiều khu vực. Tuy nhiên thực 

trạng canh tác nông nghiệp chưa được hỗ trợ về mặt cơ sở hạ tầng kỹ 

thuật, chưa chú trọng công tác quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp. 

Bài học cho thấy vai trò quan trọng của việc tổ chức không gian đô 

thị, thiết kế đô thị hợp lý cho các mô hình nông nghiệp đô thị 

2.3.2.4. Bài học về kết hợp giữa thiết kế kiến trúc và nông 

nghiệp đô thị 

Bài học từ các thiết kế các công trình nêu trên cho thấy việc sử 

dụng tối ưu các không gian nhà ở gia đình cũng như các không gian 

trường học để tổ chức các hoạt động nông nghiệp đô thị, thông qua 

công cụ thiết kế kiến trúc. 

2.4. Kết luận chƣơng II 

CHƢƠNG III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Xác định không gian thích hợp với hoạt động nông 

nghiệp đô thị ở Thành phố Sa Đéc 

3.1.1. Một số định hƣớng chung 

- Không gian đô thị là không gian hữu hạn.  

- Tổ chức hoạt động nông nghiệp trong đô thị hướng đến đô 

thị bền vững mang yếu tố nông nghiệp đô thị.  

3.1.2. Không gian ở hộ gia đình, cá nhân 

- Không gian ở theo dạng nhà liên kế, nhà phố: các không gian 

như ban công,  khoảng không gian trống có diện tích nhỏ bên trong 

nhà đều có thể thực hiện các hoạt động nông nghiệp đô thị. 
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- Không gian ở hộ gia đình, cá nhân, biệt thự   

- Không gian ở dạng nhà ở xã hội 

3.1.3. Không gian khu vực công cộng  

3.1.3.1. Không gian công cộng trong các khu nhà ở đô thị 

- Các không gian sân vườn trong nhóm nhà và tiểu khu;  

- Các không gian sân vườn trong không gian công cộng khu ở. 

- Các không gian cây xanh dọc theo kênh rạch trong khu ở. 

3.1.3.2. Không gian đất trống chờ quy hoạch trong đô thị 

Không gian đất trống trong đô thị là những khu đất đã được 

quy hoạch nhưng chưa đầu tư hoặc chờ điều chỉnh quy hoạch.  

3.1.3.3. Không gian đất dự trữ phát triển, mảng xanh trong 

các trường học 

- Không gian đất dự trữ phát triển trong trường học. 

3.2. Xác định nguyên tắc tổ chức hoạt động nông nghiệp đô 

thị phù hợp với đặc điểm, bối cảnh của Thành phố Sa Đéc 

3.2.1. Tổ chức hoạt động nông nghiệp đô thị sử dụng hợp 

lý các không gian đô thị 

Theo đó, nguyên tắc này hướng đến việc sử dụng không gian 

hiệu quả nhất, hợp lý nhất khi có sự tham gia của hoạt động nông 

nghiệp đô thị trong không gian đô thị. Nội dung của nguyên tắc là 

Quy hoạch cải tạo đan xen các hoạt động nông nghiệp đô thị vào 

trong các không gian chức năng khác của đô thị và phải nâng cao 

chất lượng các không gian này, từ đó tạo điều kiện cho hoạt động 

nông nghiệp đô thị có thể tồn tại và phát triển lâu dài.    

3.2.2. Tổ chức hoạt động nông nghiệp đô thị nhằm phát 

triển bền vững đô thị 

Nguyên tắc tổ chức goạt động nông nghiệp đô thị vào không 

gian đô thị nhằm phát triển đô thị bền vững được hiểu là việc quy 
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hoạch tổ chức các hoạt động nông nghiệp đô thị cần phải chú ý đến 

môi trường đô thị như: sử dụng rác thải thải hoạt để ủ phân dung cho 

các hoạt động làm vườn đô thị, tận dụng nước thải đô thị, sử dụng 

các phương thức canh tác tiên tiến không dung phân bón hóa học, 

nâng cấp cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị phù hợp với hoạt 

động nông nghiệp đô thị. 

