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PHẦN I. MỞ ĐẦU 

1.  Lý do chọn đề tài 

Với lịch sử phát triển và đặc thù sông nước vùng Tây Nam bộ 

nói chung và Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, hệ thống 

giao thông đường thủy và các hoạt động sản xuất cũng như sinh hoạt 

gắn liền với con nước từ lâu đã là đặc trưng riêng vùng sông nước Nam 

bộ này. Chính vì lẽ đó, quan niệm định hướng về địa bàn cư trú của 

người Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh là “Nhất cận thị, nhị cận 

giang”.  

Không chỉ dừng lại với vai trò giao thương thì ngày nay hệ thống 

kênh – rạch còn phát huy vai trò vô cùng quan trọng là tạo cảnh quan 

và thoát nước cho cả đô thị. Phát triển kinh tế - xã hội có tác động trực 

tiếp đến các yếu tố tự nhiên, đặc biệt là hệ thống kênh – rạch. Do đó, 

quản lý hệ thống kênh – rạch là thật sự cần thiết, có vai trò như là một 

trong những giải pháp để giúp đô thị phát triển bền vững. Đây là một 

trong những nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách được đặt ra cho hệ thống 

quản lý nhà nước của thành phố Hồ Chí Minh nói chung và của quận 

6 nói riêng. 

Với vị trí tọa lạc tại phía Tây Nam thành phố Hồ Chí Minh, quận 

6 từ lâu đã sớm được lựa chọn là nơi giao thương sầm uất của các 

thương lái do có hệ thống kênh – rạch tương đối dày đặc, thuận tiện 

cho việc giao thông kết nối với các khu vực khác. Do đặc điểm nêu 

trên nên việc tổ chức không gian đô thị và phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phương luôn xét đến yếu tố ảnh hưởng của hệ thống kênh – 

rạch, nhất là yếu tố cảnh quan, môi trường và thoát nước. 

Trong những năm qua, mặc dù các dự án cải tạo kênh – rạch trên 

địa bàn quận 6 được triển khai mạnh mẽ và có những chuyển biến tích 
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cực trong việc cải tạo cảnh quan, môi trường kênh - rạch của quận nói 

riêng, của thành phố nói chung nhưng tình hình ngập nước và ô nhiễm 

môi trường nước tại quận 6 vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế nhất định. 

Tình hình ngập nước cục bộ thường xuyên diễn ra khi có triều cường 

và mưa to. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do công tác 

quy hoạch chưa hợp lý, chưa phù hợp với điều kiện tự nhiên và công 

tác quản lý hành lang kênh – rạch chưa đảm bảo, chưa triệt để. Khó 

khăn được đặt ra cho nhà quản lý là nhanh chóng có những biện pháp 

xử trí và khắc phục sai sót trong công tác nêu trên. Bên cạnh đó, tình 

hình tái ô nhiễm nguồn nước kênh – rạch tiếp tục tăng khi ý thức người 

dân về môi trường chưa cao và công tác xử lý hành vi vi phạm chưa 

thực sự triệt để. Đồng thời, các hệ thống xử lý nước cho hệ thống kênh 

– rạch chưa được quan tâm toàn diện và đồng bộ nên chất lượng nước 

kênh – rạch của quận chưa đảm bảo.  Điều này có ảnh hưởng không 

nhỏ đến đời sống người dân và cảnh quan chung của đô thị. 

Chính vì những khó khăn nêu trên mà vấn đề nghiên cứu quản 

lý hệ thống kênh – rạch thực sự rất cần thiết và cấp bách không chỉ đối 

với địa bàn quận 6 hay thành phố Hồ Chí Minh mà nó còn cần thiết 

cho các đô thị Việt Nam nói chung. Đây cũng chính là đề tài được 

nhiều tác giả quan tâm trong tiến trình phát triển đô thị một cách bền 

vững và văn minh. Đó cũng chính là lý do mà học viên lựa chọn đề tài 

“Quản lý hệ thống kênh – rạch trên địa bàn quận 6 – thành phố Hồ 

Chí Minh” làm đề tài nghiên cứu với mong muốn đề xuất những giải 

pháp tối ưu, hiệu quả nhất trong công tác quản lý nhà nước đối với hệ 

thống kênh – rạch để có thể áp dụng vào tình hình thực tế của quá trình 

phát triển đô thị tại quận 6 – thành phố Hồ Chí Minh. 
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2.  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

2.1. Đối tượng nghiên cứu:  Công tác quản lý chất lượng môi trường 

nước và kiến trúc cảnh quan tại hệ thống kênh rạch trên địa bàn quận 

6 – thành phố Hồ Chí Minh. 

