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PHẦN I. MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Trong xu thế phát triển bền vững và đảm bảo công bằng – dân 

chủ trong xã hội, vai trò của cộng đồng và sự tham gia của cộng đồng 

ngày càng được đề cao trong công tác quy hoạch đô thị. 

Tuy nhiên, trên thực tế triển khai các dự án cải tạo đô thị phải 

đương đầu với nhiều vấn đề nan giải, nhất là trong quản lý KGKTCQ 

ven kênh rạch hiện nay vẫn còn nhiều bất cập, chưa đánh giá được tầm 

quan trọng của mặt nước. Mặt khác sự chồng chéo giữa các chức năng 

quản lý hệ thống kênh rạch từ chính quyền Thành phố đến địa bàn 

Quận huyện; một số nội dung quản lý còn nặng về hình thức và áp đặt 

đối với người dân nên không đáp ứng được nhu cầu phát triển. 

Bên cạnh đó, với những lợi ích trái ngược lẫn nhau thì những 

cách thức giải quyết vấn đề xung đột theo kiểu truyền thống thường 

dẫn đến những mối quan hệ đối đầu, không mang lại hiệu quả cho 

công tác giải tỏa về kênh rạch trên địa bàn Thành phố thời gian qua.  

Chính vì vậy, cho đến nay hơn 15 năm nhưng dự án cải tạo hạ 

tầng đô thị và khai thác quỹ đất ven Rạch Xuyên Tâm vẫn chỉ nằm 

trong “quy hoạch treo” gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh 

hoạt của người dân sinh sống ven rạch, và gây khó khăn cho công tác 

quản lý đô thị.  

Để giải quyết những hệ quả đó, việc đầu tư Quy hoạch và Quản 

lý không gian kiến trúc cảnh quan ven rạch Xuyên Tâm được Chính 

quyền Thành phố quan tâm, và là “một trong những dự án chỉnh trang 

đô thị quan trọng của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 

2020”. 

Xuất phát từ những lý do nêu trên, rõ ràng rằng công tác quản 

lý không gian kiến trúc cảnh quan rạch Xuyên Tâm là vấn đề có tính 
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cấp bách. Do vậy, đề tài “Quản lý không gian kiến trúc cảnh quan 

ven rạch Xuyên Tâm dựa vào cộng đồng” vừa mang tính cần thiết 

vừa mang tính khoa học và thực tiễn sâu sắc được đề xuất thực hiện. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

 Mục tiêu tổng quát 

Mục tiêu nghiên cứu của Luận văn là Đề xuất giải pháp nâng 

cao hiệu quả quản lý không gian kiến trúc cảnh quan ven rạch Xuyên 

Tâm dựa vào cộng đồng. 

 Mục tiêu cụ thể 

- Xác định các yếu tố của cộng đồng ven rạch Xuyên Tâm ảnh 

hưởng đến không gian kiến trúc cảnh quan;  

- Phân tích và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến không gian 

kiến trúc cảnh quan ven rạch Xuyên Tâm trong quá trình phát triển; 

- Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý không gian kiến 

trúc cảnh quan ven rạch Xuyên Tâm dựa vào cộng đồng. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  

 Đối tượng nghiên cứu 

Nghiên cứu tập trung vào khảo sát, điều tra và phỏng vấn 03 

nhóm đối tượng chính. 

 Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi nghiên cứu: Rạch Xuyên Tâm bao gồm tuyến chính 

dài 6,21km và 03 tuyến nhánh dài 1,94km (gồm nhánh cầu Sơn, cầu 

Bình Triệu và cầu Bình Lợi). Điểm đầu từ kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè, 

điểm cuối giao với sông Vàm Thuật. 

Tuy nhiên học viên chọn nghiên cứu điển hình: nhánh rạch cầu 

Bông nằm trên địa bàn Phường 2 và Phường 15, quận Bình Thạnh. 
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Hình: Tuyến rạch Xuyên Tâm bắt nguồn từ kênh Nhiêu Lộc – Thị 

Nghè, chảy qua địa bàn Quận Bình Thạnh, Gò Vấp 

4. Nội dung và phương pháp nghiên cứu 

 

Sơ đồ phương pháp nghiên cứu 
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5. Ý nghĩa khoa học, ý nghĩa thực tiễn của đề tài 

6. Tính mới của đề tài 

 

