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PHẦN 1 - MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

TP.HCM, những năm qua nhiều khu đô thị mới (KĐTM) đã và 

đang hình thành làm thay đổi diện mạo của Tp, mô hình KĐTM đã 

góp phần tích cực vào kết quả phát triển nhà ở mỗi năm, góp phần 

nâng cao chất lượng dịch vụ đô thị, tạo lập môi trường đô thị hiện đại 

và giảm áp lực cho khu vực nội đô,…Tuy nhiên, nhìn chung các 

KĐTM vẫn chỉ là đáp án tức thời cho bài toán tăng quỹ đất nhà ở, 

còn việc tạo một “môi trường sống thực sự” thì hoàn toàn chưa thể 

đáp ứng nổi, thậm chí một số KĐTM còn là một bước thụt lùi về tiêu 

chuẩn ở, chất lượng hạ tầng và dịch vụ đô thị. Phát triển các KĐTM 

tại những khu vực trũng thấp, thiếu quan tâm đến môi trường tự 

nhiên, san lấp kênh rạch trái phép,…Dẫn đến tình trạng ngập ún cục 

bộ và diện rộng trong đô thị, hạ tầng kỹ thuật khó kết nối, bộ mặt đô 

thị tại các khu vực đô thị hóa không có gì đặc sắc cho từng vùng mà 

chỉ là hình thức nhà cửa lan tỏa từ nội thành ra. 

Những nghiên cứu và ứng dụng ở các nước tiên tiến trên thế giới 

thời gian gần đây đã cho ta giải pháp giải quyết những tồn tại bất cập 

trên đó là: “mô hình thiết kế KTCQ cho KĐT Sinh thái”. Đối với 

nhiều quốc gia trên thế giới, việc thiết kế KTCQ cho KĐTM sinh 

thái không nhất thiết phải dựa vào một bộ tiêu chuẩn nhất định hoặc 

có một KĐTM kiểu mẫu để lấy làm mốc so sánh. Tuy nhiên, thiết kế 

KTCQ cho KĐT sinh thái theo đúng nghĩa thì nơi đó phải thỏa mãn 

những điều kiện nhất định, các giải pháp được lựa chọn áp dụng phụ 

thuộc vào điều kiện của từng địa phương về MTTN, kinh tế, kỹ 

thuật-công nghệ, VH-XH, cơ chế quản lý và chính sách. Như vậy, rà 

soát lại những nguyên tắc xây dựng KĐT sinh thái đã được đúc kết, 

học hỏi kinh nghiệm xây dựng phát triển các KĐT sinh thái ở các 



nước trên thế giới, đề tài “Thiết kế Kiến trúc- Cảnh quan khu đô 

thị mới Bình Quới” rà soát các điều kiện hiện có của TP.HCM về cơ 

sở pháp lý, các sáng kiến và thị trường, mức độ sẵn lòng của người 

dân… để từ đó đề xuất mô hình thiết kế KĐTM theo hướng sinh thái 

cho TP.HCM và ứng dụng cho KĐTM Bình Quới.  

2. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của đề tài như sau: 

- Môi trường (đất, nước, không khí, hệ sinh thái) của KĐT 

nghiên cứu thiết kế KTCQ 

- Khu đô thị mới (KĐTM) 

- KTCQ trong các KĐTM 

- KĐT sinh thái 

- KĐTM Bình Quới. 

3. Mục tiêu nghiên cứu 

- Nghiên cứu MTTN (đất, nước, không khí, hệ sinh thái) KĐT, 

từ đó đưa ra đặc trưng MT và sự đa dạng sinh thái, xây dựng chiến 

lược bảo vệ MT cho KĐTM 

- Nghiên cứu đề xuất các tiêu chí thiết kế KTCQ cho KĐTM 

theo định hướng sinh thái cho TP. HCM. 

- Đề xuất giải pháp thiết kế KTCQ cho KĐTM Bình Quới theo 

định hướng thành khu đô thị sinh thái- hiện đại phù hợp với đặc 

trưng khu vực, điều kiện kinh tế- xã hội và tăng cường khả năng 

thích ứng với biến đổi khí hậu. 

4. Nội dung nghiên cứu 

Tổng quan nghiên cứu các lý thuyết về thiết kế KTCQ cho 

KĐTM theo hướng sinh thái trên thế giới và tại Việt Nam 

Nghiên cứu khảo sát thực tiễn KTCQ và môi trường KĐTM tại 

TP. HCM và đánh giá hiện trạng KĐTM Bình Quới. 



Nghiên cứu mô hình thiết kế KTCQ cho KĐTM sinh thái trên 

thế giới và Việt Nam. 

Giải pháp thiết kế KTCQ cho KĐTM sinh thái- hiện đại tại 

KĐTM Bình Quới. 

Đề xuất các giải pháp về quản lý Nhà nước để phát triển KTCQ 

cho KĐTM Bình Quới theo định hướng sinh thái- hiện đại. 

5. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu 

Nghiên cứu và đánh giá các vấn đề MTĐT (đất, nước, không khí, 

hệ sinh thái) 

Nghiên cứu các khía cạnh liên quan đến thiết kế KTCQ cho 

KĐTM  theo hướng sinh thái. 

Nghiên cứu khái niệm KĐTM, khảo sát quy mô, thực tiễn phát 

triển KĐTM tại TP.HCM. Giới thiệu một vài khái niệm mới về 

KĐTM hiện nay. 

Nghiên cứu tổng quát các khía cạnh của khái niệm KĐT sinh 

thái, nghiên cứu mô hình KĐT sinh thái trong nước và trên thế giới. 