2.2. Phạm vi nghiên cứu: Kênh Tân Hóa – Lò Gốm: đoạn từ Đại lộ 

Võ Văn Kiệt đến đường Tân Hóa.Kênh Tàu Hũ: đoạn từ đường Ngô 

Nhân Tịnh đến cầu Lò Gốm.Rạch Nhảy: đoạn từ Đại lộ Võ Văn Kiệt 

đến đường An Dương Vương. Kênh Hàng Bàng: đoạn từ đường Lò 

Gốm đến đường Ngô Nhân Tịnh. Rạch Bàu Trâu: đoạn từ kênh Tân 

Hóa – Lò Gốm đến đường Phan Anh. 

3.  Mục đích và mục tiêu nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu: đảm bảo tính hiệu quả trong việc phục vụ 

đời sống người dân và tính bền vững trong quá trình phát triển đô thị. 

3.2. Mục tiêu nghiên cứu 1)Đánh giá thực trạng về chất lượng môi 

trường nước và kiến trúc cảnh quan của hệ thống kênh – rạch trên địa 

bàn quận 6. 2) Đề xuất giải pháp quản lý chất lượng môi trường nước 

của hệ thống kênh – rạch trên địa bàn quận. 3) Đề xuất giải pháp quản 

lý kiến trúc cảnh quan của hệ thống kênh – rạch trên địa bàn quận. 

4.  Nội dung nghiên cứu 1) Tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm 

thực tiễn của một số đô thị trong và ngoài nước. 2) Thu thập, phân tích 

và đánh giá hiện trạng môi trường chất lượng nước kênh – rạch.3) 

Đánh giá hiệu quả công tác quản lý kiến trúc cảnh quan và môi trường 

nước.4) định hướng phát triển của quận để đề xuất các giải pháp quản 

lý phù hợp. 

5.  Phương pháp nghiên cứu 

5.1. Phương pháp kế thừa các thông tin thứ cấp 

5.2. Phương pháp phỏng vấn chuyên gia 
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5.3. Phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp, so sánh, đánh giá 

5.4. Phương pháp phân tích nhóm liên đới 

5.5. Phương pháp phân tích SWOT 

6.  Tổng quan những vấn đề nghiên cứu có liên quan đến đề tài 

7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn 

7.1. Ý nghĩa khoa học Nghiên cứu quản lý môi trường nước và cảnh 

quan kênh rạch mang ý nghĩa lớn lao đối với sự phát triển các đô thị 

trên thế giới; Đây là hướng tiếp cận mới trong việc nghiên cứu quản 

lý; Việc tìm ra những yếu tố mâu thuẫn lợi ích và các giải pháp đề xuất 

7.2. Ý nghĩa thực tiễn Định hướng phản biện và hiệu chỉnh các chính 

sách, các đồ án quy hoạch tại quận 6; Đề xuất giải pháp quản lý hợp lý 

theo từng giai đoạn; Có các phương hướng thiết kế phù hợp với từng 

khu vực. 

PHẦN II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÀ 

CẢNH QUAN HỆ THỐNG KÊNH RẠCH TRÊN ĐỊA BÀN 

QUẬN 6 

1.1.Tổng quan về khu vực nghiên cứu 

1.1.1.Vị trí địa lý quận 6 Quận 6 nằm về phía Tây Nam thành phố Hồ 

Chí Minh, bắc giáp với quận Tân Phú và Quận 11, Quận 5, Quận 8 

1.1.2.Điều kiện tự nhiên 

1.1.2.1.Mặt bằng, độ nghiêng Quận 6 là vùng thấp, có độ nghiêng rất 

rõ. Độ cao trung bình  phía Bắc là 1 mét so với mực nước biển. 

1.1.2.2.Khí tượng, thủy văn Quận 6 có khí hậu vùng nhiệt đới, chịu 

ảnh hưởng của gió mùa. 

