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PHẦN I. PHẦN MỞ ĐẦU 

 

1.  Tính cấp thiết của đề tài 

Quản lý kiến trúc cảnh quan tuyến đường Phạm Ngọc Thạch có vai 

trò đặc biệt quan trọng trong sự hình thành, phát triển ổn định của đô 

thị. Vì vậy, quản lý quản lý kiến trúc cảnh quan tuyến đường Phạm 

Ngọc Thạch là thật sự cần thiết, có vai trò như là một trong những giải 

pháp để giúp đô thị phát triển bền vững. 

Thành phố Thủ Dầu Một là một thành phố nằm ở trung tâm tỉnh 

Bình Dương là cửa ngõ quan trọng tiếp nối giữa khu vực thành phố Hồ 

Chí Minh, Tây Nam Bộ và Tây Nguyên, có vị trí quan trọng trong chiến 

lược phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Bình Dương. 

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

nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí tương đối thuận 

lợi cho việc giao lưu với các huyện, thị trong tỉnh và cả nước qua quốc 

lộ 13, cách thành phố Hồ Chí Minh 30km. 

Trong năm 2012, tình hình kinh tế xã hội vẫn còn nhiều khó khăn. 

Tuy tốc độ tăng trưởng không đạt chỉ tiêu đề ra nhưng vẫn đạt ở mức 

cao so với bình quân của tỉnh. Tăng trưởng kinh tế đạt 24,4% so với kế 

hoạch 28,2% kế hoạch ban đầu, cơ cấu kinh tế thương mại dịch vụ 

60,78%, công nghiệp 39,04% và nông nghiệp 0,18%, đạt kế hoạch đề ra 

với tỷ lệ tương ứng 60,77% - 39,03% - 0,2%. Thu nhập bình quân đầu 

người đạt 62,9 triệu đồng/người/năm. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và 

dịch vụ tăng 29,6%. 

Vì là học viên chuyên ngành “Quản lý đô thị và Công trình” nên đề 

tài này, học viên xin phép đưa ra nội dung nghiên cứu dưới góc nhìn 

của Quản lý đô thị và Công trình. 

     Với sự nhiệt huyết và niềm đam mê, hăng say, với thái độ nghiêm 

túc và tinh thần trách nhiệm, học viên hy vọng đem lại một bài nghiên 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_tr%E1%BB%B1c_thu%E1%BB%99c_t%E1%BB%89nh_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ACnh_D%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B9ng_kinh_t%E1%BA%BF_tr%E1%BB%8Dng_%C4%91i%E1%BB%83m_ph%C3%ADa_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_l%E1%BB%99_13
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_l%E1%BB%99_13
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_t%E1%BA%BF
https://vi.wikipedia.org/wiki/X%C3%A3_h%E1%BB%99i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_t%E1%BA%BF
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_t%E1%BA%BF
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C6%B0%C6%A1ng_m%E1%BA%A1i
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_nghi%E1%BB%87p
https://vi.wikipedia.org/wiki/N%C3%B4ng_nghi%E1%BB%87p
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thu_nh%E1%BA%ADp_b%C3%ACnh_qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BA%A7u_ng%C6%B0%E1%BB%9Di
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thu_nh%E1%BA%ADp_b%C3%ACnh_qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BA%A7u_ng%C6%B0%E1%BB%9Di
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0ng_h%C3%B3a
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cứu có giá trị với góc độ khách quan và khoa học. Học viên cố gắng hết 

sức để hoàn thành đề tài, mong sao có thể mang lại những kiến thức bổ 

ích tuy còn hạn hẹp của học viên đến các bạn đọc. Tuy vậy, vì thời gian 

có hạn, học viên tin chắc còn có rất nhiều thiếu sót, vụng về kính mong 

nhận được ý kiến từ Thầy và bạn đọc để bài nghiên cứu được hoàn thiện 

hơn và học viên có thể học hỏi thêm những những kiến thức mới, vì 

việc học là vô hạn. 

2.  Mục đích của đề tài 

Mục tiêu 1: Đề xuất định hướng phân khu phát triển Kiến trúc 

Cảnh quan tuyến đường Phạm Ngọc Thạch; Mục tiêu 2: Đề xuất một số 

nội dung cơ bản cho Quy chế quản lý Kiến trúc Cảnh quan tuyến đường 

Phạm Ngọc Thạch. Mục tiêu 3: Đề xuất giải pháp quản lý trật tự xây 

dựng tuyến đường Phạm Ngọc Thạch. 

3.  Nội dung nghiên cứu 

Các đối tác liên quan đến khu vực nghiên cứu và lợi ích của họ; 

Nguyên nhân gây mất quản lý kiến trúc cảnh quan tuyến đường Phạm 

Ngọc Thạch; Các giải pháp ngắn hạn cho quản lý kiến trúc cảnh quan 

tuyến đường Phạm Ngọc Thạch; Các giải pháp dài hạn cho quản lý kiến 

trúc cảnh quan tuyến đường Phạm Ngọc Thạch. 

4.  Phương pháp nghiên cứu 

Học viên đưa ra giới hạn nghiên cứu gồm không gian và thời 

gian, nội dung, các phương pháp nghiên cứu. 

 Phương pháp nghiên cứu, tiêu chí đánh giá 

Hai tiêu chí cơ bản: tính khoa học và tính thực tiễn. 

