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Lời tri ân ! 

 

Học viên xin phép được bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự 

hướng dẫn tận tình của Cô TS. KTS. Nguyễn Cẩm Dương Ly đã giúp đỡ 

trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thiện luận văn. 

Chân thành cảm ơn Ban giám hiệu cùng quý Thầy, Cô trường 

Đại học kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức và truyền đạt những 

kiến thức quý giá trong suốt thời gian học vừa qua. 

Cảm ơn sự đóng góp ý kiến trên tinh thần xây dựng, động viên 

từ các học viên lớp Cao học khóa 25 cùng với sự nhiệt tình cung cấp thông 

tin, tài liệu từ bạn bè, các tổ chức và cơ quan chức năng. 

Xin chân thành cảm ơn đến quý cơ quan Sở Quy hoạch – Kiến 

trúc đã nhiệt tình tạo điều kiện làm việc, cũng như cung cấp tài liệu suốt 

quá trình nghiên cứu thực hiện luận văn này. 

Cuối cùng học viên xin bày tỏ lòng biết ơn đến những người thân 

trong gia đình đã ủng hộ, động viên và tạo điều kiện về vật chất lẫn tinh 

thần cho học viên trong quá trình học tập cũng như nghiên cứu. 

Do thời gian và kiến thức có hạn nên luận văn không thể tránh 

khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được sự thông cảm và góp ý của quý 

Thầy, Cô và các bạn. 

Xin trân trọng ! 

 

                                                                              Nguyễn Hoài Nam
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PHẦN 1. MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Trong những năm gần đây, thành phố Hồ Chí Minh đã và đang 

phát triển một cách nhanh chóng. Bộ mặt thành phố thay đổi từng ngày, 

những giá trị mới xuất hiện và dần thay thế gây sức ép tới những giá trị 

vật thể và phi vật thể cũ. Trong bối cảnh đó, hoạt động xây dựng mạnh 

mẽ khiến cho những công trình kiến trúc và những nét văn hóa gắn liền 

với những công trình cổ của đô thị trực tiếp bị đe dọa. Bến Bình Đông - 

khu vực quận 8 TPHCM là một trong những khu vực đóng vai trò quan 

trọng với Sài Gòn - Chợ Lớn xưa, hình thành từ cách đây hơn 200 năm, 

đến nay vẫn còn lưu giữ những công trình cổ có giá trị cao về mặt kiến 

trúc, lịch sử và văn hóa đang có nguy cơ bị biến mất do quá trình đô thị 

hóa. 

Bến Bình Đông ngày nay được xem là thành phần kiến trúc mang 

giá trị lớn, cần được đánh giá một cách chính xác để có biện pháp bảo tồn 

trùng tu hợp lý nhất, tránh mất một trong những giá trị lịch sử văn hóa lớn 

của thành phố. Đây là một trong những khu vực có kiểu kiến trúc nhà liên 

kế đặc trưng cho văn hóa kinh doanh buôn bán kết hợp với ở. Cũng chính 

là thành phần quan trọng nhất tạo thành kết hợp với dòng kênh tạo nên 

hình ảnh "trên bến dưới thuyền" Bình Đông xưa. Nhờ đó, ngày nay nó 

được đánh giá là mang giá trị rất lớn về văn hóa cũng như ý nghĩa lịch sử. 

Hình ảnh những nếp nhà mái dốc, liên tiếp nhau tạo phản chiếu xuống 

lòng kênh đã gắn liền với tâm thức của bao thế hệ người dân sống ở đây. 

Vì vậy, gìn giữ nó cũng là tạo ra cái gợi nhớ về một quá khứ sầm uất, 

phồn thịnh của khu này. 

Tuy nhiên, sự quản lý thiếu hiệu quả của tập thể cộng với công việc 

lao động sản xuất đặc thù khiến những căn nhà xuống cấp rất nghiêm 

trọng; không đủ đáp ứng nhu cầu sản xuất đòi hỏi không gian rộng rãi 

hơn; kết cấu cũng đã xuống cấp sau khoảng thời gian dài phục vụ, cần 

phải cải tạo rất nhiều; và giá trị kinh tế cũng chỉ mang tính manh mún, 
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nhỏ lẻ, phục vụ nhu cầu nhỏ là chính. Trong khi đó nhu cầu phát triển về 

không gian, kiến trúc, cảnh quan khu vực theo đồ án quy hoạch xây dựng 

đô thị là cần thiết, song song đó là những vấn đề bất cập, khó khăn trong 

công tác quản lý quy hoạch xây dựng đô thị, nhất là khu vực các công 

trình có giá trị cao về mặt kiến trúc, lịch sử và văn hóa. 

Khu vực bến Bình Đồng hiện chưa có quy định quản lý không gian 

kiến trúc theo đồ án dẫn đến việc quản lý phát triển đô thị của các cơ quan 

chức năng và chính quyền địa phương còn nhiều yếu kém, tình trạng phát 

triển tự phát, xây dựng không phép, lấn chiếm vỉa hè… gây khó khăn 

trong quản lý quy hoạch xây dựng đô thị. Vì vậy, khu vực bến Bình Đông 

đã và đang phải đối mặt với hàng loạt các vấn đề như môi trường, tài 

nguyên, an ninh - trật tự xã hội,… Trong đó việc quản lý cải tạo các khu 

vực có giá trị bảo tồn cao theo quy hoạch ngày càng khó khăn hơn, do 

nhu cầu phát triển xây dựng ngày càng tăng cao, nếu quản lý không tốt sẽ 

ảnh hưởng đến phát triển không gian cảnh quan đô thị. Vì vậy, để giải 

quyết các vấn đề trên cần có những giải pháp tối ưu để định hướng và 

quản lý trong suốt quá trình phát triển. 

Nhìn nhận được tình hình thực trạng trên, đề tài luận văn này 

nghiên cứu mang tính cấp bách để hỗ trợ một phần cho các cơ quan quản 

lý nhà nước trong việc định hướng, đề xuất quản lý không gian kiến trúc 

cảnh quan cho khu vực bến Bình Đông.  