Thủy triều: chế độ bán nhật triều, tức mỗi ngày có 2 lần nước triều 

dâng cao, 2 lần rút xuống. 
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1.1.2.3.Dân cư Dân số hiện nay của Quận 6 là 252.811 người 

1.1.2.4.Kinh tế Cơ cấu kinh tế theo hướng “thương mại - dịch vụ - 

công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp” 

1.2.Khái quát hệ thống kênh rạch địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

và Quận 6 

1.2.1.Khái quát hệ thống kênh rạch địa bàn TPHCM 

Hầu hết hệ thống kênh – rạch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đều 

bắt nguồn từ các tuyến sông chính, chức năng tiêu, thoát nước, sông – 

kênh – rạch góp phần tôn tạo cảnh quan môi trường. 

1.2.2.Khái quát hệ thống kênh - rạch địa bàn Quận 6 

1.2.2.1.Khái quát Hầu hết các tuyến kênh – rạch còn lại (chưa bị san 

lấp) đã bị ô nhiễm nghiêm trọng. Đồng thời, việc cải tạo, nâng cấp 

kênh – rạch chỉ dừng lại ở giai đoạn giảm thiểu một phần nguồn gây ô 

nhiễm và chưa có giải pháp xử lý triệt để  

1.2.2.2.Quá trình lịch sử của hệ thống kênh – rạch. 

1.2.2.3.Thực trạng hệ thống kênh – rạch trên địa bàn quận 6 

*Thực trạng về môi trường nước: 

 

Kênh 

 

Triều 

Thông số 

pH BOD5(mg

/l) 

COD(mg

/l) 

COLIFOR

M 

(MNP/100m

l) 

Tân Hóa – 

Lò Gốm 

L 7,0

6 

41.0 79 5,7x106 

R 7,1 51.5 107.5 1,6x107 

Tàu Hủ - 

Bến Nghé 

L 7,0

5 

28.5 51 1,2x106 
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R 7,0

7 

75,4 116 9,8x106 

QCVN 08-

MT:2015/

BTNMT, 

loại B2 

 5,5-

9 

25 50 10.000 

Đánh giá  Đạt Vượt 

chuẩn 

Vượt 

chuẩn 

Vượt chuẩn 

* Thực trạng về cảnh quan: 

Tuyến kênh Tân Hóa – Lò Gốm và Hàng Bàng (giai đoạn 1): 

Qua quá trình giải tỏa hàng ngàn hộ dân dọc tuyến kênh, mở rộng, nắn 

dòng chảy, cải tạo cảnh quan hai bên bờ... Tuyến kênh Hàng Bàng (giai 

đoạn 2) và rạch Bàu Trâu: đang thực hiện giải tỏa các khu nhà ven 

tuyến để giảm thiểu ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt. 

* Thực trạng về dân cư, nhà ở hai bên bờ kênh – rạch: 

Thực trạng lấn chiếm hành lang kênh rạch có thể thấy rõ nét ở 

hai tuyến là Hàng Bàng và rạch Bàu Trâu.  

* Thực trạng về ý thức chấp hành của cộng đồng dân cư tình 

trạng xả rác tại một số khu vực trên tuyến. 

1.3.Kết luận chương 1 Đối với các tuyến đã được cải tạo thì tình trạng 

ô nhiễm hầu như được cải thiện đáng kể nhưng chất lượng nước chưa 

đạt tiêu chuẩn. Các tuyến kênh chưa qua cải tạo: tuyến Hàng Bàng 

(giai đoạn 2) và rạch Bàu Trâu ô nhiễm do một phần rác thải trực tiếp 

từ các hộ dân. 

CHƯƠNG 2. CÁC CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN 

ĐỀ NGHIÊN CỨU 
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2.1.Các cơ sở lý thuyết cho giải pháp quản lý hệ thống kênh - rạch 

(chất lượng nước và cảnh quan kênh rạch) 

2.1.1.Lý thuyết và mô hình phát triển đô thị ven kênh – rạch 

 Các đô thi ven sông trên thế giới có xu hướng chung là phát 

triển dưới 3 dạng mô hình: dạng tuyến, dạng điểm và mô hình kết hợp 

các công trình chức năng. [1] 

2.1.2.Phát triển đô thị ven kênh – rạch gắn liền với điều kiện cảnh 

quan 

Các tuyến kênh rạch trên địa bàn quận 6 có cảnh quan tương đối 

đẹp, hình thù một số tuyến kênh rạch có đoạn uốn lượn rất thuận lợi 

cho tiệc tổ chức cảnh quan khu vực ven kênh- rạch với các khu sinh 

hoạt cộng đồng.  

