
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     BỘ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HỒ CHÍ MINH 

--------------------- 

 

 

 

PHẠM NGUYÊN PHÚ 

 

 

 

 

 

CHỢ TRONG KIẾN TRÚC CẢNH QUAN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

 

 

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ KIẾN TRÚC 

 

 

 

 

 

 

TP. HỒ CHÍ MINH – 2018 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     BỘ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HỒ CHÍ MINH 

--------------------- 

 

 

 

PHẠM NGUYÊN PHÚ 

 

 

 

 

CHỢ TRONG KIẾN TRÚC CẢNH QUAN  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

Chuyên ngành : KIẾN TRÚC 

Mã số   : 60 58 01 02 

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ KIẾN TRÚC 

 

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC 

TS.KTS. VŨ THỊ HỒNG HẠNH 

 

 

 

 

TP. HỒ CHÍ MINH – 2018 



 

MỤC LỤC 

PHẦN I – LỜI MỞ ĐẦU1 

1. Lý do chọn đề tài……………………………………………………..………1 

2. Tổng quan các đề tài nghiên cứu liên quan………………..…….2 

3. Mục tiêu nghiên cứu…………………………………………………..……2 

4. Đối tượng, giới hạn đề tài nghiên cứu…………………………..….3 

5. Phương pháp nghiên cứu……………………………………………..….3 

6. Cấu trúc luận văn………………………………………………………..…...3 

7. Thuật ngữ………………………………………………………………………..3 

PHẦN II – PHẦN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU…………………………....4 

CHƯƠNG 1 - TỔNG QUAN VỀ CHỢ, VAI TRÒ CỦA CHỢ VÀ 

DÃY PHỐ CHỢ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH………………...…4 

Giới thiệu chương 1………………………………………………………………...4 

1.1 Khái niệm về chợ và quá trình hình thành ................. 4 

1.1.1 Khái niệm chợ, dãy phố chợ và không gian xung 

quanh chợ…………………………………………………...4 

1.1.2 Chợ truyền thống trên thế giới……………………5 

1.1.3 Chợ truyền thống ở Việt Nam…………………….5 

1.2 Tổng quan chợ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh . 

  ........................................................................................ 5 



 

1.2.1 Lịch sử hình thành phát triển chợ truyền thống từ 

1698 đến nay………………………………………………..5 

1.2.2 Đặc điểm sự biến đổi chợ theo quá trình phát triển 

của thành phố Hồ Chí Minh………………………………...6 

1.2.3 Vị trí và vai trò của chợ điển hình tại thành phố Hồ 

Chí Minh……………………………………………………6 

1.3 Thực trạng về chợ và không gian xung quanh chợ tại 

thành phố Hồ Chí Minh .......................................................... 6 

Giới thiệu chương 1………………………………………………………………...6 

CHƯƠNG 2 - CƠ SỞ NGHIÊN CỨU7 

Giới thiệu chương 2………………………………………………………………...7 

2.1 Cơ sở lý luận .................................................................. 7 

2.1.1 Yếu tố ảnh hưởng thiết kế kiến trúc chợ……….7 

2.1.1.1 Tính tiểu tượng và giá trị truyền thống ............. 7 

2.1.1.2 Điều kiện tự nhiên ............................................. 8 

2.1.1.3 Kinh tế, văn hóa và xã hội ................................. 8 

2.1.1.4 Trào lưu kiến trúc, vật liệu xây dựng và khoa 

học kỹ thuật ....................................................................... 9 

2.1.1 Không gian ảnh hưởng tới kiến trúc chợ truyền 

thống …………………………………………………….9 

2.1.1.1 Không gian công cộng cho phát triển du lịch ...... 

 9 

2.1.1.2 Không gian quy hoạch .................................... 10 

2.2 Cơ sở pháp lý............................................................... 10 



 

2.3 Kinh nghiệm phát triển và duy trì tổ chức không 

gian chợ truyền thống trên thế giới và Việt Nam ................ 10 

2.3.1 Bài học kinh nghiệm của một số chợ ở các nước 

trên thế giới……………………………………………….10 

2.3.1.1 Bài học về phát triển bản sắc chợ truyền thống 

để phát triển du lịch ......................................................... 10 

2.3.1.2 Bài học về mở rộng và chuyển đổi công năng 10 

2.3.1.3 Bài học về khu phố chợ ................................... 11 

2.3.2. Bài học về chợ của các đô thị trong nước……..11 

2.3.2.1 Chợ Đồng Xuân .............................................. 11 

2.3.2.2 Chợ Hội An ..................................................... 11 

2.3.2.3 Phố Tạ Hiến..................................................... 11 

Kết luận chương 2 .................................................................... 11 

CHƯƠNG 3 - MÔ HÌNH CHỢ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

…………………………………………………………..11 

Lời mở đầu chương 3……………………………………………11 

3.1 Từ đặc điểm tới những giá trị không gian kiến trúc 

chợ truyền thống thành phố Hồ Chí Minh .......................... 12 

3.1.1 Đặc điểm hinh thức kiến trúc chợ và dãy phố chợ 

qua các thời kỳ…………………………………………….12 

3.1.2 Phân nhóm theo đặc điểm hình thức kiến trúc chợ 

và dãy phố chợ qua các thời kỳ…………………………...12 

3.1.3 Sự biến đổi hình thái không gian xung quanh chợ 

truyền thống……………………………………………….12 



 

3.2 Định hướng phát triển chợ hiện nay và tương lai .... 13 

3.2.1 Bảo tồn chợ di sản……………………………….13 

3.2.2 Quản lý chợ tự phát……………………………...14 

3.2.3 Cải tạo và mở rộng chợ hiện hữu………………..14 

3.3 Mô hình chợ mới ......................................................... 14 

3.3.1 Bố cục mặt bằng tổng thể chợ và các không gian 

xung quanh chợ……………………………………………14 

3.3.2. Tổ chức các không gian sinh hoạt trong và ngoài 

chợ …………………………………………………...14 

3.3.3. Hình thức kiến trúc và các họa tiết trang trí……..15 

3.4 Bàn luận khả năng áp dụng mô hình chợ mới tại 

thành phố Hồ Chí Minh ........................................................ 15 

Kết luận chương 3 .................................................................... 15 

PHẦN III – KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ………………………………....16 

1. Kết luận…………………………………………………………………..……16 

2. Kiến nghị……………………………………………………………………...19 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

PHỤ LỤC 

 

 

 

 



 

 DANH MỤC HÌNH ẢNH 

Hình 1.01 Chợ và không gian xung quanh chợ  

Hình 1.02 Đô thị Hy Lạp cổ đại 

Hình 1.03 Đô thị La Mã cổ đại 

Hình 1.04 Chợ trong thành Trường An, thời Đường, Trung Quốc 

Hình 1.05 Đô thị thời Trung Đại 

Hình 1.06 Dự án thành phố Sandiga của Le Corbusier 

Hình 1.07 Lý luận về đơn vị láng giềng của C.Perry 1939 

Hình 1.08 Quy trình mua hàng qua mạng rất tiện lợi và tiết kiệm 

thời gian 

Hình 1.09 Chợ thời Lý vẫn phát triển và trở thành trung thâm 

thương mại lớn 

Hình 1.10 Chợ An Cựu xưa và nay 

Hình 1.11 Vị trí các Chợ ở Hà Nội xưa 

Hình 1.12 Vị trí các Chợ Sài Gòn – Gia Định xưa 

Hình 1.13 Hình thức kiến trúc chợ Bến Thành qua các giai đoạn 

Hình 1.14a Kiến trúc Chợ Tân Định và dãy phố xung quanh 

Hình 1.14b Hình ảnh không gian chợ Tân Định hiện nay 

Hình 1.15a Chợ An Đông xây dựng năm 1951 và hoạt động của chợ 

Hình 1.15b Chợ An Đông hiện nay, cải tạo lại năm 1975 

Hình 1.16 Hình ảnh lấn chiếm lề đường để kinh doanh và tình trạng 

xuống cấp của chợ tại thành phố Hồ Chí Minh 

Sơ đồ 1 Sơ đồ tóm tắt lịch sử hình thành chợ trên thế giới 

Sơ đồ 3 Sơ đồ lịch sử phát triển Chợ truyền thống ở Việt Nam 

 