  



3 

 

 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu chung: Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả về công 

tác quản lý không gian kiến trúc cảnh quan khu vực bến Bình Đông. 

Mục tiêu cụ thể: 

+ Đề xuất các giải pháp về quản lý không gian kiến trúc cảnh quan 

cho khu vực. 

+ Tìm hiểu những nét đặc trưng không gian kiến trúc cảnh quan 

khu vực bến Bình Đông. 

+ Nghiên cứu các giá trị lịch sử, văn hóa gắn liền với hình ảnh “trên 

bến dưới thuyền” của khu vực. 

3. Đối tượng nghiên cứu 

Công tác quản lý không gian kiến trúc cảnh quan khu vực Bến 

Bình Đông thuộc phường 12, phường 13, phường 14, phường 15, quận 8, 

TP. HCM. Cụ thể là các hệ thống quản lý, cách thức quản lý, phương 

pháp quản lý, nhân lực quản lý và công cụ quản lý không gian kiến trúc 

cảnh quan.  

4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu 

Giới hạn về không gian: Nghiên cứu tổng thể không gian kiến trúc 

cảnh quan khu vực Bến Bình Đông, phân vùng từ cầu Chà Và đến cầu Lò 

Gốm, lấy từ bờ kênh Tàu Hủ đến hết một bên ô phố thuộc phường 12, 

phường 13, phường 14, phường 15, quận 8, TP. HCM. (Hình 1.6, Sơ đồ 

1.2) 

Giới hạn về thời gian: Nghiên cứu áp dụng cho quản lý kiến trúc 

cảnh quan khu vực bến Bình Đông trong khoảng thời gian từ nay đến năm 

2025 theo định hướng phát triển quy hoạch chung xây dựng của thành 

phố. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Để có thể đạt được những mục tiêu đã đề ra như trên, học viên thực 

hiện những phương pháp nghiên cứu như sau: 

 Phương pháp phân tích, tổng hợp: 
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 Phương pháp khảo sát điền dã: 

 Phương pháp điều tra xã hội học 

 Phương pháp sơ đồ hóa 

 Phương pháp bản đồ 

 Phương pháp nghiên cứu trường hợp 

 Phương pháp chuyên gia 

6. Nội dung nghiên cứu 

Tổng quan tình hình thực trạng, nghiên cứu, đánh giá và phân tích 

những mặt được và những tồn tại trong công tác quản lý KGKTCQ tại 

khu vực Bến Bình Đông. 

Nghiên cứu cơ sở lý thuyết, cơ sở pháp lý liên quan đến công tác 

quản lý KGKTCQ, đồng thời nghiên cứu kinh nghiệm, mô hình quản lý 

KGKTCQ cho khu vực trong và ngoài nước. 

Đề xuất giải pháp về công tác quản lý KGKTCQ tại khu vực 

nghiên cứu. 

7. Cấu trúc luận văn 

Luận văn chia làm 3 phần như sau: 

Phần 1: Mở đầu 

Phần 2: Nội dung nghiên cứu, gồm 03 chương: 

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

Chương 2: Cơ sở khoa học về quản lý không gian kiến trúc cảnh 

quan khu vực Bến Bình Đông, quận 8, TP.HCM 

Chương 3: Một số giải pháp quản lý không gian kiến trúc cảnh 

quan khu vực bến Bình Đông, quận 8, TP.HCM  

8. Dự kiến kết quả nghiên cứu 

Đề xuất giải pháp quản lý cho các khu vực mang yếu tố đặc trưng 

“trên bến dưới thuyền”. 

Đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả về công tác quản lý không 

gian kiến trúc cảnh quan khu vực bến Bình Đông.  
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PHẦN 2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐỀ TÀI 

NGHIÊN CỨU 

1.1 Khái niệm chung 

1.1.1 Không gian kiến trúc cảnh quan trong đô thị 

Đô thị là khu vực tập trung dân cư sinh sống có mật độ cao và chủ yếu 

hoạt động trong lĩnh vực kinh tế phi nông nghiệp, là trung tâm chính trị, 

hành chính, kinh tế, văn hoá hoặc chuyên ngành, có vai trò thúc đẩy sự 

phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ, một địa 

phương, bao gồm nội thành, ngoại thành của thành phố; nội thị, ngoại thị 

của thị xã; thị trấn. [9] 

Không gian đô thị là không gian bao gồm các vật thể kiến trúc đô thị, cây 

xanh, mặt nước trong đô thị có ảnh hưởng trực tiếp đến cảnh quan đô thị. 

[9] 

Kiến trúc đô thị là tổ hợp các vật thể trong đô thị, bao gồm các công trình 

kiến trúc, kỹ thuật, nghệ thuật, quảng cáo mà sự tồn tại, hình ảnh, kiểu 

dáng của chúng chi phối hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến cảnh quan đô thị. 

[9] 

Cảnh quan đô thị là không gian cụ thể có nhiều hướng quan sát ở trong 

đô thị như không gian trước tổ hợp kiến trúc, quảng trường, đường phố, 

hè, đường đi bộ, công viên, thảm thực vật, vườn cây, vườn hoa, đồi, núi, 

gò đất, đảo, cù lao, triền đất tự nhiên, dải đất ven bờ biển, mặt hồ, mặt 

sông, kênh, rạch trong đô thị và không gian sử dụng chung thuộc đô thị. 

