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PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU 

1. LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 

Mỹ Phƣớc Tân Vạn đƣợc đánh giá là một trong những tuyến đƣờng đẹp 

nhất của tỉnh Bình Dƣơng. Đƣợc xây dựng để kết nối khu công nghiệp đã và 

đang hình thành phía Bắc của tỉnh nhƣ Bến Cát, Bàu Bàng,…với các đô thị 

phía Nam nhƣ Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa V ng Tàu và đƣợc 

coi nhƣ quốc lộ 13 thứ hai của tỉnh.  

Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 38 km, đoạn đƣờng học viên nghiên 

cứu đi qua thành phố Thủ Dầu Một có chiều dài khoảng 9,5 km, kiến trúc 

cảnh quan hai bên trục đƣờng là một trong những địa chỉ ghi lại dấu ấn xây 

dựng, phát triển của thành phố Thủ Dầu Một nói riêng và tỉnh Bình Dƣơng nói 

chung trong thời kỳ đổi mới. Nó tạo nên hình ảnh về một đô thị văn minh, thể 

hiện sự phát triển, c ng nhƣ nói lên nét đặc trƣng về kinh tế chính trị và văn 

hóa của đô thị đó. 

Trục đƣờng đƣợc đầu tƣ ngoài đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng 

hóa ra, kiến trúc cảnh quan hai bên vẫn chƣa đƣợc nhƣ kỳ vọng, cụ thể: Cảnh 

quan hai bên đƣờng còn sơ sài, các không gian công cộng phục vụ sinh hoạt 

cộng đồng còn thiếu dẫn đến việc gắn kết cộng đồng bị hạn chế; Công trình 

xây dựng không có sự thống nhất về hình khối, vật liệu đa dạng về màu sắc, 

thêm vào đó tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán có chiều 

hƣớng gia tăng, ảnh hƣởng không nhỏ tới mỹ quan đô thị,…. Các công trình 

xây dựng to nhỏ, cao thấp khác nhau lộ cộ mọc lên ngày càng nhiều làm mất 

đi vẻ đẹp mĩ quan của cả một tuyến đƣờng vốn thuộc đƣờng trục chính và 

quan trọng bậc nhất của tỉnh. 

 Thực trạng công tác quản lý kiến trúc cảnh quan trên các trục đƣờng 

của tỉnh hiện nay vẫn còn nhiều bất cập và chƣa mang lại hiệu quả, dẫn đến: 

kiến trúc lộn xộn, xắp xếp thiếu trật tự, thiếu sự hài hòa,… Điểm hình nhƣ 

đƣờng quốc lộ 13, ban đầu do chủ quan, buông lỏng trong công tác quản lý 

nên sau này công tác quản lý trật tự đô thị gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, 

việc lựa chọn đề tài:  Quản lý kiến trúc cảnh quan hai bên trục đường Mỹ 

Phước Tân Vạn đoạn qua Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  không những 

là vấn đề cấp thiết mà còn có ý nghĩa thực tiễn cao. 

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 

Qua các nhận định trên, trong khuôn khổ của đề tài tập trung nghiên 

cứu và đƣa ra các giải pháp cho công tác quản lý kiến trúc cảnh quan hai bên 

trục đƣờng Mỹ Phƣớc Tân Vạn đoạn qua Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dƣơng 

nhằm đạt các mục tiêu cụ thể sau: 
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Mục tiêu 1: Đề xuất định hƣớng phân vùng quản lý kiến trúc cảnh quan. 

Mục tiêu 2: Đề xuất một số giải pháp quản lý xây dựng công trình.  

Mục tiêu 3: Đề xuất một số giải pháp về cơ chế chính sách quản lý kiến 

trúc cảnh quan  

3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

Quá trình thực hiện luận văn gồm các nội dung nghiên cứu cơ bản nhƣ 

sau: 

Luận văn chọn cách tiếp cận nghiên cứu đô thị từ dƣới lên qua góc nhìn 

quản lý đô thị, trong đó tập trung nghiên cứu mâu thuẫn giữa các nhóm lợi ích 

nhằm tìm ra hƣớng để cân bằng mâu thuẫn, từ đó đề xuất các giải pháp quản 

lý mang tính định hƣớng, tạo động lực cho quá trình phát triển kinh tế, xã hội 

của địa phƣơng; 

Nghiên cứu đồng bộ quy hoạch chung xây dựng đô thị Thủ Dầu Một; 

quy hoạch phân khu đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030; quy hoạch sử 

dụng đất; thiết kế đô thị trong việc định hƣớng và phát triển các phân khu 

chức năng gắn với trục đƣờng Mỹ Phƣớc Tân Vạn; 

Tìm hiểu kinh nghiệm quản lý kiến trúc cảnh quan hai bên trục đƣờng 

tại các đô thị trong và ngoài nƣớc nhằm rút ra bài học để từ đó đề xuất các giải 

pháp quản lý xây dựng công trình phù hợp với định hƣớng quy hoạch, phát 

triển của thành phố Thủ Dầu Một nói riêng và tỉnh Bình Dƣơng nói chung; 

Nghiên cứu thực trạng không gian cảnh quan cùng với định hƣớng phát 

triển các khu chức năng hai bên trục đƣờng từ đó đề xuất quy định quản lý kiến 

trúc cảnh quan phù hợp với tình hình của địa phƣơng nơi tuyến đƣờng đi qua. 

4. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Các phƣơng pháp nghiên cứu chủ yếu đƣợc lựa chọn là: 

Phƣơng pháp điều tra, khảo sát hiện trạng (quan sát, đo đếm,…); 

Phƣơng pháp thống kê (số liệu về các vấn đề có liên quan đến vấn đề 

KTCQ tại khu vực nghiên cứu); 

Phƣơng pháp so sánh (với các bài học kinh nghiệm trong và ngoài nƣớc 

để đề xuất các giải pháp quản lý KTCQ); 

Phƣơng pháp chuyên gia (ý kiến của chuyên gia về vấn đề QLKTCQ); 

Phƣơng pháp đồ bản (nhằm xác định trực quan các yếu tố nghiên cứu 

trên bản đồ khu vực nghiên cứu); 

Phƣơng pháp sơ đồ hóa (hệ thống hóa cơ sở, lập luận thành dạng sơ đồ trực 

quan); 

Trong đó, phƣơng pháp phân tích và tổng hợp là phƣơng pháp xuyên 

suốt trong quá trình nghiên cứu luận văn.   
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5. ĐỐI TƢỢNG, PHẠM VI VÀ GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU 

5.1. Đối tƣợng nghiên cứu 

Kiến trúc cảnh quan trục đƣờng Mỹ Phƣớc Tân Vạn, thành phố Thủ 

Dầu Một, đoạn từ ranh phía Nam phƣờng Phú Lợi đến đƣờng Nguyễn Văn 

Thành (hết ranh phía Bắc phƣờng Định Hòa). 

5.2. Phạm vi và giới hạn nghiên cứu 

 Giới hạn về không gian:  

Chiều dài trục đƣờng đoạn đi qua thành phố Thủ Dầu Một khoảng 9,5 km. 

Chiều sâu hai bên đƣờng khoảng 300 m từ chỉ giới đƣờng đỏ (xác định 

cụ thể theo ranh thửa đất) từ đó xác định diện tích khu vực nghiên cứu khoảng 

565 ha. 