 Các bước tiến hành 

Xác định lĩnh vực, vấn đề, đối tượng, mục tiêu nghiên cứu; Khảo 

sát hiện trạng (thu thập thông tin); Phân tích các đối tác có liên quan và 

lợi ích; Lập bảng câu hỏi; Phân tích dữ liệu (SWOT); Hiển thị kết quả. 

 



3 

5.  Giới hạn nghiên cứu 

 Giới hạn phạm vi nghiên cứu theo không gian 

Tuyến đường Phạm Ngọc Thạch nằm trong Tp Thủ Dầu Một. 

 Giới hạn phạm vi nghiên cứu theo thời gian 

Thời gian nghiên cứu thực trạng 1975 – nay. 

 Giới hạn phạm vi lĩnh vực nghiên cứu 

  Bài nghiên cứu thuộc lĩnh vực Quản lý đô thị và công trình. 

6.  Cấu trúc và sơ đồ các bước thực hiện luận văn 

PHẦN MỞ ĐẦU, PHẦN NỘI DUNG gồm có 3 chương 

PHẦN II. PHẦN NỘI DUNG 

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 

 Khái niệm chung 

1.1.1.  Kiến trúc cảnh quan 

1.1.1.1. Cảnh quan 

      Cảnh quan là không gian chứa đựng vật thể nhân tạo, thiên nhiên và 

những hiện tượng xảy ra trong quá trình tác động giữa chúng với nhau. 

1.1.1.2. Kiến trúc cảnh quan 

       Kiến trúc cảnh quan là hoạt động định hướng của con người tác 

động vào môi trường nhân tạo để làm cân bằng mối quan hệ. 

1.1.1.3. Đối tượng và nhiệm vụ của Kiến trúc cảnh quan 

       Đối tượng kiến trúc cảnh quan được hình thành bởi không gian trống 

và các yếu tố cảnh quan.  

1.1.2.  Quản lý kiến trúc cảnh quan 

1.1.2.1. Quản lý kiến trúc cảnh quan[2] 

       Quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đô thị là công tác nhằm đảm 

bảo “phải tuân thủ theo quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị và quy chế quản lý 

quy hoạch, kiến trúc đô thị ”. 

1.1.2.2. Quản lý nhà nước về Kiến trúc cảnh quan đô thị 

        Quản lý nhà nước về Kiến trúc cảnh quan đô thị bao gồm 7 nội dung 
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1.1.3.  Giới thiệu chung về lĩnh vực nghiên cứu 

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

kế, quản lý, bảo tồn và phục chế lại cảnh quan. 

1.1.4.  Tổng quan về tình hình nghiên cứu 

1.1.4.1. Trên thế giới 

 Có thể kể đến một số hướng nghiên cứu cơ bản về NCCQ 

1.1.4.2. Ở  Việt Nam 

 Ở Việt Nam, các công trình nghiên cứu CQ chủ yếu dựa trên nền 

tảng lý luận khoa học Cảnh quan của các nhà địa lý Xô Viết. 

 Tổng quan về tuyến đường Phạm Ngọc Thạch, Thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 

       Tuyến đường được đánh giá là một trong những con đường đẹp 

nhất, hiện đại nhất và kiểu mẫu của tỉnh Bình Dương.  

1.2.1.  Vị trí địa lý, giới hạn khu đất: 

Tuyến đường Phạm Ngọc Thạch là trục đường chính nằm trong tp. 

Yếu tố tự nhiên 

- Khí hậu: Khí hậu mang đặc điểm nhiệt đới gió mùa. 

- Địa hình, địa chất: Đất màu, đất lấp, đất sét pha dẻo cứng 

1.2.2.  Yếu tố kinh tế - xã hội 

 Yếu tố kinh tế: nằm tại vị trí trung tâm thành phố  

 Yếu tố văn hóa xã hội: dân số nội thành tăng nhanh. 

 Thực trạng công tác quản lý tuyến đường Phạm Ngọc Thạch 

 Trong công tác quản lý đô thị vẫn có những tồn tại yếu kém. Sự 

áp dụng máy móc, dập khuôn giải pháp quản lý tạo nên sự phát triển 

bừa bãi, thiếu sự kiểm soát chặt chẽ, lợi dụng sơ hở của các chính sách, 

cơ chế không còn phù hợp để làm sai, dẫn tói những hậu quả to lớn,  

 Kết luận chương 1 

Thực tiễn cho thấy NCCQ là một trong những hướng nghiên cứu có 

ý nghĩa ứng dụng hết sức quan trọng, thiết thực đối với các vấn đề về 

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/wiki/Kh%C3%AD_h%E1%BA%ADu_nhi%E1%BB%87t_%C4%91%E1%BB%9Bi_gi%C3%B3_m%C3%B9a
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thực tiễn khai thác, sử dụng hợp lý ĐKTN, TNTN và BVMT. Dựa vào 

kết quả nghiên cứu các thành phần tự nhiên, phân tích làm rõ cấu trúc, 

chức năng và động lực phát triển CQ có xem xét đến yếu tố nhân tác là 

những cơ sở khoa học đầy đủ và đáng tin cậy để ĐGCQ nhằm tìm ra 

biện pháp sử dụng hợp lý nguồn TNTN, BVMT và hoạch định phát 

triển kinh tế của một vùng lãnh thổ.. Đây là những cở sở đầu tiên rất cần 

thiết và không thể thiếu được trong một công trình NCCQ: 

+ Tổng quan có chọn lọc về sự hình thành và phát triển của khoa 

học Cảnh quan và Sinh thái cảnh quan thông qua các công trình nghiên 

cứu của các nhà khoa học trên thế giới và ở Việt Nam.  