2.1.3.Kênh – rạch và sự phát triển bền vững của đô thị 

Vấn đề phát triển bền vững luôn là một thách thức đối với các 

nước đag phát triển và các nước nghèo, trong đó có Việt Nam. Việc 

định hướng giữ gìn và phát huy các yếu tố tự nhiên (cây xanh, mặt 

nước...) tại quận 6 theo xu hướng phát triển bền vững là việc làm hết 

sức cần thiết và đòi hỏi sự quyết tâm của các cấp có thẩm quyền. 

2.2.Tập quán phân bổ dân cư và đặc điểm văn hóa vùng sông rạch 

Nam bộ dân cư bố trí bám dọc theo các tuyến giao thông. 

2.3.Cơ sở pháp lý để định hướng quy hoạch quận 6 

2.4.Kinh nghiệm của các nước trên thế giới và trong nước 

2.4.1.Kinh nghiệm của các nước trên thế giới 

2.4.1.1.Các nước trong khu vực Châu Á 

Thành phố Tô Châu – Trung Quốc: thành phố khai thác và 

phát triển giao thông thủy qua hệ thống kên rạch trong lòng đô thị cổ  
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Singapore: sự quyết tâm của chính quyền trong việc cải tạo môi 

trường nước và cảnh quan sông – kênh – rạch. 

2.4.1.2.Các nước ngoài khu vực 

Khu trung tâm thương mại giải trí Southbank Melbourne – Úc : 

một giải pháp tích cực cho bài toán môi trường và khai thá cảnh quan 

kênh rạch.  

Thành phố Saskatoon – Canada: nhà máy xử lý nước thải chất lượng 

cao nhất tại Canada.  

2.4.2.Kinh nghiệm ở các địa phương khác trong nước 

2.4.2.1.Thành phố Cần Thơ Hình ảnh của thành phố Cần Thơ hiện 

đại nhưng vẫn mang nét đặc trưng riêng của mình, đây là bài học kinh 

nghiệm bổ ích cho thành phố Hồ Chí Minh 

2.4.2.2.Tỉnh Cà Mau với dự án “Thiết kế đô thị, chỉnh trang tuyến 

dân cư ven sông rạch trung tâm thành phố” 

2.5.Kết luận chương 2 

Tổ chức và quản lý hệ thống kênh rạch là nghệ thuật kết hợp 

giữa ba yếu tố: tự nhiên, nhân tạo và con người để tạo ra một không 

gian hài hòa và hợp lý cho người sử dụng và đảm bảo về mặt môi 

trường.  

 

CHƯƠNG 3. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HỆ THỐNG 

KÊNH - RẠCH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6 
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3.1.Đánh giá thực trạng về quản lý hệ thống kênh – rạch trên địa 

bàn quận 6 

3.1.1.Đánh giá thực trạng quản lý chất lượng môi trường nước 

* Những điểm bất cập kênh Tàu Hũ và tuyến Tân Hóa – Lò 

Gốm vẫn còn chưa đảm bảo về mặt chất lượng nước. Tuyến Hàng 

Bàng, rạch Bàu Trâu và rạch Nhảy chưa được cải tạo nên hiện trạng ô 

nhiễm rác và nước thải do các hộ dân sống tại rạch xả ra.  

* Nguyên nhân: cuối nguồn dòng chảy, Tình trạng vứt rác thải 

sinh hoạt; nước thải được thải trực tiếp ra kênh này mà chưa qua hệ 

thống xử lý 

* Đánh giá công tác quản lý môi trường Thiếu nguồn nhân 

lực;Tình trạng từ chối trách nhiệm do ranh hành chính;Các cơ sở sản 

xuất nhỏ lẻ còn tồn tại xen kẽ trong khu vực dân cư; Cán bộ chưa có 

trách nhiệm; Chưa có biện pháp phòng ngừa ô nhiễm; Năng lực, trình 

độ của một bộ phận cán bộ quản lý; Các quy định xử phạt hành chính 

về hành vi gây ô nhiễm kênh – rạch chưa mang tính răn đe cao khiến 

công tác quản lý chưa thực sự chặt chẽ; Khi thực hiện xử lý vi phạm 

về môi trường thì thủ tục còn rườm rà. 