Đề tài nghiên cứu tại KĐTM Bình Quới 

6. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong các bước nghiên 

cứu bao gồm: Phương pháp thu thập tổng hợp tài liệu, phương pháp 

tổng hợp và biên hội số liệu, phương pháp khảo sát thực địa, phương 

pháp bản đồ, phương pháp thống kê, xử lý số liệu, phương pháp so 

sánh, phương pháp chuyên gia, phương pháp mô hình hóa. 

PHẦN 2- NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

Chương 1: TỔNG QUAN 

1.1. Tổng quan các khái niệm môi trường và sinh thái môi trường 

1.1.1. Khái niệm môi trường 



Môi trường là các yếu tố vật chất tự nhiên và nhân tạo, lý học, 

hóa học, sinh học cùng tồn tại trong một không gian bao quanh con 

người. Các yếu tố đó có quan hệ mật thiết, tương tác lẫn nhau và tác 

động lên các cá thể sinh vật hay con người để cùng tồn tại và phát 

triển. Tổng hòa của các chiều hướng phát triển của từng nhân tố này 

quyết định chiều hướng phát triển của cá thể sinh vật của hệ sinh thái 

và của xã hội con người. 

Các thành phần cơ bản của môi trường gồm có: đất, nước, không 

khí và hệ sinh thái. (Hình 1.1) 

1.1.2. Khái niệm sinh thái môi trường và môi trường sinh thái 

Sinh thái môi trường (STMT) là một nghành khoa học nghiên 

cứu mối tương tác giữa một cá thể, hay một tập đoàn sinh vật với 

một hoặc một tổ hợp các yếu tố hoàn cảnh xung quanh của một cá 

thể hoặc một tập đoàn sinh vật đó. Khi xét sinh thái môi trường của 

một đối tượng sinh học nào đó tức là đặt đối tượng sinh học đó (cá 

thể con người) là trung tâm và xét các tương quan hai chiều hay 

nhiều chiều đến đối tượng sinh vật đó. 

Môi trường sinh thái (MTST) là một mạng lưới chỉnh thể có mối 

liên quan chặt chẽ với nhau giữa đất, nước, không khí và các cơ thể 

sống trong phạm vi toàn cầu. Sự rối loạn bất ổn định ở một khâu nào 

đó trong hệ thống sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Con người và xã 

hội xuất thân từ tự nhiên, là một bộ phận của thiên nhiên. Thông qua 

quá trình lao động, con người khai thác bảo vệ bồi đắp cho thiên 

nhiên. Cũng qua quá trình đó con người xã hội dần dần có sự đối lập 

với tự nhiên. 

1.1.3. Hệ sinh thái 

Hệ sinh thái là một tập hợp các quần xã sinh vật (có thể là thực 

vật bậc thấp, bậc cao, động vật bậc thấp cao, hay vi sinh vật,…) có 



mối liên quan chặt chẽ với nhau, tương tác hỗ trợ nhau, nhưng giữa 

chúng còn tồn tại một mức độc lập tương đối, cùng sống trong một 

số điều kiện ngoại cảnh nhất định; mà điều kiện ngoại cảnh đó có 

ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự tồn tại phát triển của quần xã sinh vật 

sống. Một hệ sinh thái bao gồm các tập đoàn “sinh vật sản xuất”, 

“sinh vật tiêu thụ”, “sinh vật phân hủy” các tập đoàn hay quần xã 

sinh vật này liên hệ chặt chẽ với nhau theo hệ thống cung cấp và tiêu 

thụ thực phẩm và năng lượng. 

1.1.4. Đa dạng sinh học 

Đa dạng sinh học là một khái niệm nói lên sự đa dạng và 

phong phú về nguồn gen, loại sinh vật trong hệ sinh thái và các hệ 

sinh thái trong tự nhiên. Ta cũng có thể hiểu đa dạng sinh học được 

biểu hiện qua sự phong phú về số lượng những nguồn sống trên hành 

tinh bao gồm toàn bộ cả cây và con, chúng đa dạng và thay đổi về 

muôn loài, cũng như sự phong phú về hệ sinh thái mà sinh vật sống 

trong đó. 

1.2. Tổng quan các lý thuyết về KTCQ, các vấn đề của KTCQ 

trong KĐT 

1.2.1. Khái niệm cảnh quan 

Trên quan điểm sinh thái học, cảnh quan là một khu vực 

không đồng nhất được cấu thành bởi một cụm của các hệ sinh thái 

tương tác với nhau, được lặp lại trong không gian, với các kích 

thước, hình dáng, và quan hệ không gian khác nhau trong khắp cảnh 

quan. Mỗi cảnh quan có các kiểu địa hình, kiểu thảm thực vật, và 

kiểu kiến trúc khác nhau. Một cách thức khác về mặt sinh thái có thể 

xem xét một cảnh quan là xem nó như một thể khảm của các đám 

sinh cảnh mà qua đó sinh vật di chuyển, cư trú, sinh sản, và cuối 

cùng chết và trở về với đất. 



Các loại hình cảnh quan: Cảnh quan thiên nhiên, cảnh quan 

nhân tạo, cảnh quan hoạt động.(Hình 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9) 

1.2.2. Khái niệm kiến trúc cảnh quan 

Kiến trúc cảnh quan là ”một bộ môn khoa học tổng hợp, liên 

quan tới nhiều lĩnh vực chuyên ngành khác nhau (quy hoạch không 

gian, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc công trình, điêu khắc, hội 

họa,...) nhằm giải quyết những vấn đề tổ chức môi trường nghỉ ngơi - 

giải trí, thiết lập và cải thiện nơi sống, bảo vệ môi trường, tổ chức 

nghệ thuật kiến trúc” (Hàn Tất Ngạn, 2012). 