Nghiên cứu định hƣớng sử dụng đất, công trình kiến trúc cảnh quan hai 

bên trục đƣờng cùng với việc ảnh hƣởng của các yếu tố tự nhiên, văn hóa, 

kinh tế - xã hội của Thành phố Thủ Dầu Một đến việc quản lý không gian kiến 

trúc cảnh quan tuyến đƣờng. 

 Giới hạn thời gian:  

Luận văn nghiên cứu quá trình hình thành và thay đổi không gian trong quá 

trình thực thi và quản lý quy hoạch. Do đó, các mốc thời gian đƣợc xác định dựa 

trên các mốc quan trọng khi trục đƣờng hình thành và các đồ án quy hoạch đô thị 

có hiệu lực, các chính sách phát triển KT-XH cấp đô thị, bao gồm các giai đoạn 

chính sau: 

+ Giai đoạn 2000- 2017 gồm hai giai đoạn nhỏ: giai đoạn 2000- 2013; giai 

đoạn 2014- 2017: là giai đoạn trƣớc và sau khi hình thành trục đƣờng; 

+ Giai đoạn 2018- 2030, định hƣớng đến 2050: là giai đoạn  tầm nhìn 

của quản lý KTCQ khu vực nghiên cứu. 

 Giới hạn nội dung và lĩnh vực nghiên cứu:  

Phạm vi nghiên cứu của luận văn thuộc lĩnh vực quản lý đô thị và công trình.  

Quản lý KTCQ là một khía cạnh của quản lý đô thị và công trình. Tuy 

nhiên, QLKTCQ và các khía cạnh còn lại của quản lý đô thị và công trình có mối 

quan hệ mật thiết với nhau. Vì vậy, luận văn sẽ nghiên cứu vấn đề QLKTCQ trên 

cơ sở dung hòa các mâu thuẫn lợi ích của các bên có liên quan.  

Luận văn nghiên cứu về KTCQ thuộc lĩnh vực đô thị và quá trình quản 

lý KTCQ  thuộc về lĩnh vực quản lý đô thị và công trình, nên phạm vi nghiên 

cứu sẽ tập trung vào các vấn đề của QH xây dựng đô thị và các yếu tố KT-XH 

tác động, các chính sách quản lý đến kiến trúc cảnh quan đô thị.  
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6. CẤU TRÚC LUẬN VĂN 

Luận văn gồm: Phần mở đầu, phần nội dung, phần kết luận- kiến nghị và 

phụ lục.  

Phần nội dung gồm 3 chương: 

Chƣơng 1: Tổng quan về đề tài và đối tƣợng nghiên cứu. 

Chƣơng 2: Cơ sở khoa học của công tác quản lý kiến trúc cảnh quan hai 

bên trục đƣờng Mỹ Phƣớc Tân Vạn, đoạn qua Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dƣơng.  

Chƣơng 3: Đề xuất một số giải pháp quản lý kiến trúc cảnh quan hai bên 

trục đƣờng Mỹ Phƣớc Tân Vạn, đoạn qua Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dƣơng. 

7.      Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA LUẬN 

VĂN 

 Ý nghĩa khoa học 

Nghiên cứu QLKTCQ làm cơ sở cho công tác nghiên cứu quản lý đô thị 

nói chung trong việc tìm ra hƣớng giải quyết các các vấn đề về mâu thuẫn lợi. 

. Ý nghĩa thực tiễn 

Luận văn nghiên cứu thực trạng các vấn đề về KTCQ  khu vực, từ đó đề 

xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý. 

 

PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

 

Chƣơng I. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI VÀ ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 

1.1. KHÁI NIỆM CHUNG 

1.1.1. Cảnh quan 

Từ  cảnh quan  có tên tiếng anh là  landscape . Tùy theo mỗi ngành 

mà có cách quan niệm khác nhau về cảnh quan: 

Theo quan điểm sinh thái học: cảnh quan là một khu vực không đồng 

nhất đƣợc cấu thành bởi một cụm của các hệ sinh thái tƣơng tác với nhau, 

đƣợc lặp lại trong không gian, với các kích thƣớc, hình dáng, và quan hệ 

không gian khác nhau.  

Cảnh quan là tập hợp các cảnh vật, thực vật, động vật được dựa trên 

các yếu tố về khí hậu và ảnh hưởng của môi trường khí hậu. Tùy thuộc vào 

môi trường hay khí hậu mỗi nơi mà các cảnh quan ở mỗi nơi lại khác nhau.  

Tóm lại, cùng với các yếu tố tự nhiên và nhân tạo, hoạt động của con 

ngƣời, là nhóm các yếu tố hình thành nên kiến trúc cảnh quan. Việc bảo tồn, 
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lợi dụng cảnh quan tự nhiên, sáng tạo cảnh quan nhân tạo, tổ chức cảnh quan 

hoạt động hợp lý là nhiệm vụ quan trọng của QLKTCQ. 

1.1.2. Kiến trúc cảnh quan và quản lý kiến trúc cảnh quan 

1.1.2.1. Kiến trúc cảnh quan 

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

kế, quản lý, bảo tồn và phục chế lại cảnh quan của khu vực và địa điểm xây 

dựng của con ngƣời. 

Kiến trúc cảnh quan là môn khoa học tổng hợp liên quan tới nhiều lĩnh 

vực chuyên ngành khác nhau (quy hoạch không gian, hạ tầng kỹ thuật, kiến 

trúc công trình, điêu khắc, hội họa,…) nhằm giải quyết những vấn đề tổ chức 

môi trường nghĩ ngơi – giải trí, thiết lập và cải tạo môi sinh, bảo vệ môi 

trường, tổ chức nghệ thuật kiến trúc. 

Có thể nói, kiến trúc cảnh quan là bộ phận quan trọng trong tổng thể 

kiến trúc của một đô thị, liên quan mật thiết tới cảnh quan sinh học, văn hóa 

vùng miền và kiến thức về sinh học… Kiến trúc cảnh quan là một loại hình 

nghệ thuật đƣợc tạo nên bằng sự bài trí hài hòa giữa cảnh quan nhân tạo và 

cảnh quan thiên nhiên. 

1.1.2.2. Quản lý kiến trúc cảnh quan 

Để đảm bảo có tính thống nhất, kế thừa trong việc quản lý từ kiến trúc 

cảnh quan tổng thể đến kiến trúc cảnh quan cụ thể của đô thị, để kiến trúc 

cảnh quan phù hợp với điều kiện tự nhiên, phát huy giá trị bản sắc, văn hóa 

vùng miền, việc quản lý kiến trúc cảnh quan là việc làm cần thiết. 

Cần có những chính sách cụ thể để QLKTCQ khu vực hai bên trục 

đƣờng Mỹ Phƣớc Tân Vạn đoạn qua Tp. Thủ Dầu Một theo đúng định 

hƣớng quy hoạch, đảm bảo hoạt động của ngƣời dân, không gây ảnh hƣởng 

xấu đến môi trƣờng, phát triển những nét đẹp kiến trúc cảnh quan vốn có nơi 

đây.  

