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MỞ ĐẦU 

01. Lý do chọn đề tài 

 Sự sống của con người, sự tồn tại của các sinh vật trên Trái 

Đất gắn liền với những hoạt động – nhu cầu hằng ngày của chúng ta,  

trong đó có nhu cầu ở - và hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản 

hiện nay. Bối cảnh chung của Thế Giới hiện nay đang hướng đến mục 

tiêu phát triển bền vững đa lĩnh vực trong đó có hoạt động quy hoạch 

– thiết kế kiến trúc được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh Trái đất 

về “Môi trường và phát triển” tại Rio de Janeiro, Brazin, năm 1992, 

đã ra tuyên ngôn Rio + 10 về “Phát triển bền vững” ở Johannesburg, 

Nam Phi, năm 2002, đã ra tuyên ngôn về cam kết thực hiện Phát triển 

bền vững. 

Nhằm tạo ra một môi trường xây dựng một cách bền vững tại 

Thủ Dầu Một- Bình Dương, Học viên chọn đề tài “Định hướng thiết 

kế nhà ở ven đô thành phố Thủ Dầu Một- Bình Dương theo xu hướng 

bền vững” với mục đích định hướng phù hợp nhằm tạo điều kiện thúc 

đẩy về mặt kinh tế- văn hóa- xã hội một cách tích cực hơn, tạo nền 

móng hình thành nên bản sắc văn hóa tại địa phương thông qua hình 

thái kiến trúc truyền thống đem lại giá trị bền vững cho công trình. 

02. Tổng quan về một số tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên 

cứu 

Hiện nay, ở Việt Nam đã có rất nhiều nghiên cứu về Kiến trúc 

bền vững áp dụng trong thiết kế kiến trúc đạt được giá trị khoa học và 

thực tiễn rất lớn, tạo tiền đề để các thế hệ sau dựa vào để tiếp nối và 

phát huy khả năng nghiên cứu khoa học. 
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Qua quá trình nghiên cứu đề tài những luận văn, bài báo khoa 

học đăng trong nước qua các năm, Học viên nhận thấy chưa có đề tài 

nghiên cứu nào về việc Định hướng thiết kế nhà ở ven đô thành phố 

Thủ Dầu Một, Bình Dương theo xu hướng bền vững. Chính vì thế, 

Học viên nhận thấy đề tài luận văn “Định hướng thiết kế nhà ở ven đô 

thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương theo xu hướng bền vững” là đề 

tài mang tính mới và cần thiết. 

03. Đối tượng và mục đích nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: Nhà ở. 

Mục đích nghiên cứu: Định hướng thiết kế nhà ở ven đô thành 

phố Thủ Dầu Một -  Bình Dương theo xu hướng bền vững. 

04. Mục tiêu nghiên cứu 

Đề xuất Hệ thống đánh giá kiến trúc bền vững định hướng 

thiết kế nhà ở ven đô thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. 

Đề xuất định hướng thiết kế sơ bộ quy hoạch kiến trúc và kiến 

trúc công trình nhà ở ven đô Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương 

theo xu hướng bền vững. 

Ứng dụng định hướng thiết kế khu nhà ở Chánh Nghĩa, 

phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương theo xu 

hướng bền vững. 

05. Phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi nghiên cứu giới hạn trong thể loại kiến trúc nhà ở 

thấp tầng ven đô thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương dưới góc nhìn 

về hiệu quả kinh tế- kỹ thuật,  đặc trưng văn hóa - xã hội, và bảo vệ 

môi trường sinh thái tự nhiên trên cơ sở lý luận khoa học phù hợp với 
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mục đích định hướng chung trong thiết kế kiến trúc nhà ở ven đô thành 

phố Thủ Dầu Một, Bình Dương theo xu hướng bền vững. 

Nghiên cứu các công trình nhà ở mang giá trị lịch sử tại Bình 

Dương. 

06. Nội dung và phương pháp nghiên cứu 

 Nội dung nghiên cứu 

- Nghiên cứu tổng quan về nhà ở ven đô thành phố Thủ Dầu 

Một, Bình Dương và xác định các xu hướng kiến trúc hướng 

đến Kiến trúc bền vững. 

