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MỞ ĐẦU  

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trải qua các giai đoạn phát triển đô thị Việt Nam nói chung, NĐLS Hà Nội nói 

riêng, không thể không nhắc tới vai trò quan trọng của KGCC. Là khu vực lõi đô thị 

nghìn năm tuổi, NĐLS chứa đựng nhiều lớp kí ức trong cấu trúc đô thị, toát lên bởi 

tấm áo kiến trúc, cảnh quan. Với nhu cầu, tác động từ đời sống kinh tế - chính trị, văn 

hoá - xã hội, KGCC tại đây dần được hình thành. Là không gian truyền thống đậm tính 

làng xã; công viên, vườn hoa quanh hồ nước tự nhiên; quảng trường phong cách kiến 

trúc Pháp [27]. Quá trình hình thành, phát triển tạo cho kiến trúc, cảnh quan các KGCC 

này giá trị nổi bật về lịch sử, văn hoá, thẩm mỹ và nghệ thuật tổ chức không gian. 

Những giá trị ấy tạo nên bản sắc đô thị cũng như tinh thần nơi chốn của người Hà Nội. 

Về cách tiếp cận, khái niệm KGCC được hiểu theo nhiều góc độ. Ở góc độ xã hội, 

KGCC là không gian chính quy, thiết yếu trong đô thị. Tuy nhiên, theo góc độ pháp lý 

về quy hoạch và QLĐT ở Việt Nam, khái niệm KGCC chưa được định nghĩa nhất 

quán [29]. Để bảo tồn và phát huy được giá trị kiến trúc, cảnh quan KGCC khu NĐLS 

Hà Nội [59] việc xác định khái niệm chính xác cho KGCC là cần thiết.  

Giai đoạn vừa qua, theo định hướng “công nghiệp hoá, hiện đại hoá”, đô thị hoá tại 

Hà Nội diễn ra vô cùng mạnh mẽ. Song thủ đô đồng thời cũng đối mặt với nhiều thách 

thức, trong đó, công tác quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC khu NĐLS còn tồn tại 

nhiều bất cập đã và đang làm suy giảm số lượng, xuống cấp chất lượng kiến trúc, cảnh 

quan các KGCC. Cụ thể, bộ máy quản lý chồng chéo, thiếu sự tham gia của các bên 

trực tiếp liên quan (cấp Phường), thiếu cơ chế để cộng đồng tham gia. Các văn bản 

pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn nội dung quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC sơ sài. 

Theo thống kê, đến tháng 4/2019, dân số khu vực thành thị của thủ đô chạm mốc 4 

triệu người [52]. Sự quá tải so với chỉ tiêu tính toán của đồ án QHC cũng gây nên tình 

trạng mất cân đối về cơ cấu sử dụng đất. Áp lực dân số đã làm biến dạng đô thị, phản 

ảnh rõ nét qua kiến trúc, cảnh quan đô thị mà KGCC là một thành tố quan trọng [28]. 

Mặc dù về mặt chính sách, chính quyền và các nhà quản lý đã thể hiện khá rõ quan 

điểm về vai trò quản lý kiến trúc, cảnh quan đô thị Hà Nội, cụ thể trong Luật Thủ đô, 

Nghị định 38, Quy chế quản lý QHC, tuy nhiên còn mơ hồ, chồng chéo, mâu thuẫn về 
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khái niệm, chỉ tiêu [29]. Trong bối cảnh chung, tại Việt Nam đang diễn ra quá 

trình chuyển đổi từ kinh tế tập trung sang kinh tế thị trường định hướng XHCN, xã hội 

hoá nhiều hoạt động đầu tư và gia tăng đột biến các tập đoàn bất động sản. Một mặt, 

sự góp mặt của các tập đoàn này tạo ra nhiều công trình cao tầng, lấp dần KGĐT quen 

thuộc [3]. Mặt khác, cũng khiến các xung đột lợi ích tư nhân và cộng đồng ngày một 

nhiều khiến kiến trúc, cảnh quan bị xâm lấn bởi những yếu tố chưa tính đến trong đồ 

án quy hoạch. Trước thách thức đó, chính quyền Hà Nội ban hành Quy chế quản lý 

kiến trúc công trình cao tầng khu NĐLS, Quy định quản lý kiến trúc, cảnh quan vài 

KGCC trọng điểm tuy nhiên thiếu giải pháp tổng thể. Trong NĐLS, số lượng KGCC 

không ít, thể loại đa dạng, nhiều không gian có giá trị lịch sử, là di tích cấp quốc gia. 

Nhưng với tốc độ gia tăng dân số, hạn chế quỹ đất, năng lực QLĐT yếu dẫn đến tình 

trạng KGCC bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích, kiến trúc, cảnh quan lộn xộn, tự phát.  