1.2. TỔNG QUAN NHỮNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN 

ĐẾN ĐỀ TÀI 

1.2.1. Tổng quan về Tp. Thủ Dầu Một và trục đƣờng Mỹ Phƣớc Tân Vạn 

1.2.1.1. Tổng quan về Tp. Thủ Dầu Một  

Tên  Thủ Dầu Một  có vào thế kỷ XVI khi nhà Nguyễn lập chính 

quyền ở đây. Để bảo vệ tỉnh lỵ, nhà Nguyễn cho xây dựng một đồn trấn thủ 

đặt tại một gốc cây dầu cổ thụ (trên đồi cao của trụ sở Tỉnh ủy hiện nay) để 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ngh%E1%BB%87_thu%E1%BA%ADt
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%E1%BA%ADp_k%E1%BA%BF_ho%E1%BA%A1ch&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A1t_tri%E1%BB%83n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%E1%BA%BFt_k%E1%BA%BF
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%E1%BA%BFt_k%E1%BA%BF
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3n_l%C3%BD
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A3o_t%E1%BB%93n
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ph%E1%BB%A5c_ch%E1%BA%BF&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BB%8Ba_%C4%91i%E1%BB%83m_x%C3%A2y_d%E1%BB%B1ng&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BB%8Ba_%C4%91i%E1%BB%83m_x%C3%A2y_d%E1%BB%B1ng&action=edit&redlink=1


 6  

 

kiểm soát sông Sài Gòn và chợ phiên của tỉnh; nhân dân gọi đồn trấn thủ đó là 

Thủ Dầu Một.  

1.2.1.2. Tổng quan về trục đƣờng Mỹ Phƣớc Tân Vạn 

Theo quyết định của UBND tỉnh Bình Dƣơng về việc phê duyệt "Điều 

chỉnh quy họach phát triển giao thông vận tải tỉnh Bình Dƣơng đến năm 2020" 

đã xác định Mỹ Phƣớc - Tân Vạn là đƣờng giao thông quan trọng của tỉnh.  

1.2.2. Những vấn đề nghiên cứu có liên quan đến đề tài 

Kiến trúc cảnh quan hai bên trục đƣờng Mỹ Phƣớc Tân Vạn đoạn qua 

Tp. Thủ Dầu Một là nơi ghi dấu đậm nét cho quá trình phát triển KT-XH của 

thành phố nói riêng c ng nhƣ của tỉnh Bình Dƣơng nói chung trong thời kỳ 

đổi mới. Tuy trục đƣờng Mỹ Phƣớc Tân Vạn chƣa có đề tài luận văn nghiên 

cứu, tuy nhiên xét về khía cạnh quản lý kiến trúc cảnh quan trục đƣờng có một 

số bài báo, luận văn nghiên cứu, điển hình nhƣ: 

Nhà báo Nguyễn Văn Việt – trang thông tấn xã Việt Nam – 2017 có bài 

trên internet với tiêu đề «Cần sớm nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13 đoạn qua 

Bình Dương» bởi đã xuất hiện tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng,… 

Nội dung của bài báo nhận định Quốc Lộ 13 từng đƣợc nhận định là con 

đƣờng  tơ lụa  trong thu hút đầu tƣ của tỉnh những năm trƣớc đây thì đến nay 

là con đƣờng  mãn tải  vì đô thị hóa:  

Tác giả Đặng Minh Nguyên – 2008 với luận văn «Định hướng tổ chức 

và quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đường phố vì một đô thị phát triển 

hài hòa ở TP. Hồ Chí Minh » qua đó nêu bật tổng thể kiến trúc phải bám sát 

các đồ án quy hoạch đô thị đƣợc phê duyệt, coi thiết kế đô thị là mục tiêu gắn 

kết các công trình kiến trúc và cảnh quan thiên nhiên tạo thành một hình ảnh 

đô thị đặc trƣng, mang tính đa dạng một cách thống nhất.    

Tòm lại, các nghiên cứu về định hƣớng, phát triển, tổ chức, quản lý 

không gian kiến trúc cảnh quan đƣờng phố ở mỗi địa phƣơng một khác nhƣng 

tựu chung mục đích là sự hài hòa, hài hòa giữa thiên nhiên - kiến trúc - con 

ngƣời. 

1.3. HIỆN TRẠNG KHU VỰC HAI BÊN TRỤC ĐƢỜNG MỸ PHƢỚC 

TÂN VẠN ĐOẠN QUA THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT 

1.3.1. Hiện trạng sử dụng đất  
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Bảng 1.2: Bảng thống kê hiện trạng sử dụng đất hai bên trục đƣờng 

Số 

TT 
Loại đất 

Diện tích  

(ha) 

Tỷ lệ  

(%) 

1 Đất ở đô thị 116,56 20,63 

2 Đất dự án khu nhà ở 19,42 3,44 

3 Đất sản xuất kinh doanh 69,56 12,31 

4 Đất thƣơng mại dịch vụ 0,68 0,12 

5 Đất trụ sở 4,43 0,78 

6 Đất an ninh quốc phòng 9,40 1,66 

7 Đất tôn giáo 1,00 0,18 

8 Đất giáo dục 3,40 0,60 

9 Đất y tế 13,47 2,38 

10 Đất cây xanh công viên 15,36 2,72 

11 Đất suối rạch 2,83 0,50 

12 Đất trồng cây lâu năm- hàng năm 276,23 48,89 

13 Đất nghĩa địa 9,47 1,68 

14 Đất giao thông 23,20 4,11 

Tổng cộng 565 100 

Việc sử dụng đất hai bên trục đƣờng nhìn chung chƣa mang lại hiệu 

quả, việc di dời cơ sở sản xuất kinh doanh hai bên đƣờng và nghĩa địa nằm rải 

rác trong khu dân cƣ về nơi tập trung là việc làm cần thiết. Đồng thời, về phía 

nhà nƣớc nên có kế hoạch khai thác lợi thế của trục đƣờng huyết mạch qua 

việc định hƣớng phát triển các không gian hai bên đƣờng, các trung tâm 

thƣơng mại, công viên tại  các vị trí thích hợp để mang lại diện mạo mới cho 

kiến trúc cảnh quan hai bên trục đƣờng. 

1.3.2. Hiện trạng công trình kiến trúc  

Kiến trúc tổng thể của trục đƣờng Mỹ Phƣớc Tân Vạn không có gì nổi 

bật. Các công trình xây dựng (chủ yếu là nhà dân) là nhà ống và xây dựng cơi 

nới trong khoảng lùi xây dựng, chƣa có sự thống nhất về mặt kiến trúc, màu 

sắc c ng nhƣ vật liệu xây dựng.  

Biển quảng cáo: Hệ thống biển quảng cáo đủ chủng loại, nhiều màu 

sắc, kích cỡ đƣợc treo ở mọi vị trí gây ra sự lộn xộn, thiếu thẩm mỹ, thậm chí 

gây mất tầm nhìn và ảnh hƣởng đến giao thông đi lại.  

1.3.3. Hiện trạng cây xanh, vỉa hè 

Hiện trạng hệ thống cây xanh: cây xanh trên trục đƣờng đƣợc trồng khá 

bài bản, chủ yếu là cây Dầu. Tuy mới đầu tƣ nhƣng tình trạng vỉa hè xuống 
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cấp, gây nên tình trạng ổ gà, ổ voi là điều đáng báo động. Việc nghiên cứu đề 

xuất khắc phục, sửa chữa, tu bổ hiện trạng vỉa hè là vấn đề cần thiết để kiến 

trúc cảnh quan trên trục đƣờng ngày một tốt hơn. 