PHẦN II. NỘI DUNG 

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

1.1. Khái niệm, thuật ngữ khoa học liên quan đến Đề tài 

1.1.1. Khái niệm chung về cộng đồng  

1.1.1.1. Khái niệm về cộng đồng 

 “Cộng đồng” là một khái niệm đã và đang được sử dụng khá 

rộng rãi trên văn đàn khoa học, trong nhiều lĩnh vực v.v… Có nhiều 

cách tiếp cận nghiên cứu cộng đồng. Mỗi cách tiếp cận lại đưa ra định 

nghĩa khác nhau về cộng đồng…  

1.1.1.2. Khái niệm về cộng đồng đô thị 

Cộng đồng đô thị thường lớn, phức tạp và không thuần nhất về 

mặt xã hội, hoạt động kinh tế chủ yếu dựa trên sản xuất công nghiệp 

và thương mại. Cộng đồng đô thị cũng được đặc trưng bởi một sự phân 

bố cư trú nhất định trong không gian đô thị. 

Cộng đồng đô thị Việt Nam đã sẵn có một cấu trúc quản lý hành 

chính chính thức với sự phân cấp quyền lực và trách nhiệm quản lý 

được pháp luật quy định.  

1.1.1.3. Đặc trưng “cộng đồng” Việt Nam và tại Bình Thạnh 

Giai đoạn 1945 theo phân chia địa giới hành chính là làng Bình 

Hòa xã. Sau năm 1956, các làng gọi là xã, trong đó có xã Bình Hòa 

Xã và xã Thạnh Mỹ Tây. Xã Bình Hòa Xã tiếp tục giữ vai trò là tỉnh 

lỵ tỉnh Gia Định cho đến năm 1975. Chính vì lịch sử hình thành của 

Bình Thạnh là nơi xuất phát điểm của cộng đồng làng xã nên tác giả 

xin đề cập đến vấn đề hình thành và quản lý làng xã từ thời buổi đầu. 
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1.1.2. Khái niệm hình thức quản lý dựa vào cộng đồng 

1.1.2.1. Khái niệm “sự tham gia cộng đồng” 

1.1.2.2. Việc sử dụng khái niệm cộng đồng Việt Nam trong thời 

gian gần đây 

Ở Việt Nam trước đây, trong cơ chế quản lý tập trung, mệnh 

lệnh từ trên xuống, các khái niệm “phát triển cộng đồng”, “sự tham 

gia của cộng đồng” và cách quản lý từ dưới lên không được chú ý.  

Thời gian vừa qua, cách tiếp cận mới trong lĩnh vực quản lý 

phát triển đô thị đã từng bước được giới thiệu và áp dụng thử nghiệm 

ở nước ta. Các cách tiếp cận mới này được chú ý nhiều hơn thông qua 

việc triển khai các Dự án phát triển.  

1.1.3. Phương pháp quy hoạch và quản lý đô thị có sự tham gia 

của cộng đồng  

1.1.3.1. Định nghĩa 

1.1.3.2. Các bên tham gia 

1.2. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu có liên quan đến đề tài 

1.2.1. Xu hướng quan tâm đến vấn đề nghiên cứu 

Dựa trên kết quả tra cứu đối với vấn đề nghiên cứu từ Google 

Trends cho thấy: Khai thác không gian kênh rạch cho phát triển và 

chỉnh trang đô thị là xu hướng tất yếu của phát triển đô thị hiện đại 

như một cách tận dụng tài nguyên và hướng tới phát triển bền vững.  

Bên cạnh đó, sự phát triển vượt bậc của Thành phố Hồ Chí Minh 

không thể tách rời việc khai thác không gian kiến trúc cảnh quan kênh 

rạch với các lợi ích từ mặt nước Chính quyền Thành phố đã quan tâm 

và đẩy mạnh “Chương trình Chỉnh trang đô thị - là một trong bảy 

chương trình đột phá của TPHCM giai đoạn 2016 – 2020”. 