- Nghiên cứu sơ lược về quy hoạch - kiến trúc nhà ở ven đô 

thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương xét theo xu hướng bền 

vững. 

- Xác định xu hướng thiết kế bền vững trong lĩnh vực Kiến trúc. 

- Lý luận về ba hệ thống nền tảng hình thành xu hướng bền 

vững. 

- Những vấn đề của điều kiện kinh tế- kỹ thuật hiện nay tác 

động đến không gian ở trong công trình. 

- Bài học kinh nghiệm thiết kế hướng đến bảo vệ môi trường 

sinh thái tự nhiên ở một số nước trên Thế Giới và kinh nghiệm 

thiết kế nhà ở ven đô ở Việt Nam theo xu hướng bền vững. 

- Đề xuất định hướng thiết kế nhà ở ven đô thành phố Thủ Dầu 

Một- Bình Dương theo xu hướng bền vững. 

- Cơ sở về các tiêu chuẩn, quy phạm pháp luật Quốc Tế và Việt 

Nam liên quan đến thiết kế kiến trúc bền vững. 

 Phương pháp nghiên cứu 
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- Phương pháp điều tra – khảo sát. 

- Phương pháp phân tích – tổng hợp. 

- Phương pháp lịch sử. 

- Phương pháp chuyên gia. 

07. Kết luận phần 1 

Đề tài “Định hướng thiết kế nhà ở ven đô thành phố Thủ Dầu 

Một - Bình Dương theo xu hướng bền vững” mang tính mới và cần 

thiết.  

Đề tài là cơ sở để định hướng thiết kế nhà ở ven đô thành phố 

Thủ Dầu Một - Bình Dương theo xu hướng bền vững và tại những 

vùng có đặc điểm về môi trường sinh thái tự nhiên, văn hóa - xã hội, 

kinh tế - kỹ thuật phù hợp với những đặc điểm được nghiên cứu trong 

phần nội dung nghiên cứu. 

 

 

 

 

 

 

 

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NHÀ Ở VEN ĐÔ THÀNH PHỐ THỦ 

DẦU MỘT - BÌNH DƯƠNG THEO XU HƯỚNG BỀN VỮNG 

1.1. Các xu hướng kiến trúc hướng đến kiến trúc bền vững 

 Xu hướng kiến trúc hiệu quả năng lượng 
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Ở Việt Nam, Bộ Xây dựng (MoC) năm 2013 đã ban hành Quy 

chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng 

lượng hiệu quả (QCVN 09:2013/BXD). 

 Xu hướng kiến trúc xanh 

Xu hướng kiến trúc xanh đã có từ rất lâu và đặc biệt được thể 

hiện rõ nét ở loại hình nhà ở dân gian truyền thống, ngôi nhà được tận 

dụng tối đa năng lượng tự nhiên, không gian sử dụng được tổ chức 

linh động, hình thái sân vườn, tiểu cảnh, khuôn viên trong công trình 

được thiết kế hợp lí nhằm tạo điều kiện tiện nghi giúp điều hòa vi khí 

hậu bên trong công trình. 

 Xu hướng kiến trúc sinh thái 

Kiến trúc dân gian của Việt Nam chính là kho kinh nghiệm 

quý báu về giải pháp kiến trúc nhiệt đới. Bản chất của kiến trúc sinh 

thái là lấy môi trường làm trung tâm, môi trường – khí hậu là nhân tố 

chính để xây dựng những nguyên lý về kiến trúc bền vững. 

 Xu hướng kiến trúc sinh khí hậu 

Công trình có khả năng tối đa sử dụng năng lượng tự nhiên, 

giảm bớt sử dụng năng lượng hóa thạch thì công trình được thiết kế 

phải phải thích ứng với khi hậu địa phương trên cơ sở hiểu biết sâu 

sắc ảnh hưởng của các dạng thời tiết trong khí hậu mỗi địa phương 

tới con người. 