1.3.4.  Hiện trạng các công trình hạ tầng kỹ thuật có liên quan đến kiến 

trúc cảnh quan và các tiện ích đô thị 

Nhìn chung các tiện ích đô thị trên trục đƣờng Mỹ Phƣớc Tân Vạn còn 

thiếu nhiều ảnh hƣởng lớn đến chất lƣợng cuộc sống của ngƣời dân trong khu 

vực. Việc nghiên cứu, đề xuất các tiện ích đô thị là vấn đề cần thiết để xây 

dựng một đô thị văn minh, hiện đại với đầy đủ các điều kiện đảm bảo phục vụ 

cho cƣ dân khu vực hai bên trục đƣờng đi qua. 

1.3.5. Hiện trạng không gian mở  

Không gian mở không có gì đặc sắc, vì vậy việc định hƣớng phát triển 

không gian mở trong các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu là cần 

thiết để mang lại sức sống cho đô thị và việc phát triển cây xanh, không gian 

mở là cần thiết vì Bình Dƣơng là tỉnh công nghiệp. 

1.3.6.  Hiện trạng hình thái không gian  

(1) Miếng đất: Hiện trạng hình thái không gian của miếng đất có cấu 

trúc tự nhiên bám theo mạng lƣới đƣờng, có kích thƣớc từ vài trăm mét đến cả 

héc ta, hình dạng không xác định, cụ thể theo ranh thửa đất. (2) Công trình: 

Hầu hết các công trình nhà ở đều quay ra mặt đƣờng chính để kinh doanh 

buôn bán và khoảng lùi công trình, chiều cao, màu sắc, hình thức kiến trúc… 

không có sự đồng nhất.    

1.3.7. Những tồn tại về kiến trúc cảnh quan hai bên trục đƣờng Mỹ 

Phƣớc Tân vạn 

- Về phân vùng, quản lý các công trình kiến trúc:  

Cần phân vùng kiến trúc cảnh quan, phân loại cụ thể các nhóm công 

trình từ đó có phƣơng thức quản lý riêng cho vùng không gian, từng nhóm 

công trình trong đó. Cần bổ sung và điều chỉnh một số quy định về cấp phép 

xây dựng công trình, xử lý vi phạm xây dựng trong điều kiện cụ thể của địa 

phƣơng. 

- Về công tác quản lý: 

+ Cần hoàn thiện thiết kế đô thị, quy chế quản lý kiến trúc cảnh quan để 

quản lý kiến trúc cảnh quan có hiệu quả. 

- Về tổ chức bộ máy quản lý: 
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+ Sự chồng chéo và thiếu thông tin giữa các cơ quan chức năng trong 

thực hiện quản lý kiến trúc cảnh quan vẫn còn tồn tại, do đó cần phải có một 

trung tâm đầu mối tập hợp thông tin để quản lý hiệu quả hơn; 

+ Năng lực cán bộ quản lý của chính quyền các cấp còn hạn chế, thiếu 

cán bộ nắm vững chuyên môn. 

- Sự tham gia của cộng đồng: 

+ Công tác tuyên truyền thông tin, công bố quy hoạch đến cộng đồng 

còn hạn chế, không liên tục, lấy lệ làm giảm đóng góp của ngƣời dân trong 

công tác quản lý; 

+ Trình độ nhận thức và ý thức của một bộ phận ngƣời dân trong việc 

giữ gìn các giá trị của kiến trúc cảnh quan hai bên trục đƣờng chƣa cao. 

1.4. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KIẾN TRÚC CẢNH 

QUAN HAI BÊN TRỤC ĐƢỜNG MỸ PHƢỚC TÂN VẠN 

Quá trình đô thị hóa nhanh ở thành phố Thủ Dầu Một đã tạo sự thay đổi 

rõ rệt về mọi mặt, dễ nhận thấy là diện mạo, cảnh quan. Tuy nhiên một vấn đề 

bất cập hiện nay là không gian kiến trúc cảnh quan của thành phố đang bị phá 

vỡ ảnh hƣởng tới mỹ quan chung của một đô thị đang trong thời kỳ phát triển. 

1.4.1. Thực trạng định hƣớng phát triển giao thông đô thị 

Trƣớc đây, đƣờng Mỹ Phƣớc Tân Vạn đƣợc đầu tƣ với lộ giới 32m. Tuy 

nhiên, theo quyết định 3501/UBND-KTN ngày 22/9/2016 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bình Dƣơng, lộ giới toàn tuyến là 64m (mở rộng 16m mỗi bên).  

Có thể nói việc định hƣớng quy hoạch thiếu đồng bộ dẫn đến nhiều hệ 

lụy, lãng phí tiền của của ngƣời dân; các công trình xây dựng cùng sự quản lý 

xây dựng của các đơn vị chức năng gặp nhiều khóa khăn, cản trở phát triển 

kinh tế xã hội và làm mất mỹ quan đô thị. 

1.4.2. Thực trạng đồ án quy hoạch đô thị 

Chất lƣợng của các đồ án quy hoạch chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu. Công 

tác triển khai và quản lý thực hiện xây dựng theo quy hoạch chậm trễ, hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật đô thị thiếu đồng bộ. Việc quản lý xây dựng chỉ dừng 

lại ở việc đƣa ra các quy định cho thiết kế cơ sở, chƣa chú trọng đến việc định 

hƣớng tổ chức cảnh quan tuyến đƣờng. 

1.4.3. Thực trạng công tác quản lý công trình xây dựng 

1.4.3.1. Công tác ban hành quy hoạch 

Cơ sở pháp lý về quy hoạch, văn bản quy định, quy chế quản lý kiến 
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trúc cảnh quan tuy đã đƣợc duyệt nhƣng nhìn chung vẫn trong giai đoạn hoàn 

thiện, gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý kiến trúc cảnh quan trục 

đƣờng. 

1.4.3.2. Công tác quản lý xây dựng 

Hiện nay, theo quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh 

Bình Dƣơng, nội dung của giấy phép xây dựng mới chỉ quan tâm đến các chỉ 

tiêu xây dựng nhƣ: chỉ giới đƣờng đỏ, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng, mật 

độ,… mà chƣa chú trọng đến hình trức kiến trúc, vật liệu sử dụng c ng nhƣ 

màu sắc công trình.   

1.4.3.3. Công tác thanh kiểm tra và xử lý vi phạm xây dựng 

Việc thanh tra, kiểm tra chƣa thƣờng xuyên và chƣa có kế hoạch kiểm 

tra thƣờng xuyên. Sự buông lỏng quản lý quy hoạch và kiến trúc tạo điều kiện 

cho các tổ chức, cá nhân thực hiện xây dựng không theo quy định. Đồng thời 

các công trình vi phạm với chế tài xử phạt còn nhẹ dẫn đến các biện pháp thực 

hiện thiếu hiệu quả. 

1.4.4. Thực trạng cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý không gian kiến trúc 

cảnh quan trục đƣờng Mỹ Phƣớc Tân Vạn 

Nhìn chung công việc mà đội ng  quản lý kiến trúc cảnh quan tƣơng 

đối nhiều nhƣng số lƣợng cán bộ quản lý còn thiếu,… năng lực đội ng  cán bộ 

chƣa đồng đều dẫn đến chất lƣợng quản lý chƣa cao. Công tác phối hợp trong 

quản lý kiến trúc cảnh quan giữa các đơn vị chức năng còn hạn chế,  đồng thời 

có sự chồng chéo giữa các cơ quan chức năng trong việc quản lý. 