+ Xác định rõ phân tích cảnh quan là quá trình phân tích, làm rõ đa 

dạng trong cấu trúc, chức năng và động lực của CQ. Trên quan điểm 

tiếp cận địa lý tổng hợp và hệ thống, tiến hành phân tích một cách đầy 

đủ đặc điểm của các yếu tố hợp phần (cấu trúc đứng) và phân hoá của 

các đơn vị CQ (cấu trúc ngang) làm rõ mối tác động tương hỗ, mật thiết 

giữa các hợp phần và quan hệ các đơn vị CQ trong hệ thống phân loại 

của nó, từ đó phân tích chức năng của các đơn vị CQ để thấy được giá 

trị, vai trò của CQ và đây là cơ sở cho việc đánh giá tiềm năng tự nhiên 

phục vụ phát triển KT-XH (tức là khâu đánh giá cảnh quan). 

+ Nghiên cứu lý thuyết về ĐGCQ, xác định quy trình ĐGCQ, mục 

tiêu, nội dung và phương pháp đánh giá. Thực chất của ĐGCQ là đánh 

giá tổng hợp các tổng thể tự nhiên cho các mục đích cụ thể. Mỗi loại 

hình sử dụng có một yêu cầu nhất định đối với CQ, ĐGCQ được thực 

hiện trên cơ sở đối chiếu, so sánh mức độ thuận lợi của CQ đối với từng 

loại hình sử dụng. 

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ KHOA HỌC 

 Cơ sở lý luận về nghiên cứu cảnh quan  

2.1.1.  Một số khái niệm cơ bản 

Cảnh quan là một phức hợp các hợp phần tự nhiên (địa chất, địa hình, 
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khí hậu, thủy văn, thổ nhưỡng, sinh vật). 

2.1.2.  Đánh giá cảnh quan 

(1) Đánh giá thích nghi sinh thái hay còn gọi là đánh giá mức độ thuận 

lợi; (2) Đánh giá ảnh hưởng môi trường; (3) Đánh giá kinh tế cảnh 

quan; (4) Đánh giá tính bền vững  xã hội; (5) Đánh giá tổng hợp. 

2.1.3.  Phân tích cơ sở lý luận 

Cảnh quan là tổng thể tự nhiên, là đối tượng mang tính tổng hợp. 

2.1.3.1. Quan điểm nghiên cứu 

Các quan điểm nghiên cứu được vận dụng trong nghiên cứu cảnh 

quan nhờ  quan điểm hệ thống - tổng hợp lãnh thổ. 

2.1.3.2. Quan điểm hệ thống, tổng hợp lãnh thổ 

Trong địa lý học, cảnh quan là một tổng hợp thể tự nhiên phức tạp. 

2.1.3.3. Quan điểm phát triển bền vững 

       Phục vụ vấn đề cấp thiết của xã hội là sử dụng hợp lý tài nguyên 

Cơ sở pháp lý  Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 26/11/2003 của 

Quốc Hội về xây dựng; Căn cứ Luật Nhà ở số 56/ 2005/ QH11 ngày 29 

tháng 11 năm 2005;Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị  số 30/2009/QH12;… 

2.1.4.  Phân tích cơ sở pháp lý – nguyên tắc tổ chức thiết kế đô thị 

 và quy định quản lý không gian kiến trúc cảnh quan 

         Các đề xuất phải được cân nhắc trên cơ sở bảo đảm tính khả thi 

cao để tạo động lực thúc đẩy quá trình xây dựng, cải tạo đô thị được 

triển khai nhanh và đồng bộ, đáp ứng nhu cầu thực tiễn. 

2.1.5.  Phân tích cơ sở pháp lý – Mục tiêu lập QHCT xây dựng đô 

thị tỷ lệ 1/500, thiết kế đô thị và quy định quản lý không gian 

kiến trúc cảnh quan. 

         Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch và kiến trúc đô thị, 

tăng cường tính công khai, minh bạch, đáp ứng kịp thời các nhu cầu về 

đầu tư, cải tạo và phát triển đô thị trên địa bàn. 
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 Cơ sở hiện trạng; khảo sát, điều tra 

  Các văn bản pháp lý liên quan đến dự án. 

2.2.1.  Sự tham gia của cộng đồng 

Sự tham gia của cộng đồng là tìm và huy động các nguồn lực của 

cộng đồng, qua đó để tăng lợi ích cho cộng đồng dân cư, giảm các chi 

phí, tăng hiệu quả kinh tế và hiệu quả chính trị cho Nhà nước. 

 Bài học kinh nghiệm 

2.3.1.  Kinh nghiệm trong nước 

Trục đường Lũy Bán Bích, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(đoạn từ Tân Hóa đến giao lộ Âu Cơ và Lũy Bán Tích)Hình khối và 

màu sắc kiến trúc đô thị cũng được quy định vụ thể: tầng cao xây dựng 

tối đa cho các công trình nhà liền kề trên toàn tuyến đường là 8 tầng và 

sân thượng. Để đảm bảo không gian đô thị thông thoáng, mỹ quan. 

2.3.2.  Kinh nghiệm của một số nước có điều kiện tương đồng 

 Quản lý kiến trúc cảnh quan tuyến đường Hill, Thordon, 

Wellington, NewzealandCông tác quy hoạch và thiết kế đô thị ở đây 

hiệu quả ngay từ việc hạn chế tầng cao, mật độ xây dựng và các hình 

thức kiến trúc, nhất là bảo tồn các kiến trúc cổ, kiến trúc cũ có giá trị. 