1.2. Tổng quan về quy hoạch- kiến trúc nhà ở ven đô thành phố 

Thủ Dầu Một, Bình Dương xét theo xu hướng bền vững 

 Sơ lược về quy hoạch nhà ở ven đô thành phố Thủ Dầu 

Một, Bình Dương 



6 

 

Thủ Dầu Một là thành phố trực thuộc tỉnh Bình Dương, là đô 

thị loại I trực thuộc Trung Ương năm 2020, dân số đô thị khoảng 2,2 

triệu người, tỷ lệ dân số đô thị chiếm 77% tổng dân số toàn tỉnh. Đồng 

thời là thành phố công nghiệp hình thành trên cơ sở phát triển các Khu 

công nghiệp tập trung, cùng với phát triển các chức năng tổng hợp như 

đô thị, dịch vụ, trung tâm đào tạo, y tế, thể dục thể thao cấp Quốc Gia, 

trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục tỉnh Bình Dương.  

Thành phố Thủ Dầu Một có diện tích tự nhiên 118,67 km², 

nằm ở phía Tây Nam tỉnh Bình Dương và 5 phường ven trung tâm 

thành phố Thủ Dầu Một : Chánh Mỹ, Chánh Nghĩa, Phú Hòa, Phú Lợi, 

Hiệp Thành. 

 Nhiệm vụ chung của quy hoạch không những nhằm tối ưu hóa 

giá trị, chiến lược sử dụng đất một cách có hiệu quả, qua đó thúc đẩy 

phát triển về mặt văn hóa, lịch sử địa phương. 

 Thực trạng – Đánh giá nhà ở ven đô thành phố Thủ Dầu 

Một, Bình Dương 

- Cơ sở về môi trường sinh thái 

Chất lượng không khí tự nhiên tại thành phố Thủ Dầu Một 

ngày càng tăng theo hướng tiêu cực, buộc con người sử dụng nguồn 

năng lượng để tạo ra môi trường nhân tạo cách ly với thiên nhiên. 

Thủy văn, sông ngòi Bình Dương thay đổi theo mùa: mùa mưa 

nước lớn bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 11 (dương lịch) và mùa khô từ 

tháng 11 đến tháng 5 năm sau. 
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Bình Dương có điều kiện tự nhiên khá đa dạng: rừng cây, núi 

đá, sông suối, hồ nước và các vùng trũng của ven sông Sài Gòn, sông 

Đồng Nai, sông Bé. 

- Cơ sở về văn hóa – xã hội 

Bình Dương hiện có 4 công trình nhà cổ: Nhà cổ Trần Văn Hổ 

(Tự Đẩu), nhà cổ Trần Công Vàng, nhà cổ Nguyễn Tri Quan (Thủ Dầu 

Một) xây dựng năm 1890, nhà cổ Đỗ Cao Thứa (Tân Uyên) xây dựng 

năm 1890. Bình Dương là vùng đất có nhiều làng nghề thủ công truyền 

thống như: gốm sứ, sơn mài, điêu khắc gỗ, khai thác lâm sản, đóng 

ghe thuyền, nghề nấu mía đường, nghề ép dầu đậu phộng, nghề đục đá 

ong, đan lát mây tre, rèn sắt, dệt chiếu. 

Về lễ hội gắn với di tích và cơ sở tín ngưỡng của địa phương 

như lễ hội kỳ yên, lễ phật đản của đình, chùa (Hội Khánh, Châu Thới), 

lễ rước kiệu bà của chùa Bà Thiên Hậu, miễu thờ Ông Bổn, lễ hội Lái 

Thiêu (tại Thuận An) mùa trái chín. 

- Cơ sở về kinh tế - kỹ thuật 

Cơ sở kinh tế - kỹ thuật hiện nay của Bình Dương phát triển 

về nhiều mặt như cơ sở hạ tầng giao thông, mở rộng nhiều tuyến đường 

huyết mạch của tỉnh kết nối với các vùng lân cận.  

Hiện nay, thành phố Thủ Dầu Một với tổng cộng 4 khu công 

nghiệp và 2 cụm công nghiệp. Do đó, kích cầu nhu cầu ở, sống và làm 

việc tại địa phương. 