1.4.5. Sự tham gia của cộng đồng trong công tác quản lý kiến trúc cảnh 

quan 

Có thể nói đại đa số nhận thức của ngƣời dân về việc làm đẹp kiến trúc 

cảnh quan trục đƣờng c ng là góp phần làm đẹp cho không gian của chính 

mình, những việc làm tổn hại đến kiến trúc cảnh quan chung là hành động vô 

ý thức và thiếu văn hóa. Vì vậy, việc làm góp phần nâng cao ý thức trách 

nhiệm chung là việc làm của cả cộng đồng. 

1.5. ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT  

1.5.1. Định hƣớng kinh tế, văn hoá, xã hội  

Trục đƣờng qua 3 khu vực đƣợc định hƣớng phát triển đô thị khác nhau, 

kiến trúc cảnh quan trục đƣờng Mỹ Phƣớc Tân Vạn nhƣ khoác trên mình một 

chiếc áo nhiều màu sắc. Vì vậy, việc quản lý công trình xây dựng hai bên sẽ 
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khó khăn, phức tạp nhất là khi ngƣời Việt Nam đa phần có xu hƣớng thích nhà 

mặt tiền. 

1.5.2. Định hƣớng quy hoạch chung  

Việc quy hoạch phát triển đô thị, giao thông qua đầu tƣ xây dựng mới đi 

đôi với cải tạo, nâng cấp các công trình hạ tầng kỹ thuật là định hƣớng đúng 

của tỉnh, trong đó có việc phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ với 

phát triển hạ tầng xã hội và cần đảm bảo các yếu tố về môi trƣờng, kiến trúc 

cảnh quan để đáp ứng yêu cầu của đô thị văn minh, hiện đại là việc làm cấp 

thiết.  

1.6. KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 

Có thể nói việc buông lỏng quản lý xây dựng công trình, đặc biệt là 

những công trình mặt tiền, phố chính không đúng quy hoạch, không tuân thủ 

quy định, tiêu chuẩn – quy chuẩn sẽ để lại những lỗi kiến trúc, cảnh quan lâu 

dài cho đô thị. Nếu thành phố có một chính sách đồng bộ về đất đai, giao 

thông và kiến trúc ngay từ đầu thì việc giải quyết bài toán về tổng thể kiến trúc 

đô thị sẽ dễ dàng hơn. 

Để thực hiện tốt việc Quản lý kiến trúc cảnh quan trục đƣờng Mỹ 

Phƣớc Tân Vạn đƣợc tốt hơn, về phía Ủy ban nhân dân thành phố cần thực 

hiện nghiêm túc việc cấp phép xây dựng; đồng thời tăng cƣờng công tác kiểm 

tra, kiên quyết đình chỉ, xử lý nghiêm các công trình vi phạm quy chế. Quản lý 

tốt quy hoạch về số tầng tối thiểu, tối đa, chỉ giới, chiều cao tối đa cho phép, 

cao độ nền, màu sắc mái… 

Về phía Ủy ban nhân dân tỉnh cần ban hành quy chế quản lý kiến trúc cảnh 

quan trên trục đƣờng Mỹ Phƣớc Tân Vạn và các tuyến đƣờng khác trong tỉnh, làm 

cơ sở để đơn vị chức năng thực hiện việc kiểm tra. Đồng thời có định hƣớng cụ 

thể về việc phát triển không gian các khu chức năng gắn với trục đƣờng Mỹ 

Phƣớc Tân Vạn làm cơ sở cho việc quản lý và đầu tƣ. 
 

**  ** 

** 
 

Chƣơng II. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ KIẾN 

TRÚC CẢNH QUAN HAI BÊN TRỤC ĐƢỜNG MỸ PHƢỚC TÂN VẠN 

ĐOẠN QUA TP. THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƢƠNG 

2.1. CƠ SỞ NGHIÊN CỨU VỀ LÝ LUẬN 
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2.1.1. Nội dung lý thuyết về tổ chức kiến trúc cảnh quan đô thị  

2.1.1.1. Lý thuyết về quy hoạch đô thị 

Quy hoạch đô thị là việc tổ chức không gian đô thị, tổ chức công trình 

hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để tạo lập môi trƣờng sống thích hợp cho 

ngƣời dân đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên.  

Tóm lại, mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản của công tác quy hoạch xây dựng 

đô thị là tổ chức không gian kiến trúc đô thị hài hòa, tạo lập môi trƣờng sống 

thích hợp cho ngƣời dân. 

2.1.1.2. Lý thuyết về thiết kế đô thị 

Thiết kế đô thị (urban design) là việc cụ thể hóa nội dung quy hoạch 

chung, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị về mặt tổ chức không gian chức 

năng bên ngoài công trình, bố cục không gian, tạo cảnh và trang trí 

trong không gian đô thị; hình thành và cải thiện môi trƣờng;  

Nhƣ vậy, về cơ bản thiết kế đô thị là thiết kế kiến trúc của không gian 

đô thị, nâng cao chất lƣợng môi trƣờng không gian đô thị, tức là kiến tạo 

không gian phục vụ con ngƣời. 

2.1.2. Nội dung lý thuyết về quản lý kiến trúc cảnh quan đô thị  

2.1.2.1. Quy chế quản lý quy hoạch xây dựng 

Quy chế quản lý quy hoạch xây dựng là cơ sở để quản lý quy hoạch đô 

thị, quản lý sự phát triển kinh tế, xã hội và các yếu tố có liên quan đến đô thị. 

2.1.2.2. Quy chế quản lý kiến trúc cảnh quan 

Tuân thủ theo Nghị định 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về quản lý 

không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị. 

2.1.3. Nội dung lý thuyết về quản lý kiến trúc cảnh quan có sự tham gia 

của cộng đồng 

 Cộng đồng tham gia vào công tác thực thi, giám sát và chỉ có thể đƣợc khả 

quan nếu chính quyền đô thị biết cách huy động cộng đồng, sử dụng nhiều giải 

pháp tiếp cận đối với từng đối tƣợng từ đó xây dựng những nhóm cộng đồng tham 

gia vào công tác quản lý xây dựng đô thị ở nhiều vấn đề. 

2.2. CƠ SỞ NGHIÊN CỨU VỀ PHÁP LÝ 

2.2.1. Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam 

2.2.1.1. Cơ sở pháp lý chung 

2.2.1.2. Các đồ án quy hoạch xây dựng có liên quan 

2.3. NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%B4ng_tr%C3%ACnh&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Kh%C3%B4ng_gian_%C4%91%C3%B4_th%E1%BB%8B&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
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KIẾN TRÚC CẢNH QUAN  

2.3.1. Cơ chế quản lý 

Vấn đề chính sách, cơ chế quản lý đô thị luôn là vấn đề quan trọng góp 

phần định hƣớng, quản lý sự phát triển đô thị của tất cả các thành phố, các 

quốc gia trên thế giới. Nhất là tại những đô thị tại Việt Nam, khi mà ý thức 

ngƣời dân còn thấp, tập quán lối sống chƣa theo kịp dự phát triển của nền kinh 

tế, của công nghệ khoa học kỹ thuật. 