 

Sơ đồ 2 Sơ đồ tóm tắt lịch sử hình thành chợ ở thành phố Hồ Chí 

Minh 

Hình 2.01 Không gian sinh hoạt và biểu tượng chợ truyền thống 

thành phố HCM 

Hình 2.02 Không gian sinh hoạt và biểu tượng chợ truyền thống ở 

nước ngoài 

Hình 2.02 Không gian sinh hoạt và biểu tượng chợ truyền thống ở 

nước ngoài 

Hình 2.03 Mối quan hệ giữa yếu tố tự nhiên-con người-kiến trúc 

Hình 2.04 Các yếu tố tác động tới không gian kiến trúc 

Hình 2.05 Quá trình phát triển đô thị thay đổi không gian chợ 

truyền thống 

Hình 2.06a Bản đồ thành phố Hồ Chí Minh năm 1896 

Hình 2.06b Bản đồ thành phố Hồ Chí Minh năm 1961 

Hình 2.06c Bản đồ thành phố Hồ Chí Minh năm 1995 

Hình 2.06d Bản đồ Tp. HCM định hướng phát triển không gian tới 

năm 2025 

Hình 2.07 Chợ truyền thống Moran ở Hàn Quốc 

Hình 2.08 Chợ nông sản Union Square nằm trên quảng trường 

Thống Nhất ở Mỹ 

Hình 2.09 Hình thức kiến trúc và cách bố trí không gian bên trong 

và ngoài khu chợ La Boqueria ở Barcelona 

Hình 2.10 Chợ Central Market Kuala Lumpur ở Malaysia 

Hình 2.11 Chợ khu phố người Tàu các nước trên thế giới 

Hình 2.12 Chợ Đồng Xuân và chợ Hội An 



 

Hình 2.13 Sự biến đổi kiến trúc phố Tạ Hiện trong quá trình lịch sử 

Hình 3.01 Sự biến đổi kiến trúc phố Tạ Hiện trong quá trình lịch sử 

Hình 3.02 Một số không gian chợ truyền thống trên địa bàn thành 

phố Hồ Chí Minh 

Hình 3.03 Các dạng kiến trúc Chợ truyền thống tại thành phố Hồ 

Chí Minh 

Hình 3.04 Hình ảnh phân bố chợ truyền thống thành phố Hồ Chí 

Minh 

Hình 3.05 Bản đồ giao thông-  mặt nước qua các năm 

Hình 3.06a Hình ảnh thay đổi không gian tại các khu chợ xưa và nay 

Hình 3.06b Hình ảnh một số kênh rạch bị lấp trên địa bàn Tp.HCM 

Hình 3.07 Bảng định lượng các định cách ứng xử đối với chợ 

truyền thống 

Hình 3.08 Không gian chợ dạng 1 và hình ảnh chợ minh họa  

Hình 3.09 Không gian chợ dạng 2 và hình ảnh chợ minh họa 

Hình 3.10 Không gian chợ dạng 3 và hình ảnh chợ minh họa 

Hình 3.11 Không gian chợ dạng 4 và hình ảnh chợ minh họa 

Hình 3.12 Không gian chợ dạng 5 và hình ảnh chợ minh họa 

Hình 3.13 Sơ đồ hình thái kiến trúc nhằm định hướng phát triển 

chợ  

Hình 3.14 Định hướng mô hình chợ mới 

Hình 3.15a Giải pháp không gian và các họa tiết, phù điêu chợ 

truyền thống 

Hình 3.15b Chi tiết hoa gió  



1 

 

PHẦN I - LỜI MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Thành phố Hồ Chí Minh gần 310 năm lịch sử hình thành, nơi 

tụ họp của các luồng di dân ở các khu vực khác tới tạo nên một nét 

văn hóa đa dạng. Loại hình chợ và không gian xung quanh chợ thay 

đổi theo sự phát triển của thành phố và gắn liền với đời sống sinh 

hoạt của người dân qua bao đời nay. Người xưa đặt tên “Bến Nghé” 

cho vùng đất này để biểu hiện cho hình ảnh trên bến dưới thuyền, là 

khu vực hoạt động kinh doanh chính của người dân; nhưng hình ảnh 

đó dần mất đi cùng với quá trình phát triển của xã hội mà thay vào 

đó là tiện nghi, văn minh ngày càng cao, nhu cầu cuộc sống của con 

người. Chợ không chỉ chiếm một vị trí quan trọng trong sự phát triển 

kinh tế, tăng trưởng kinh tế của mỗi quốc gia mà nó còn ẩn chứa bên 

trong nó một giá trị một nền văn hóa tinh thần của người dân khu 

vực. 

Trong quá trình đô thị hóa các loại hình kinh doanh mới ra đời 

như: siêu thị, trung tâm thương mại,… làm ảnh hưởng trực tiếp tới 

các ngôi Chợ truyền thống và có thể sẽ bị thay thế. Nhưng điểm khác 

biệt giữa những mô hình kinh doanh mới với chợ truyền thống là chợ 

mang lại cái hồn của đô thị, tạo nên sự gần gũi và kết nối người dân 

với nhau mà bất cứ loại hình kinh doanh mới có được. Đứng dưới 

góc nhìn là một người nghiên cứu về kiến trúc thì kiến trúc có vấn đề 

cần quan tâm hơn cả, bởi vì, công trình không chỉ để phục vụ cho 

người dân buôn bán mà còn thể hiện được hình thức kiến trúc, dấu ấn 

của một khu vực. Kiến trúc Chợ đã có dấu ấn mạnh mẽ từ lâu trong 

cuộc sống và tâm hồn của con người. Chính vì vậy, đề tài nghiên cứu 

“Chợ trong kiến trúc cảnh quan thành phố Hồ Chí Minh” đặt ra vấn 
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đề hết sức cấp thiết để hồi sinh không gian kiến trúc Chợ truyền 

thống trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

2. Tổng quan các đề tài nghiên cứu liên quan  

Trong luận văn thạc sĩ của Ngô Minh Tân (2011) với đề tài 

“Chợ truyền thống trong tổ chức nông thôn mới trong vùng Đồng 

bằng sông Cửu Long” tác giả nói lên được giải pháp tổ chức quy 

hoạch chợ và tổ chức không gian Chợ truyền thống ở đồng bằng 

sông Cửu Long.  

Trong luận văn thạc sĩ của Lý Lê Thúy Loan (2010) “Các yếu 

tố tác động đến kiến trúc mặt đứng của dãy phố chợ trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh” và luận văn thạc sĩ của Lượng Đình Trọng 

ở trường Đại học Kiến trúc Tp.HCM năm 2014 “Kiến trúc chợ 

truyền thống các quận nội Thành phố Hồ Chí Minh”, hai tác giả đều 

nghiên cứu riêng từng hình thức kiến trúc chợ, dãy phố chợ.  