1.2.3. KTCQ đô thị 

Cảnh quan đô thị có các đặc trưng cơ bản về kiến trúc như 

sau: Thể nền, mảnh rời rạc và hành lang, các yếu tố cảnh quan đô thị 

đặc biệt, các quá trình hệ sinh thái trong cảnh quan đô thị, đa dạng 

sinh học, dòng chảy sinh vật trong cảnh quan đô thị, kết nối nơi sống 

tự nhiên trong cảnh quan đô thị, diễn thế sinh thái trong cảnh quan đô 

thị. 

1.3. Nghiên cứu khảo sát một số KĐTM hiện hữu tại TP. HCM 

1.3.1. Tổng quan thực tiễn phát triển các KĐTM tại TP. HCM 

KĐTM tại TP.HCM hiện nay đa số có chức năng chính là ở, 

một số KĐTM có chức năng kết hợp: Khu ở với các khu chức năng 

cấp đô thị. Các công trình trong KĐT chủ yếu theo dạng phân lô chia 

nhỏ và đầu tư khá riêng biệt tạo nên không gian manh mún thiếu sự 

liên kết, mật độ xây dựng cao, thiếu không gian mở, không gian sinh 

hoạt cho cộng đồng. Các dịch vụ trong KĐTM, phần lớn đều chưa 

được đáp ứng; không gian xanh, công viên trong KĐTM chưa được 

quan tâm. Nhà ở tương đối phong phú, đa dạng: nhà phố, liên kế, biệt 

thự, căn hộ chung cư, đáp ứng cho sự lựa chọn của đối tượng sử 

dụng. Tuy nhiên, vấn đề nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập 



thấp, nhà ở cho thuê ít được quan tâm đầu tư. Hạ tầng kỹ thuật: trong 

ranh các dự án đơn thuần chỉ là đáp ứng đầy đủ về nguồn điện, nước, 

thông tin liên lạc, còn về chất lượng dịch vụ và tính thẩm mỹ thì 

chưa tương xứng. 

1.3.2. Tổng quan thực tiễn KTCQ các KĐTM tại TP. HCM 

Đề tài nghiên cứu khảo sát hai KDCM thuộc KĐTM  tại tp.HCM 

Khu dân cư Trung Sơn: nằm kế cận Khu đô thị mới Phú 

Mỹ Hưng, thuộc Đô thị Nam Sài Gòn nên có sức thu hút phát triển 

và thuận lợi về kết nối hạ tầng đô thị. KDC Trung Sơn trải dọc theo 

sông rạch, có tầm nhìn và cảnh quan tự nhiên thuận lợi, góp phần 

đáng kể vào chất lượng sống của cộng đồng. Tuy nhiên, việc phát 

triển không đồng bộ các công trình hạ tầng đã dẫn đến tình trạng bất 

cập trong đời sống đô thị của cư dân KDC: KDC chỉ để ở và nghỉ 

ngơi, tập thể dục nhẹ; trong khi tất cả các hoạt động khác như đi làm, 

mua sắm, giáo dục, y tế… đều ở ngoài khu vực. Các nhà ở riêng lẻ 

khá đồng bộ do tuân theo các mẫu nhà quy định tất cả các căn nhà 

đều có khoảng lùi trước và sau; một số khá lớn có giếng trời, sân 

trong.(Hình 1.10 - 1.18) 

Khu dân cư Hiệp Bình Chánh: nằm trong tổng thể KDC 

phường Hiệp Bình Chánh, tiếp cận với đường xa lộ Hà Nội theo 

đường Kha Vạn Cân, nằm kế cận các KDC khác hướng ra bờ sông 

Rạch Dừa nên khá thuận lợi về kết nối hạ tầng đô thị và có khí hậu 

khu vực khá tốt. Các CTCC như trường tiểu học, trường mầm non, 

chợ hoạt động đều đặn phục vụ cuộc sống hằng ngày của KDC. 

Tuy nhiên, trong quy hoạch và thực thi quy hoạch khu ở phát 

sinh một vòng nghịch lý lẩn quẩn: đất công viên bị rào lại khai thác 

kinh doanh; đất vườn dạo khu ở và đất TDTT bị bỏ hoang không xây 

dựng; vỉa hè bị bỏ hoang hoặc chiếm dụng làm vườn xanh gia đình; 



người dân tập TDTT trên các mảng xanh chiếm dụng từ vỉa hè; 

người đi bộ chỉ có lối đi dưới lòng đường, v.v. Những nghịch lý đó 

cùng với việc quản lý xây dựng nhà ở thiếu đồng bộ hình thành nên 

một khu ở rời rạc và mất trật tự về đời sống và mỹ quan đô thị.(Hình 

1.19- 1.29) 

1.4. Nghiên cứu đánh giá hiện trạng KĐTM Bình Quới 

1.4.1. Vị tr  giới hạn khu đất 

Bán đảo Thanh Đa- Bình Quới nẳm ngay trung tâm 

TP.HCM, toàn bộ khu vực là một bán đảo với phần lớn mặt tiếp giáp 

là sông Sài Gòn. Diện tích khu vực quy hoạch: khoảng 426,93 ha, 

bao gồm toàn bộ phường 28, quận Bình Thạnh (tính theo ranh mép 

bờ sông Sài Gòn; không tính phần mặt nước sông Sài Gòn). (Hình 

1.30) 

1.4.2. Đặc điểm điều kiện môi trường tự nhiên (Đất, nước, 

không kh , hệ sinh thái) 

Khu vực nghiên cứu được bao bọc xung quanh bởi sông Sài 

Gòn, khu vực có cấu tạo nền đất là phù sa cổ, đất mềm yếu, luôn chịu 

tác động bởi các biến đổi của môi trường tự nhiên, là một khu vực 

đang được cảnh báo là nơi sạt lở đất lớn của thành phố và được liệt 

vào mức độ sạt lở đặc biệt, sạt lở xảy ra dọc bờ sông là một mối đe 

dọa đến tính mạng và tài sản của người dân. (Hình 1.31, hình 1.32) 