2.3.2. Quyết định tách thửa đối với các loại đất của UBND tỉnh  

2.3.3. Một số quy định trong Quy chuẩn 01/2008 - của Bộ Xây dựng 

2.4.  BÀI HỌC THỰC TIỄN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KIẾN 

TRÚC CẢNH QUAN 

2.4.1. Bài học về “Quản lý kiến trúc cảnh quan gắn với phát triển giao 

thông ở thành phố Đà N ng”. 

2.4.2. Bài học về chống tham nhũng trong “quản lý đô thị của Singapore” 

Bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh mới quản lý tốt đô thị, thực 

hiện tốt các chính sách về đô thị, đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu về quản 

lý kiến trúc cảnh quan đô thị và hai bên trục đƣờng. 

Về quản lý con ngƣời, trong mối quan hệ giữ nhà nƣớc và cán bộ công 

chức chúng ta cần học kinh nghiệm của Singapore với phƣơng châm  4 

không : 

(1) Không ham; (2) Không cần; (3) Không thể; (4) Không dám. 

Có thể nói, để áp dụng  4 không  trong công tác quản lý kiến trúc cảnh 

quan hai bên trục đƣờng Mỹ Phƣớc Tân Vạn đƣợc tốt trƣớc tiên chúng ta cần 

thực hiện tốt công cuộc cải cách hành chính và thực hiện tốt quy chế dân chủ, 

tức là có sự tham gia của cộng đồng dân cƣ. 

2.5.  KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 

Kiến trúc cảnh quan khu vực hai bên trục đƣờng Mỹ Phƣớc Tân Vạn là 

khu vực hình thành trong thời kỳ đổi mới và có nhiều nét đặc trƣng riêng. 

Trong quá trình phát triển đô thị, công tác QLKTCQ là việc quan trọng cần 

thực hiện, nhằm định hƣớng cho các đồ án quy hoạch xây dựng, thiết kế đô 

thị, quy chế quản lý đô thị,… là cơ sở pháp lý, công cụ cho nhà quản lý đô thị 

thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.  

Nghiên cứu các lý luận, pháp lý giúp thực hiện công tác tổ chức không 

gian, kiến trúc, thống nhất giữa cảnh quan thiên nhiên, cảnh quan nhân tạo và hoạt 
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động của con ngƣời trong không gian kiến trúc cảnh quan đó. Góp phần đảm bảo 

hài hòa hài hòa lợi ích, tạo môi trƣờng cảnh quan trong lành, đáp ứng đƣợc yêu 

cầu phát triển kinh tế, xã hội của Tp. Thủ Dầu Một.  

Nghiên cứu giải pháp, tổ chức phân vùng QLKTCQ là hoạt động định 

hƣớng trong thời điểm điều chỉnh quy hoạch, nhằm tạo dựng, tổ hợp và định 

hƣớng cho các đồ án quy hoạch xây dựng. Đó là tiền đề cho các giải pháp 

quản lý đƣợc rõ ràng, mạch lạc. Mối liên hệ hài hòa giữa hình khối kiến trúc 

và thiên nhiên đảm bảo sự phát triển cân bằng, bền vững.  

**  ** 

** 

Chƣơng III. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ KIẾN TRÚC 

CẢNH QUAN HAI BÊN TRỤC  ĐƢỜNG MỸ PHƢỚC TÂN VẠN, 

ĐOẠN QUA TP. THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƢƠNG 

3.1. QUAN ĐIỂM VÀ NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ KIẾN TRÚC CẢNH 

QUAN 

3.1.1. Quan điểm quản lý kiến trúc cảnh quan 

Công tác quản lý kiến trúc cảnh quan trục đƣờng Mỹ Phƣớc Tân Vạn 

phải đƣợc thực hiện trên cơ sở các văn bản quy phạm nhƣ : Luật, Nghị định, 

Thông tƣ, các Quy chuẩn- Tiêu chuẩn hiện hành. Tuân thủ các đồ án cấp trên 

nhƣ : quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và quy chế 

quản lý xây dựng đô thị đã đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Đảm bảo, duy trì hài hòa kiến trúc cảnh quan tại từng vùng, từng khu 

vực, bảo tồn và tôn tạo các không gian cảnh quan khu vực có công trình tôn 

giáo. 

Công tác quản lý Quản lý kiến trúc cảnh quan suy cho cùng là để phục 

vụ con ngƣời, vì thế tôn trọng các giá trị, các đặc điểm văn hóa, xã hội của 

cộng đồng dân cƣ, đồng thời chú trọng đến môi trƣờng sinh thái của khu vực 

theo hƣớng phát triển bền vững. 

Đề xuất trên mặt tiền đƣờng Mỹ Phƣớc Tân vạn hạn chế cấp phép xây 

dựng cho những công trình nhỏ lẻ, đồng thời khuyến khích việc hợp thửa hình 

thành nên những thửa đất lớn. 

Khuyến khích doanh nghiệp di dời đất sản xuất kinh doanh vào khu 

công nghiệp tập trung. 
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3.1.2. Nguyên tắc quản lý kiến trúc cảnh quan 

 Việc quản lý kiến trúc cảnh quan hai bên trục đƣờng phải tuân thủ theo 

đồ án quy hoạch đô thị, đồ án thiết kế đô thị và quy chế quản lý ban hành kèm 

theo quyết định phê duyệt. Việc quản lý kiến trúc cảnh quan hai bên trục 

đƣờng cần đảm bảo không gian có tính kế thừa từ tổng thể đến chi tiết, phù 

hợp với điều kiện, đặc điểm tự nhiên, đồng thời tôn trọng tập quán, văn hóa 

địa phƣơng; phát huy các giá trị truyền thống để gìn giữ bản sắc của từng khu 

vực cụ thể. 

3.2. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÂN VÙNG QUẢN LÝ KIẾN TRÚC 

CẢNH QUAN  

3.2.1. Cơ sở để phân vùng quản lý 

Cơ sở về mặt quản lý hành chính (vì trục đường đi qua các phường khác 

nhau, định hướng phát triển của các phường cũng khác nhau); 

- Vị trí địa lý của từng khu vực trong tuyến; 

- Hiện trạng xây dựng, các dự án đã và đang triển khai; 

- Tính chất, mục đích sử dụng đất của từng khu vực; 

- Mức độ ảnh hƣởng tới đô thị về cảm thụ không gian. 

Do địa hình khu vực luôn có sự thay đổi nên đẻ khai thác yếu tố cảnh 

quan, học viên đề xuất hai mô hình tiện ích công cộng hai bên trục đƣờng theo 

dạng lồi và dạng lõm.  

3.2.2. Phân vùng quản lý 

3.2.2.1. Vùng I- Vùng cửa ngõ 

Khu vực định hƣớng chủ yếu là đất thƣơng mại, cây xanh công viên và 

đất ở: phát triển các tổ hợp công trình thƣơng mại - dịch vụ dọc hai bên hành 

lang trục đƣờng, đồng thời bố trí thêm vƣờn hoa cây xanh kết hợp với khoảng 

lùi công trình hình thành nên dải công viên – vƣờn hoa tạo không gian gặp gỡ, 

giao lƣu gắn kết cộng đồng.  