1.2.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước 

1.2.3. Tình hình nghiên cứu trong nước 
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1.3. Tổng quan về quận Bình Thạnh và rạch Cầu Bông  

1.3.1. Vị trí và mối liên hệ vùng 

 Vị trí 

 Vị thế và phạm vi ảnh hưởng 

1.3.2. Phạm vi ranh giới  

1.3.3. Lịch sử - tiến trình phát triển đô thị 

 

Sơ đồ thể hiện các mốc thời gian nghiên cứu 

1.3.4. Đánh giá hiện trạng 

 Khí hậu 

 Địa hình – địa mạo 

 Đặc điểm thủy văn và thoát nước 

 Hiện trạng tài nguyên nước  

 Cảnh quan thiên nhiên – cảnh quan dọc sông, kênh rạch 

 Hiện trạng sử dụng đất 

 Hiện trạng giao thông 

 Hiện trạng phân bố dân cư và cấu trúc đô thị  

 Định hướng phát triển không gian đô thị 
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 Hiện trạng khu vực và Quy hoạch liên quan 

1.4. Thực trạng về Rạch Cầu Bông  

1.4.1. Khái quát rạch Xuyên Tâm  

 

Hình: Sơ đồ rạch Xuyên Tâm 

1.4.2. Vị trí và phạm vi nghiên cứu 
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Rạch Cầu Bông1 chảy từ Bùi Đình Túy và cầu Sơn về cầu Bùi 

Hữu Nghĩa thông ra Nhiêu Lộc – Thị Nghè. Rạch làm nhiệm vụ thoát 

nước cho khu vực chủ yếu nằm trong quận Bình Thạnh.  

1.4.3. Hiện trạng bề rộng mặt cắt  

1.4.4. Hiện trạng cầu cống 

1.4.5. Hiện trạng thoát nước và môi trường 

1.4.6. Hiện trạng lưới giao thông 

1.4.7. Hiện trạng xây cất nhà cửa ven rạch 

1.4.8. Văn hóa – tín ngưỡng 

1.4.9. Thương mại dịch vụ 

1.4.10. Hiện trạng khu vực và quy hoạch các dự án liên quan 

1.5. Thực trạng công tác quản lý phát triển không gian kiến trúc 

cảnh quan rạch Xuyên Tâm 

1.5.1. Các căn cứ pháp lý 

1.5.2. Bộ máy quản lý 

1.5.3. Công tác quản lý KGKTCQ 

1.5.4. Sự tham gia của cộng đồng trong công tác quản lý KGKTCQ 

1.5.5. Thực trạng tham gia của các bên liên quan 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

Bình Thạnh có những đặc điểm chung về điều kiện địa lý tự 

nhiên - nhân văn, điều kiện kinh tế - xã hội – văn hóa của Thành phố 

Hồ Chí Minh trong suốt 300 năm qua. Tuy nhiên, Bình Thạnh có nét 

riêng dễ thấy như có vị trí chiến lược quan trọng nằm ở mạn Đông Bắc 

 
1 Cầu Bông (trước đây là cầu Cao Miên), bắc qua rạch Thị Nghè nối quận 1 với quận 

Bình Thạnh. Trịnh Hoài Đức cho biết năm 1736, triều đình Chân Lạp lại xảy ra việc tranh chấp 
ngôi vua, buộc Nặc Tha chạy sang Gia Định. Sau khi được phép chỗ này, Nặc Tha bèn cho làm 

cầu ván bắc qua sông để tiện việc qua lại, được người đời gọi là cầu Cao Miên. Sau đổi là Cầu 

Hoa, rồi vì kỵ úy bà Hồ Thị Hoa (vợ vua Minh Mạng) nên đổi là Cầu Bông. 
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Sài Gòn, cùng sông Sài Gòn với các kênh rạch như Thị Nghè, Cầu 

Bông, Văn Thánh, Thanh Đa… đã tạo nên một hệ thống đường thủy 

thuận lợi cho phát triển đô thị của Quận, do đó cần có biện pháp bảo 

vệ và khôi phục cảnh quan kênh rạch. 

Xuất phát từ nhu cầu phát triển thực tế của Thành phố, thì việc 

cải tạo đô thị tốt sẽ tạo ra một loạt ảnh hưởng tích cực đến môi trường 

và con người. Vì vậy mà TP.HCM đang tiến hành giai đoạn nâng cấp 

đô thị chứ không phát triển “đô thị khổng lồ”. Do đó, việc tìm hiểu 

đánh giá hiện trạng, nghiên cứu và tìm ra giải pháp quản lý không gian 

kiến trúc cảnh quan và đề xuất hướng phát triển thích hợp là việc làm 

thiết thực, mang ý nghĩa thực tiễn và nhân văn đảm bảo sự phát triển 

bền vững. 