Qua đó, thấy được những luận văn trước chỉ nghiên cứu về 

hình thức kiến trúc bên ngoài Chợ, hình thức kiến trúc riêng của từng 

dãy Phố Chợ mà họ không hiểu rằng giá trị truyền thống của chợ còn 

thể hiện nét văn hóa thông qua không gian sinh hoạt gắn kết với kiến 

trúc tạo nên một thể thống nhất không gian kiến trúc chợ truyền 

thống. Những giá trị văn hóa đặc thù mà Chợ để lại trong tâm hồn 

của mỗi con người và được gìn giữ qua quá trình phát triển kinh tế - 

xã hội - văn hóa của một thành phố, một quốc gia. Chính vì không 

hiểu cái cốt lõi nên những chợ truyền thống sau thế kỷ XXI xây dựng 

lên đều bị bỏ hoang và không mang lại lợi nhuận cho khu vực đó. 

3. Mục tiêu nghiên cứu 

- Xác định vai trò của chợ và khu vực xung quanh trong kiến 

trúc cảnh quan thành phố Hồ Chí Minh. 
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- Đề xuất mô hình kiến trúc chợ và tổ chức không gian xung 

quanh chợ nhằm nâng cao vai trò của chợ trong kiến trúc cảnh 

quan thành phố Hồ Chí Minh. 

 

4. Đối tượng, giới hạn đề tài nghiên cứu. 

Đối tượng nghiên cứu:  

- Chợ và không gian xung quanh chợ trên địa bàn Tp.HCM.  

Phạm vi nghiên cứu:  

- Về thời gian: Luận văn chỉ tập trung nghiên cứu từ năm 

1869 đến nay. 

- Về không gian: nghiên cứu Chợ có không gian xung quanh 

và có hình thức kiến trúc hoàn chỉnh đại điện cho một chợ 

nhất định trong bán kính đi bộ 400m – 500m. (Hình 1) 

5. Phương pháp nghiên cứu. 

Phân tích hình thức kiến trúc (AND); Phân tích hình thái 

không gian công cộng, Phương pháp so sánh lịch đại và niên đại, 

Phương pháp điều tra, khảo sát; Phương pháp nghiên cứu tài liệu và 

tổng hợp; Phương pháp mô hình hóa. 

6. Cấu trúc luận văn 

Luận văn được trình bày 80 trang, chia làm ba phần như sau: 

I. Phần mở đầu (06 trang) 

II. Phần nội dung nghiên cứu (70 trang) 

Chương 1: Tổng quan về chợ, vai trò của chợ và không gian 

xung quanh chợ tại thành phố Hồ Chí Minh (23 trang) 

Chương 2: Cơ sở nghiên cứu (22 trang) 

Chương 3: Mô hình chợ tại thành phố Hồ Chí Minh (25 trang) 

III. Kết luận và kiến nghị (04 trang) 

7. Thuật ngữ 
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PHẦN II – PHẦN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN VỀ CHỢ, VAI TRÒ CỦA CHỢ VÀ DÃY PHỐ 

CHỢ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Giới thiệu chương 1: Để đi đến nhận định và đánh giá một cách khách 

quan, toàn diện về không gian kiến trúc chợ truyền thống tại Tp.HCM, cần 

thiết phải tìm hiểu tổng quan về nguồn gốc hình thành, từ khái niệm, quá 

trình hình thành, đặc trưng không gian đến phân tích đặc điểm kiến trúc, 

quy hoạch, quá trình hình thành để xác định được những đặc điểm chung và 

vài trò của chợ truyền thống trong không gian kiến trúc xung quanh. Đó 

chính là nội dung nghiên cứu của chương I, để có cách nhìn tổng quan nhất 

về đối tượng nghiên cứu. 

1.1 Khái niệm về chợ và quá trình hình thành 

1.1.1 Khái niệm chợ, dãy phố chợ và không gian xung 

quanh chợ 

Chợ, dãy phố chợ và không gian xung quanh chợ biểu hiện cho 

không gian kiến trúc cảnh quan chợ hay không gian kiến trúc Chợ 

truyền thống. Chợ truyền thống là một không gian cộng đồng nó 

được thể hiện rõ nét nhất qua không gian xung quanh chợ đầy tính 

nhân văn khác. Cách thức tổ chức sản xuất, kinh doanh, mua bán do 

mỗi cộng đồng làng, huyện,… nói riêng quy định, do đó mỗi không 

gian chợ lại mang những nét đặc trưng riêng của cộng đồng đó. Chợ 

không chỉ là nơi mua bán, đó còn là nơi giao lưu, gặp gỡ giữa những 

con người thân quen và phần lớn họ cùng sống trong một cộng đồng 

khu vực nhất định. Hình thức hoạt động của chợ tryền thống được 
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biểu hiện rõ nhất qua mối quan hệ giữa nhà lồng chợ, dãy phố chợ và 

không gian xung quanh chợ mà tác giả đang nghiên cứu. (Hình 1.01) 

1.1.2 Chợ truyền thống trên thế giới (Hình 1.02 - 1.08) 

Trong quá trình phát triển lịch sử chợ được hình thành qua các 

thời kỳ: Thời kỳ nông nghiệp và tiền công nghiệp; Thời kỳ công 

nghiệp (1780-1950); Thời kỳ hậu công nghiệp (1950-đến nay) và 

bùn nỗ hệ thống mạng Internet. (Sơ đồ 1) 

1.1.3 Chợ truyền thống ở Việt Nam (Hình 1.09, 1.10) 

Chợ hình thành theo quá trình mở mang bở cỏi của nhà 

Nguyễn từ Bắc vào Nam. Đầu tiên là chợ ở Hà Nội chủ yếu là họp 

chợ trời, chợ phiên trên quảng trường, tiếp theo là hình thức chợ theo 

kiểu khu phố dọc theo sông Hương ở Huế và sau đó hai loại hình này 

được dân di cư mang vào Sài Gòn là hình thức không gian chợ 

truyền thống trên bến dưới thuyền. (Sơ đồ 2) 

1.2 Tổng quan chợ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

1.2.1 Lịch sử hình thành phát triển chợ truyền thống từ 

1698 đến nay (Hình 1.11 - 1.15a,b) (Sơ đồ 3) 

Giai đoạn trước Pháp năm 1859: chợ nằm ngoài cổng thành 

và hình thành dọc theo sông Sài Gòn và kênh, rạch. 

Giai đoạn Pháp thuộc từ 1860 đến 1954: giai đoạn đầu chợ 

biểu hiện đậm nét trên bến dưới thuyền, sau năm 1900 chợ bắt đầu 

xây dựng lại ở khu vực trung tâm với kết cấu kiên cố. 

Giai đoạn từ năm 1954 đến 1975: phát triển mạnh loại hình 

phố chợ, cửa hàng tạp hoá; xuống cấp nặng nề chợ kiên cố do 

chiến tranh và hình thành quá trình giao thoa của nhiều hình thức 

kiến trúc. 

Giai đoạn từ năm 1975 đến nay: kinh tế bao cấp, chợ biến 

thành các khu dân nghèo. Xây dựng lại những chợ xuống cấp, bắt 
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đầu xuất hiện loại hình kinh doanh mới như siêu thị, trung tâm 

thương mại,... 