Khu vực nghiên cứu nằm trong tình trạng dự án treo 20 năm, 

hạ tầng kỹ thuật không hoàn chỉnh, không được quản lý đặc biệt là 

rác thải và nước thải.  Dân cư ở đây sống tạm bợ, nhiều xưởng sản 

xuất tiểu thủ công nghiệp, chợ, nhà hàng, quán ăn xả thải trực tiếp ra 

ngoài môi trường làm ô nhiễm đất, nước và không khí. Các chất thải 

không qua xử lý xả trực tiếp vào môi trường gây hủy hoại hệ sinh 

thái khu vực, đa dạng sinh học nghèo nàn không phát triển. Diện tích 



mặt nước nhiều, địa hình thấp, vi khí hậu mang nhiều ẩm mốc ảnh 

hưởng đến sức khỏe người dân. (Hình 1.33- 1.36) 

1.4.3. Hiện trạng KTCQ 

Giao thông: Hiện nay khu vực chỉ có một tuyến đường tiếp 

cận duy nhất với khu vực bên ngoài thông qua đường Bình Quới có 

bề rộng mặt đường khoảng 5,0÷6,0m. các đoạn đường còn lại hầu 

như đang còn là đường đất có đổ đá tạm thời, là các tuyến đường 

được hình thành tự phát trong quá trình phát triển. (Hình 1.37) 

Cảnh quan thiên nhiên: Có lợi thế về cảnh quan sông nước, 

tạo vẻ mỹ quan dọc bờ sông với những khu công viên cây xanh và 

những công trình tạo điểm nhấn tại các khúc quanh. Mặt khác cảnh 

quan sông nước cũng đem lại khí hậu trong lành, tươi mát cho khu 

vực, thuận lợi phát triển du lịch sinh thái. (Hình 1.38, hình 1.39) 

Không gian xanh, không gian công cộng & TDTT: Đất cây 

xanh, TDTT: mặc dù có quỹ đất lớn để phát triển về cây xanh công 

viên nhưng hiện nay vẫn còn chưa được khai thác, hệ thống cây xanh 

công viên và TDTT chỉ tập trung tại một số khu du lịch hiện hữu trên 

địa bàn.  

Công trình công cộng: Hiện trạng các công trình hành chánh, 

văn hóa, y tế đã đầy đủ nhưng xây dựng tự phát, không có quy 

hoạch, gây lãng phí về đất, quy mô không phù hợp. 

Công trình kiến trúc: Hình thức kiến trúc chủ yếu là nhà ở lô 

phố, nhà biệt thự và nhà kiên cố thấp tầng, đa số là công trình tự 

phát. (Hình 1.40) 

Kết luận chương 1 

Chương 2: CÁC CƠ SỞ KHOA HỌC 

2.1. Kinh nghiệm thiết kế KTCQ cho KĐT sinh thái trong một số 

trường hợp trên thế giới. 



Dự án Big “U”- New York: Big “U” là hệ thống bảo vệ 

xung quanh Manhattan bảo vệ 10 dặm liên tục các vùng đất thấp 

trong đó là các khu vực đô thị mật độ cao, sôi động nhưng dễ bị tổn 

thương Dự án được đề xuất không chỉ che chắn cho thành phố khỏi 

lũ lụt vào mùa bão, nó còn cung cấp những tiện ích và môi trường 

cho cộng đồng, cải thiện dịch vụ công cộng và tạo cảnh quan bờ 

sông. Thiết kế của nó dựa trên những đặc điểm riêng về điều kiện tự 

nhiên với sự tham vấn từ cộng đồng, chính quyền địa phương và có 

thể linh hoạt và tích hợp với các dự án hiện hữu. Kết quả là các giải 

pháp thiết kế không chỉ giải quyết những vấn đề hiện hữu mà còn 

ngăn ngừa việc nảy sinh các vấn đề mới. (Hình 2.1) 

Khu dân cư sinh thái tại Pháp: Ngay từ những năm 2000, 

Pháp đã tích hợp các dự án quy hoạch và phát triển theo hướng bền 

vững vào các quy hoạch đô thị, đến năm 2012, danh hiệu quốc gia về 

KDC sinh thái chính thức được thể chế hoá bởi Bộ Bình đẳng khu 

vực và Nhà ở, trở thành “Hiến chương về các khu dân cư sinh thái”. 

Đáng chú ý nhất trong Hiến chương này là hệ thống 20 tiêu chí được 

chia thành 4 nhóm nhằm đánh giá các dự án có thể đạt danh hiệu 

quốc gia về KDC sinh thái. Tất cả những tiêu chí trên nhằm xây 

dựng một KDC sinh thái được thể hiện rõ ràng nhất ở những yếu tố 

như sau: Giảm thiểu tiêu thụ năng lượng, Giảm thiểu ô tô, Giảm 

thiểu tiêu thụ nước, Giảm thiểu tạo ra rác thải, Tăng cường tính đa 

dạng sinh học. Hình 2.2. mô tả La Caserne de Bonne hiện nay, 

việc chuyển đổi, cải tạo dựa trên những tiềm năng, thế mạnh của khu 

vực đô thị, tôn trọng và tận dụng các giá trị lịch sử và những yếu tố 

hiện hữu để tạo ra một tinh thần sinh thái mới cho khu phố dựa trên 

tính mở, sự thân thiện và đa dạng công năng nhất có thể trong một 

diện tích giới hạn. 



2.2. Kinh nghiệm nghiên cứu và xây dựng thiết kế KTCQ cho 

KĐT sinh thái cho một số trường hợp tại Việt Nam. 