3.2.3. Tổ chức hoạt động nông nghiệp đô thị nhằm làm mới 

không gian đô thị 

Nguyên tắc tổ chức hoạt động nông nghiệp đô thị làm mới 

không gian đô thị cho thấy nông nghiệp trong khu vực đô thị bên 

cạnh việc tồn tại, phát triển phù hợp với không gian đô thị, còn tương 

tác với không gian đó để tạo hiệu ứng về thẩm mỹ đô thị.  

3.3. Đề xuất giải pháp tổ chức hoạt động nông nghiệp đô 

thị vào định hƣớng phát triển không gian Thành phố Sa Đéc 

3.3.1. Giải pháp tổ chức vƣờn trong không gian nhà ở gia 

đình 

Vườn trong không gian nhà ở gia đình có diện tích và quy mô 

nhỏ, cấu trúc không gian đơn giản, khai thác không gian ở các độ cao 

khác nhau như: sân trước, sau; ban công, sân thượng, mặt tiền nhà, 

tường nhà. Ví dụ như: Trồng rau, thực phẩm sạch trên sân thượng, 

ban công; Trồng các loại thực vật trang trí ở mặt tiền nhà… 

3.3.2. Giải pháp tổ chức hoạt động nông nghiệp đô thị 

trong không gian công cộng đô thị 

3.3.2.1. Giải pháp hình thành vườn nông nghiệp đô thị trong 

không gian khu ở (Vườn nhóm nhà) 

Vườn của nhóm nhà thường có quy mô vừa và nhỏ, cấu trúc 

đơn giản, không có sự thay đổi không gian nhiều. Phần diện tích 

không gian vườn nông nghiệp đô thị trong không gian của một nhóm 
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nhà ở hoặc các cụm nhà ở được kết hợp với không gian khu công 

viên công cộng của khu ở, nhằm tăng thêm sự linh hoạt của các 

không gian công viên đơn điệu. Vườn tạo ra nhiều hơn thực phẩm 

lành mạnh, mang mọi người đến với nhau.  

3.3.2.2. Vườn nông nghiệp đô thị trong các khu đất trống 

chờ quy hoạch 

Vườn nông nghiệp đô thị trong các khu đất trống có cấu trúc 

tương tự như vườn nhóm nhà hay vườn công viên, nhưng có tính 

chất ngắn ngày và thuờng có quy mô lớn hơn. Chức năng tạo thêm 

không gian thư giãn, vui chơi giải, gắn kết cộng đồng. Về thẩm mỹ, 

không gian này là những khu đất bỏ trống không có giá trị về mặt 

cảnh quan hay không gian. Một số có nằm ngay khu vực trung tâm 

đô thị gây mất thẩm mỹ, một số khu vực còn là nơi bỏ rác, chất thải 

sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường sống đô thị trầm trọng.  

3.3.2.3. Vườn công cộng dọc kênh rạch 

Khi kết hợp với các hoạt động nông nghiệp đô thị xuất hiện thì 

tính đa dạng của cảnh quan sông nước ngày càng gia tăng. Không 

gian vườn nông nghiệp đô thị dọc bờ sông kênh là dạng đa chức 

năng, mặt nước tạo cảnh quan, có chức năng giao thông thủy, hoạt 

động nông nghiệp đô thị cũng có chức năng tạo cảnh quan và tạo giá 

trị kinh tế xã hội.  

3.3.2.4. Vườn nông nghiệp đô thị học tập 

Bố trí không gian nông nghiệp đô thị trong khuôn viên trường 

học tại vị trí các khu đất trống kết hợp với không gian cảnh quan 

hiện trạng nhằm tăng giá trí thẩm mỹ, làm mới không gian vui chơi, 

giải trí và cả giá trị về mặt học tập.  