1.2.2 Đặc điểm sự biến đổi chợ theo quá trình phát 

triển của thành phố Hồ Chí Minh 

Quá trình phát triển không gian chợ truyền thống luôn nằm 

trong sự phát triển của tổng thể nơi định cư của cư dân, hình thành 

theo cách tự phát do nhận thức của con người trong cuộc sống sinh 

hoạt hằng ngày. Kiến trúc ngày càng đổi mới mang lại màu sắc mới 

cho kiến trúc cảnh quan đô thị nhưng hình thức kinh doanh, sinh hoạt 

truyền thống của chợ vẫn còn tồn tại.  

Các công trình chợ sau này chỉ chú trọng vào công năng và không 

gian sử dụng của nó, hình thức kiến trúc đơn giản hoá làm mất đi 

những giá trị kiến trúc và không chú trọng tới không gian xung 

quanh chợ. 

1.2.3 Vị trí và vai trò của chợ điển hình tại thành phố Hồ Chí 

Minh 

Chợ cũ có vai trò lớn trong công cuộc phát triển kinh tế của 

thành phố trên các mặt: thương mại, dịch vụ, ... Là nguồn thu nhập 

chính hầu hết dân nghèo, một biểu tượng văn hóa, nơi giữ gìn bản 

sắc văn hóa, kéo theo sự hình thành và phát triển của các ngành nghề 

sản xuất. Nơi cung ứng và tiêu thu ̣hàng hóa chủ yếu taị các vùng lân 

cận và là nhân tố thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng trên điạ bàn thành phố. 

1.3 Thực trạng về chợ và không gian xung quanh chợ tại thành 

phố Hồ Chí Minh (Hình 1.16) 

Hiện nay, các chợ truyền thống thường nằm ở khu vực trung 

tâm của các quận và xuất hiện thêm những chợ tự phát xuất hiện ở 

khắp nơi làm mất thẩm mỹ không gian kiến trúc thành phố. 
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Kết luận chương 1 

Bản đồ quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 cũng 

không đề cập đến việc xây dựng Chợ mới mà thay vào đó là hàng 

loạt siêu thị, cửa hàng tạp hóa tổng hợp và trung tâm thương mại lớn 

được hình thành, đầu tư với kinh phí rất cao. Nhưng với những phân 

tích của tác giả ở trên, chúng ta có thể thấy được Chợ có vai trò lớn 

đối với nền kinh tế và cả nguồn lao động của cư dân thành phố. Trên 

con đường đi tìm lại bản sắc đô thị, cũng chính là hồi sinh không chỉ 

chợ truyền thống mà còn cả không gian xung quanh nó để tạo nên 

một thể thống nhất, gắn chặt nhau và không thể tách ròi khỏi đô thị. 

Có thể nói, chợ đã hoàn thành vai trò lịch sử của mình và sự phát 

triển mạng lưới chợ chính là sự hỗ trợ cho sự hình thành và phát triển 

của các loại hình này.  

CHƯƠNG 2 

CƠ SỞ NGHIÊN CỨU 

Giới thiệu chương 2: Để phân tích, nhận định về một kiến trúc và không 

gian xung quanh nó nhất thiết phải dựa trên những cơ sở khoa học về quy 

hoạch, kiến trúc và những yếu tố khác tác động lên thể loại công trình 

này… sau đó là những bài học kinh nghiệm phát triển không gian kiến trúc 

chợ ở nước ngoài và Việt Nam để có thể đưa ra những định hướng khách 

quan nhất. 

2.1 Cơ sở lý luận  

2.1.1 Yếu tố ảnh hưởng thiết kế kiến trúc chợ 

2.1.1.1 Tính tiểu tượng và giá trị truyền thống  

Đối với khu đô thị trung tâm, cái mà người ta nhớ đến nhất là 

công trình kiến trúc có nhiều dấu ấn trong phát triển lịch sử. Khi có 
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người nói tới “Hòn ngọc Viễn Đông” là người ta lại nhớ tới Sài Gòn 

xưa và biểu tượng của thành phố chính là Chợ Bến Thành. Người 

dân ở thành phố rủ nhau qua khu người Hoa mua sắm thì người ta lại 

nghĩ ngay tới chợ Bình Tây, ngôi chợ của các thương nhân và cộng 

đồng người Hoa ở khu vực đó từ lúc thành lập Sài Gòn.(hình 2.01) 

Những giá trị kiến trúc truyền thống này đã in sâu và trở thành 

một bộ phận không thể thiếu trong cuộc sống của người dân và được 

thể hiện qua không gian kiến trúc chợ truyền thống. Thông qua việc 

tham quan và mua hàng ở chợ người ta hiểu sâu hơn về lối sống nề 

nếp, gia phong của cha ông, phong tục, lễ hội, những văn hóa đậm đà 

bản sắc dân tộc không chỉ ở Việt Nam mà còn các nước khác trên thế 

giới. (Hình 2.02) 

2.1.1.2 Điều kiện tự nhiên -  khoa học kỹ thuật 

Với khí hậu nhiệt đới, việc bố trí không gian chức năng chợ tại 

thành phố Hồ Chí Minh có độ mái dốc vừa phải lợp ngói hoặc đối 

với tình hình hiện nay là dùng các loại mái tôn, các cửa sổ trời lấy 

gió và hành lang biên để thông thoáng và che nắng cho các tiểu 

thương bên trong, chiều cao của không gian mái gấp 3-4 lần chiều 

cao sử dụng của các quầy sạp hàng, khoa học – kỹ thuật là phương 

tiện để thực hiện mục đích của kiến trúc, thoả mãn yêu cầu thích 

dụng và thẩm mỹ của con người.  (Hình 2.03) 

2.1.1.3 Kinh tế, văn hóa và xã hội 

Nền kinh tế thành phố có sự chuyển biến lớn khi người dân 

Việt bỏ nền kinh tế nông nghiệp chuyển sang các ngành thương 

nghiệp, thủ công nghiệp học hỏi từ các thương nhân người Hoa. Với 

nhận thức mới đó thành phố trở thành kinh tế năng động và hấp dẫn, 

buộc các cơ sở hạ tầng phải phát triển tương ứng với quy mô và đáp 

ứng được các nhu cầu lớn trong tương lại. Tiếc thay sự phát triển đó 
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đến nay hầu như không đồng bộ và thiếu tính định hướng cho công 

trình chợ truyền thống. Cùng với những thay đổi của xã hội làm thay 

đổi các hình thái kiến trúc cũng như không gian hình thành kiến trúc. 

Một dân tộc đã trải qua nhiều tiến trình lịch sử tạo nên bản sắc đậm 

đà tính dân tộc, từ văn hóa vật thể tới phi vật. (Hình 2.04) 

2.1.1.4 Trào lưu kiến trúc, vật liệu xây dựng 

Khi người Pháp đặt chân lên Sài Gòn họ đã mang kiến trúc 

phương Tây áp đặt lên kiến trúc truyền thống, sự du nhập qua các 

nhà quy hoạch và kiến trúc sư người Pháp tạo nên sự giao lưu văn 

hoá thể hiện rõ nhất qua kiến trúc Chợ truyền thống. Nó được xem 

như sự cộng sinh của các loại hình kiến trúc đương đại, tạo ra sự 

chuyển hóa các phong cách kiến trúc qua các thời gian lịch sử (sẽ 

được phân tích kỹ ở chương 3) và biểu hiện rõ nhất chủ yếu ở hình 

thức mặt đứng. (Hình 2.05) 

2.1.1 Không gian ảnh hưởng tới kiến trúc chợ truyền 

thống 

2.1.1.1 Không gian công cộng cho phát triển du lịch 

Từ kinh nghiệm thực tiễn khi đến thăm quan một thành phố 

hay địa phương nào đó thì ngoài việc đến vô vàn các điểm hấp dẫn, 

họ tiêu tốn nhiều tiền và thời gian nhất để đến chợ truyền thống địa 

phương vì chợ là nơi thể hiện văn hóa gần gũi với thói quen mua 

sắm, trò truyện. Ngoài ra, người ta còn xem việc đi chợ truyền thống 

là một thú vui tao nhã, là nơi tham quan, ăn uống giải trí, thư giãn. 