Tổng kết các kinh nghiệm thực tiễn về quản lý KG, KT, CQ 

các tuyến đường chính 

✓ Kinh nghiệm trong nước 

Phân chia các khu chức năng, kiểm soát các dự án giới hạn bởi các 

tuyến đường để hình thành trục KG, KT, CQ của khu vực, tuân thủ theo 

nguyên tắc quản lý và xây dựng theo QH, chủ động các giải pháp công 

khai thông tin QH; người dân được tham gia ý kiến về công tác di dời, giải 

tỏa, bố trí tái định cư. 

✓ Kinh nghiệm nước ngoài 

QH dài hạn và đổi mới; khuyến khích sự đa dạng, phát triển toàn 

diện; đưa thiên nhiên gần gũi với con người; tối ưu hóa không gian công 
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cộng; ứng dụng giao thông xanh và kiến trúc xanh; xây dựng cơ chế và 

phương pháp điều chỉnh, sử dụng đất hiệu quả; giáo dục, vận động tuyên 

truyền cộng đồng dân cư cùng tham gia công tác quản lý đô thị. 

✓ Các bài học kinh nghiệm có thể rút ra 

1) Bài học thứ nhất: Rà soát, điều chỉnh xây dựng đồng bộ cơ sở 

pháp  lý. 

2) Bài học thứ hai: Có giải pháp thích hợp với điều kiện thể chế 

của từng nước, phù hợp với kinh tế, văn hóa từng địa phương. 

3) Bài học thứ ba: Phân công cụ thể, rõ trách nhiệm cho từng 

chủ thể  tham gia, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc 

thực hiện, kịp thời đánh giá kết quả để nâng cao hiệu quả quản lý. 

Bài học thứ tư: Việc quản lý KG, KT, CQ các tuyến đường liên 

quan trực tiếp đến đời sống sinh hoạt dân cư, vì vậy đây là nhiệm vụ, 

trách nhiệm của cả cộng đồng xã hội, từ cơ quan Nhà nước đến mỗi 

người dân. 

 Kết luận chương 2 

Những nghiên cứu trong nước và trên thế giới về các lĩnh vực liên 

quan đến đề tài luận văn, các công trình nghiên cứu về cảnh quan, tỉnh 

Bình Dương là những cơ sở lý luận khoa học và thực tiễn quan trọng cho 

việc xác định nội dung nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu phù hợp để 

thực hiện đề tài “Nghiên cứu quản lý kiến trúc cảnh quan hai bên tuyến 

đường Phạm Ngọc Thạch,Thành Phố Thủ Dầu Một,Tỉnh Bình Dương”. 

Đề tài được thực hiện trên cơ sở: Phân tích đặc điểm và sự phân hóa 

cảnh quan; phân tích và đánh giá cảnh quan cho các mục đích phát triển 

cảnh quan hai bên tuyến đường. 

Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong luận văn gồm: 

phương pháp chuẩn hóa và thu thập tài liệu; Các phương pháp nghiên 

cứu cảnh quan; Phương pháp đánh giá kinh tế sinh thái các cảnh quan; 

Phương pháp bản đồ và GIS. 
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CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH – ĐỀ XUẤT 

3.1.1.  Quan điểm, mục tiêu và nguyên tắc quản lý kiến trúc cảnh 

quan tuyến đường Phạm Ngọc Thạch 

3.1.2.  Quan điểm quản lý kiến trúc cảnh quan tuyến Phạm Ngọc 

Thạch 

 Công tác quản lý kiến trúc cảnh quan tuyến đường Phạm Ngọc 

Thạch phải được thực hiện trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật 

về quy hoạch, đất đai, xây dựng và các văn bản liên quan. Tuân thủ các 

quy hoạch được duyệt, nội dung của quy chế quản lý xây dựng đô thị tại 

khu vực. 

3.1.3.  Mục tiêu quản lý kiến trúc cảnh quan tuyến Phạm Ngọc 

Thạch 

Đề xuất giải pháp quản lý không gian kiến trúc cảnh quan tuyến 

đường trên cơ sở kế thừa và bảo tồn giá trị di sản kiến trúc cảnh quan, 

nhằm mục đích hoàn thiện không gian kiến trúc cảnh quan. 

3.1.4.  Nguyên tắc quản lý kiến trúc cảnh quan tuyến Phạm Ngọc 

Thạch 

Đề xuất nguyên tắc quản lý kiến trúc cảnh quan tuyến Phạm 

Ngọc Thạch như sau: 

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

- Tình hình xây dựng và quản lý kiến trúc cảnh quan cho từng khu vực; 

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

- Cơ sở về mặt quản lý hành chính; 

3.1.5.  Đề xuất định hướng phân vùng quản lý không gian kiến trúc 

cảnh quan tuyến Phạm Ngọc Thạch, thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

3.1.6.   Cơ sở để phân vùng quản lý 

3.1.6.1. Về không gian đô thị 

Đề xuất phát triển các cụm công trình chung cư cao tầng kết hợp 
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thương mại, dịch vụ tại các khu vực có quỹ đất chuyển đổi lớn, thuận 

tiện về giao thông công cộng; 

3.1.6.2. Về chiều cao xây dựng 

Hạn chế chiều cao xây dựng trong những khu dân cư hiện hữu chỉnh 

trang, khu biệt thự. 