* Giải pháp của chính quyền Giải pháp do Ủy ban nhân dân 

thành phố đề xuất: hệ thống thoát nước thải của thành phố Hồ Chí 

Minh với công suất lớn. 

3.1.2.Thực trạng quản lý cảnh quan 

* Những điểm bất cập chưa có điểm nhấn nổi bật; Chưa có quy 

chế cụ thể cho việc xây dựng; Đèn chiếu sáng chưa phục vụ cho nhu 

cầu chiếu sáng; Các băng rôn, biểu ngữ của chính quyền địa phương 

chưa có sự thống nhất về hình thức; Cầu đi bộ được thiết kế không 

đồng bộ  
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* Nguyên nhân: Công tác thiết kế cảnh quan kiến trúc kênh 

rạch chưa thực sự được chính quyền quan tâm; Ý thức người dân trong 

quá trình sử dụng kênh rạch phục vụ cho nhu cầu cảnh quan chưa cao; 

Các quy định xử phạt chưa mang tính răn đe, chưa được xử lý triệt để. 

* Đánh giá công tác quản lý kiến trúc cảnh quan theo quy 

chế quy hoạch và xây dựng: 

Các cơ quan có thẩm quyền thực hiện quản lý cảnh quan hệ 

thống kênh rạch trên địa bàn quận dựa trên các quy định pháp luật 

3.2.Phân tích nhóm liên đới trong công tác quản lý hệ thống kênh 

rạch 

 (1) Nhóm xả thải vào lưu vực sông:  nhóm này có ảnh hưởng 

trực tiếp đến chất lượng nước kênh rạch, vừa là tác nhân gây ra ô nhiễm 

vừa phải chịu hậu quá từ ô nhiễm do việc xả thải.  

(2) Nhóm ra chính sách: Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Kế 

hoạch và đầu tư; Sở Tài chính; Sở Xây dựng; Sở Y tế; Sở Tư pháp; 

Lực lượng công an; Ủy ban nhân dân thành phố, quận 

 (3) Nhóm xã hội, bao gồm: Các cơ quan báo chí; Các tổ chức 

phi chính phủ; Các nhà khoa học 

3.3.Các giải pháp chung 

3.3.1.Định hướng tổng thể tạo ra quỹ đất dành cho việc phát triển 

mạng lưới không gian mở trong tổng thể quận 6, đặc biệt là các khoảng 

không gian mở dọc kênh rạch, kết hợp với các hệ thống xanh hiện hữu  

3.3.2.Giải pháp quy hoạch kiến trúc 

* Hệ thống giao thông 
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Một không gian để đảm bảo hoạt động hiệu quả phải có giao thông 

tiếp cận dễ dàng từ nhiều hình thức: giao thông bộ, cơ giới, thủy… và 

tất cả phải thuận tiện, an toàn.  

* Không gian mở - không gian công cộng Không gian mở và không 

gian công cộng sẽ phục vụ chủ yếu cho đối tượng này. Một số giải 

pháp như sau: tổ chức các công viên và KG mở dọc sông cho các hoạt 

động công cộng 

* Cảnh quan Môi trường nước phải được làm sạch; Tận dụng những 

loài thực vật có sẵn, tạo kè mềm; mặt nước; Cây xanh; tận dụng hình 

dáng có sẵn của các tuyến kênh. 

* Các thiết bị công cộng Bố trí các ghế, bậc thềm, mặt phẳng với 

nhiều kiểu ngồi; Bố trí đèn; Lắp đặt thùng rác công cộng 

* Công trình theo đúng những văn bản pháp lý quản lý; thiết kế công 

trình phải có nét đặc trưng; Quy định màu sắc và vật liệu;  

* Con người Tổ chức các hoạt động giao tiếp đa dạng; Tổ chức các 

loại hình vui chơi giải trí đa dạng; Lồng ghép các hoạt động thương 

mại 

3.3.3.Giải pháp quản lý về quy hoạch xây dựng và khai thác cảnh 

quan kênh rạch : Xây dựng điều lệ quản lý cảnh quan; Xây dựng 

những tiêu chuẩn và quy định cụ thể cho bảo tồn và sáng tạo cảnh quan 

đô thị;Phân chia các khu vực hành lang sông, rạch để thuận lợi cho 

việc quản lý tùy theo chức năng của mỗi khu vực;Chuyển từ QH tổng 

thể sang QH chiến lược hợp nhất;Quản lý có sự tham gia của cộng 

đồng. 

