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1. Luận án đề xuất bộ tiêu chí quản lý kiến trúc, cảnh quan không gian công cộng khu nội đô 

lịch sử thành phố Hà Nội gồm 7 nhóm tiêu chí: 1) Bố cục tổng thể; 2) Kiến trúc không gian 

công cộng; 3) Cảnh quan không gian công cộng; 4) Sử dụng đất; 5) Khu vực cần bảo tồn; 6) 

Hạ tầng kĩ thuật & Tiện ích đô thị; 7) Hoạt động & phương tiện giao thông. 

 2. Nhận diện giá trị kiến trúc, cảnh quan của không gian công cộng khu nội đô lịch sử gồm 

giá trị về: Cấp độ không gian công cộng; Vị trí không gian công cộng; Chất lượng kiến trúc, 

cảnh quan; Sức hút người sử dụng và Xếp hạng kiến trúc, cảnh quan không gian công cộng 

khu nội đô lịch sử theo các tiêu chí đã nhận diện để quản lý. 

3. Đề xuất phân vùng kiến trúc, cảnh quan không gian công cộng khu nội đô lịch sử Hà Nội 

thành 13 phân vùng dựa trên đặc điểm lịch sử hình thành, cấu trúc đô thị, kiến trúc cảnh quan 

và Xác định yêu cầu quản lý kiến trúc, cảnh quan không gian công cộng cho từng phân vùng 

khu nội đô lịch sử thành phố Hà Nội. 

4. Đề xuất các giải pháp quản lý kiến trúc, cảnh quan không gian công cộng khu nội đô lịch 

sử thành phố Hà Nội: 1) Giải pháp hoàn thiện khung pháp lý, công cụ, cơ sở dữ liệu; 2) Các 

giải pháp cụ thể gồm: Quản lý bảo vệ kiến trúc, cảnh quan không gian công cộng có giá trị; 

Quản lý cải tạo, chỉnh trang; Quản lý xây dựng mới; Quản lý khai thác, sử dụng; 3) Giải pháp 

tổ chức bộ máy và trách nhiệm quản lý nhà nước; 4) Giải pháp có sự tham gia của cộng đồng. 

5. Áp dụng các giải pháp đề xuất vào quản lý kiến trúc, cảnh quan vườn hoa Vạn Xuân – 

phường Quán Thánh – Quận Ba Đình – Hà Nội khẳng định tính thực tiễn, khả thi và khả năng 

nhân rộng của các giải pháp.    
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