 

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ KHOA HỌC 

2.1. Cơ sở lý luận 

2.1.1. Một số lý thuyết về cộng đồng 

2.1.1.1. Những quan điểm và xu hướng nổi trội trong nghiên cứu 

cộng đồng Việt Nam 

Cộng đồng là một khái niệm được cắt nghĩa ở nhiều góc độ khác 

nhau, và là một đối tượng nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực như triết 

học, xã hội học, địa lý, kiến trúc đô thị v.v…của nhiều chuyên gia. 

Nhưng hơn hết lý thuyết cộng đồng giúp nhà quản lý và người dân 

sống trong đô thị hiểu và tạo cuộc sống tốt hơn. 

2.1.1.2. Trào lưu nghiên cứu các cộng đồng:  

2.1.2. Xu hướng quản lý phát triển đô thị 

2.1.2.1. Nội dung về chủ nghĩa nhân văn (điển hình) 

2.1.2.2. Lý thuyết về phát triển bền vững 
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2.1.3. Lý luận về quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đô thị 

với sự tham gia của cộng đồng 

2.1.3.1. Lý thuyết của William H. Whyte 

2.1.3.2. Lý thuyết hình ảnh của Kenvin Lynch 

2.1.3.3. Yếu tố con người trong lý luận Thiết kế đô thị của Jan 

Gehl 

2.1.3.4. Lý thuyết Xã hội tốt của Friedrich Ebert Stiftung 

2.1.4. Cơ sở lý thuyết về tổ chức và quản lý nhà nước đối với không 

gian kiến trúc cảnh quan ven kênh rạch 

2.1.4.1. Mô hình quản lý đô thị  

 Mô hình lấy quản lý xã hội làm chủ đạo 

 Mô hình lấy quản lý kinh tế làm chủ đạo 

 Mô hình quản lý đô thị tại Việt Nam 

Trong giai đoạn hiện nay ở nước ta, mô hình quản lý đô thị có 

thể được xác định theo “Loại hình kinh tế - xã hội”, là vận dụng các 

công cụ kinh tế và pháp luật để tiến hành qui hoạch, điều phối và 

kiểm soát sự phát triển của kinh tế đô thị. 

2.1.4.2. Vai trò của Nhà nước, tư nhân và các tổ chức quốc tế trong 

công tác Quản lý đô thị  

 Vai trò và trách nhiệm của Nhà nước 

 Vai trò của chính quyền địa phương, các cơ quan quản lý đô thị 

 Vai trò tham gia của cộng đồng 

 Sự tham gia của các thành phần kinh tế tư nhân 

 Vai trò của các tổ chức quốc tế 

2.2. Cơ sở pháp lý 

2.2.1. Các văn bản luật, nghị định 

2.2.2. Cơ sở pháp lý cho khu vực  
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Sơ đồ :  Pháp lý quá trình hình thành dự án Rạch Xuyên Tâm của 

quận Bình Thạnh 

2.2.3. Một số cơ sở pháp lý về cải tạo đô thị cũ 

2.2.4. Một số cơ sở pháp lý về tham dự của người dân  

Sơ đồ:  Pháp lý trong công tác Quản lý KGKTCQ ở Việt Nam giai 

đoạn sau ĐỔI MỚI (1986) 
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2.3. Các yếu tố tác động đến công tác quản lý không gian kiến trúc 

cảnh quan ven rạch Xuyên Tâm 

2.3.1. Điều kiện tự nhiên 

2.3.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 

2.3.3. Yếu tố quy hoạch – kiến trúc 

2.3.4. Yếu tố phi vật thể - tiềm năng văn hóa 

2.3.5. Yếu tố cơ chế chính sách 

2.3.6. Trình độ quản lý của chính quyền địa phương 

2.3.7. Yếu tố cộng đồng 

2.3.8. Điều kiện khoa học kỹ thuật  

2.3.9. Mô hình cơ chế tập trung/ phân quyền 

2.4. Cộng đồng tham gia trong quá trình quản lý không gian kiến 

trúc cảnh quan 

2.4.1. Mức độ cộng đồng tham gia trong công tác quản lý đô thị 

2.4.2. Vai trò của cộng đồng trong quản lý kiến trúc cảnh quan 

2.5. Cơ sở thực tiễn - Kinh nghiệm trong nước và trên thế giới 

2.5.1. Những kinh nghiệm thành công và thất bại của Việt Nam 

 Kinh nghiệm của Tân Hóa – Lò Gốm2  

Kết quả đạt được qua khảo sát thực tế: 