3.4.Các giải pháp cụ thể cho khu vực nghiên cứu 
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3.4.1. Phân tích SWOT công tác quản lý kênh rạch 

3.4.1.1.Bảng phân tích SWOT công tác quản lý chất lượng nước 

kênh rạch 

Các chiến lược quản lý môi trường nước kênh rạch từ phân tích 

SWOT 

Chiến lược SO: Tranh thủ sự ủng hộ của các tổ chức bảo vệ 

môi trường để phát triển kinh tế - xã hội kết hợp bảo vệ môi trường; 

Dựa vào các tổ chức bảo vệ môi trường và sự hỗ trợ kinh tế của quỹ 

bảo vệ môi trường để thực hiện các dự án bảo vệ môi trường. 

Chiến lược WO: Tận dụng sự hỗ trợ của các tổ chức bảo vệ môi 

trường trong việc đào tạo và chuyển giao công nghệ để khắc phục các 

yếu điểm về năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý.Thực hiện quy 

hoạch và triển khai quy hoạch hành lang để bảo vệ nguồn nước dựa 

vào các nguồn vốn vay của các tổ chức tài chính.Thực hiện các dự án 

cải tạo môi trường, cải tạo hệ thống thu gom nước thải dưới sự hỗ trợ 

của các tổ chức. 

Chiến lược ST: Tiếp tục xác định phát triển phải đi đôi với bảo 

vệ môi trường, kiểm soát nguy cơ xảy ra ô nhiễm do quá trình đô thị 

hóa, phát triển hai bên bờ. 

Chiến lược WT: Nâng cao năng lực quản lý để kiểm soát quá 

trình phát triển gây ô nhiễm và đáp ứng các yêu cầu của các tổ chức đã 

tham gia. Khẩn trương lập và triển khai quy hoạch bảo vệ môi trường 

nước để hạn chế quá trình lấn chiếm hành lang an toàn nguồn nước.Cải 

tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo việc thu gom, xử lý nước 

thải. 
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3.4.1.2.Bảng phân tích SWOT công tác quản lý cảnh quan kiến 

trúc kênh rạch 

Các chiến lược quản lý cảnh quan kiến trúc hệ thống kênh 

rạch từ phân tích SWOT 

Chiến lược SO: Cải thiện cảnh quan tự nhiên thu hút người sử 

dụng.Đa dạng các dịch vụ phục vụ người dân và du khách.Huy động 

sự tham gia của cộng đồng.Thiết lập kế hoạch phối hợp khai thác 

những thế mạnh và động lực phát triển. 

Chiến lược WO: Cải thiện môi trường nước bảo vệ cảnh quan tự nhiên 

đô thị.Cải thiện môi trường nước bảo vệ cảnh quan tự nhiên đô thị.Học 

hỏi các kinh nghiệm sử dụng giao thông thủy trong đô thị trên thế 

giới.Tách giao thông cơ giới bằng cách thay đổi cốt cho lối đi bộ.Tăng 

cường đội ngũ quản lý bảo vệ hoạt động an ninh, hiệu quả. Tăng diện 

tích cây xanh với hình thức đa dạng.Thiết kế dễ dàng tiếp cận mặt nước 

và an toàn.Thiết kế khuyến khích các hoạt động vận động như đi bộ, 

xe đạp trong công viên.Xây dựng các quy định quản lý – quy hoạch 

đảm bảo thực hiện đúng theo đồ án quy hoạch 

Chiến lược ST: Tổ chức các sự kiện để thu hút sử dụng của người 

dân.Tất cả các thiết kế và thực thi về QHXD nói chung và cảnh quan 

phải có sự tham gia tích cực của cộng đồng.Cảnh quan mới hài hòa với 

những không gian hiện hữu của đô thị. 

Chiến lược WT: Thiết lập những quy định cụ thể sử dụng đất. Tiếp 

cận và thay đổi phương pháp quy hoạch., xử lý hành chính nghiêm 

những sai phạm. 