Những không gian sinh hoạt đó chính là quảng trường, con phố và 

các dãy nhà ở phố chợ.  Nắm được yếu tố đó mà chợ truyền thống 

ngày càng phát triển những không gian giao tiếp, không gian mua 

bán ngày và đêm. Chính những không gian này quảng bá bản sắc văn 

hóa của khu vực cho khách du lịch trong và ngoài nước. 
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2.1.1.2 Không gian quy hoạch 

Thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua nhiều lần quy hoạch các 

khu trung tâm kinh doanh và trung tâm hành chánh. Nhưng trong quá 

trình đó đã xảy ra tình trạng làm mất đi ranh giới phân khu, các trung 

tâm thương mại phát triển mạnh dần lấn vào cả các trung tâm hành 

chánh tạo nên sự nhọc nhằn trong đô thị. Yếu tố quy hoạch không 

gian đô thị tác động đến sự hình thành và phát triển các chợ truyền 

thống và dãy phố chợ như: xây dựng cơi nới, lấn chiếm, phát triển 

buôn bán nhỏ dọc hai bên đường, kiến trúc lộn xộn không theo 

phong cách nào. (Hình 2.06a, b, c, d) 

2.2 Cơ sở pháp lý 

Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND ngày 12/02/2009 của 

UBND.TPHC. Quyết định số 17/2007/QĐ-BCT ngày 31/12/2007 

của Bộ công thương. Quyết định số 94/2008/QĐ-UBND ngày 26/12 

năm 2008 của UBND TPHCM. Đồ án quy hoạch của Niken Sekkei 

năm 2012, “Quy chế quản lý không gian, kiến trúc cảnh quan đô thị 

khu trung tâm hiện hữu thành phố Hồ Chí Minh”.  

2.3 Kinh nghiệm phát triển và duy trì tổ chức không gian chợ 

truyền thống trên thế giới và Việt Nam 

2.3.1 Bài học kinh nghiệm của một số chợ ở các nước 

trên thế giới 

2.3.1.1 Bài học về phát triển bản sắc chợ truyền thống 

để phát triển du lịch 

Chợ Moran ở thành phố Seongnam, Hàn Quốc. (Hình 2.07) 

Chợ nông sản Union Square ở New York, Mỹ. (Hình 2.08) 

2.3.1.2 Bài học về mở rộng và chuyển đổi công năng 

Khu chợ La Boqueria ở Barcelona, nằm cạnh ga tàu điện ngầm 

"Liceu", nay có tê là Las Ramblas.  (Hình 2.09) 
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Chợ Central Market Kuala Lumpur ở Malaysia. (Hình 2.10) 

2.3.1.3 Bài học về khu phố chợ  

Chợ Vancouver, là khu chợ Tàu lớn nhất Canada. (Hình 2.11) 

Khu chợ đêm Temple Street ở Hồng Kông. (Hình 2.11)  

2.3.2. Bài học về chợ của các đô thị trong nước 

2.3.2.1 Chợ Đồng Xuân (Hình 2.12) 

2.3.2.2 Chợ Hội An (Hình 2.12) 

2.3.2.3 Phố Tạ Hiến (Hình 2.13) 

Kết luận chương 2 

Quy mô chợ và dãy phố chợ chịu ảnh hưởng nhiều đối với quá 

trình đô thị hóa còn không gian xung quanh chợ thì chịu ảnh hưởng 

nhiều trong quá trình hình thành bản sắc văn hóa của từng khu vực. 

Những yếu tố văn hóa, chính trị, kinh tế của địa phương đã làm nên 

sự khác biệt của những không gian kiến trúc chợ. Từ sự khác biệt đó, 

học viên đã tìm hiểu và đưa ra những bài học thực tiễn theo hướng 

phát triển không gian kiến trúc chợ truyền thống, đồng thời cũng so 

sánh với những chợ điển hình ở Việt Nam để tạo nên cơ sở khoa học 

cho việc đưa ra mô hình phát triển có thể áp dụng được ở Thành phố 

Hồ Chí Minh. Đây chính là mục đích chính của luận văn. 

CHƯƠNG 3 

MÔ HÌNH CHỢ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Lời mở đầu chương: Từ những cơ sở chương 2, chương 3 sẽ nhận diện hình 

thức kiến trúc chợ và không gian xung quanh chợ, sẽ có những vấn đề 

không thể khắc phục, nhưng cũng có những vấn đề hoàn toàn có thể áp 

dụng những giải pháp về quy hoạch – kiến trúc để can thiệp, cải tạo, khắc 

phục, giảm bớt những tác động xấu của những khuyết điểm này, và đưa ra 

những ứng xử cho sự gắn kết chợ và không gian xung quanh nó thành một 
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thể thống nhất không tách rời được. Để từ định hướng giải pháp chung cho 

mô hình mới cho chợ truyền thống sau này và tương lai, cuối cùng là bàn 

luận những định hướng đó và cách thực thiện nó như thế nào. 

3.1 Từ đặc điểm tới những giá trị không gian kiến trúc chợ 

truyền thống thành phố Hồ Chí Minh 

3.1.1 Đặc điểm hình thức kiến trúc chợ và dãy phố chợ 

qua các thời kỳ 

Hình thức kiến trúc khu vực chợ có nhiều thay đổi cùng với 

từng giai đoạn, mỗi giai đoạn lịch sử khác nhau ứng với bộ máy 

chính trị khác nhau ảnh hưởng tới quy mô, độ cao, hình thức kiến 

trúc tạo nên một sự hòa nhập hỗn độn. Nhưng trải qua nhiều quá 

trình phát triển, giá trị kiến trúc chợ vẫn giữ được, thể hiện qua hình 

thức bên ngoài, cấu trúc chịu lực, vật liệu và các chi tiết hoa văn,… 

và góp phần ảnh hưởng tới kiến trúc của dãy nhà phố chợ. Quá trình 

biến đổi đó được thể hiện qua hình ảnh tóm tắt. (Hình 3.01, 3.02) 

3.1.2 Phân nhóm theo đặc điểm hình thức kiến trúc chợ 

và dãy phố chợ qua các thời kỳ 

Các dạng kiến trúc dãy phố chợ ứng với 5 dạng kiến trúc chợ 

truyền thống. (Hình 3.03) 

3.1.3 Sự biến đổi hình thái không gian xung quanh chợ 

truyền thống  

Để nhận biết được sự biến đổi không gian kiến trúc xung 

quanh chợ qua các thời kỳ lịch sử thì phương pháp hiệu quả nhất là 

phân chia các giai đoạn lịch sử để đánh giá sự thay đổi hệ thống kênh 

rạch và giao thông ảnh hưởng trực tiếp tới hình thái không gian kiến 

trúc chợ truyền thống. (Hình 3.04, 3.05, 3.06a,b)  
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Tiếp theo, dựa vào những đặc điểm hình thái phát triển không 

gian đô thị, tác giả chia ra làm 2 nhóm tổ chức không gian chợ 

truyền truyền thống. (Hình 3.07) 

Nhóm chợ gắn liền với kênh, rạch:  