3.4. Kết luận chƣơng III 



19 
 

PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

I. KẾT LUẬN 

Thông qua hiện trạng về phát triển nông nghiệp đô thị trên thế 

giới hiện nay cho thấy nông nghiệp đô thị ngày càng khẳng định vai 

trò vị trí của mình trong không gian đô thị. Ở Việt Nam cũng như tại 

Thành phố Sa Đéc tuy chưa có mô hình phát triển nông nghiệp đô thị 

chính thức nào, nhưng những mầm mống của các hoạt động nông 

nghiệp đô thị đã xuất hiện ở các không gian nhà ở gia đình, đây là 

một trong những tín hiệu tích cực trong việc tổ chức các hoạt động 

nông nghiệp đô thị trong định hướng phát triển không gian Thành 

phố Sa Đéc. 

Về những đóng góp của nông nghiệp đô thị trong sự phát triển 

đô thị là tăng cường giao tiếp cộng đồng, an ninh lương thực, cung 

cấp thêm thu nhập và việc làm cho người dân nghèo và có thu nhập 

trung bình, và góp phần tạo ra môi trường sinh thái đô thị. Vì thế 

nông nghiệp đô thị phải được coi là một thành phần hữu cơ của hệ 

thống đô thị.  

Để nông nghiệp đô thị có thể trở thành một thành phần hữu cơ 

trong môi trường đô thị hiện hữu tại Thành phố Sa Đéc cần phải có 

sự hợp tác đa ngành, đa lĩnh vực và cả những người dân trong đô thị, 

trong đó vai trò của cơ quan quản lý nhà nước đóng vai trò quan 

trọng trong việc định hướng và đề ra kế hoạch thực hiện cho phù hợp 

với bối cảnh và điều kiện hiện trạng của Thành phố Sa Đéc. Những 

bài học kinh nghiệm về tổ chức hoạt động nông nghiệp đô thị Quốc 

tế cũng như ở Việt Nam có ý nghĩa tham khảo rất quan trọng. 

Các giải pháp tô chức nông nghiệp đô thị phản ánh quan điểm 

và nguyên tắc đề ra phù hợp với mục tiêu của luận văn. Từ kết quả 

nghiên cứu cho thấy việc tổ chức hoạt động nông nghiệp đô thị trong 
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không gian Thành phố Sa Đéc là một trong những xu hướng của quy 

hoạch phát triển đô thị bền vững hiện nay.  

II. KIẾN NGHỊ 

1. Đối với chính quyền địa phương và cơ quan quản lý đô thị  

Chính quyền địa phường và các cơ quan quản lý cần nâng cao 

chất lượng công tác quy hoạch tổng thể đô thị, dành một quỹ đất hợp 

lý để tổ chức hoạt động nông nghiệp đô thị, song song với quy hoạch 

đô thị phải đồng bộ với đầu tư hệ thống hạ tầng – kỹ thuật đô thị. 

Cần xây dựng chính sách phát triển nông nghiệp đô thị, như: 

- Chính sách khuyến khích các loại hình nông nghiệp đô thị 

phù hợp; - Chính sách khuyến khích cá nhân, tổ chức tham gia 

nghiên cứu sâu hơn về nông nghiệp đô thị, về khoa học kỹ thuật ấp 

dụng trong việc thực hành nông nghiệp đô thị; - Chính sách tuyên 

truyền và phổ biến lợi ích mà nông nghiệp đô thị mang lại cho mọi 

người dân đô thị; - Chính sách ưu đãi trong việc sử dụng đất công 

thực hành nông nghiệp đô thị. 

2. Đề xuất các nghiên cứu tiếp theo về nông nghiệp đô thị 

Quy hoạch đô thị và thiết kế có vai trò quan trọng trong thực 

hành hoạt động nông nghiệp đô thị. Vì thế cần phải xây dựng hệ 

thống lý thuyết về nông nghiệp đô thị theo kinh nghiệm các nước 

trên thế giới và phải học cách quản trị, áp dụng vào thực tiễn của địa 

phương. Việc đưa nông nghiệp đô thị vào trong chương trình giải 

dạy là điều cần thiết hiện nay. 

Kiến nghị các trường đưa nông nghiệp đô thị vào học tập. Tổ 

chức các buổi hội thảo để có được hướng đi tốt nhất trong việc tổ 

chức, định hướng, quản lý các hoạt động nông nghiệp đô thị./. 
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