1.3. Kết luận chương 1 
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 Với những tìm hiểu về các xu hướng kiến trúc hướng đến Kiến 

trúc bền vững. Qua đó đã khái quát hóa những khái niệm, đặc điểm 

của từng xu hướng trong bối cảnh hiện nay. 

 Chiến lược quy hoạch Bình dương thể hiện rõ nhiệm vụ cụ thể 

trong việc kết nối vùng, tạo điều kiện ở - sống và làm việc của người 

dân tại đại phương. Qua những đánh giá về thực trạng nhà ở hiện nay 

dựa trên ba cơ sở nền tảng Kiến trúc bền vững đã cho Học viên thấy 

những đặc trưng, thế mạnh và thế yếu của thành phố Thủ Dầu Một 

hiện nay, tạo cơ sở để định hướng thiết kế trong chương 3 đạt hiệu 

quả. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỊNH HƯỚNG THIẾT KẾ 

NHÀ Ở VEN ĐÔ THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT - BÌNH 

DƯƠNG THEO XU HƯỚNG BỀN VỮNG 

2.1. Xu hướng Thiết kế bền vững trong lĩnh vực Kiến trúc 
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Những năm 60 của Tk XX, Charles Correa và Ken Yeang đã 

thể hiện trong các tác phẩm của mình sự quan tâm đặc biệt đến mối 

quan hệ giữa kiến trúc và môi trường sinh thái. 

Xu hướng kiến trúc bền vững đang là xu hướng phát triển 

chung của các nước trên Thế Giới và Việt Nam đang trong giai đoạn 

khởi đầu và từng bước tiếp cận nhằm đem lại những gì tốt và lâu dài 

nhất cho con người. 

2.2. Lý luận về ba hệ thống nền tảng hình thành xu hướng bền 

vững 

 Cơ sở về môi trường sinh thái 

- Điều kiện khí hậu tại khu vực xây dựng công trình. 

- Hệ sinh thái tại khu vực xây dựng công trình. 

- Nguồn nước cấp và hệ thống thoát nước, xử lý nước thải trong 

công trình trước khi thải ra môi trường bên ngoài. 

- Hệ thống phân loại rác thải đảm bảo việc thiêu hủy rác và tái 

sử dụng rác thải có hiệu quả. 

 Cơ sở về văn hóa, xã hội 

- Đặc trưng kiến trúc nhà ở truyền thống Việt Nam. 

Kiến trúc nhà ở truyền thống Việt Nam bắt nguồn từ điều kiện 

thiên nhiên, khí hậu (nhiệt đới, ẩm ướt, gió mùa, gần biển), 

lao động (nông nghiệp), phong tục, tạp quán, văn hóa (lúa 

nước á đông), tín ngưỡng (phật giáo, nho giáo), trên cơ sở của 

một nền kinh tế (nghèo), khoa học công nghệ (thủ công, lạc 

hậu) được con người vận dụng khéo léo, thông minh, sáng tạo 

độc đáo và được nhiều người, nhiều thế hệ bắt chước, noi theo. 



10 

 

 Đặc trưng kiến trúc nhà ở nông thôn vùng Bắc Bộ - lấy ví 

dụ làng Đường Lâm – thị xã Sơn Tây, tp. Hà Nội. 

 Đặc trưng kiến trúc nhà ở vùng Trung Bộ - lấy ví dụ làng 

Phước Tích – xã Phong Hòa, huyện Phong Điền – tỉnh 

Thừa Thiên Huế. 

 Đặc trưng kiến trúc nhà ở vùng Nam Bộ. 

- Yếu tố văn hóa – xã hội tại thành phố Thủ Dầu Một, Bình 

Dương. 

 Yếu tố văn hóa – xã hội thể hiện trong việc ứng xử của 

con người đối với môi trường sinh thái tự nhiên. 

 Yếu tố văn hóa – xã hội trong mối quan hệ giữa con người 

với nhau trong đời sống văn hóa cộng đồng. 

 Yếu tố văn hóa – xã hội trong không gian sinh hoạt gia 

đình. 