3.1.6.3. Về mật độ xây dựng 

Quy định về mật độ xây dựng cho từng khu vực: Khu cao tầng, 

Khu dân cư hiện hữu chỉnh trang. 

3.1.6.4. Về kiến trúc đô thị 

 Đề xuất các loại hình kiến trúc phù hợp chức năng;Khu phức 

hợp, nhà cao tầng kết nối với giao thông công cộng, hiện đại, có khoảng 

lùi lớn. 

3.1.7.  Đề xuất định hướng phân vùng quản lý không gian kiến trúc 

cảnh quan tuyến Phạm Ngọc Thạch 

Dựa trên các cơ sở trên, có thể phân vùng quản lý kiến trúc cảnh 

quan tuyến Phạm Ngọc Thạch thành các khu vực sau: 

- Khu vực (1) bảo tồn đảm bảo các yêu cầu sau: Không gian khu 

vực bảo tồn phải được giữ gìn, phát huy giá trị đặc trưng của không 

gian, kiến trúc, cảnh quan vốn có của khu vực; 

- Khu vực (2) khác của đô thị: Các khu cũ, khu vực trung tâm có 

mật độ xây dựng cao khuyến khích tăng diện tích cây xanh, diện tích 

dành cho giao thông. 

3.1.8.  Đề xuất một số nội dung quy chế quản lý kiến trúc cảnh quan 

tuyến Phạm Ngọc Thạch 

3.1.9.  Quản lý các công trình kiến trúc 

- Công trình xây mới hoặc cải tạo phải tuân thủ các chỉ tiêu về xây 

dựng: chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, tầng cao công trình,.... 

3.1.10.  Quản lý hệ thống cây xanh, vỉa hè 

 Bảo tồn không gian cây xanh, mặt nước khu vực vườn hoa. Chỉnh trang 
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kết cấu mặt lát của khu vực vườn hoa.  

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

gian kiến trúc cảnh quan và các tiện tích đô thị: 

3.1.11.1. Đường dây điện, thông tin liên lạc: 

Hình thức che chắn có thể bằng băng rôn, tấm trang trí, biển quảng 

cáo đảm bảo an toàn kỹ thuật điện, không gây nguy hiểm. 

3.1.11.2. Hệ thống chiếu sáng, ánh sáng, màu sắc: 

 Tùy theo quy mô, tính chất và đặc điểm kiến trúc của công trình. 

3.1.11.3. Các tiện ích đô thị 

Giải pháp phân nhóm và tích hợp các tiện ích công cộng theo nhóm. 

3.1.12.  Giải pháp về cơ chế quản lý kiến trúc cảnh quan tuyến 

đường Phạm Ngọc Thạch 

3.1.13.  Hoàn thiện hệ thống các quy hoạch phân khu, quy hoạch 

chi tiết, thiết kế đô thị; đồng thời hoàn chỉnh các văn bản quy 

phạm pháp luật về quản lý kiến trúc cảnh quan tuyến đường, 

cơ chế quản lý thực hiện và xử lý vi phạm: 

Nhanh chóng lập và phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chi 

tiết, thiết kế đô thị. 

3.1.13.1. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm 

Thường xuyên thực hiện thanh tra, kiểm tra các công trình xây dựng. 

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

3.1.14.1. Cơ cấu tổ chức 

Việc thành lập một bộ phận điều phối thông tin quy hoạch – xây dựng 

giúp cho các thông tin được thu về một mối, vừa thuận lợi cho công tác 

quản lý kiến trúc cảnh quan, vừa tạo thuận lợi cho các chủ đầu tư. 

3.1.14.2. Nâng cao năng lực quản lý 

Nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, nhất là cán 

bộ có chức quyền, có trách nhiệm và liên quan trực tiếp hoạt động quản 

lý đô thị. 



12 

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

đồng 

Quản lý kiến trúc cảnh quan là một lĩnh vực kết hợp liên ngành và có sự 

tương tác, phối hợp giữa các bên liên quan Đề xuất giải pháp quản lý 

trật tự xây dựng tuyến Phạm Ngọc Thạch 

3.1.15.  Đề xuất giải pháp quản lý trật tự xây dựng tuyến Phạm 

Ngọc Thạch 

3.1.16.   Xây dựng bộ máy, biên chế, cải cách thủ tục hành chính 

Xây dựng đội ngủ quản lý đô thị, quản lý trật tự xây dựng đô thị 

có tâm, đặt lợi ích nhân dân phù hợp với hiệu quả quản lý nhà nước; cơ 

cấu bộ máy nhân sự của đội ngủ quản lý trật tự đô thị kết hợp với đọi 

ngủ cán bộ cấp phường, khu phố nhằm kịp thời ngăn chặn các hành vi 

xây dựng sai phép, không có giấy phép xây dựng, đảm bảo thực hiện 

công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị ngày càng đi vào nề nếp hơn. 

Để cải cách thủ tục hành chính, giảm các thủ tục cần thiết, rút 

ngắn thời gian cấp phép xây dựng cần phải nghiên cứu và xác định rõ 

quan điểm, nội dung quản lý về cấp phép xây dựng; cần thực hiện đồng 

thời và song song với việc tiến hành khảo sát về sự hài lòng của công 

dân, các chủ đầu tư đối với các thủ tục hành chính và cơ quan quản lý 

nhà nước. 