KĐTM Phú Mỹ Hưng: Đô thị Phú Mỹ Hưng được xem là 

điển hình về quy hoạch, phát triển KĐTM bền vững và mang tính 

sinh thái cao. Hiện Phú Mỹ Hưng đã phủ xanh (gồm diện tích mặt 

hồ) hơn 423.341m2, với hơn 17 loại cây xanh và khoảng 300 loại 

hoa, cỏ được phân bổ phù hợp theo thiết kế của các nhà thiết kế nổi 

tiếng của Việt Nam, Singapore… thực hiện với tạo hình đẹp, vừa 

hiện đại vừa phù hợp những thị hiếu thẩm mỹ truyền thống của Việt 

Nam. Đặc biệt, ở Phú Mỹ Hưng, các không gian công cộng được chú 

trọng làm không gian nối kết cộng đồng, nơi của các hoạt động văn 

hóa, lễ hội của nếp sống văn hóa Việt được sáng tạo đa dạng và hài 

hòa với không gian đô thị hiện đại như Khu The Crescent, công viên 

dạo bộ ven sông Khu Cảnh Đồi, Khu Kênh Đào. Phát triển trong cơ 

cấu bảo vệ môi trường là ưu điểm nổi bật của đô thị Phú Mỹ Hưng. 

Đặc biệt, ngoài mảng xanh, các tiện ích, dịch vụ thương mại, tài 

chính, giáo dục, y tế, văn hóa… tại đô thị Phú Mỹ Hưng được quy 

hoạch trong khoảng cách chỉ 10 phút đi bộ. (Hình 2.3- 2.8) 

KĐT sinh thái Ecopark: Với chiến lược tiên quyết là xây 

dựng khu đô thị sinh thái giao hoà với thiên nhiên, ngay từ khi bắt 

đầu chuẩn bị cho dự án cách đây hơn 10 năm, chủ đầu tư Ecopark đã 

đặc biệt chú trọng việc trồng, chăm sóc và phát triển mạng lưới cây 

xanh cho khu đô thị. Khu đô thị Eco Park được xây dựng với nhiều 

loại hình nhà ở đa dạng như nhà trên đảo, biệt thự sân golf, nhà ven 

kênh, nhà trong khu phố cổ, nhà trên sông, chung cư trung và cao 

tầng... Khu đô thị Eco Park với hệ thống đường dọc hồ nhân tạo đã 

kết nối và kiến tạo màu xanh cho khu đô thị. Quy hoạch không gian 

mở được thiết kế nhằm nhấn mạnh mối quan hệ giữa con người và 



hai yếu tố cơ bản của thiên nhiên: cây xanh - mặt nước. Không gian 

mở sẽ đóng vai trò nâng cao chất lượng cuộc sống trong khu đô thị, 

không chỉ có những tác dụng thiết thực, trực tiếp phục vụ nhu cầu 

sinh hoạt của người dân mà còn nâng cao chất lượng cảnh quan của 

không gian ngoài ra góp phần cải thiện, bảo tồn thiên nhiên và môi 

trường đô thị. (Hình 2.9- 2.13) 

2.3. Cơ sở pháp lý về thiết kế KTCQ trong QHXD ở Việt Nam  

- Cơ sở pháp lý về quản lý nhà nước 

- Cơ sở pháp lý của đồ án 

- Cơ sở pháp lý đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) 

2.4. Tổng quan lý thuyết và cơ sở khoa học liên quan đến thiết kế 

KTCQ cho KĐTM theo hướng sinh thái. 

2.4.1. Khái niệm KĐTM và các quy định liên quan 

“Dự án khu đô thị mới” là dự án đầu tư xây dựng một khu đô 

thị đồng bộ có hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã 

hội, khu dân cư và các công trình dịch vụ khác, được phát triển nối 

tiếp đô thị hiện có hoặc hình thành khu đô thị tách biệt, có ranh giới 

và chức năng được xác định phù hợp với quy hoạch xây dựng đô thị 

đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

Các loại hình KĐTM cơ bản:  

Loại 1: Phụ thuộc vào thành phố mẹ với những mức độ khác nhau. 

Loại 2: Độc lập, ít nhất là “tự lo” về việc làm cho cư dân tại chỗ. 

Loại 3: Là các đô thị mở rộng bắt nguồn từ một hạt nhân đô thị sẵn 

có. 

Loại 4: Là những KĐT xây dựng cho các chức năng đặc biệt nào đó. 

2.4.2. Quan điểm phát triển đô thị bền vững và đô thị sinh thái. 

Quan điểm phát triển đô thị bền vững 



Định nghĩa mang tính đại diện nhất có lẽ là định nghĩa từ báo 

cáo Brundtland: Thế giới Chung của Chúng ta (WCED, 1987). Trong 

đó, phát triển bền vững được định nghĩa là phát triển đáp ứng được 

nhu cầu hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng được 

nhu cầu của thế hệ tương lai.  

Alberti (1996) đã áp dụng cách tiếp cận sinh thái đô thị 

(Hình 2.14)đề xuất ba khía cạnh của bền vững đô thị: (1) các kiểu 

thức đô thị, (2) các dòng chảy đô thị và (3) chất lượng đô thị. (Hình 

2.15) 

Từ sinh thái đô thị đến đô thị sinh thái: 

Sinh thái đô thị: Từ những năm 1920, Robert E. Park và 

Ernest W. Burgess phát triển thuyết sinh thái đô thị, đề xuất rằng 

những đô thị cũng vận động và phát triển dưới những lực tác động 

tương tự như quá trình tiến hóa Darwin của những hệ sinh thái tự 

nhiên. Sinh thái Đô thị bắt đầu phát triển thực sự khi Register xuất 

bản Thành phố Sinh thái Berkeley (Eco-city Berkeley – 1987). Theo 

Engwicht (1992), ông định nghĩa các thành phố sinh thái là những 

nơi mọi người có thể di chuyển theo lối đi bộ, bằng xe đạp hay 

phương tiện công cộng và giao tiếp với nhau tự do mà không lo sợ 

giao thông và chất độc hại. (Hình 2.18) 