[9] 

1.1.2 Quản lý không gian kiến trúc cảnh quan 

Kiến trúc cảnh quan là nghệ thuật, lập kế hoạch phát triển, thiết kế vàbao 

gồm cả quản lý, bảo tồn và phục chế lại cảnh quan của khu vực. Thiết kế 

cảnh quan liên quan đến thiết kế kiến trúc, bảo tồn di sản, thiết kế và quy 

hoạch đô thị. Hoạt động của kiến trúc cảnh quan bao gồm hai lĩnh vực 

chính: quy hoạch cảnh quan và thiết kế cảnh quan. 
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Quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đô thị là công tác nhằm đảm 

bảo việc thực hiện thi công các dự án phải tuân thủ theo đúng quy hoạch 

đô thị, thiết kế đô thị và quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị; phải 

có tính kế thừa kiến trúc, cảnh quan đô thị và phù hợp với điều kiện, đặc 

điểm tự nhiên, đồng thời tôn trọng tập quán, văn hóa địa phương; phát 

huy các giá trị truyền thống để gìn giữ bản sắc của từng vùng, miền trong 

kiến trúc, cảnh quan đô thị. [6] 

1.2 Sơ lược về lịch sử hình thành không gian kiến trúc cảnh 

quan khu vực bến Bình Đông 

Khu vực bến Bình Đông xưa (Sơ đồ 1.1) 

Khu vực bến Bình Đông nay 

1.2.1 Không gian khu vực 

Giá trị tinh thần; Giá trị sử dụng hiện tại; Cơ sở vật chất; Giá trị 

kinh tế; Giá trị thẩm mỹ 

1.2.2 Giá trị kiến trúc 

Bến Bình Đông ngày nay về cơ bản còn tồn tại các khu nhà liên kế 

cổ, biệt thự cổ, nhà máy bột mì Bình Đông được xây dựng từ xưa. Đây 

được xem là các thành phần kiến trúc mang giá trị lớn trong khu vực. 

Khối nhà liến kế; Các căn biệt thự phố cổ; Nhà máy bột mỳ Bình 

Đông; Khối nhà kho của bột mì Bình Đông 

1.2.3 Thực trạng cảnh quan 

1.2.4 Hoạt động kinh tế 

1.2.5 Văn hóa – xã hội 

1.2.6 Hạ tầng kỹ thuật 

 



i 

 

 

 

Hình 1.1: Hình ảnh kiến trúc dọc Bến Bình Đông. (Nguồn: ảnh tư 

liệu do người Pháp chụp)

 

Hình 1.2: Hình ảnh những nhà máy xay lúa khu vực Chợ Lớn ở Bến 

Bình Đông, dọc kênh Tàu Hủ. (Nguồn: ảnh tư liệu do người Pháp 

chụp) 



ii 

 

 

Hình 1.3: Dọc bến Bình Đông xưa. (Nguồn: ảnh tư liệu do người 

Pháp chụp)

 

Hình 1.4: Gạo chất ở bến. (Nguồn: ảnh tư liệu do người Pháp chụp) 

 
Hình 1.5 Cuộc sống trên sông, ghe thuyền là nhà, bến bãi là nơi mua 

bán, những đặc tính này đã tạo nên cả một nét văn hóa đặc trưng 

của người miền Nam và Tây Nam Bộ. (Nguồn: ảnh tư liệu do người 

Pháp chụp) 



iii 

 

 

  

Hình 1.6: Bến Bình Đông và tuyến kênh Tàu Hủ - kênh Đôi. (Nguồn: 

học viên) 

  

Hình 1.7: Hình ảnh chợ hoa dọc bến Bình Đông ngày tết Âm lịch 

hàng năm. (Nguồn: Lê Minh Phát, 16/08/2017) 



iv 

 

 
Những dãy nhà liên kế cổ gắn với hình ảnh “trên bến dưới thuyền”

 
Dãy nhà liên kế cổ nằm trên trục đường bến Bình Đông.

 
Hình 1.8: Những dãy nhà liên kế cổ. (Nguồn: Dũng Huỳnh, 12/2019) 



v 

 

 

 
Hình 1.9: Nhà máy bột mì Bình Đông. (Nguồn: Nguyễn Hoàng 

04/2018) 

 
Hình 1.10: Bến Bình Đông ngày tết truyền thống. (Nguồn: Lê Minh 

Phát, 08/2017) 



vi 

 

   
Hình 1.11: Đoạn cầu số 5 ngày xưa trên kênh Tàu Hủ (hình trái), 

hình ảnh nhếch nhác và dòng nước ô nhiễm nay đã thay bằng một 

con kênh thông thoáng sạch sẽ hơn (hình phải). (Nguồn: Báo dân trí, 

31/12/2012) 

Hình 1.12: Cảnh quan ngã 3 kênh Lò Gốm- kênh Tàu Hủ với hiện 

trạng nhà ổ chuột ven sông và nguồn nước bị ô nhiễm. (Nguồn: 

Hạnh Nguyên, 10/2013) 

 
Hình 1.13: Cảnh quan ngã 3 kênh Lò Gốm -  kênh Tàu Hủ với phân 

đoạn bắt đầu của kênh Tàu Hủ. (Nguồn: học viên, 12/2019) 



vii 

 

 

 

Hình 1.14: Khu vực bãi nhập hàng dựa vào đất bồi đắp tự nhiên ven 

kênh trước đây. (Nguồn: Hạnh Nguyên, 10/2013) 

   

Hình 1.15: Bãi nhập trực tiếp cho ghe tàu. (Nguồn: VOV, 

10/02/2020) 

 

Hình 1.16: Cầu thang dẫn lên vỉa hè của bến. (Nguồn: học viên, 

8/2019) 



viii 

 

 

Hình 1.17: Bến bột mì Bình Đông vẫn là đầu mối tập kết hàng quan 

trọng, vừa phục vụ sản xuất, vừa trung chuyển những hàng hóa khác. 

(Nguồn: Hạnh Nguyên, 10/2013) 
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1.3 Thực trạng công tác quản lý không gian kiến trúc cảnh 

quan khu vực bến Bình Đông 

1.3.1 Hiện trạng cơ cấu hành chính quản lý không gian kiến trúc 

cảnh quan 

Bộ máy quản lý đô thị của TP.HCM được tổ chức theo 03 cấp, với 

sự tham gia của nhiều ngành lĩnh vực do Thanh tra chuyên ngành đảm 

nhiệm. 

Ủy ban nhân dân các cấp (Thành phố, Quận huyện, Phường xã) có 

trách nhiệm kiểm soát phát triển đô thị trên địa bàn mình phụ trách theo 

các qui định của pháp luật và theo sự phân cấp của cấp trên. Lực lượng 

Thanh tra chuyên ngành của một số Sở có liên quan như: Sở xây dựng, 

Sở quy hoạch – kiến trúc, Sở Tài Nguyên – Môi Trường, Sở Giao thông 

vận tải, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an Thành phố,…có trách 

nhiệm hỗ trợ cho UBND các cấp quản lý phát triển đô thị. 