 Dạng 1: Quảng trường phía trước và sau chợ - Nhà lồng 

chợ có 3 mặt giáp đường, một mặt giáp sông (Thời kỳ 

trước và sau Pháp) (Hình 3.08) 

 Dạng 2: Quảng trường chia cắt thành hai không gian chợ 

và nằm cạnh kênh (Thời kỳ Pháp - VNCH) (Hình 3.09) 

Nhóm chợ khu vực trung tâm không gắn liền với kênh, rạch:  

 Dạng 3: Nhà lồng chợ tiếp giáp với 4 con đường có quảng 

trường trước và sau (Thời kỳ CNCH) (Hình 3.10) 

 Dạng 4: Nhà lồng chợ tiếp giáp với 4 con đường, không có 

quảng trường (Thời kỳ VNCH – Độc Lập) (Hình 3.11) 

 Dạng 5: Không có nhà lồng chợ, bãi đất trống hoặc trong 

con hẻm hai đầu là đường lớn (Thời kỳ độc lập) (Hình 

3.12) 

Việc phân tích này giúp cho chúng ta hiểu được không gian 

kiến trúc chợ truyền thống để đưa ra hướng giải quyết đúng với bản 

chất không gian sinh hoạt chợ và phố chợ. (Hình 3.13) 

3.2 Định hướng phát triển chợ hiện nay và tương lai(Hình 3.14) 

3.2.1 Bảo tồn chợ di sản 

Việc bảo tồn và phát huy chợ có giá trị văn hóa không gây ra 

sự tranh chấp giữa các khu chức năng buôn bán, các không gian 

trong và ngoài chợ. Việc bảo tồn không chỉ là sửa chữa lại chợ tryền 

thống và quảng bá, tuyên truyền những giá trị văn hóa địa phương 

nhằm phát triển du lịch và giữ lại cái hồn cho thành phố. Những chợ 

thuộc trong nhóm bảo tồn như: chợ Bình Phước, chợ Hòa Bình, 
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…đều là những chợ có không gian văn hóa truyền thống Thành phố 

Hồ Chí Minh.  

3.2.2 Quản lý chợ tự phát 

Chợ tự phát là người nhập cư nghèo nên cứ dẹp chỗ này chợ 

lại mọc nơi khác. Bản chất của nó cũng là chợ trời hay chợ phiên 

hoạt động vào khoảng thời gian ngắn. Vì thế, sử dụng những khoảng 

đất trống chẳng hạn như quảng trường chợ, con phố chợ,… gần 

những chỗ chợ tự phát, để phát triển các không gian sinh hoạt về 

đêm, các lễ hội hoặc chợ cuối tuần để tạo nên màu sắc đa dạng cho 

thành phố. 

3.2.3 Cải tạo và mở rộng chợ hiện hữu 

Hầu hết những chợ này đều mới xây mà bị xuống cấp do tình 

trạng nhồi nhét các sạp hàng vượt quá khả năng phục vụ ở tầng trệt 

gây tình trạng xuống cấp nhanh. Tận dụng tối đa những không gian 

bị bỏ hoang, lôi kéo những tiểu thương cơi nới ra lòng lề đường lên 

tầng trên, cùng với đó là những giải pháp kiến trúc kết nối trực tiếp 

người bán và người mua. 

3.3 Mô hình chợ mới 

3.3.1 Bố cục mặt bằng tổng thể chợ và các không gian 

xung quanh chợ 

Giải pháp bố cục mặt bằng tổng thể không chỉ tạo nên sự thống 

nhất về các không gian chợ, nhà lồng chợ và dãy phố chợ mà còn  

xác định đúng vị trí của chợ để tạo nên một quy hoạch hài hòa với 

không gian đô thị. (Hình 3.14)  

3.3.2. Tổ chức các không gian sinh hoạt trong và ngoài 

chợ 

Việc bố trí không gian mua bán trong chợ cũng như bên ngoài 

chợ lúc chợ đêm hoặc phiên chợ được tổ chức, đều tạo mục đích là 
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kích thích người dân mua sắm. Sử dụng hình thức bố cục phân tán từ 

lõi hoặc trục trung tâm. (Hình 3.15a) 

3.3.3. Hình thức kiến trúc và các họa tiết trang trí 

Tạo ra sự đồng nhất hình thức kiến trúc của chợ và dãy phố 

chợ, thể hiện sự hài hòa theo phương vị ngang bốn mặt phố chợ, tỉ lệ 

hình khối phải tương ứng với tỉ lệ chiều cao công trình. Chiều cao 

của chợ và dãy phố chợ cân đối nhau, cùng với việc sử dụng các họa 

tiết, phù điêu, bông gió và những đường nét kiến trúc sẽ tạo nên sự 

gắn kết, cảm giác gần gũi trong không gian chợ truyền thống. (Hình 

3.15b) 

3.4 Bàn luận khả năng áp dụng mô hình chợ mới tại thành phố 

Hồ Chí Minh 

Lật ngược lại định hướng phát triển chợ mở mục 3.2, để làm rõ 

giá trị nào đã làm cho chợ truyền thống không bị mất đi dù các loại 

hình kinh doanh hiện đại có lấn áp tới mức nào đi chăng nữa. Sau đó, 

đưa ra từng bước để thực hiện được mô hình chợ mới vào trong thực 

tiễn thành phố Hồ Chí Minh. 

Kết luận chương 3 

Từ những nghiên cứu trên sẽ làm tiền đề cho việc giữ gìn nét 

đặc sắc của chợ truyền thống qua giải pháp bảo tồn, cải tạo và quản 

lý xu hướng phát triển chợ tự phát đúng với nét văn hóa và sinh hoạt 

hằng ngày của người dân. Những tồn tại đó đã góp phần chứng minh 

rằng siêu thị, trung tâm thương mại sẽ không thể thay thế hoàn toàn 

được mô hình chợ truyền thống mà nó chỉ lấn áp tới lúc khi mà mô 

hình chợ truyền thống mới ra đời sẽ nắm lại vị thế của nó trong quá 

trình đô thị hóa.
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PHẦN III – KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Từ sau năm 1975 tới nay, dân số tại thành phố Hồ Chí Minh 

tăng lên rất cao đã dẫn đến tình trạng đắp kênh rạch, lấn chiếm đất để 

ở xảy ra ở khắp các quận lân cận, đặc biệt tại các quận trung tâm 

người dân lấn chiếm những khoảng đất trống ở các khuôn viên công 

trình công cộng, bán công cộng. Kéo theo đó là việc đề xuất các 

phương án quy hoạch nhằm mở rộng đất, cải tạo không gian ở mà 

quên đi không gian sinh hoạt, phục vụ công cộng, càng bị bóp nhỏ 

lại, điển hình là chợ truyền thống. Cùng với đó là nhu cầu về hàng 

hóa, thực phẩm sinh hoạt hàng ngày của người dân tăng quá nhanh 

đã dẫn đến việc lấn chiếm lòng lề đường, hình thành các sạp tự phát, 

tăng hiệu suất phục vụ của chợ cho người dân làm các không gian 

chợ xuống cấp trầm trọng, chợ tự phát hình thành ở khắp nơi gây ô 

nhiễm môi trường và làm mất mỹ quan đô thị. Dẫn đến tình trạng các 

chợ sau này xây dựng 2 tầng ở giai đoạn này thì tầng 2 không hoạt 

động và các chợ xây dựng hiện nay đều chịu chung một kết quả là 

kinh doanh giảm sút, bỏ trống và lãng phí kinh phí đầu tư của nhà 

nước.  