Hệ sinh thái đô thị: Theo Phạm Ngọc Đăng (2000), đô thị 

cũng là một hệ sinh thái, như các hệ sinh thái khác, nhưng nó có các 

đặc thù cấu trúc và chức năng riêng, với sự tổ hợp các thành phần 

sinh vật và phi sinh vật, sự chuyển đổi quay vòng năng lượng và vật 

chất. Những đặc thù đó còn thể hiện rõ tổ chức không gian mở rộng 

và sự thay đổi theo thời gian của cộng đồng, sự phân bố giống loài 

sinh vật, động thái của dân số và các cộng đồng. 



Đô thị sinh thái là một đô thị mà trong quá trình tồn tại và 

phát triển của nó không làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, không 

làm suy thoái môi trường, không gây tác động xấu đến sức khỏe 

cộng đồng và tạo điều kiện thuận tiện cho mọi người sống, sinh hoạt 

và làm việc trong đô thị (Đăng, 2000).  

2.4.3. Từ KDC sinh thái đến KĐT sinh thái 

Khái niệm khu dân cư sinh thái là một khái niệm mở. Có 

nghĩa là, nó bao gồm rất nhiều cách thức và giải pháp trên các lĩnh 

vực khác nhau mà mỗi KDC khác nhau có thể lựa chọn để áp dụng 

cho phù hợp – với mục tiêu cần đạt là bảo vệ môi trường và phát 

triển bền vững. 

Khái niệm KĐTM sinh thái xuất hiện trên thế giới vào cuối 

thập kỷ 80, đầu 90 của thế kỷ XX ở các nước phát triển. Nội dung đề 

cập đến chất lượng môi trường của đô thị với các tiêu chí rất cụ thể 

nhằm nâng cao điều kiện sống và chất lượng sống cho dân cư. 

2.5. Tìm hiểu các nhóm giải pháp ch nh trong xây dựng KTCQ 

cho KĐT sinh thái. 

Các nguyên tắc chính trong quy hoạch và xây dựng khu đô thị 

sinh thái: 

Hội nghị của tổ chức y tế thế giới (WHO) họp ở Liverpool 

(nước Anh) năm 1988 đã đề ra các nguyên tắc chính để xây dựng 

thành phố sinh thái (Đăng, 2000): 

- Xâm phạm ít nhất đến môi trường tự nhiên; 

- Đa dạng hóa nhiều nhất việc sử dụng đất, chức năng đô thị cũng 

như hoạt động của con người; 

- Trong điều kiện có thể, cố gắng giữ cho hệ sinh thái đô thị được 

khép kín và tự cân bằng; 



- Giữ cho phát triển dân số đô thị và tiềm năng của môi trường và 

tài nguyên thiên nhiên được cân bằng tối ưu. 

Các mô hình kiến trúc không gian xanh đô thị: Hành lang 

sinh học, vùng đất thấp sinh học, hành lang bảo tồn, hành lang phát 

tán, hành lang sinh thái, mạng lưới sinh thái, hành lang môi trường, 

vành đai xanh, không gian xanh mở rộng, khung xanh, không gian 

xanh vùng lõi, hạ tầng xanh,đường kết nối xanh, không gian xanh, 

công trình kiến trúc xanh. 

Nguyên lý thiết kế cảnh quan xanh: 

 KTCQ đô thị theo thiết kế cảnh quan xanh dựa trên các 

nguyên tắc chung sau đây: Vật liệu có tác động thấp nhất tới môi 

trường và sức khỏe, sử dụng năng lượng hiệu quả, thiết kế lâu bền, 

thiết kế để tái sử dụng và tái chế, các giải pháp thiết kế cần chú trọng 

tới dấu chân carbon và đánh giá vòng đời sản phẩm (LCA), phỏng 

sinh, sử dụng các dịch vụ thay thế, khả năng tái tạo, thiết kế sinh thái. 

Nguyên tắc kiến trúc không gian xanh trong KĐT:  

Kiến trúc không gian xanh và không gian mở đô thị cần tuân 

thủ các nguyên lý sinh thái sau đây: Đảo nhiệt, hiệu quả của không 

gian xanh, hiệu quả của công viên, hiệu quả của các không gian xanh 

và không gian mở kích thước nhỏ. 

Kết luận chương 2 

Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Xây dựng chiến lược bảo vệ MT. 

Việc xác định các vấn đề MT chính trong khu vực quy hoạch 

đã được tiến hành dựa trên cơ sở thực tế và khoa học sau:  

- Tình trạng của tài nguyên thiên nhiên trong thành phố, phường 

28 quận Bình Thạnh, khai thác thực tế, việc sử dụng chúng cho 

các mục tiêu quy hoạch; 



- Hiện trạng và xu hướng biến động môi trường về chất lượng đất, 

nước, không khí và đa dạng sinh học trong khu vực nghiên cứu 

hiện có; 

- Tình hình hiện trạng của các nguồn ô nhiễm trong khu vực; 

- Dự báo các tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên. 

Diễn biến chất lượng MT khi không thực hiện quy hoạch (bảng 

3.1) 

Phân tích, dự báo diễn biến chất lượng MT khi thực hiện quy 

hoạch. (bảng 3.2) 

Theo dự báo từ bảng phân tích diễn biến MT (Bảng 3.1 và 

bảng 3.2), việc xây dựng chiến lược bảo vệ MT là điểu rất cần thiết, 

đây là cơ sở để lồng ghép MT vào QHXD đảm bảo sự thống nhất 

giữa các mục tiêu MT và các mục tiêu trong QHXD. Xây dựng chiến 

lược bảo vệ MT là cơ sở thẩm định và kiểm tra tác động của MT vào 

phương án để lựa chọn các dự án ưu tiên và là cơ sở đề xuất các 

chương trình quản lý MT trong quá trình thực hiện QHXD:  

Bảng 3.3: Xây dựng chiến lược bảo vệ MT cho KĐTM Bình Quới.  