3.4.2.Giải pháp cụ thể 

3.4.2.1.Nhóm giải pháp chính sách quản lý 

* Giải pháp về nâng cao năng lực cán bộ quản lý  
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 Chính sách ưu đãi đối với cán bộ có trình độ nghiệp vụ, kinh 

nghiệm lâu năm trong lĩnh vực môi trường. Cập nhật các kiến thức môi 

trường, các văn bản pháp lý về môi trường.Chính quyền cần hoàn thiện 

bộ máy và đội ngũ cán bộ quản lý môi trường 

* Giải pháp về mặt chính sách, thể chế, pháp luật 

Nghiên cứu rà soát, phát hiện các bất cập, lổ hỏng của các văn 

bản pháp luật để kiến nghị điều chỉnh và sửa đổi, bổ sung cho phù hợp 

với điều kiện thực tế. Tổ chức theo dõi, đánh giá và dự báo thường 

xuyên diễn biến hiện trạng môi trường. Tăng cường chất lượng các 

hoạt động giám sát chất lượng quan trắc. 

* Giải pháp về mặt tài chính, đầu tư cho bảo vệ môi trường 

Giải pháp đa dạng hóa nguồn vốn.Khuyến khích hình thức xã 

hội hóa thông qua việc thu phí dịch vụ. Phát huy nội lực, đồng thời 

tranh thủ tối đa hỗ trợ từ các nguồn khác nhau cho công tác bảo vệ môi 

trường nước và thiết kế cảnh quan kênh rạch. Sử dụng các công cụ 

kinh tế như phí, lệ phí bảo vệ môi trường nước theo quy định của Chính 

phủ, áp dụng các quy định xử phạt vi phạm hành chính 

3.4.2.2.Nhóm giải pháp kỹ thuật công nghệ 

* Quản lý môi trường nước hệ thống kênh rạch Khai thác 

ngành du lịch thì công tác chỉnh trang hạ tầng, mạng lưới các bến 

bãi.Đầu tư kinh phí cho các nhà máy xử lý nước thải.Cải tạo hệ thống 

thu gom nước thải và nước mưa theo hướng tách riêng 

* Quản lý cảnh quan kiến trúc hệ thống kênh rạch 

- Cảnh quan tự nhiên:Cải tạo môi trường nước;Thiết kế kè hai 

bên bờ bằng nhiều hình thức; Thiết kế dẫn mặt nước vào các khu công 

viên;Bố trí các cây bóng mát xen kẽ cây trang trí 
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- Công trình kiến trúc Khống chế chiều cao công trình;Công 

trình thấp dần từ trong ra hướng bờ kênh;Công trình xây mới phải hài 

hòa với các công trình cũ và cảnh quan xung quanh; Những công trình 

điểm nhấn; Màu sắc công trình tuân theo quy định chung của thiết kế 

đô thị. 

- Công trình hạ tầng (cầu đi bộ) Cầu phải được thiết kế có tính 

thẩm mỹ cao và đảm bảo độ thông thủy cho tàu bè lưu thông. 

- Giao thông Khôi phục và phát triển giao thông thủy; Bố trí các 

bãi xe tại nơi kết nối của các loại hình giao thông: thủy, bộ, đường sắt 

nội  ô, .v.v… 

- Tiện ích công cộng Ghế ngồi (Hình 3.14): Bậc ngồi dài, rộng;Mái 

che;Kè;Bến tàu;Tổ chức hoạt động;Chiếu sáng  

3.5.Nhóm giải pháp nâng cao nhận thức cộng đồng Nâng cao ý thức 

bảo vệ môi trường, gắn nhiệm vụ bảo vệ môi trường với phát triển kinh 

tế - xã hội: Tuyên truyền;Tổ chức trồng cây xanh, thu gom rác thải 

theo định kỳ;Đưa chương trình giáo dục môi trường vào trường học. 

3.6.Kết luận chương 3 

 Có một quy hoạch hợp lý không chưa đủ mà đô thị phải được 

quản lý chặt chẽ theo định hướng phát triển chung của thành phố nói 

chung và quận 6 nói riêng theo xu hướng chung của thế giới với sự 

tham gia của các cấp chính quyền đến những người dân. 
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