Có thể nói thông qua dự án Tân Hóa – Lò Gốm đã đem lại những 

thành quả đáng khích lệ. Kênh Tân Hóa – Lò Gốm đã thay đổi rất 

nhiều qua thời gian sau 15 năm kết thúc Dự án 415 vào tháng 6 năm 

2006. Qua trải nghiệm thực tế, được nhìn thấy và nghe chia sẻ trực 

tiếp từ cán bộ dự án cũng như người dân khu vực này vào tháng 

 

2 Đây là địa điểm tham quan thực tế của học viên trong học phần Xã hội học đô thị - (Mã học 

phần: KD01) 
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2/2019 của tác giả thì đây chính là bài học hữu ích, cũng như là động 

lực cho Chính quyền Thành phố tiếp tục phát huy cho công tác phát 

triển đô thị. Dự án đã thành công và mang lại nhiều kinh nghiệm cho 

các nhà quản lý trong quá trình cải tạo xây dựng đô thị ven kênh rạch. 

Kể từ đó, vai trò của cộng đồng ngày càng được Chính quyền Thành 

phố và các tổ chức quản lý quan tâm nhiều hơn trong công tác quy 

hoạch và quản lý đô thị.  

2.5.2. Mô hình quản lý thực hiện ở nước ngoài 

Ngày nay, xu hướng quản lý đô thị có sự tham gia của cộng 

đồng đang giành được sự chú ý đáng kể trong công tác quản lý Nhà 

nước. Tác giả xin chia sẻ bài học kinh nghiệm về của Nhật Bản – 

tái phát triển Shibuya của Tập đoàn Tokyu Corporation qua chuyến 

tham quan thực tế vào tháng 9/2019. 

 Kinh nghiệm của Nhật Bản3 - tái phát triển sông Shibuya 

Kết quả đạt được qua khảo sát thực tế: 

Vào ngày 25/09/2019 với sự hợp tác của UAH và Meiji, dưới 

sự hướng dẫn của Tập đoàn Tokyu Corporation, học viên đã được 

tham quan Shibuya Stream và nghe chia sẻ về những kinh nghiệm 

thực hiện dự án tái phát triển này của tập đoàn Tokyu. Dự án này đã 

khắc phục những sai sót của quá trình đô thị hóa, nâng cao chất lượng 

sống cho người dân đô thị thông qua việc cải thiện không gian đô thị, 

khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong phát triển đô thị. Đây 

là cách tiếp cận đầy sáng tạo, sự hợp tác này là vì lợi ích chung; là mối 

quan hệ hợp tác theo dạng hợp đồng và dựa trên sự phối hợp, trao đổi 

 
3 Đây là địa điểm tham quan thực tế của học viên trong học phần Tham quan và 

Phương pháp thực hiện luận văn – (Mã học phần: K08) 
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ý tưởng. Cách tiếp cận này vượt lên các yếu tố về kỹ thuật và tài chính 

để đề cập đến công tác quản lý, hiệu quả hoạt động của các định chế 

và sự điều phối giữa Dự án/ chủ thể/ ngành. Những kinh nghiệm trên 

có thể chia sẻ và phát huy giá trị nhằm giải quyết các vấn đề của đô 

thị. 

Rút ra được bài học về sự tương đồng giữa Tokyo và Thành phố 

Hồ Chí Minh về những sai lầm trong quản lý kênh rạch. Để áp dụng 

bài học kinh nghiệm của Nhật Bản, Việt Nam cần quan tâm đến đặc 

thù cơ chế.  

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Chúng ta nhận thấy rằng cơ sở khoa học, cơ sở lý luận, cơ sở thực 

tiễn có rất nhiều quan điểm và phương pháp nghiên cứu đều không 

giống nhau. Về mặt lý luận và thực tiễn, kiến trúc cảnh quan kênh rạch 

cũng đã được nhiều nước quan tâm đúc rút nhiều kinh nghiệm hướng 

tới việc tìm cách khai thác không gian với nhiều mục đích khác nhau 

hoặc kết hợp với nhau về kinh tế, kỹ thuật, xã hội, môi trường. Đồng 

thời ban hành các quy định cụ thể về quản lý xây dựng các công trình 

sao cho có hiệu quả nhằm phát triển đô thị hài hòa và bền vững khu 

vực ven sông rạch. Kinh nghiệm các nước có thể giúp suy nghĩ nhiều 

hơn và xem xét các phương thức điều hành và đầu tư cho TPHCM.  