 Cơ sở về kinh tế, kỹ thuật. 

- Kinh tế liên quan đến bảo vệ môi trường sinh thái tự nhiên. 

- Kinh tế liên quan đến bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa- xã 

hội. 

- Kỹ thuật liên quan đến sử dụng tài nguyên đất, nước, khí hậu 

và hệ thực vật hợp lý, hiệu quả. 

- Chiếu sáng tự nhiên và chiếu sáng nhân tạo sử dụng trong 

công trình đảm bảo hiệu quả năng lượng. 

- Thông gió tự nhiên, và thông gió cơ học trong công trình đảm 

bảo sử dụng hiệu quả làm sạch môi trường không khí bên 
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trong công trình và giảm thiểu tối đa ô nhiễm không khí bên 

ngoài môi trường. 

- Vật liệu xây dựng, kỹ thuật bảo vệ môi trường sinh thái, đảm 

bảo tiết kiệm năng lượng. 

2.3. Những vấn đề của điều kiện kinh tế- kỹ thuật hiện nay tác 

động đến không gian ở trong công trình 

Điều kiện kinh tế - kỹ thuật hiện nay tác động mạnh mẽ đến 

không gian ở trong công trình. Sự tiến bộ khoa học kỹ thuật, giúp con 

người giải quyết hầu hết những nhu cầu về thẩm mỹ, vật liệu, và thiết 

bị thông minh trong công trình của con người được tốt hơn.  

 Kinh tế liên quan đến sử dụng vật liệu trang trí nội ngoại 

thất trong công trình. 

 Kinh tế liên quan đến hình thức mặt đứng công trình. 

 Kinh tế - Kỹ thuật liên quan đến thông gió, chiếu sáng tự 

nhiên. 

 Kỹ thuật liên quan đến tổ chức không gian mở. 

2.4. Bài học kinh nghiệm thiết kế hướng đến bảo vệ môi trường 

sinh thái tự nhiên ở một số nước trên Thế Giới và kinh nghiệm 

thiết kế nhà ở ven đô ở Việt Nam theo xu hướng bền vững 

Tìm hiểu một số công trình thiết kế hướng đến bảo vệ môi 

trường sinh thái tự nhiên trên Thế giới và những khu nhà ở được thiết 

kế dựa trên xu hướng phát triển bền vững ở Việt Nam. Qua đó thấy 

được tầm quan trọng của mục tiêu phát triển bền vững đến môi trường 

sinh thái và con người sống trong hệ sinh thái đó.  
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2.5. Cơ sở về các tiêu chuẩn, quy phạm pháp luật Quốc Tế và 

Việt Nam liên quan đến thiết kế kiến trúc bền vững 

Hệ thống pháp luật Việt Nam ra những quy định để phục vụ 

trong việc định hướng phát triển các ngành, các lĩnh vực phát triển bền 

vững, bao gồm: Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 25/06/1998 của Bộ Chính 

Trị về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; quyết định số 2127/ QĐ-TTg về 

chiến lược phát triển nhà ở Quốc Gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến 

năm 2030; tiêu chuẩn công trình xanh LOTUS với mục tiêu đánh giá 

tính thân thiện với môi trường và sự phát triển bền vững cho các công 

trình xây dựng tại Việt Nam. 

Ngoài ra, Quốc Tế còn đưa ra hệ thống tiêu chí ISO 

15392:2019 - Tính bền vững trong các tòa nhà và công trình kỹ thuật 

dân dụng. 

2.6. Kết luận chương 2 

Tìm hiểu các xu hướng thiết kế kiến trúc dựa trên các cơ sở 

khoa học về thiết kế bền vững, qua đó nắm bắt được những ý chính, 

giải pháp tối ưu trong nhà ở hiện nay đáp ứng nhu cầu đảm bảo bền 

vững về sử dụng nguồn năng lượng tự nhiên giảm thiểu tác động đến 

môi trường sinh thái; phong cách, hình thái, và vật liệu kiến trúc phù 

hợp với nhu cầu đáp ứng của địa phương và bộc lộ nét đặc trưng riêng 

của công trình mang lại tính bền vững về mặt văn hóa- xã hội; áp dụng 

thành tựu về khoa học – kỹ thuật hiện đại vào công trình kiến trúc, 

theo kịp xu thế kiến trúc giúp công trình mang lại hiệu quả về mặt kinh 

tế. 