Thanh tra xây dựng là lực lượng nồng cốt chủ yếu nên Thanh tra xây 

dựng Thành phố được tổ chức ở 03 cấp: Thành phố, Quận huyện, Phường 

xã. Thanh tra các Sở, ngành khác (Quy hoạch – kiến trúc, Tài Nguyên – 

Môi Trường, Giao thông vận tải v.v…) chỉ được tổ chức ở cấp Thành 

phố. 
1.3.2 Công cụ quản lý 

Chưa có các cơ chế chính sách, công cụ phù hợp để định hướng bảo 

tồn, khuyến khích đầu tư xây dựng, nâng cao giá trị của các khu vực có 

công trình có giá trị lịch sử văn hóa gắn liền với khu vực để khai thác và 

phát triển. 

1.3.3 Sự tham gia của cộng đồng trong công tác quản lý không 

gian kiến trúc cảnh quan khu vực bến Bình Đông 

Cộng đồng có khả năng cung cấp thông tin, phản ảnh sự phù hợp 

của các văn bản pháp lý được chính quyền ban hành trong công tác quản 

lý kiến trúc cảnh quan. Đồng thời phản ánh sự phù hợp của quy hoạch chi 

tiết, thiết kế đô thị có phù hợp với các biện pháp quản lý của chính quyền 

địa phương. 
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1.4 Đánh giá chung về công tác quản lý kiến trúc cảnh quan 

khu vực bến Bình Đông 

1.4.1 Những mặt đã làm được 

Những dự án cải tạo môi trường đã trả lại cho dòng kênh thoát khỏi 

tình trạng ô nhiềm nặng. Hệ thống nhà ổ chuột đã được giải quyết gần 

như là triệt để. Dòng kênh hiện nay có nhiều điều kiện để phát triển du 

lịch trên sông. 

Trật tự lòng lề đương, vỉa hè, vệ sinh môi trường được thực hiện sát 

sao, thường xuyên hơn. Các vi phạm trong các lĩnh vực này được xử lý 

nghiêm, kể cả việc cưỡng chế; lòng đường hè phố đã thông thoáng hơn, 

trật tự hơn. 

Hệ thống các văn bản pháp luật có liên quan cũng đã được sửa đổi, 

bổ sung hoàn thiện theo hướng đồng bộ, cụ thể chi tiết và nâng cao tính 

nghiêm minh của pháp luật. 

1.4.2 Những mặt còn tồn tại 

Thực trạng công tác lập quy hoạch xây dựng tại còn nhiều vấn đề 

bất cập như sau: 

- Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 chủ yếu giải quyết được vấn đề mặt 

bằng tổng thể, phân khu chức năng, định hướng phát triển… chưa đề xuất 

được không gian kiến trúc cảnh quan, kiến trúc cảnh quan gắn với trục 

đường bến Bình Đông. 

- Vai trò của cộng đồng và sự tham gia của dân cư vào quá trình quy 

hoạch, quản lý xây dựng đô thị chưa cao. Trình độ văn hóa nói chung, ý 

thức bảo vệ kiến trúc cảnh quan môi trường đô thị nói riêng của người 

dân còn hạn chế. 

- Môi trường đô thị ô nhiễm nghiêm trọng, đặc biệt là nguồn nước. 

Rác thải trực tiếp xuống sông rạch là hiện tượng phổ biến. Một số kênh 

rạch bị ô nhiễm nặng do quá trình đô thị hóa và sự lỏng lẻo trong quản lý 

xây dựng phát triển đô thị. 

- Cải cách hành chính trong ngành Xây dựng: cơ cấu tổ chức bộ máy 

quản lý, nhân sự; thủ tục hình chính; tài chính đô thị. 
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- Kiến nghị chủ trương, chính sách về công tác lập, xét duyệt quy 

hoạch xây dựng; công tác thực hiện quy hoạch và quản lý không gian kiến 

trúc cảnh quan. 

- Vai trò của cộng đồng và sự tham gia của dân cư vào quá trình quy 

hoạch, quản lý xây dựng đô thị chưa cao. Trình độ văn hóa nói chung, ý 

thức bảo vệ kiến trúc cảnh quan môi trường đô thị nói riêng của người 

dân còn hạn chế. 

- Môi trường đô thị ô nhiễm nghiêm trọng, đặc biệt là nguồn nước. 

Rác thải trực tiếp xuống sông rạch là hiện tượng phổ biến. Một số kênh 

rạch bị lấp do quá trình đô thị hóa và sự yếu kém trong quản lý xây dựng 

phát triển đô thị.  
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1.5 Kết luận chương 1 

Từ những thực trạng đánh giá trên cho thấy bến Bình Đông gắn 

với hình ảnh văn hóa “trên bến, dưới thuyền” đặc trưng, những công 

trình kiến trúc cổ không thể thiếu của khu vực vẫn còn gìn giữ lại đến 

ngày nay. Những giá trị trên, nếu không có những phương án định 

hướng quy hoạch, cơ chế quản lý và bảo tồn một cách hợp lý, hiệu quả 

thì các giá trị ấy sẽ dần mất đi và không còn lưu lại cho các thế hệ sau. 

Những vấn đề cấp thiết cần giải quyết: quản lý không gian kiến 

trúc cảnh quan cần tạo nên không gian đô thị mới hiện đại nhưng vẫn 

tôn tạo gìn giữ được nét đặc trưng vốn có của nó; hạ tầng kỹ thuật, hạ 

tầng xã hội đồng bộ, khớp nối với các khu dân cư hiện hữu mang lại 

không gian mới theo hướng phát triển hiệu quả về kinh, môi trường 

sống ổn định cho người dân. 