Từ những lý luận chung và qua cách phân tích ở trên cho chúng ta 

thấy việc quản lý KGKTCQ càng tổ chức hợp lý thì hiệu quả trong 

việc quản lý càng cao. Quản lý dựa vào cộng đồng là hình thức có thể 

áp dụng bất kì khu vực, điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội nào.  
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CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP  

3.1. Quan điểm và nguyên tắc 

3.1.1. Quan điểm 

3.1.2. Nguyên tắc 

3.2. Qui định quản lý quy hoạch đô thị 

3.2.1. Qui định về phân vùng quản lý KGKTCQ 

Phân vùng quản lý là một biện pháp quan trọng để quản lý 

KGKTCQ. Phân vùng quản lý phải phù hợp với phân khu chức năng 

của đô thị với các không gian được chia thành 4 vùng: 1. Vùng hạn 

chế phát triển - 2.Vùng ổn định quy hoạch - 3.Vùng cải tạo đô thị - 4. 

Vùng phát triển đô thị 

3.2.2. Quy định về hình thái kiến trúc và quản lý các công trình 

kiến trúc 
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3.3. Nhóm giải pháp về những cơ chế chính sách 

3.3.1. Đề xuất cơ chế chính sách quản lý thực hiện dự án cải tạo 

đô thị 

Dự án tái phát triển đô thị hiện hữu là bước đầu của việc thực 

thi quy hoạch đô thị. Vì vậy, Chính quyền cần có một khung chính 

sách có hiệu lực, hiệu quả và tính khả thi cao.  

 Đề xuất và thực thi cơ chế chính sách là công cụ rất hữu hiệu 

để Nhà nước tăng cường vai trò quản lý của mình, có tác dụng trực 

tiếp điều chỉnh một cách hiệu quả; đồng thời tạo ra môi trường luật 

pháp thông thoáng thuận tiện đối với các nhà đầu tư, người dân cùng 

tham gia. 

3.3.2. Giải pháp về nguồn vốn 

Đảm bảo nguồn vốn không chỉ bằng các giải pháp riêng lẻ mà 

còn cần phải kết hợp nhiều các giải pháp nếu cần thiết. Trong số các 

giải pháp đó, cần đặc biệt áp dụng giải pháp thực hiện dự án có hiệu 

quả cao như hình thức hợp tác công – tư (PPP: Pulic – Private 

Partnership), nhằm huy động và phát huy kinh nghiệm của Nhà nước 

cũng như tư nhân.  

Ngoài ra, các tổ chức phát triển cộng đồng cần phải tập trung 

thực hiện các giải pháp như: thực hành tiết kiệm, thiết kế, xây dựng…  

3.4. Nhóm giải pháp hoàn thiện về cơ cấu tổ chức 

3.4.1. Tổ chức bộ máy quản lý 

Một trong những yếu tố quan trọng trong việc thực hiện quy 

hoạch đô thị là xây dựng bộ máy hành chính tốt, có khả năng quản lý 

trên nhiều lĩnh vực. Cần phân chia công tác tổ chức quản lý thành 2 

bộ phận: bộ phận đảm trách công tác quản lý nhà nước đối với các 

công trình đã xây dựng và một bộ phận thực hiện các dự án đặc biệt. 

Đề xuất Thành lập “Ban Quản lý cải tạo và tái thiết đô thị”.  
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3.4.2. Tăng cường công tác quản lý 

Thông tin ở cấp cơ sở là rất quan trọng trong quá trình thực thi 

dự án cải tạo đô thị hiện hữu. Do đó cần cải cách thủ tục hành chính 

trong hệ thống quản lý phát triển đô thị, đảm bảo thông tin cơ sở chính 

xác. 

3.5. Giải pháp quản lý có sự tham gia của cộng đồng 

 Các quá trình tham gia của cộng đồng vào dự án  

(1) Cộng đồng tham gia huy động và tư vấn 

(2) Cộng đồng tham gia trong quản lý quy hoạch 

(3) Cộng đồng tham gia trong việc thực hiện các cơ chế dân 

chủ 

(4) Cộng đồng tham gia vào công tác tuyên truyền 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

Ngoài xây dựng các khu đô thị mới thì việc cải tạo các đô thị cũ 

nhằm cải thiện môi trường sống phục vụ cho lợi ích cộng đồng có ý 

nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo an ninh xã hội. Chính quyền 

Thành phố đang trong xu hướng bố trí lại dân cư với việc hình thành 

những khu vực mới hướng đến việc xây dựng hình ảnh đô thị phát 

triển bền vững vào năm 2030, trước tiên cần thực hiện quy hoạch ngắn 

hạn giải quyết vấn nạn đô thị hiện hữu. 