13 

 

CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT ĐỊNH HƯỚNG THIẾT KẾ NHÀ Ở 

VEN ĐÔ THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT- BÌNH DƯƠNG 

THEO XU HƯỚNG BỀN VỮNG 

3.1. Hệ thống đánh giá kiến trúc bền vững định hướng thiết kế 

nhà ở ven đô thành phố Thủ Dầu Một- Bình Dương 

Nhóm tiêu chí của Hệ thống đánh giá kiến trúc bền vững được dựa 

trên cơ sở khoa học Luận án kiến trúc với đề tài “Hệ thống tiêu chí 

kiến trúc bền vững áp dụng cho thiết kế nhà ở cao tầng tại tp. Hồ Chí 

Minh” của TS.KTS Giang Ngọc Huấn. 

- Xác định lựa chọn khu vực xây dựng 

- Môi trường sinh thái và khu đất xây dựng 

- Tài nguyên và vật liệu xây dựng 

- Nước 

- Năng lượng 

- Rác thải gây ô nhiễm môi trường 

- Kế thừa giá trị truyền thống 

- Điều kiện tiện nghi vật lý 

- Thiết kế khu ở, nhóm ở 

- Khả năng thích ứng 

- Giáo dục môi trường 

- Sáng tạo 

- Quản lý quá trình xây dựng và vận hành 
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3.2. Đề xuất định hướng thiết kế sơ bộ quy hoạch kiến trúc và 

kiến trúc công trình nhà ở ven đô Thành phố Thủ Dầu Một, 

Bình Dương theo xu hướng bền vững 

 Đề xuất định hướng thiết kế sơ bộ quy hoạch kiến trúc nhà ở 

ven đô Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương theo xu hướng 

bền vững. 

Định hướng sơ bộ về quy hoạch kiến trúc, tạo điều kiện thuận 

lợi về lý thuyết để giải quyết những vấn đề thực tiễn trong việc tổ chức 

nhóm nhà ở trong đó bao gồm mảng xanh, đường giao thông, lối đi 

bộ, và hình thức kiến trúc cho dãy nhà, nhóm nhà ở. 

- Định hướng quy hoạch đơn vị ở. 

- Định hướng tổ chức nhóm nhà ở trong đơn vị ở. 

- Tổ chức mảng xanh cho nhóm nhà ở. 

- Tổ chức đường giao thông cho xe cơ giới, lối đi bộ trong nhóm 

nhà ở. 

- Hình thức, màu sắc công trình kiến trúc trong nhóm nhà ở. 

 Đề xuất định hướng thiết kế kiến trúc công trình nhà ở ven 

đô thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương theo xu hướng bền 

vững. 

Định hướng thiết kế kiến trúc công trình, tạo điều kiện thuận 

lợi về lý thuyết để giải quyết những vấn đề thực tiễn trong việc thiết 

kế đạt được hiệu quả về sử dụng các nguồn năng lượng, tài nguyên tự 

nhiên có sẵn phục vụ trong kiến trúc nhà ở tại thành phố Thủ Dầu Một.  

- Đề xuất giải pháp thông gió tự nhiên cho công trình. 

- Đề xuất giải pháp chiếu sáng tự nhiên cho công trình. 
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- Đề xuất giải pháp cách nhiệt cho công trình. 

- Đề xuất giải pháp cấp thoát nước trong công trình. 

- Sử dụng vật liệu xanh thân thiện với môi trường tự nhiên. 

- Đề xuất giải pháp sử dụng thiết bị công nghệ xanh, hiện đại 

phù hợp với xu hướng bền vững. 

- Kiến trúc vì cộng đồng. 