Cơ chế chính sách và năng lực cán bộ quản lý: hệ thống văn bản, 

quy định nhà nước trong lĩnh vực quản lý không gian kiến trúc cảnh 

quan cũng còn nhiều bất cập, kinh phí đầu tư cho công tác phát triển 

đô thị và quản lý không gian kiến trúc cảnh quan cũng chưa tương 

xứng với nhu cầu phát triển, nhất là khu vực có những tìm năng đặc 

trưng riêng. 

Cần phải có cơ chế chính sách phù hợp trong công tác quản lý 

không gian kiến trúc cảnh quan khu vực bến Bình Đông, đồng thời 

đào tạo bồi dưỡng nâng cao nâng lực về quản lý đô thị, phối hợp với 

các đơn vị trong việc huy động nguồn vốn, xây dựng quỹ đầu tư phát 

triển đô thị nhằm giải quyết các vấn đề cấp bách của đô thị. 

Nâng cao nhận thức của cộng đồng và sự tham gia của cộng 

đồng: Công tác tuyên truyền, giáo dục về đời sống văn hóa, văn minh 

đô thị, môi trường, pháp luật đối với người dân sống trong khu vực 

còn chưa phát huy hết vai trò. Trong đó ý thức của con người là một 

trong những nguyên nhân cơ bản nhất tạo nên thành công cũng như 

tồn tại trong các dự án phát triển đô thị. Cho nên việc vận động tuyên 

truyền, ý thức văn hóa, văn minh cho cộng đồng, giúp nhân dân nhận 

thức được quyền lợi để họ cùng nhà nước có trách nhiệm xây dựng và 

phát triển đô thị.  
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CHƯƠNG 2. CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN LÝ KHÔNG GIAN 

KIẾN TRÚC CẢNH QUAN KHU VỰC BẾN BÌNH ĐÔNG (ĐOẠN 

TỪ CẦU CHÀ VÀ ĐẾN CẦU LÒ GỐM, THUỘC PHƯỜNG 12, 13, 

14, 15, QUẬN 8, TP. HCM) 

2.1 Cơ sở lý luận về quản lý không gian kiến trúc cảnh quan 

2.1.1 Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan 

Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan là một hoạt động định hướng của 

con người nhằm tạo dựng, tổ hợp và liên kết các không gian chức năng 

tạo ra sự cân bằng và mối quan hệ tổng thể của hai nhóm thành phần tự 

nhiên và nhân tạo của kiến trúc cảnh quan. [9] 

2.1.2 Nguyên tắc quản lý không gian kiến trúc cảnh quan 

Theo Nghị định số 38/2010/NĐ-CP về quản lý không gian kiến trúc cảnh 

quan đô thị, Chính phủ thống nhất quản lý và phân cấp quản lý không 

gian kiến trúc cảnh quan đô thị. 

Đối với không gian đô thị; Đối với kiến trúc đô thị; Quy định đối với 

không gian khu mới phát triển;Quy định đối với không gian khu vực bảo 

tồn; Quy định đối với không gian khu vực khác của đô thị; Quy định đối 

với không gian khu vực giáp ranh nội, ngoại thị; Quy định đối với cảnh 

quan tuyến phố, trục đường, quảng trường 

2.1.3 Quản lý không gian kiến trúc cảnh quan có sự tham gia 

của cộng đồng 

Sự tham gia của cộng đồng; Những cơ chế, chính sách cần thiết để 

đảm bảo cho việc tham gia của cộng đồng đạt hiệu quả; Cộng đồng và 

sự tham gia của cộng đồng vào quy hoạch và quản lý đô thị; Tầm quan 

trọng của quy hoạch có sự tham gia của cộng đồng 

2.2 Công cụ và cơ sở pháp lý liên quan đến hoạt động quản lý 

không gian kiến trúc cảnh quan 

2.2.1 Công cụ quản lý 

 Các công cụ pháp luật 

 Công cụ quy hoạch 



12 

 

 Công cụ tổ chức – hành chính 

 Công cụ kinh tế 

 Công cụ kỹ thuật, công nghệ 

2.2.2 Các cơ sở pháp lý 

 Văn bản quy phạm pháp luật. 

2.2.3 Hiến chương quốc tế về trùng tu, bảo tồn công trình kiến 

trúc 

2.2.4 Đồ án quy hoạch được duyệt 

Bao gồm đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch 

chi tiết của khu vực bến Bình Đông. 

2.3 Bài học kinh nghiệm về tổ chức và quản lý không gian kiến 

trúc cảnh quan dọc khu vực sông rạch trên thế giới và ở 

Việt Nam 

2.3.1 Trên thế giới 

 Sông Thames – Anh [47] 

Đa dạng nhưng hài hòa về loại hình kiến trúc 

Giữ gìn nghiêm ngặt CQ di tích, bảo tồn và nối kết phát triển CQ 

hiện đại 

 Sông Hàn – Hàn Quốc [47] 

Phát hiện và kiên quyết sửa sai trong TCKGKTCQ 

TCKGKTCQ ven sông Hàn theo hướng thân thiện môi trường 

TCKGKTCQ ven sông đảm bảo môi trường nhưng giữ vững nhịp 

độ phát triển kinh tế – xã hội. 

 Sông Châu Giang – Trung Quốc [47] 

Chính quyền có cái nhìn rất sớm đối với thiết kế đô thị và tổ chức 

không gian kiến trúc cảnh quan. 

Xây dựng mối quan hệ tốt giữa tổ chức không gian kiến trúc cảnh 

quan và phát triển kinh tế – xã hội hiệu quả 

Khai thác triệt để thành quả công nghệ hiện đại xử lý nhiều vấn đề 

trong đô thị hóa và tổ chức kiến trúc cảnh quan 

 Sông Singapore - Singapore 
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Về mặt kiến trúc: bảo tồn và sửa chửa lại các căn nhà cũ kỹ, những 

căn nhà cũ không sửa chữa được thì xây mới nhưng kiến trúc hoàn toàn 

giống kiến trúc cũ, các căn nhà được tô màu sắc sặc sỡ để tạo sự thu hút. 

(Hình 2.3-2.4) 

Công năng: tầng trệt được sử dụng làm nơi buôn bán: gallery tranh, 

café... tầng trên để ở là chính. (Hình 2.5) 

Về mặt cảnh quan ven sông: hoàn thiện hệ thống kỹ thuật hạ tầng 

đô thị để tạo ra nhiều không gian: café , ăn uống , đi dạo, ngồi ngắm cảnh. 