3.2.2.2. Vùng II- Vùng đệm 

Định hƣớng chủ yếu là đất cây xanh công viên và đất ở: Do là khu dân 

cƣ hiện hữu nên khuyến khích ngƣời dân tu bổ sửa chữa công trình, tôn trọng 

khoảng lùi xây dựng. Đồng thời cải tạo, di dời nghĩa địa tạo quỹ đất làm công 

viên, vƣờn hoa.  

3.2.2.3. Vùng III- Vùng bảo tồn và phát triển 

Định hƣớng chủ yếu là đất thƣơng mại, đất ở và bảo tồn đất tôn giáo tín 
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ngƣỡng: hiện tại là khu dân cƣ hiện hữu, nơi tập trung của các tuyến đƣờng 

trung tâm quan trọng nên cảnh quan tại khu vực này cần phải đƣợc quản lý 

chặt chẽ. Cập nhật quy chế quản lý của khu dân cƣ Hiệp Thành III và khu đô 

thị Phúc Đạt hiện đã đƣợc các cơ quan chức năng ban hành làm cơ sở để quan 

lý trong khu dân cƣ. 

Khu vực bảo tồn đảm bảo các yêu cầu sau: 

Cảnh quan, công trình và cây xanh xung quanh công trình tôn giáo phải 

tuân thủ các quy định pháp luật về di sản văn hóa và phải đƣợc quản lý và 

kiểm soát chặt chẽ; 

3.2.2.4. Vùng IV- Vùng bệnh viện Đa khoa và một số công trình của nhà 

nƣớc 

Định hƣớng giữ nguyên theo đồ án qua hoạch phân khu trƣớc đó là đất 

y tế và đất trụ sở cơ quan: cập nhật các chỉ tiêu về sử dụng đất, hạ tầng kỹ 

thuật và quy chế quản lý theo đồ án đã đƣợc các cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

3.2.2.5. Vùng V- Vùng phát triển nhà ở, công viên cây xanh và công trình 

giáo dục 

Định hƣớng phát triển đất nhà ở cao tầng dọc theo hai bên trục đƣờng 

lớn, tạo khoảng lùi phát triển vƣờn hoa, cây xanh cảnh quan. Phía trong cho 

phép xây dựng nhà thấp tầng, di dời đất nghĩa địa để tạo quỹ đất công viên cây 

xanh kết nối cộng đồng. 

3.2.2.6. Vùng VI- Vùng cửa ngõ thành phố mới Bình Dƣơng 

Định hƣớng phát triển đất thƣơng mại dịch vụ kết hợp đất ở: Là khu vực 

cuối của thành phố Thủ Dầu Một, tuy nhiên lại là điểm đầu của thị xã Bến Cát 

và là một trong những cửa ngõ phía Tây nơi có các trục đƣờng Tạo Lực của 

thành phố mới Bình Dƣơng nên khu vực đề xuất phát triển các công trình 

thƣơng mại dịch vụ. 

3.3. QUẢN LÝ KIẾN TRÚC CẢNH QUAN THEO CÔNG TRÌNH  

3.3.1. Quản lý kiến trúc cảnh quan theo công trình kiến trúc 

3.3.1.1. Công trình xây mới hoặc cải tạo 

Về khoảng lùi công trình: Khoảng lùi trên toàn tuyến áp dụng tối thiểu 

7m ; 

Về hình thức kiến trúc mặt đứng công trình: Công trình mới phải xây 

dựng theo kiến trúc hài hòa với tổng thể dãy phố, khu vực.   

Phần mái: hạn chế sử dụng các tấm lợp bằng các vật liệu tạm. Khuyến 
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khích sử dụng vật liệu địa phƣơng, thân thiện với môi trƣờng nhƣ  ngói,...và 

với nhà mái bằng khuyến khích tổ chức không gian xanh trên mái. 

Màu sắc và vật liệu công trình: Đề xuất những màu sơn sắc trầm ấm 

(trắng, vàng sáng, lam nhạt, lục nhạt,... ). Chất liệu mang tính truyền thống sẽ 

tạo sự thân thuộc, gần g i. Việc sử dụng vật liệu hiện đại không đƣợc ảnh 

hƣởng đến sự hài hòa của dãy mặt ngoài công trình. 

3.3.1.2. Công trình hiện hữu 

Khuyến khích ngƣời dân chỉnh trang lại mặt tiền của các công trình, cải tạo 

lại khuôn viên công trình, không cho phép sự lấn chiếm không gian mặt tiền tầng 

1 của các kiot kinh doanh ; 

3.3.1.3. Công trình tạo điểm nhấn cảnh quan 

Tại vị trí thuận lợi, trên cơ sở đảm bảo các điều kiện về khoảng lùi cho 

công trình, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất,... khuyến khích đầu tƣ xây 

dụng công trình tạo điểm nhấn vừa tạo cảnh quan, vừa đảm bảo giao thông. 

3.3.1.4. Quản lý công trình tôn giáo tín ngƣỡng  

Tuân thủ quy định Luật Di sản và các yêu cầu, quy định đƣợc xác lập 

theo tiêu chuẩn, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam. 

3.3.1.5. Quản lý công trình kiến trúc kém thẩm mỹ 

Các bảng, biển chỉ dẫn trong đô thị nhƣ bản đồ, biển chỉ dẫn đƣờng, 

bảng thông tin ... đặt tại các ngã ba, ngã tƣ tuyến đƣờng cần có sự quản lý 

thống nhất, đảm bảo yêu cầu về yếu tố thẩm mỹ, tuân thủ các quy định về sử 

dụng lòng đƣờng và vỉa hè trong đô thị. 

3.3.2. Quản lý cây xanh và hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

3.3.2.1. Đề xuất giải pháp quản lý hệ thống cây xanh 

Khuyến khích trồng thêm cây xanh cho toàn tuyến tuân theo thiết kế đô 

thị. Bổ sung các loại cây trồng tạo cảnh quan, chiều cao cây không che lấp tầm 

nhìn, ít rụng lá, màu sắc đẹp. Đảm bảo trồng các loại cây thích hợp với không 

gian hè phố, đảm bảo độ cao và độ rộng vừa phải để không ảnh hƣởng đến các 

công trình kiến trúc mặt phố 

3.3.2.2. Quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật có liên quan đến không gian 

kiến trúc cảnh quan và các tiện ích đô thị 

3.4. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP VỀ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ 

KIẾN TRÚC CẢNH QUAN 



 18  

 

3.4.1. Hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phân khu 

và thiết kế đô thị 

 Nhanh chóng lập và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu, quy 

hoạch chi tiết, thiết kế đô thị khu vực phù hợp với tình hình phát triển đô thị 

làm cơ sở để quản lý. Soạn thảo, ban hành các văn bản hƣớng dẫn thực hiện 

có liên quan đến quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đô thị và cụ thể hóa 

các nội dung về quản lý kiến trúc cảnh quan tuyến đƣờng, bao gồm cả quy chế 

xử lý các công trình vi phạm xây dựng.   

3.4.2. Giải pháp nâng cao cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 

3.4.2.1. Cơ cấu tổ chức 

 Thành lập một bộ phận điều phối thông tin quy hoạch – xây dựng  có 

thể nằm ngay trong Văn phòng của UBND để không làm tăng thêm nhân sự 

và cồng kềnh bộ máy.   