- Hỗ trợ các tổ chức và cá nhân giải quyết nhanh chóng và 

thuận lợi các thủ tục hành chính về xin cấp phép xây dựng, tiếp tục 

phát triển nâng cao chất lượng dịch vụ một cửa; áp dụng hiệu quả hệ 

thống quản lý chất lượng theo  tiêu chuẩn ISO 9001:2008. 

- Tăng cường các biện pháp hỗ trợ các tổ chức và cá nhân 

nhằm tháo gỡ các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển 

khai đầu tư xây dựng liên quan đến thủ tục hành chính, xử lý các vấn 

đề xung đột lợi ích giữa các bên với nhau, lợi ích của người dân và 

đảm bảo công tác quản lý nhà nước. 
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- Nâng cao năng lực quản lý, điều hành, xây dựng đội ngũ cán 

bộ đủ năng lực phẩm chất làm công tác quản lý xây dựng. Cơ cấu và 

phân bổ biên chế hợp lý giữa các phòng ban thuộc Ủy ban nhân dân, 

chuyên môn hóa cao bộ phận tham mưu trong lĩnh vực quản lý đô thị, 

đặc biệt là quản lý cấp phép xây dựng đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà 

nước với lợi ích của từng cá nhân và tổ chức. 

3.1.17.  Xây dựng văn bản pháp luật 

- Cán bộ thực thi nhiệm vụ phải căn cứ điều kiện thực tế  

tại địa phương, thường xuyên tiến hành rà soát các văn bản pháp 

luật theo nhiệm vụ được giao và theo yêu cầu của Chính phủ, chính 

quyền địa phương; khuyến khích các cơ quan nhà nước, cán bộ công 

chức đưa ra những văn bản tham mưu, đề xuất các văn bản quy 

phạm pháp luật về các lĩnh vực quản lý chuyên môn cụ thể, giúp cho 

Ủy ban nhan dân ban hành các văn bản pháp luật chặc chẽ và cụ thể 

hơn trong việc quản lý chuyên ngành xây dựng. 

- Chủ động xây dựng thói quen cập nhật văn bản pháp luật, kiến 

nghị bãi bỏ được những quy định lỗi thời, mâu thuẫn hoặc đề xuất 

bổ sung, sửa đổi kịp thời những bấp cập của văn bản pháp luật; cần 

phải cập nhật đồng bộ, có hệ thống các văn bản do các cấp có thẩm 

quyền ban hành. 

- Kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan trực thuộc Chính 

phủ điều chỉnh lại các quy định về hệ thống thanh tra chuyên ngành 

như: Nghị định 46/2005/NĐ-CP ngày 06/4/2005 của Chính phủ về tổ 

chức hoạt động của thanh tra xây dựng; Nghị định 180/2007/NĐ-CP 

ngày 07/12/2007 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô 

thị để có chế định rõ ràng về hệ thống thanh tra chuyên ngành xây 

dựng thống nhất từ cấp thành phố, cấp huyện, cấp phường – thị trấn. 

Ban hành các thông tư hướng dẫn đối với việc tổ chức thanh tra 
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chuyên ngành xây dựng tại địa phương; nghiên cứu ban hành một số 

nghị định riêng đối với vấn đề trật tự xây dựng; 

3 . 1 . 1 8 .   Tổng hợp báo cáo 

Thường xuyên tổng hợp báo cáo về tình hình cấp phép xây 

dựng, tình hình vi phạm trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn, tỷ lệ các 

quyết định xử phạt có hiệu lực pháp luật được thi hành, thực hiện hoàn 

thành; phát huy vai trò Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp phường trong 

việc quản lý sâu sát địa bàn, quy trách nhiệm cụ thể cho các cấp ủy 

địa phương trong công tác này. 

3.1.19.  Biện pháp tuyên truyền chung 

Nhận thức của người dân đối với việc xin phép xây dựng công trình 

cần được nâng cao qua hình thức tuyên truyền từ báo đài, treo pano biểu 

ngữ tuyên tuyền, thông qua việc tăng cường tuyên truyền và phổ biến 

pháp luật cho các học sinh tiểu học trở lên; thực hiện phối hợp 

tổ chức các buổi nói chuyện, giao lưu tại các trường học về xây 

dựng, đô thị nhằm nâng cao ý thức sau này của các em đối với xây 

dựng đô thị nói riêng và pháp luật nói chung để từng bước định 

hướng thế hệ trẻ và truyền đạt lại cho người thân sống tuân thủ theo 

pháp luật, tuân thủ các quy định pháp luật về xây dựng, đảm bảo các 

quy định về quản lý quy hoạch kiến trúc để từ đó tạo nên ý thức tự 

giác ở mỗi con người cùng góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả 

quản lý đô thị. 

- Xây dựng kế hoạch hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ 

thể cho các  ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội đối 

với công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật trong nhân dân. Ngoài 

việc tổ chức các hội nghị triển khai ở xã, cấp ủy đảng, chính quyền địa 

phương cần chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể đồng loạt triển khai tới 

tất cả các chi hội ở thôn, xóm, tổ dân phố đặc biệt ở những khu 

vực còn nhiều đất nông nghiệp để phổ biến, tuyên truyền văn bản pháp 
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luật về quy hoạch đất đai, nhà ở và xây dựng, đặc biệt là chuyên sâu về tầm 

quan trọng của quy hoạch, thực hiện đúng quy hoạch, chấp hành tốt trật tự 

xây dựng với phương châm từ một người lan tỏa ra nhiều người cùng hiểu 

biết, thấy được lợi ích, tầm quan trọng của công tác này để tích cực tham 

gia phong trào chung tay xây dựng phát triển đô thị. 