Vì vỉa hè chật nên thêm vào bờ kè một số kiosk nhỏ để ngồi uống café ... 

Bên cạnh đó , hệ thống chiếu sáng được đầu tư để tạo cảnh quan lung linh, 

hấp dẫn vào buổi tối. 

Về mặt quy hoạch: giữ nguyên khối nhà cổ lại, xung quanh xây mới 

hoàn toàn, hình thức nhà chọc trời mọc lên làm nền cho công trình. Theo 

phân tích của nhóm điều này có ý nghĩa trong việc giữ gìn lại bản sắc văn 

hóa và là cách thức hợp lý để phát triển một đô thị bền vững, đặc biệt là 

vừng Chợ Lớn với lịch sử gần 235 năm. (Hình 2.7-2.9) 

Nhìn chung, từ việc cải tạo, giữ gìn những dãy nhà liên kế xưa của 

người Hoa và phát triển cảnh quan ven sông hài hòa với kiến trúc. 

Singapore đã làm sống và làm trẻ lại khu phố cổ vốn rất già cõi bằng các 

hình thức mới, thiên về dịch vụ để nhằm nâng cao giá trị công trình. 

Bài học từ việc cải tạo lại những căn nhà kho cũ ở thành phố 

Birminham- nước Anh. (Hình 2.10-2.12)
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Hình 2.1: Các công trình dọc sông Thames. (Nguồn: internet.) 

 

 
Hình 2.2: Khu vực ven sông Hàn, Hàn Quốc. (Nguồn: internet) 

https://www.tapchikientruc.com.vn/wp-content/uploads/2018/02/18A02015-tckt.vn-01.jpg
https://www.tapchikientruc.com.vn/wp-content/uploads/2018/02/18A02015-tckt.vn-02.jpg
https://www.tapchikientruc.com.vn/wp-content/uploads/2018/02/18A02015-tckt.vn-03.jpg
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Hình 2.3: Phố Hoa ven sông năm 1968- Singapore. (Nguồn: 

internet) 

   
Hình 2.4: Dãy nhà liên kế cố với lối kiến trúc được giữ nguyên như 

cũ và sơn màu sặc sỡ. (Nguồn: internet) 

  
Hình 2.5: Các Kiosk café ven sông và khu vực ngồi ngắm cảnh. 

(Nguồn:internet)
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Hình 2.6: Sơ đồ quy hoạch của khu phố Hoa ven sông và các dãy 

nhà cao tầng, khu dân cư mới xung quanh. (Nguồn: học viên minh 

họa trên nền Google Earth) 

 
Hình 2.7: Phối cảnh tống thể khu phố người Hoa Clarke Quay ven 

sông, xung quanh là các dãy nhà cao tầng dịch vụ và mặt bằng đánh 

dấu chức năng thương mại dịch vụ - giải trí. (Nguồn: internet) 
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Hình 2.8: Phối cảnh của khu phố Hoa ven sông và các dãy nhà cao 

tầng, khu dân cư mới xung quanh. (Nguồn: học viên minh họa trên 

nền không ảnh 3D Google Earth) 

 
Hình 2.9: Sự tương phản mạnh mẽ về chiều cao và hình thức của dãy 

nhà liên kế cố ven sông và các cao ốc phía sau. (Nguồn: internet) 
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Hình 2.10: Sơ đồ phân tích mối liên hệ kiến trúc công trình cũ- mới 

trong sự phát triển đô thị và giữ gìn bản sắc của Birmingham. 

(Nguồn: Huỳnh Thanh Nhã, 2013) 

  
Hình 2.11: Cải tạo lại các căn nhà kho cũ bằng nhiều giải pháp khác 

nhau. (Nguồn: internet) 

  
Hình 2.12: Hình Kiến trúc mới liên hệ chặt chẽ với lối kiến trúc cũ 

tạo ra tính đồng điệu cao. (Nguồn: internet) 



vi 

 

  

Hình 2.13: Khu vực bờ sông Hàn trước và sau thời gian thực hiện 

quy hoạch phát triển. (Nguồn: Internet) 

   

Hình 2.14: Không gian dễ dàng tổ chức cảnh quan khu vực bờ sông 

Hàn. (Nguồn: Internet) 

   

Hình 2.15: Các hoạt động trên sông Hàn. (Nguồn: Internet) 
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Hình 2.16: Các công trình kiến trúc truyền thống ở phố Cổ Hội An 

nhìn từ sông Thu Bồn. (Nguồn: Internet) 

  

Hình 2.17: Các hoạt động trên sông Thu Bồn gắn với khu vực các 

dãy nhà phố Cổ. (Nguồn: Internet) 

  

Hình 2.18: Dòng sông Thu Bồn gắn với không gian các dãy nhà phố 

Cổ. (Nguồn: Internet)  
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2.3.2 Ở Việt Nam 

 Sông Hàn – Đà Nẵng (Hình 2.13 – 2.15) 

Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan đô thị và kiến trúc cảnh 

quan hai bên bờ sông Hàn với sự tham gia và hợp tác của nhiều chuyên 

gia về quy hoạch, kiến trúc, kiến trúc cảnh quan, cây xanh, công viên...và 

chính quyền địa phương góp phần thúc đẩy quản lý phát triển theo định 

hướng quy hoạch. 

 Sông Thu Bồn – Hội An (Hình 2.16 – 2.18) 

Các công trình kiến trúc truyền thống – nhà ở kết hợp buôn bán;Khu 

vực bờ sông Thu Bồn; Kiến trúc cầu; Các hoạt động diễn ra ven sông; 

Kiến trúc cảnh quan ven sông Thu Bồn – Hội An 

2.4 Kết luận chương 2 

Để quản lý không gian kiến trúc cảnh quan khu vực bến Bình Đông 

cần dựa trên những cơ sở lý thuyết và thực tiễn sau đây: 

- Mục tiêu quản lý không gian kiến trúc cảnh quan khu vực bến Bình 

Đông là vì lợi ích của con người, đảm bảo sự phát triển ổn định và bền 

vững, nhất là khu vực có những lợi thế đặc trưng riêng. 