Hơn 310 năm lịch sử, thành phố Hồ Chí Minh đã trãi qua 

nhiều biến cố, và chịu nhiều ảnh hưởng trực tiếp cũng như gián tiếp 

quá trình hình thành chợ truyền thống từ phong cách kiến trúc đến 

qui mô xây dựng chợ nhưng những giá trị văn hóa sinh hoạt của 

người dân cũng được gìn giữ tới ngày hôm nay. Thể hiện rõ nhất qua 

ba thế kỷ, thế kỷ thứ 18 từ chợ có hình thức kiến trúc đơn giản mái 

dốc, trông 4 phía, quảng trường rộng cho các giờ họp chợ, phiên họp 

chợ đông đúc hình ảnh trên bến dười thuyền ai có mặt hàng gì thì 
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bán mặt hàng đó, sang sẻ số lượng hàng hóa cho nhau để bán hết 

trong ngày đến khi việc họp chợ chỉ còn là các không gian nhỏ, được 

phân chia bởi các lưới cột các sạp hàng chen chút nhau, sạp người 

này che khuất sạp người khác, dùng các biển hiện to nhỏ khác nhau, 

hình thức kiến trúc bên ngoài thì che kín hết chỉ chừa các lối đi nhỏ 

thông qua các quầy sạp, không còn hình thức chợ phiên tổ chức ở 

quảng trường nữa ở thế kỷ 20. Vì thế, chợ truyền thống có quy mô 

nào dù lớn hay nhỏ thì chợ truyền thống cũng không thể thiếu trong 

đời sống của người dân nó chỉ chuyển từ hình thức này sang hình 

thức khác và dần dần chịu ảnh hưởng nặng về việc thay thế bằng các 

siêu thị trung tâm thương mại có tiện nghi, văn minh và hiện đại hơn 

phát triển mạnh trong giai đoạn hiện nay. 

Tuy vậy, những ngôi chợ truyền thống đều có những không 

gian đặc thù riêng qua từng giai đoạn do yếu tố kinh tế chính trị, 

khoa học kỹ thuật chi phối không chỉ riêng ở thành phố Hồ Chí Minh 

mà ở cả nước. Từ các phương pháp phân dạng phong cách kiến trúc, 

phân tích đánh giá hình thái không gian kiến trúc chợ truyền thống 

đã giúp cho chúng ta xác định vai trò chợ truyền thống điển hình cho 

một dạng phong cách kiến trúc đều mang một giá trị về lịch sử, thẩm 

mỹ, sử dụng, tiềm năng và lợi thế riêng. Từ đó đưa ra các hướng cải 

tạo không gian, hình thức kinh doanh bằng các phương án mặt bằng 

tổng thể, phân luồng giao thông, bố trí các bãi đậu xe, các định 

hướng giải phóng sự tập trung khách hàng ở tầng trệt,… và các 

huớng ứng xử theo mức độ định lượng sẽ phù hợp và có tính nhất 

quán hơn. Vì không hiểu được những đặc điểm của chợ truyền thống 

nên các chợ xây dựng từ thế kỷ 20 ở thành phố đều bị tình trạng bỏ 

hoang, chợ mà có hàng rào cao tường, có cổng chợ giống như trường 
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học, không có quảng trường lớn thu hút người dân tụ tập,… Người 

dân thích đến chợ không những vì hàng hóa, thực phẩm tươi ngon đủ 

các thể loại mà họ đến chợ vì văn hóa ứng xử, lời mời chào của các 

tiểu thương bán hàng mà không bất cứ siêu thị hay trung tâm thương 

mại nào có. Nói đến chợ truyền thống người ta nghĩ ngay đến hình 

thức kiến trúc mang tính biểu tượng, tính nhận diện cao, mà còn nói 

đến không gian xung quanh chợ, dãy phố chợ đã phần nào tạo nên sự 

gắn kết cộng đồng bằng các sinh hoạt công cộng như là nơi họp chợ 

phiên, chợ đêm và các lễ hội truyền thống được tổ chức vào các ngày 

trong năm. Đó chính là những lý do tại sao chợ đến thời kỳ hiện đại 

này, không chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh mà cả những nước rất phát 

triển về các hình thức thương mại kinh tế, du lịch vẫn còn giữ lại 

không khí sinh hoạt ở chợ truyền thống. 

 Tóm lại, chính những đặc trưng không gian sinh hoạt trong và 

ngoài chợ truyền thống gắn kết chặt chẽ với nhau đã giúp cho nó vẫn 

tồn tại trong quá trình đô thị hóa nhanh mà không bị lãng quên. Khi 

cải tạo hay kiến tạo ra kiến trúc chợ bắt kiệp với thời đại mới thì 

đừng chú trọng quá vào cái xác hình thức bên ngoài mà hãy cố gắng 

tạo ra cái hồn của nó bằng sự gắn kết nó với không gian xung quanh 

và giữ lại cái hồn của chợ. Luận văn đã đưa ra những hướng mở khác 

nhau làm tiền đề cho các đề xuất các phương án mới trong việc cải 

tạo và phát triển các chợ truyền thống tại thành phố Hồ Chí Minh nói 

riêng và Việt Nam nói chung. Mặc dù vậy, nghiên cứu này hy vọng 

những đề xuất nêu trên sẽ đóng góp phần nào cho việc xây dựng và 

hoạch định các chính sách hiệu quả và thiết thực hơn nữa về bảo tồn, 

cải tạo và phát triển mô hình chợ truyền thống mới tại Việt Nam. 
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2. Kiến nghị 

Dựa trên kết quả nghiên cứu đã đạt được, định hướng các hình 

thức không gian kiến trúc chợ truyền thống có thể mang ra đánh giá, 

trao đổi và so sánh với những phân tích, ý kiến riêng của các chuyên 

gia và những cuộc hội thảo về chợ truyền thống để có những góc 

nhìn đa dạng hơn, tăng cường tính khách quan hơn cho những tranh 

luận về các vấn về đập phá chợ giải tỏa chợ, chợ cóc và chuyển đổi 

thành siêu thị, trung tâm thương mại để tạo nên văn minh và mỹ 

quan đô thị.  

Giải pháp quy hoạch – kiến trúc chợ đã được nêu ra cần đóng 

góp ý kiến và có sự tham gia của các hội đồng tiểu thương, các cấp 

quản lý và nhân dân để có được cái nhìn chung, dữ liệu tổng hợp từ 

hiện trạng chợ truyền thống để đưa ra nhiều đề xuất giải pháp và 

chọn một đề xuất hợp với thực tiễn phát triển nhất và cùng nhau triển 

khai phương án đó một cách tốt nhất và có tính thực tế cao nhất. Với 

những tìm hiểu đặc trưng kiến trúc chợ truyền thống, những bài học 

từ các nước phát triển Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ dù không tương 

đồng về kinh tế văn hóa nhưng để có một tầm nhìn xa hơn về lợi ích, 

thể hiện tính nhân văn, nhanh chóng tạo không gian cho chợ truyền 

thống, phố chợ, không gian xung quanh những tuyến đường cho 

người bán hàng rong, dành những quỹ đất thích đáng cho chợ truyền 

thống ngay từ khu quy hoạch sử dụng đất cho các khu đô thị mới. 