- Thành lập kênh thông tin tuyên truyền không thể thiếu đó 

là qua hoạt động truyền thanh của phường liên tục phát ngày 02 buổi, 

cập nhật những quy định pháp luật về đô thị, quy hoạch, xây dựng. 

3.1.20.  Biện pháp chế tài 

- Thực hiện nghiêm xử phạt các tổ chức có liên quan đến 

công trình sai phép theo quy định: Chủ đầu tư, đơn vị thiết kế, nhà 

thầu thi công; cần có chế tài nghiêm khắc đối với các tổ chức, cá 

nhân vi phạm như: Cấm hành nghề, rút giấy phép kinh doanh, thậm 

chí có thể truy tố nếu gây hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến tài 

sản, tính mạng con người. Đưa vào một số các chế tài, quy định cứng 

khi các công trình vi phạm không tiến hành đầy đủ các quyết định xử 

phạt, tháo dỡ vi phạm. Thu hồi giấy phép xây dựng đã cấp đối với 

các trường hợp sai giấy phép xây dựng, không chấp hành quyết định 

xử phạt., thực hiện các biện pháp hạn chế quyền như đối với các 

công trình không có giấy phép xây dựng. 

- Đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, vật liệu 

xây dựng và các dịch vụ khác liên quan đến công trình vi phạm trật tự 

xây dựng phải thực hiện nghiêm chỉnh, đúng thời hạn các yêu cầu trong 

quyết định đình chỉ thi công xây dựng, quyết định cưỡng chế phá dỡ 

của cấp có thẩm quyền. Xây dựng bổ sung việc chế tài xử phạt đối 

với các đơn vị cung cấp các hạng mục hạ tầng kỹ thuật thiết yếu 

này khi không thực hiện ngừng cung cấp dịch vụ đối với những công 

trình đặc thù có tầm ảnh hưởng xấu, gây tác hại lớn đối với quy hoạch, 

bộ mặt chung của đô thị. 
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3.1.21.  Giải pháp quy hoạch - kiến trúc - không gian đô thị 

-  Tiếp tục lập và hoàn thiện các quy hoạch, đặc biệt là sự 

thống nhất về quy hoạch sử dụng đất so với các quy hoạch xây dựng, 

quy hoạch đô thị, quy hoạch phân khu; công bố rộng rãi các quy 

hoạch đã được phê duyệt để các tổ chức và cá nhân biết thực thi theo. 

-  Cần có sự liên hệ, phối hợp giữ công tác phê duyệt, điều chỉnh 

quy hoạch và cấp phép xây dựng để trành tình trạng quy hoạch đã 

duyệt, đã thay đổi nhưng đơn vị cấp phép không nắm bắt được dẫn đến 

chậm trễ hoặc sai trong việc cấp giấy phép xây dựng. Cơ quan cấp phép 

xây dựng có trách nhiệm bàn giao bản sao các giấy phép xây dựng vừa 

cấp trên địa bàn cho thanh tra xây dựng để có kế hoạch phối hợp kiểm 

tra sau cấp giấy phép xây dựng đảm bảo thời gian và hiệu quả. 

Việc xây dựng, phát triển bộ mặt đô thị đúng định hướng 

không gian đô thị đã được phê duyệt trong quy hoạch chung, quy hoạch 

phân khu, quy hoạch chi tiết và quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô 

thị là một phương diện hình thể, là mỹ quan của đô thị cần được quan 

tâm và từng bước triển khai thực hiện; đảm bảo phù hợp theo các quy 

hoạch được duyệt, các Quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch xây dựng 

(đối với khu vực hiện hữu) và theo quy định quản lý xây dựng (đối với 

các dự án khu dân cư được lập quy hoạch chi tiết); từng bước xây dựng, 

thí điểm và công nhận các tuyến đường văn minh đô thị đảm bảo các 

tiêu chí cơ bản về văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị 

và an toàn giao thông để triển khai lang rộng cho các khu vực khác. 

Đối với các khu vực quy định cụ thể về kiến trúc xây dựng, cần có 

phương án hợp lý, phù hợp với điều kiện địa phương và nhu cầu xây dựng 

của người dân; tránh việc thay đổi phương án thiết kế, ảnh hưởng đến việc 

xây dựng đồng bộ và quản lý hiệu quả; chỉ nên quản lý đối với hình thái 

kiến trúc, màu sắc bên ngoài, vật liêu sử dụng và mật độ xây dựng, không 

nên quy định quá cụ thể đối với công năng sử dụng bên trong. 
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3.1.22.  Giải pháp về nâng cao ứng dụng công nghệ 

- Nâng cao đầu tư trang thiết bị và phần cứng, phần mềm và đội 

ngủ quản lý cơ sở dữ liệu (gọi tắt là hệ thống GIS), truy suất dữ liệu 

hiện trạng qua Google Map, vv…kỹ năng sử dụng và cập nhật thành 

thạo và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và cấp 

phép xây dựng. 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc phối hợp quản lý 

giữa các đơn vị quản lý chuyên ngành liên quan. Xây dựng ngân hàng 

điện tử chuyên cập nhật, cung cấp về tình hình quy hoạch, tình hình 

cấp phép xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh, thành phố. Giúp cho đơn vị 

quản lý quy hoạch quản lý tốt quy hoạch, đơn vị cấp phép nắm bắt 

nhanh chóng tình hình quy hoạch, thanh tra xây dựng nắm bắt tình hình 

cấp phép xây dựng, tạo được sự liên hệ chặc chẽ và nhanh chóng 

giữa các đơn vị liên quan, tăng cường tính chính xác và tiết kiệm thời 

gian trong việc quản lý. 