- Việc quản lý đô thị nói chung, quản lý không gian kiến trúc cảnh quan 

khu vực phải đảm bảo phù hợp Hiến pháp, Pháp luật hiện hành. Phải phù 

hợp khả năng tài chính hiện có của thành phố, của địa phương. 

- Từ những bài học kinh nghiệm thực tế trong và ngoài nước, từ đó có thể 

quản lý xây dựng tốt phải có quy hoạch xây dựng tốt. Để quản lý không 

gian kiến trúc cảnh quan tốt thì phải có quy chế quản lý kiến trúc đô thị 

và thiết kế đô thị tốt. Việc lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị và thiết kế 

đô thị cần dựa trên lý thuyết quy hoạch kiến trúc cảnh quan, hình ảnh đô 

thị; đặc điểm hình thái đô thị, các nguyên tắc bảo tồn và phát huy được 

giá trị thế mạnh của từng khu vực… 

- Xác định những nội dung quản lý không gian kiến trúc cảnh quan khu 

vực bến Bình Đông, nghiên cứu đề xuất các nhóm giải pháp cải tạo, chỉnh 

trang, bảo tồn và phát huy các giá trị về văn hóa - lịch sử, không gian kiến 
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trúc cảnh quan có bản sắc và hình ảnh đặc trưng riêng của khu vực bến 

Bình Đông. 

- Quản lý chỉnh trang không gian kiến trúc cảnh quan bằng những chương 

trình và dự án lớn như: chương trình di dời nhà trên sông rạch, dự án nạo 

vét lòng sông, kè bờ sông, dự án bảo tồn các công trình có giá trị về văn 

hóa, lịch sử vẫn còn tồn tại đến hiện tại… 

- Quan tâm đến nhân tố lũ lụt và biến đổi môi trường toàn cầu ảnh hưởng 

đến sự phát triển của khu vực. Hạn chế và khắc phục những tác hại đến 

môi trường sinh thái cho khu vực từ việc khai thác du lịch, cảnh quan 

“trên bến, dưới thuyền”, cũng như các hoạt động ảnh hưởng trực tiếp đến 

dòng kênh. 

- Nâng cao vai trò và hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước; đồng thời cũng 

không thể thiếu vai trò của tổ chức, cộng đồng dân cư tham gia quản lý 

xây dựng.  
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CHƯƠNG 3. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ KHÔNG 

GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN KHU VỰC BẾN BÌNH ĐÔNG  

ĐÔNG (ĐOẠN TỪ CẦU CHÀ VÀ ĐẾN CẦU LÒ GỐM, THUỘC 

PHƯỜNG 12, 13, 14, 15, QUẬN 8, TP. HCM) 

3.1 Quan điểm và nguyên tắc quản lý không gian kiến trúc 

cảnh quan khu vực bến Bình Đông 

3.1.1 Quan điểm 

- Gìn giữ, tôn tạo những giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan thiên nhiên 

của đô thị. Tạo hình ảnh đặc trưng cho khu vực. 

- Nâng cao năng lực của chính quyền địa phương, các chủ đầu tư, vai trò 

của cộng đồng và sự tham gia tích cực của dân cư trong quá trình xây 

dựng đô thị. Cải cách hành chính, cải cách bộ máy trong quản lý không 

gian kiến trúc cảnh quan khu vực. 

3.1.2 Nguyên tắc 

- Việc quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đô thị phải tuân thủ theo 

quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị và quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc 

đô thị. 

- Xây dựng các cơ chế, chính sách cho người dân và nhà đầu tư tư nhân, 

thu hút đầu tư vào các khu vực công trình có giá trị bào tồn gắn với lịch 

sử văn hóa để thu hút du lịch, quảng bá được hình ảnh, tăng hiệu quả sử 

dụng đất và phát triển kinh tế. 

- Vận động, kích thích, khuyến khích các thành phần kinh tế, cộng đồng 

và dân cư tham gia vào quá trình quản lý không gian kiến trúc cảnh quan 

đô thị. 

3.2 Giải pháp chung để quản lý không gian kiến trúc cảnh 

quan khu vực bến Bình Đông 

3.2.1 Nhóm các công trình cần quản lý 

3.2.1.1 Các công trình có giá trị văn hóa lịch sử, bảo tồn, bảo 

tàng… 

3.2.1.2 Các công trình hoặc nhóm công trình đang hoặc sẽ được 

đầu tư theo dự án quy mô lớn 
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3.2.1.3 Không gian mở của đô thị 

3.2.1.4 Nhóm các công trình dịch vụ - công cộng 

3.2.1.5 Nhóm các công trình nhà ở 

a. Nhà ở trong khu vực bảo tồn 

b. Nhà ở trong khu vực dân cư hiện hữu 

3.2.1.6 Nhà ở trong khu vực dân cư xây dựng mới 

3.2.2 Các quy định chung về quản lý không gian kiến trúc cảnh 

quan khu vực bến Bình Đông 

- Quản lý việc khai thác, bảo tồn các di tích văn hóa lịch sử phục vụ 

nhu cầu đời sống xã hội. 

- Điều phối công bằng lợi ích xã hội của các chủ thể trong khu vực. 

- Bảo vệ an ninh trật tự xã hội. 