3.4.2.2. Nâng cao năng lực quản lý 

 Đào tạo, bồi dƣỡng kiến thức quản lý kiến trúc cảnh quan, kiến thức tu 

bổ và tôn tạo cho đội ng  cán bộ quản lý đô thị chính quyền các cấp trên khu 

vực hai bên trục đƣờng Mỹ Phƣớc Tân Vạn cần tập trung bồi dƣỡng các kiến 

thức về bảo tồn công trình tôn giáo.  

3.4.2.3. Giải pháp quản lý kiến trúc cảnh quan với sự tham gia của cộng 

đồng 

Quản lý kiến trúc cảnh quan có sự tham gia của cộng đồng đảm bảo cho 

những ngƣời chịu ảnh hƣởng của quyết định đƣợc tham gia vào việc quyết 

định, dung hòa quyền lợi giữa các bên liên quan, làm tăng mức độ cam kết của 

cộng đồng với quyết định và nhờ đó làm tăng thêm tính bền vững của quyết 

định đó.  

3.4.3. Tăng cƣờng công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm 

Lập kế hoạch kiểm tra định kỳ hàng tuần, hàng tháng, quý, thƣờng 

xuyên thực hiện thanh tra, kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn thành 

phố. Kiên quyết xử lý các công trình xây dựng lấn chiếm vỉa hè còn tồn tại 

trên trục đƣờng, cƣỡng chế phá dỡ nếu cần để trả lại sự thông thoáng và không 

gian vỉa hè cho trục đƣờng. Kiểm soát trật tự vỉa hè trục đƣờng không để xảy 

ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm nơi để xe, kinh doanh, buôn bán. 
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3.4.4. Tăng cƣờng công tác phối hợp quản lý giữa các Sở ban ngành với 

UBND thành phố và giữa các UBND phƣờng 

Có cơ chế phối hợp quản lý những khu vực đặc thù trên trục đƣờng Mỹ 

Phƣớc Tân Vạn nhƣ khu vực đi qua đình thần Hàm An, tổ chức các cuộc họp 

định kỳ trong công tác quản lý kiến trúc cảnh quan, trật tự đô thị giữa Sở Văn 

hóa, Thế thao và Du lịch với UBND  thành phố để đảm bảo khu vực hai bên 

trục đƣờng luôn sạch đẹp. 

3.1 Kết luận chƣơng 3 

Công tác quy hoạch, quản lý kiến trúc cảnh quan cần có sự kết hợp giữa 

các cấp chính quyền, các cơ quan quản lý nhà nƣớc, quản lý chuyên ngành, sự 

đồng ý, hợp tác của ngƣời dân. Xây dựng cơ chế chính sách phù hợp đảm bảo 

lợi ích công bằng xã hội, tạo lập một môi trƣờng cảnh quan trong lành.  

Công tác quản lý kiến trúc cảnh quan là việc quan trọng cần thiết phải 

làm cho quá trình phát triển đô thị bền vững , quá trình này cần tuân thủ theo 

các chính sách quản lý quy hoạch, đó là cơ sở pháp lý và là công cụ thể hiện ý 

chí của nhà nƣớc nhằm bảo đảm cho mục tiêu phát triển của xã hội. 

 

PHẦN III: 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 nhỏ đều có tất cả các hoạt động quản lý trên mọi lĩnh vực. 

Thực tế, luận văn c ng chỉ tiếp cận ở một khía cạnh nhỏ của công tác quản lý 

xây dựng đô thị, một lĩnh vực của quản lý đô thị. Quản lý tốt quy hoạch đô thị 

và kiến trúc cảnh quan tức là kiểm soát đƣợc diễn biến của quá trình đô thị 

hóa. 

Từ các vấn đề cần giải quyết, cùng với việc nghiên cứu chiến lƣợc phát 

triển đô thị, định hƣớng phát triển, các lý luận trong và ngoài nƣớc có liên 

quan tới đề tài các kinh nghiệm học hỏi trong và ngoài nƣớc làm cơ sở xây 

dựng và hoàn thiện các giải pháp quản lý kiến trúc cảnh quan trục đƣờng Mỹ 

Phƣớc Tân Vạn nhằm mục tiêu tạo dựng và phát huy giá trị hình ảnh kiến trúc 

cảnh quan của tuyến đƣờng. 

Nghiên cứu đã chỉ rõ, để quản lý kiến trúc cảnh quan trục đƣờng Mỹ 

Phƣớc Tân Vạn đạt đƣợc hiệu quả cần có một chính quyền quản lý tổng hợp, 

đồng bộ, có năng lực mạnh mẽ về nhiều khía cạnh, có định hƣớng đúng đắn, 
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nhìn xa trông rộng. Bộ phận tham mƣu, các chuyên gia chuyên ngành có trình 

độ cao. Hệ thống văn bản chế tài mạnh, sát với điều kiện thực tế, đúng định 

hƣớng nhà nƣớc. Hệ thống quản lý triển khai tại cơ sở có đủ năng lực. Ngoài 

ra sự tham gia của cộng đồng vào công tác quản lý kiến trúc cảnh quan trục 

đƣờng là một yếu tố để xây dựng biện pháp quản lý  kiến trúc cảnh quan có 

hiệu quả. 

Từ đó nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp quản lý kiến trúc cảnh quan 

trục đƣờng Mỹ Phƣớc Tân Vạn thành phố Thủ Dầu Một từ các giải pháp tổng 

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

Trong phạm vi của luận văn c ng nhƣ trình độ có hạn, học viên mong 

muốn cung cấp một vài giải pháp nhằm xây dựng một trục đƣờng khang trang, 

tuân thủ theo quy hoạch và phát huy tối đa giá trị về mặt không gian, kiến trúc 

cảnh quan của khu vực, từ đó có thể có những giải pháp cho các khu vực khác, 

các đô thị khác. 

2.  KIẾN NGHỊ 

Các cơ quan có thẩm quyền sớm phê duyệt quy hoạch phân khu điều 

chỉnh, và hoàn thiện thiết kế đô thị, ban hành các quy chế quản lý quy hoạch 

kiến trúc. Đồng thời chi tiết, cụ thể hóa các quy định về kiến trúc cảnh quan 

làm cơ sở để quản lý. 

Kiến nghị UBND thành phố TDM huy động hỗ trợ nguồn lực đầu tƣ 

đồng bộ lộ giới trục đƣờng 64m để không gian cảnh quan giữa các đoạn đồng 

bộ. 

Kiến nghị thiết lập các chế tài phát huy sự tham gia của cộng đồng 

trong quản lý kiến trúc cảnh quan trục đƣờng. Cần xem cộng đồng là một 

trong những nguồn lực đối ứng chủ yếu với Nhà nƣớc trong việc thực thi quản 

lý một cách hiệu quả. 

Kiến nghị sự quan tâm của các cấp, các ngành chức năng quản lý đô thị 

cung cấp ngân hàng dữ liệu phục vụ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin 

để thiết lập hệ thống thông tin tổng hợp, công bố trên phƣơng tiện truyền 

thông để nâng cao hiệu quả công tác quản lý kiến trúc cảnh quan trục đƣờng 

Mỹ Phƣớc Tân Vạn. 

**  ** 

** 