3.3. Ứng dụng định hướng thiết kế khu nhà ở phường Chánh 

Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương theo xu hướng bền 

vững 

Dựa vào ba nội dung nghiên cứu ở trên: Tổng quan về nhà ở 

ven đô thành phố Thủ Dầu Một, Cơ sở khoa học trong việc định hướng 

thiết kế theo xu hướng bền vững, và Đề xuất Định hướng thiết kế nhà 

ở ven đô thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương theo xu hướng bền 

vững. Học viên đã ứng dụng định hướng thiết kế khu nhà ở phường 

Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương theo xu hướng 

bền vững.  

Trong việc ứng dụng khu nhà ở phường Chánh Nghĩa, thành 

phố Thủ Dầu Một, Học viên thấy được những ưu, nhược điểm mà điều 

kiện tự nhiên, môi trường sinh thái có được để vận dụng trong quá 

trình thiết kế kiến trúc. Những đặc trưng về văn hóa – xã hội tại khu 

nhà ở chánh nghĩa cũng có nét tương đồng trong văn hóa Nam Bộ, và 

là một phần không thể thiếu trong kiến trúc truyền thống Nam bộ. Yếu 

tố kinh tế - kỹ thuật chi phối mạnh trong việc thiết kế kiến trúc phù 

hợp với đặc điểm môi trường, văn hóa – xã hội và ý thức – tâm lý sử 

dụng của con người trong không gian ở. 
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3.4. Kết luận chương 3 

Đề xuất định hướng thiết kế nhà ở ven đô thành phố Thủ Dầu 

Một, Bình Dương mang ý nghĩa quan trọng có khả năng vận dụng vào 

thực tiễn. Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương với lượng công trình 

nhà ở được xây dựng ngày càng nhiều thì việc chú trọng đến bảo vệ 

môi trường sinh thái tự nhiên càng được quan tâm sâu sắc của người 

thiết kế và người sử dụng công trình. Yêu cầu về mặt văn hóa - xã hội 

nhằm hướng đến việc bảo tồn giá trị vật thể chứa đựng yếu tố văn hóa 

- nét truyền thống thông qua nét kiến trúc nhà ở dân gian đã được khai 

thác được áp dụng trong định hướng thiết kế nhà ở nhằm mục đích giữ 

gìn giá trị truyền thống quý báu từ ngàn xưa mà ông cha đã đút kết lại 

cho đến ngày nay. Giá trị về kinh tế - kỹ thuật mang lại cũng là một 

trong những giá trị hàng đầu trong việc phát triển bền vững, áp dụng 

các giải pháp kiến trúc mới và truyền thống kết hợp với thành tựu khoa 

học hiện đại giúp giảm thiểu đáng kể việc sử dụng hiệu quả năng 

lượng, tiết kiệm chi phí khi vận hành công trình là mục tiêu hướng đến 

sự phát triển bền vững. 

Trên phương diện áp dụng Hệ thống đánh giá kiến trúc bền 

vững và xét nhu cầu của người sử dụng về điều kiện kinh tế - kỹ thuật 

tác động đến không gian ở trong công trình. Từ đó, Học viên đã đề 

xuất định hướng thiết kế sơ bộ quy hoạch kiến trúc và kiến trúc công 

trình nhà ở ven đô thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương theo xu 

hướng bền vững. 

PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

KẾT LUẬN 
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Quá trình Đô thị hóa, hiện tượng biến đổi khí hậu, ô nhiễm 

môi trường đang ngày càng biểu hiện rõ qua những sự thay đổi về ô 

nhiễm tiếng ồn, khói bụi, nước thông qua các chỉ số quan trắc được, 

thời tiết cũng khắc nghiệt hơn với nhiệt độ đo được ở mặt nước biển 

cao hơn so với trung bình nhiều năm và đang có xu hướng tăng dần và 

mỗi năm có đến hơn 12 cơn bão đổ bộ vào đất liền gây thiệt hại về 

người và tài sản dẫn đến ảnh hưởng đến nền kinh tế và môi trường 

toàn cầu.  

Lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, xây dựng là nhóm ngành ảnh 

hưởng trực tiếp trong quá trình biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi 

trường. Việc vận dụng Hệ thống tiêu chí kiến trúc bền vững là cơ sở 

khoa học để “Định hướng thiết kế nhà ở ven đô thành phố Thủ Dầu 

Một – Bình Dương theo xu hướng bền vững”. Để khắc phục và tận 

dụng được điều kiện tự nhiên hiện tại của thành phố Thủ Dầu Một, 

Học viên dựa trên 3 nền tảng hình thành xu hướng kiến trúc bền vững. 

Từ đó, phân tích những vấn đề của điều kiện kinh tế, kỹ thuật hiện nay 

tác động đến không gian ở trong công trình nhằm tìm ra những tồn 

đọng, khó khăn để kịp thời định hướng phù hợp với điều kiện hiện 

nay. 

Đề tài đưa ra các giải pháp chung dựa trên đề xuất định hướng 

thiết kế sơ bộ quy hoạch kiến trúc và kiến trúc công trình nhà ở ven 

đô thành phố Thủ Dầu Một nhằm ứng dụng vào thực tiễn, cụ thể ở đây 

là khu nhà ở phường Chánh Nghĩa. 

Ứng dụng định hướng thiết kế khu nhà ở Chánh Nghĩa, 

phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương là một 
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ứng dụng mang tính thực tiễn. Trong quá trình vận dụng kiến thức, cơ 

sở lý thuyết vào khu nhà ở Chánh Nghĩa thì cũng có nhiều vấn đề cần 

giải quyết rõ như hệ thống pháp luật, quy định về sử dụng đất tại địa 

bàn hoặc định hướng quy hoạch chung của thành phố Thủ Dầu Một 

nhằm hoàn thiện hơn hệ thống định hướng của Học viên trong khu nhà 

ở Chánh Nghĩa. 

KIẾN NGHỊ 

Để Định hướng thiết kế nhà ở ven đô thành phố Thủ Dầu Một, 

Bình Dương theo xu hướng bền vững đạt hiệu quả tốt nhất, qua đó 

Nhà nước đã ban hành quyết định số 2127/ QĐ-TTg về chiến lược 

phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 là 

nền tảng pháp lý chung để định hướng phát triển bền vững. Tuy nhiên, 

Hệ thống pháp lý cần cụ thể hóa từng hạng mục về nhà ở, hạ tầng đô 

thị về phát triển bền vững cho từng ngành, chuyên ngành, tạo điều kiện 

thuận lợi để tỉnh Bình Dương ban hành các quyết định cụ thể về Quy 

hoạch, Kiến trúc hướng đến phát triển bền vững để giải quyết cấp bách 

các vấn đề về môi trường nước, không khí và hệ sinh thái hiện tại ở 

địa phương. 

Công trình xây dựng hiện hữu ven đô thành phố Thủ Dầu Một, 

Bình Dương chưa có sự đồng bộ về quy hoạch, kiến trúc. Nhằm tạo 

tiền đề để áp dụng lý thuyết phát triển bền vững vào thực tiễn, thành 

phố Thủ Dầu Một nên tạo ra những quy định cụ thể hơn về phát triển 

không gian đô thị, kiến trúc công trình dựa trên quyết định số 2127/ 

QĐ-TTg và tham khảo, vận dụng những tiêu chí LOTUS phù hợp để 

thiết kế công trình nhà ở đạt được giá trị bền vững, lâu dài. 
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Để đề xuất các giải pháp thiết kế đạt được hiệu quả, Bình 

Dương cần phải có chiến lược, nhiệm vụ phù hợp về khảo sát, thống 

kê số liệu cụ thể để đánh giá thực trạng hiện nay về môi trường sinh 

thái tự nhiên, đời sống văn hóa, hoạt động sinh hoạt đặc trưng của từng 

địa phương và trình độ khoa học kỹ thuật hiện nay trong Quy hoạch – 

Kiến trúc. Qua những số liệu cụ thể, người quản lý, thiết kế sẽ thuận 

lợi trong việc Định hướng thiết kế nhà ở ven đô thành phố Thủ Dầu 

Một, Bình Dương theo xu hướng bền vững. 
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