3.2. Nghiên cứu đề xuất hệ thống tiêu ch  thiết kế KTCQ cho 

KĐTM sinh thái Bình Quới. 

Từ các giải pháp của các mô hình KTCQ cho KĐTM sinh 

thái tại TP.HCM ở phần trên, phân tích diễn biến MT xung quanh 

các hoạt động con người, đề tài đưa ra các tiêu chí sơ bộ đối với thiết 

kế KTCQ tại KĐTM Bình Quới như sau:  

Bảng 3.4. Hệ thống tiêu chí thiết kế KTCQ cho KĐTM sinh thái 

Bình Quới. 

3.3. Giải pháp thiết kế KTCQ cho KĐTM sinh thái- hiện đại tại 

KĐTM Bình Quới. 

3.3.1. Quan điểm: 



- KĐTM thiết kế xây dựng theo các tiêu chí đô thị sinh thái hiện 

đại 

- Nhấn mạnh tính chất của một KĐTM sinh thái- hiện đại bằng 

các giải pháp như: nghiên cứu thiết kế KTCQ theo hệ thống đám, 

nền, hàng lang sinh thái… trong các không gian mở, kết nối các 

khu vực quy hoạch với hệ thống cây xanh sinh thái, mặt nước, 

khai thác ưu thế về điều kiện môi trường tự nhiên. 

- Tổ chức không gian KTCQ dựa trên đặc điểm hiện trạng. 

- Tuân thủ các định hướng chính của đồ án điều chỉnh quy hoạch 

chung thành phố Hồ Chí Minh đến 2025 

- Tận dụng tối đa điều kiện môi trường tự nhiên và giá trị cảnh 

quan thiên nhiên đặc thù của khu vực quy hoạch, gắn kết với các 

công trình dịch vụ công cộng xây dựng mới. 

3.3.2. Giải pháp KTCQ cho các khu chức năng trong KĐTM 

Bình Quới: 

a. Khu thương mại- dịch vụ và hỗn hợp (không có chức năng ở) 

Giữ lại nền cây xanh- mặt nước hiện trạng trong khu trung tâm 

và tạo các hành lang xanh, hành lang sinh thái thành một hệ thống 

liên tục trong tự nhiên. Mở rộng và tôn tạo khu vục hồ trung tâm với 

giải pháp hồ sinh học, sử dụng thực vật ngập nước để lọc và xử lý ô 

nhiễm trong nước tăng sự đa dạng sinh học về lâu dài. Các giải pháp 

này vùa bảo vệ môi trường vừa tạo cành quan thiên nhiên gần gũi với 

người dân. Đảm bảo những nguyên tắc bố trí cây xanh phù hợp với 

không gia trung tâm. (Hình 3.4, hình 3.5) 

b. Các loại hình không gian mở:  

Công viên Trung tâm, bến du thuyền giữ vai trò như một tiện ích 

quan trọng, gia tăng giá trị cho cộng đồng như một địa điểm giải trí 



thư giãn và tụ họp vui chơi của người dân sống và làm việc tại bán 

đảo Thanh đa. Cây xanh, đường đi bộ, đèn chiếu sáng, ghế ngồi và 

vườn cây đều được bố trí tại đây. Hệ thống công viên dọc các kênh 

đào phục vụ cho mục đích quản lý và làm sạch dòng nước tự nhiên 

và nước mưa thông qua việc hấp thu và tái sử dụng nước trong các 

công viên. Nước được làm sạch có thể được sử dụng cho chăm sóc 

cây cối và tưới tiêu. (Hình 3.6) 

c. Giải pháp cây xanh cảnh quan hành lang bảo vệ (đường bờ), 

cây xanh công viên, cây xanh trung tâm. 

Giải pháp lựa chọn cây xanh trong thiết kế KTCQ cho KĐT sinh 

thái vùng bán ngập nước và vùng ngập nước, giải pháp này ứng dụng 

cho dải hành lang sinh thái bảo vệ đường bờ. (Hình 3.7, Hình 3.12 ) 

Dựa trên đặc điểm tự nhiên của dải hành lang bảo vệ bờ sông, đề 

tài phân ra thành 5 khu vực trồng cây trên dải đường bờ theo hình 

3.7:  

- Khu vực trên cạn là khu vực không bị ngập nhưng ẩm ướt bên 

trên mực nước gia cường. 

- Khu vực chuyển tiếp là khu vực sẽ bị ngập khi ở mực nước gia 

cường cho đến mực nước dâng bình thường(dao động khoảng 

2m).  

- Khu vực trên bờ là khu vực sẽ bị ngập nông từ mực nước dâng 

bình thường cho đến mực nước ngập trung bình (dao động trong 

khoảng 1,5m). 

- Khu vực bờ là khu vực sẽ bị ngập sâu đến 3m tính từ mực nước 

dâng bình thường, khu vực chân bờ là khu vực ngập sâu trên 5m. 



- Khu vực chân bờ là khu vực ngập sâu trên 5m khó trồng được 

cây. 

d. Hệ thống giao thông.  