 Kết luận chương 3 

“Quản lý kiến trúc hai bên tuyến đường Phạm Ngọc Thạch thành phố 

Thủ Dầu Một,Tỉnh Bình Dương” là cần thiết và cấp bách với những lý 

do sau: 

- Đóng góp cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh trên địa bàn, góp 

phần vào công cuộc phát triển tại địa bàn tỉnh Bình Dương. 

- Cải tạo cảnh quan khu vực. 

- Là căn cứ để quản lý đô thị hiệu quả hơn. 

- Bằng các giải pháp thiết kế trên cơ sở khoa học, xây dựng hệ 

thống xử lý và vận hành đúng kỹ thuật, các tác động tiêu cực đến môi 

trường đều không đáng kể và hoàn toàn có thể khắc phục được tạo điều 

kiện thuận lợi cho việc xây dựng dự án nói trên. 
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PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1.  Kết luận 

Quá trình nghiên cứu, đánh hiện trạng đã cho thấy tuyến đường 

Phạm Ngọc Thạch, Bình Dương là một tuyến đường có giá trị cao về 

kiến trúc, cảnh quan, hình thức kiến trúc đa dạng. Tuy nhiên, hình ảnh 

kiến trúc cảnh quan của tuyến đường hiện đang bị biến đổi  do sức ép 

nội tại và thách thức của sự phát triển cùng với những sai phạm do thiếu 

phương pháp quản lý đúng đắn. Những tồn tại và phát sinh là minh 

chứng cho sự cần thiết phải có phương án quản lý kiến trúc cảnh quan 

phù hợp với tình hình thực tiễn. 

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

phát triển đô thị, định hướng phát triển, các lý luận trong và ngoài nước 

có liên quan tới đề tài, các kinh nghiệm học hỏi trong và ngoài nước 

làm cơ sở xây dựng và hoàn thiện các giải pháp quản lý không gian, 

kiến trúc, cảnh quan tuyến đường Phạm Ngọc Thạch nhằm mục tiêu tạo 

dựng và phát huy giá trị hình ảnh kiến trúc cảnh quan đặc trưng của 

tuyến đường. 

Nghiên cứu đã chỉ rõ, để quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan 

tuyến đường Phạm Ngọc Thạch đạt được hiệu quả cao cần có một chính 

quyền quản lý tổng hợp, đồng bộ có năng lực mạnh về nhiều khía cạnh, 

có định hướng đúng đắn, nhìn xa trông rộng. Bộ phận tham mưu, các 

chuyên gia chuyên ngành có trình độ cao. Hệ thống văn bản chế tài 

mạnh, sát với điều kiện thực tế, đúng định hướng nhà nước. Hệ thống 

quản lý triển khai tại cơ sở có đủ năng lực. Ngoài ra, sự tham gia của 

cộng đồng trong công tác quản lý kiến trúc cảnh quan tuyến đường là 

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

quả. 
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 Từ đó, nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp quản lý không gian, 

kiến trúc,  cảnh  quan tuyến đường Phạm Ngọc Thạch, Bình Dương từ 

các giải pháp tổng thể đến các giải pháp cụ thể có tính khả thi và phù 

hợp với thực tiễn. 

 Với mong muốn góp phần hoàn thiện bộ mặt kiến trúc cảnh quan, 

bắt kịp với định hướng phát triển của Tỉnh, học viên xin được đưa ra 

phương hướng nghiên cứu của luận văn về giải pháp Quản lý không 

gian, kiến trúc, cảnh quan tuyến đường Phạm Ngọc Thạch. Từ nghiên 

cứu có thể lấy cơ sở để áp dụng phương thức quản lý không  gian, kiến 

trúc, cảnh quan cho các tuyến đường khác của Tỉnh Bình Dương và các 

tuyến đường có điều kiện tương đồng. 

2.  Kiến nghị 

Các cơ quan có thẩm quyền sớm phê duyệt quy hoạch chi tiết, các 

hướng dẫn thiết  kế đô thị, ban hành 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 thiết lập các chế tài phát huy sự tham gia của cộng đồng 

trong quản lý KTCQ tuyến đường. Cần xem cộng đồng là một trong 

những nguồn lực đối ứng chủ yếu với nhà nước trong việc thực thi quản 

lý một cách hiệu quả. 

Kiến nghị thiết lập các công cụ pháp lý cần thiết làm cơ sở cho việc 

giáo dục nâng cao nhận thức, điều chỉnh các quan hệ, xử lý các vấn đề 

nảy sinh trong quá trình phát triển nhanh chóng của tuyến đường. 

Những điều chinh về quân lý kiến trúc cảnh quan tuyến đường cần được 

cân nhắc kỹ lưỡng, căn cứ trên các thông tin và số liệu thực tại, tham 

khảo ý kiến phản biện của các nhà chuyên môn và cộng đồng để xác 

định hướng  đi phù hợp. 
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 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, nâng cao hiệu 

quả công tác quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan tuyến đường 

Phạm Ngọc Thạch./. 
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