3.3 Giải pháp cải cách hành chính 

3.3.1 Giải pháp cải cách cơ chế chính sách 

3.3.2 Giải pháp cải cách cơ cấu tổ chức 

3.3.3 Giải pháp cải cách nhân sự 

3.3.4 Giải pháp cải cách cơ sở vật chất 

3.4 Giải pháp quản lý không gian kiến trúc cảnh quan với sự 

tham gia của cộng đồng 

3.4.1 Cung cấp thông tin cho chính quyền 

3.4.2 Tham gia nguồn lực cộng đồng 

3.4.3 Tham gia quản lý, duy trì bảo dưỡng 

3.4.4 Xây dựng cơ chế phát huy nội lực cộng đồng  
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3.5 Kết luận chương 3 

Bến Bình Đông gắn liền hình ảnh “trên bến dưới thuyền”, nơi các 

hoạt động buôn bán diễn ra với vai trò rất quan trọng trong việc tạo lập 

bộ mặt cho đô thị, cũng như thể hiện văn hóa, lối sống của người dân tại 

khu vực. Vì vậy nghiên cứu, đề xuất giải pháp quản lý không gian kiến 

trúc cảnh quan khu vực bến Bình Đông sẽ giúp cho công tác tổ chức và 

quản lý sẽ hiệu quả hơn, tạo động lực cho phát triển kinh tế, cải thiện điều 

kiện sống cho người dân trong khu vực.  

Việc đề xuất các giải pháp quản lý kiến trúc cảnh quan, dựa vào bối 

cảnh cụ thể của từng khu vực. Thông qua việc nghiên cứu đánh giá thực 

trạng khu vực bến Bình Đông, cùng với các cơ sở lý luận cũng như các 

bài học thực tiễn trong và ngoài nước, Học viên đã đề xuất một số giải 

pháp nhằm nâng cao công tác quản lý phù hợp với điều kiện kinh tế xã 

hội của khu vực. Dựa vào đặc điểm của khu vực, học viên đã nghiên cứu 

và đề xuất những quy định cũng như giải pháp chung cho khu vực, cụ thể 

là quản lý không gian kiến trúc cảnh quan và các hoạt động tham gia của 

công đồng nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý không gian kiến trúc 

cảnh quan tại khu vực nghiên cứu.  
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PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Quản lý đô thị mang tính tổng hợp từ nhiều ngành khác nhau, cho nên 

mỗi đô thị dù lớn hay nhỏ đều có tất cả các hoạt động quản lý trên mọi 

lĩnh vực. Trong luận văn Học viên chỉ tiếp cận ở một khía cạnh nhỏ của 

công tác quản lý đô thị đó là quản lý không gian kiến trúc cảnh quan khu 

vực bến Bình Đông. 

Bến Bình Đông, không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo lập hình 

ảnh đặc trưng của Sài Gòn – Chợ Lớn xưa trong tương lai mà còn là trục 

cảnh quan nối liền các quận trung tâm, vì vậy việc quản lý không gian 

kiến trúc cảnh quan, mang ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển toàn diện, 

bền vững của đô thị TP HCM. 

Hiện nay, công tác quản lý không gian kiến trúc cảnh quan khu vực bến 

Bình Đông nói riêng và dọc các kênh rạch trong thành phố nói chung 

đang gặp rất nhiều bất cập. Công tác quy hoạch vẫn còn mang tính chung 

chung, các hoạt động quản lý rời rạc và không được quy định rõ ràng, 

nhập nhằng, gây khó khăn cho quá trình quản lý phát triển đô thị. 

Giải pháp quản lý không gian kiến trúc cảnh quan khu vực bến Bình 

Đông, tuân theo các văn bản pháp lý hiện hành, như: Luật Quy hoạch đô 

thị số 30/2009/QH12 ngày 17/06/2009 của Quốc hội, Nghị định số 

38/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ quy định về quản lý 

không gian, kiến trúc, cảnh quan,…Các văn bản pháp lý của địa phương 

và Đồ án quy hoạch được duyệt. Với thực trạng quản lý ở chương 1 và 

các cơ sở khoa học ở chương 2. Học viên đã đề xuất các giải pháp để quản 

lý không gian kiến trúc cảnh quan khu vực bến Bình Đông. Các giải pháp 

chung đưa ra các Quy định quản lý chung về không gian, kiến trúc, cảnh 

quan cho khu vực. Bên cạnh đó, Học viên cũng đã đề xuất các giải pháp 

cải cách hành chính về quản lý xây dựng đô thị, đây là khâu quan trọng, 

trực tiếp giúp công tác quản lý trên địa bàn được hiệu quả hơn. Ngoài ra, 
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yếu tố cộng đồng trong quản lý cũng được nhắc đến, giúp công tác quản 

lý trên địa bàn hợp lý và có tính thực tế hơn. 

Trong phạm vi của luận văn cũng như trình độ có hạn, Học viên chỉ mong 

muốn đề xuất một vài giải pháp nhằm hoàn thiện và xây dựng một khu 

vực cảnh quan khang trang, tuân thủ theo quy hoạch và phát huy tối đa 

giá trị về mặt kiến trúc, cảnh quan của khu vực, từ đó sẽ có những giải 

pháp ứng xử cho các khu vực khác tương tự. 

2. Kiến nghị 

Đối với các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc 

và xây dựng: 

- Cần nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác quản lý không gian kiến 

trúc cảnh quan các khu vực đặc trưng. Từ đó ban hành bổ sung hoàn thiện 

hoặc thay thế những cơ chế, chính sách không phù hợp đối với từng khu 

vực có nét đặc trưng riêng. Trong đó cần phân định rõ vai trò, trách nhiệm 

của chính quyền địa phương và của các đối tác khác trong công tác kiểm 

soát, đánh giá chất lượng công trình xây dựng, cũng như thu hút người 

dân đô thị cùng tham gia quản lý tốt kiến trúc cảnh quan. 

- Thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc đầu tư xây dựng và quản lý vận 

hành công trình tại các khu vực dọc kênh nhằm kịp thời phát hiện các sai 

phạm và có biện pháp xử lý theo quy định. 

- Đối với các cấp chính quyền đô thị: 

- Tạo cơ chế, chính sách phù hợp nhằm đa dạng hóa và xã hội hóa các 

nguồn lực đầu tư phát triển khu đô thị theo hình thức cùng chia sẻ lợi ích 

- trách nhiệm (huy động tối đa các nguồn vốn đầu tư để giảm gánh nặng 

cho ngân sách nhà nước như: các nguồn ODA, huy động từ nhân dân,…) 

- Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cộng 

đồng, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý có trình độ 

chuyên môn cao, chuyên sâu, chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông 

tin trong công tác quản lý không gian kiến trúc cảnh quan./.  
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