Bố trí cây xanh dọc tuyến giao thông (theo tuyến giao thông định 

hướng như hình 3.9) vừa tạo cảnh quan vừa hỗ trợ cho các kênh dẫn 

gió đưa không khí mát xâm nhập vào các khu nhà ở và làm thay đổi 

vi khí hậu nơi sinh sống. Bố trí các thảm cây xanh là nơi tụ thủy và 

giữ nước vào mùa mưa trên vỉa hè. Trên các tuyến giao thông, ưu 

tiên bố trí làn đi xe đạp và đi bộ, thiết kế các tiện ích đường phố dọc 

tuyến đi, bố trí cây xanh theo các tầng bậc đảm bảo tầm nhìn và tiện 

nghi vi khí hậu cho người đi bộ. (Hình 3.8, hình 3.11) 

e. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật hỗ trợ cho KTCQ sinh thái. 

- Giải pháp thiết kế KTCQ hỗ trợ bảo vệ đường bờ chống xạc lở 

như hình 3.10 

- Tổ chức tiêu thoát nước mưa tự nhiên (hình 3.2) 

- Hệ thống thùng rác công cộng (hình 3.14) 

- Hệ thống thu gom riêng biệt cho nước mưa và nước thải (hình 

3.15). 

Kết luận chương 3 

PHẦN 3: KẾT LUẬN- KIẾN NGHỊ 

KẾT LUẬN 

KĐT Bình Quới nằm trên bán đảo tự nhiên, nằm ngay trong 

trung tâm TP.HCM đây là một vị trí KĐT rất hiếm hoi có được trong 

TP. Bán đảo có một trữ lượng cây xanh rất lớn, có thể nói đây là khu 

dự trữ sinh quyển cho trung tâm TP.HCM. Với một diện tích rất lớn 

thảm thực vật và được bao bọc bởi sông Sài Gòn bán đảo mang vẻ 

đẹp tự nhiên với sắc thái riêng của khu vực sông nước. Khu vực này 



dự kiến sẽ phát triển về các thế mạnh như thương mại, dịch vụ du 

lịch sinh thái nghỉ dưỡng, khu nhà ở sinh thái… bởi nét đặc trưng về 

điều kiện đất và địa hình là 3 mặt giáp sông, lợi thế về cảnh quan 

sông nước. 

Nghiên cứu, lựa chọn giải pháp cho KĐTM Bình Quới cần 

có tính bền vững và ứng phó được với biến đổi khí hậu. Giải pháp 

lựa chọn những mô hình sinh thái phù hợp với điều kiện MT và cảnh 

quan nhằm thể hiện rõ đặc điểm khu vực và nâng cao giá trị khu vực, 

thích ứng với đặc điểm ngập úng của khu vực. Đề tài chọn những 

giải pháp thiết kế KTCQ cho khu vực theo hệ thống đám, nền, hàng 

lang sinh thái… trong các không gian mở, không gian kết nối, không 

gian công cộng, không gian hành lang bảo vệ… theo quan hướng hòa 

hợp với đặc điểm ngập lụt bằng các giải pháp: hồ sinh học, hành lang 

sinh thái, hành lang sinh học… vừa để giữ nước lũ vừa tạo cảnh quan 

cho khu vực theo những kịch bản của mùa lũ, đồng thời đưa ra các 

loại thực vật ngập nước và bán ngập nước có khả năng lọc nước, xử 

lý nước thải cao, dễ trồng và kinh tế. Đối với vấn đề xạc lở, đề tài 

đưa ra giải pháp thiết kế “kè bảo vệ đường bờ” vừa mang tính chất 

bảo vệ, vừa tạo không gian cảnh quan sinh hoạt cho cộng đồng. 

Việc thiết kế và xây dựng KTCQ cho KĐT sinh thái áp dụng 

một số giải pháp gia tăng có thể bước đầu làm tăng chi phí đầu tư 

ban đầu. Tuy nhiên, những lợi ích khi phát triển KĐT chỉ trở nên rõ 

ràng khi chi phí và lợi ích được tính theo khung thời gian dài hạn – 

mà điều này lại phù hợp với loại hình đầu tư đất dân cư và nhà ở. 

KIẾN NGHỊ 

Việc thiết kế và phát triển KTCQ cho KĐT sinh thái tại bán 

đảo Bình Quới dựa trên nền tảng cơ bản là quy hoạch chung thành 

phố và quy chế quản lý KTCQ thành phố; trong đó các tiêu chí và 



hướng dẫn quy hoạch sử dụng đất và không gian KTCQ cần được 

xây dựng trên các tiêu chí phát triển đô thị bền vững. 

Cần có các chương trình tập huấn đào tạo, các hội thảo, hội 

nghị… cho các cán bộ quản lý, các nhà đầu tư, các nhà tư vấn, người 

dân tiếp cận và nắm được các khái niệm và ứng dụng xây dựng các 

KĐT sinh thái, hiểu được các lợi ích về nhiều mặt đối với kinh tế-xã 

hội và MT cũng như sự đa dạng sinh thái trong tự nhiên có liên quan 

trực tiếp đến từng cá thể trong xã hội. 

Động lực quan trọng để các nhà đầu tư và người dân lựa 

chọn các giải pháp áp dụng cho KĐT (hay nhà ở riêng lẻ) là lý do 

kinh tế; do đó trước mắt cần lựa chọn các giải pháp mang tính kinh tế 

cao (tiết kiệm) và tuyên truyền sâu rộng trong xã hội. 

Các sở ngành cần phối hợp xây dựng các cơ chế khuyến 

khích phát triển KĐT sinh thái tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành 

phố xem xét ban hành; đồng thời cần có các kế hoạch hành động cụ 

thể để thực hiện các cơ chế đó. 

Song trước mắt, các cơ quan quản lý nhà nước cần tăng 

cường phối hợp công tác quản lý việc lập và thực hiện quy hoạch 

hoàn chỉnh đồng bộ từ cấp thành phố đến dự án KĐT, KDC và thiết 

kế xây dựng nhà ở. 
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