 Do đó, để các giải pháp quản lý KGKTCQ được khả thi cần kết 

hợp nhiều chính sách và các quy định phát triển khác nhằm để hạn chế 

“quy hoạch treo”. Đồng thời, cần nâng cao hiệu quả quản lý và chia sẻ 

lợi ích hợp lý để đạt được các kết quả tốt từ các giải pháp tổng thể đến 

các giải pháp cụ thể có tính khả thi và phù hợp với thực tiễn. 

PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
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1. Kết luận 

Bên cạnh các quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước trong 

công tác Quản lý đô thị sát với điều kiện thực tế, cần phải chú trọng 

đến vấn đề xã hội hóa trong tất cả các khâu quản lý và thực thi dự án.  

Để quản lý KGKTCQ ven rạch Xuyên Tâm đạt được hiệu quả, 

xây dựng đô thị có sức hấp dẫn cao thì nhân dân, chính quyền và các 

nhà đầu tư phát triển cần có hình ảnh chung về đô thị tương lai để cùng 

thực hiện cải tạo đô thị. Ngoài ra, sự tham gia của cộng đồng trong 

công tác quản lý KGKTCQ ven rạch là một yếu tố để xây dựng biện 

pháp quản lý KGKTCQ có hiệu quả, có tầm quan trọng chiến lược đối 

với nền kinh tế và phúc lợi của con người. 

Đồng thời, tăng cường sự tham gia của cộng đồng làm sao được 

thiết thực hơn vào quá trình quản lý đô thị là phương pháp tối ưu hóa 

bài toán tài chính đang được đặt ra đối với khu vực này để tạo bộ mặt 

đô thị đòi hỏi sự nỗ lực của toàn xã hội. Bởi vì chính họ là những người 

thực sự sử dụng những kết quả quy hoạch thực hiện cho đó, đặc biệt 

là trong lĩnh vực cải tạo và nâng cấp đô thị cũ.  

2. Kiến nghị 

Qua những kết luận nêu trên, một số kiến nghị xin được đưa ra 

nhằm giúp cho công tác quản lý KGKTCQ tại khu vực nghiên cứu đạt 

thêm nhiều kết quả tốt trong thực tế: 

(1) Dưới góc độ quản lý, quy trình tham gia của cộng đồng vào 

dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm cần được thể thức hóa thành 

các văn bản hướng dẫn để triển khai thực hiện, tiến hành 

từng bước sau đó rút kinh nghiệm thực tế và lý thuyết áp 

dụng cho các khu vực khác. 

(2) Xây dựng, ban hành, công nhận “tổ chức cộng đồng” như 

là một tổ chức chính thức trong xã hội. Đồng thời lập quy 



20 

chế hoạt động của cộng đồng dân cư để nâng cao vai trò 

của cộng đồng trong dự án.  

(3) Tăng cường công cụ tham gia và gắn kết các khu phố, tận 

dụng khai thác các nguồn lực của xã hội để biến nó thành 

nguồn lực phát triển để tạo ra giá trị đặc trưng. 

(4) Cần rà soát các dự án ưu tiên thực hiện, kết hợp với công 

tác tuyên truyền, các tổ chức cộng đồng để thay đổi nhận 

thức của người dân đối với dự án cải tạo đô thị sẽ làm thay 

đổi chất lượng môi trường sống của chính họ. 

(5) Cần nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm và ý thức của 

cộng đồng dân cư trong công tác quản lý KGKTCQ đô thị 

tại khu vực rạch Xuyên Tâm; đặc biệt đối với nhóm dân cư 

có hoạt động kinh tế tư nhân và nhóm dân cư sở hữu công 

trình kiến trúc có giá trị trên khu vực. Ngoài ra, cần đảm 

bảo lợi ích giữa 3 bên chủ thể Chính quyền đô thị - Chủ 

đầu tư - Cộng đồng dân cư sống trên địa bàn. 