Chính việc đưa ra những tiêu chí, đặc điểm nhận diện, những nguyên 

tắc bố cục chung, những chỉ dẫn thiết kế cho mô hình kiến trúc chợ 

hiện đại đạt được hiểu quả nhất mà không làm mất đi yếu tố bản sắc 

văn hóa địa phương là một xu hướng kiến trúc phát triển mạnh trong 

tương lai ở bất kỳ thể loại công trình công cộng nào. 
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Ban quản lý chợ truyền thống cần có những chính sách nới rộng 

hơn cho thương nhân và những giải pháp tháo gỡ nhanh các vướng 

mắc, nút thắt hiện nay và lấy doanh nghiệp (hội thương nghiệp) làm 

trọng tâm tự quyết định mọi việc kinh doanh của chợ làm động lực 

phát triển chứ không thể giữ cơ chế bao cấp nhà nước quản lý mãi. 

Cần nâng cấp, sửa chữa cơ sở hạ tầng tại chợ phù hợp, bảo đảm sự đi 

lại thông thoáng, mua bán thuận tiện; tăng cường quản lý, kiểm tra 

giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm; xây dựng văn hóa kinh doanh 

văn minh, lịch sự. Bên cạnh đó, cần nâng cao năng lực của ban quản 

lý chợ hiện có và có hướng chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp 

hoặc hợp tác xã kinh doanh, quản lý nhằm nâng cao chất lượng hoạt 

động. Mỗi chủ đầu tư phải có trách nhiệm cho riêng mình để phát 

triển chợ và được hỗ trợ mà trong quá trình hoạt động. Nhưng nếu 

chủ đầu tư doanh nghiệp không tuyên truyền, quảng cáo và phát triển 

kinh doanh và mang lại lợi chuận cho các tiểu thương, thiếu năng lực 

quản lý thì thành phố sẽ thu hồi quyền quản lý khai thác chợ, tiếp tục 

quay lại tái đấu thầu khác tốt hơn. Trong thực tế, mô hình xã hội hóa 

quản lý chợ truyền thống và phát triển song hành với các kênh phân 

phối khác đã được thực hiện và cho hiệu quả tốt như chợ tự phát ở 

ngã tư Bốn Xã quận Bình Tân,… Vì vậy, chợ truyền thống cần phải 

cải tổ mạnh mẽ, xây dựng văn hóa kinh doanh văn minh, lịch sự, đáp 

ứng nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao của người tiêu dùng.
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PHỤ LỤC 

 Hội chợ triễn làm quốc tế thực phẩm và đồ uống 

Việt Nam 

Tổ chức trong khoảng từ 08/08 đến 11/08 hàng năm. Hội chợ 

là một hoạt động xúc tiến thương mại của các ngành Công thương 

Việt Nam, trưng bày và giới thiệu các sản phẩm: thực phẩm chế biến, 

đồ uống, dịch vụ cung ứng khách sạn, nhà hàng, công nghệ thiết bị 

chế biến, bao bì và đóng gói thực phẩm, đồ uống … đồng thời phát 

triển các thương hiệu trong nước, góp phần cho sự phát triển toàn 

diện về lượng và chất của ngành chế biến thực phẩm, đồ uống, bao bì 

đóng gói của Việt Nam, cũng như đẩy mạnh xuất khẩu. 

 Lễ hội trái cây Nam Bộ 

Lễ hội được khai mạc từ ngày 1/6 hàng năm và trong thời gian 

3 tháng hè, được tổ chức tại Suối Tiên, một trong những sự kiện du 

lịch hấp dẫn, ấn tượng và độc đáo nhất thành phố Hồ Chí Minh. 

Ngoài trưng bày bán trái cây ở các vùng miền Nam Bộ, lễ hội còn tổ 

chức những buổi biểu diễn văn nghệ, hoạt động vui chơi ca múa hát 

tuồng chèo như: Chợ Nổi Trái Cây, Hội Thi Nghệ Thuật Tạo Hình 

Bằng Trái Cây, Hội Thi Trái Ngon An Toàn Nam Bộ, Bộ Sưu Tập 

Trái Cây Lạ, Hiếm, Diễu Hành “Tứ Linh Bách Quả Thần Tiên Hội ” 

… nhằm truyền bá những nét văn hóa đặc trưng cho các tỉnh Nam 

bộ. 

 Chợ phiên nông sản an toàn 



 

 
Chợ phiên Nông sản an toàn được tổ chức khoảng từ tháng 8 

đến tháng 10, là hoạt  động  nằm trong kế hoac̣h thực hiện chương 

trình phát triển kênh sản xuất, phân phối, tiêu thụ nông sản theo quy 

trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) giai đoạn 2016 – 

2020. Mục đích của chương trình để hỗ trợ các đơn vị sản xuất, kinh 

doanh sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn VietGAP, Global GAP, 

quảng bá và cung cấp chuỗi thực phẩm an toàn, cũng như hỗ trợ kết 

nối, xúc tiến thương mại tiêu thụ nông sản. 

 Hội chợ trái cây an toàn 

Chợ phiên Nông sản an toàn là hoạt động  nằm trong kế hoac̣h 

thực hiện chương trình phát triển kênh sản xuất, phân phối, tiêu thụ 

nông sản theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt 

(VietGAP) giai đoạn 2016 – 2020. Mục đích của chương trình để hỗ 

trợ các đơn vị sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu 

chuẩn VietGAP, Global GAP, quảng bá và cung cấp chuỗi thực 

phẩm an toàn, cũng như hỗ trợ kết nối, xúc tiến thương mại tiêu thụ 

nông sản. 

 Hội chợ trái cây Sài Gòn 

Hội chợ diễn ra vào hai ngày 19-20/8 hàng năm, với ý tưởng 

chủ đạo là "Văn hóa phương Nam" được đánh giá là sự kiện trưng 

bày trái cây quy mô. Sự kiện đã mang đến cho các khách tham quan 

một không gian đậm chất Nam bộ với đa dạng các chủng loại trái cây 

vùng sông nước. 

 Các loại hình chợ phiên nhỏ lẻ khác 



 

 
Xuất hiện vào dịp cuối tuần, cuối tháng, chợ phiên ở Sài Gòn 

chủ yếu kinh doanh hàng thời trang, phụ kiện độc, lạ, hàng giảm 

giá... TP.HCM hiện có khoảng hơn 10 chợ phiên được tổ chức định 

kỳ với phần nhiều hàng được giảm giá 30-70%, nên còn gọi là chợ 

sale. Lý do đó cộng với không gian khá sạch sẽ, thoáng mát nên khá 

thu hút giới trẻ tới đây mua sắm, tham quan, dạo chơi. Các loại hình 

chợ phiên này không cần tốn kém chi phí thuê mặt bằng, không phải 

phí thời gian ngồi trông coi shop, không cần update từng sản phẩm 

và mỗi ngày phải check từng đơn đặt hàng và giao nhận hàng phức 

tạp. Chỉ cần 2 ngày mỗi cuối tuần hoặc cuối mỗi tháng mà doanh thu 

cũng như tiền lãi cao tương đương bán shop hay bán online nguyên 

tháng rồi. Hình thức này phù hợp mọi đối tượng như học sinh-sinh 

viên, dân văn phòng,...vì những ngày trong tuần có thể đi làm văn 

phòng, rảnh rỗi thì đi lấy hàng hoặc làm đồ handmade chờ đến cuối 

tuần mới ra buôn bán thôi. 

- Chợ phiên Thanh niên, Số 04, Phạm Ngọc Thạch, 

Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh 

- The New District, Cargo Bar, số 7 Nguyễn Tất Thành, 

quận 4, TPHCM. 

- Hello Weekend Market, Sân vận động Hoa Lư, số 4 

Đinh Tiên Hoàng, quận 1. 

- Saigon Flea Market, số 107 Tôn Dật Tiên, Phú Mỹ 

Hưng, quận 7 

- …vv 
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