Hiện nay, các đề tài nghiên cứu về lĩnh vực quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC ở 

Việt Nam còn hạn chế, đơn lẻ, thiếu tính hệ thống. Để hiện thực hóa mong muốn giữ 

gìn, nâng cao chất lượng KGCC của chính quyền thành phố, các nhà nghiên cứu cần 

nghiên cứu chuyên sâu nội dung quản lý khai thác và phát triển hệ thống KGCC nói 

chung, quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC nói riêng, đóng góp các giải pháp hữu ích 

nhằm hoạch định chính sách phát triển đô thị bền vững. Theo Đồ án QHC Thủ đô Hà 

Nội đến 2030, tầm nhìn đến 2050, một trong 15 vấn đề tồn tại cần được tập trung triển 

khai là bảo tồn và cải tạo khu NĐLS để giữ gìn và phát huy được giá trị lịch sử của 

thành phố [110]. Thông qua những nhìn nhận tổng thể từ lý luận đến thực tiễn về công 

tác quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC ở Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng, nhận 

thấy việc cần phải có thêm những nghiên cứu chuyên sâu về vấn đề này là vô cùng cấp 

thiết. Đó chính là lý do hướng nghiên cứu sẽ tập trung vào nội dung quản lý kiến trúc, 

cảnh quan của KGCC. Cụ thể tên đề tài luận án là: “Quản lý kiến trúc, cảnh quan 

không gian công cộng khu nội đô lịch sử thành phố Hà Nội” 

2. Mục đích nghiên cứu:  Đề xuất giải pháp quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC khu 

NĐLS thành phố Hà Nội, tạo sự thống nhất trong quản lý từ không gian tổng thể đô 

thị đến các KGCC theo hướng kế thừa KGĐT, phù hợp đặc điểm tự nhiên, tôn trọng 

tập quán, văn hóa địa phương; phát huy giá trị truyền thống để gìn giữ bản sắc văn hoá 

của Hà Nội. 
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3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC (quảng trường, 

công viên, vườn hoa, đường dạo, khu vực đi bộ) khu NĐLS thành phố Hà Nội.  

 Phạm vi nghiên cứu

Không gian: khu NĐLS thành phố Hà 

Nội có quy mô diện tích khoảng 3.881 

ha (xác định theo đồ án QHC xây dựng 

thủ đô đến 2030, tầm nhìn 2050) gồm 5 

quận Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm, 

một phần phía Bắc quận Hai Bà Trưng 

và một phần phía Nam quận Tây Hồ 

[110].  

Thời gian: theo định hướng của QHC      Hình 1: Vị trí NĐLS Hà Nội [110]                      

xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030             Ghi chú: A1 – A7 các khu vực trong NĐLS  

và tầm nhìn đến năm 2050 [110].                      

4. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp điều tra XHH: Thu thập tài liệu thứ cấp; Khảo sát thực trạng, thu thập 

số liệu sơ cấp, xây dựng bảng hỏi (thao tác khái niệm; xác định chỉ báo; cây vấn đề; 

câu hỏi nghiên cứu) lấy ý kiến người dân, chính quyền, chuyên gia nhằm đánh giá toàn 

diện công tác quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC; Điều tra XHH về “Nhu cầu sử dụng 

KGCC của cộng đồng, đánh giá thực trạng kiến trúc, cảnh quan, công tác quản lý kiến 

trúc, cảnh quan khu NĐLS hiện nay”; Điều tra XHH về “Khảo sát thực trạng quản lý 

kiến trúc, cảnh quan Vườn hoa Vạn Xuân - Quán Thánh- Ba Đình - Hà Nội”; Xử lý 

phiếu điều tra trên phần mềm; Tổng hợp kết quả. 

Phương pháp nghiên cứu lịch sử: Tìm nguồn gốc, bản chất, quy luật thay đổi kiến trúc, 

cảnh quan của KGCC làm cơ sở; Xác định lý thuyết đã có để thừa kế, bổ sung, phát 

triển; Phát hiện thiếu sót, chưa hoàn chỉnh, khẳng định vai trò của đề tài. 

Phương pháp phân tích, tổng hợp: Kết hợp lý thuyết, kinh nghiệm thực tiễn, phát hiện 

vấn đề thực trạng quản lý kiến trúc, cảnh quan; Phân tích, tổng hợp kinh nghiệm trong, 

ngoài nước các lĩnh vực liên quan đến quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC. 
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Phương pháp chuyên gia: Thực hiện phỏng vấn, hội thảo, xin ý kiến về thực trạng 

quản lý kiến trúc, cảnh quan khu NĐLS hiện nay của các chuyên gia: Chuyên gia QHĐT; 

Chính quyền địa phương; Sở quy hoạch - kiến trúc, Sở xây dựng Hà Nội.v.v. 

Các phương pháp khác: Kế thừa; Phân loại KGCC; Chồng lớp bản đồ… 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

Ý nghĩa khoa học: Đóng góp vào cơ sở lý luận trong nước về quản lý kiến trúc, cảnh quan 

KGCC, bổ sung tài liệu giảng dạy, cập nhật văn bản hữu ích cho nghiên cứu và đào tạo. 

Ý nghĩa thực tiễn: Tư vấn cho chính quyền thành phố giải pháp quản lý kiến trúc, cảnh 

quan KGCC hiệu quả, tạo cảnh quan chung cho thành phố, đồng thời phát triển cộng đồng 

dân cư đô thị, kêu gọi được STGCCĐ trong việc bảo vệ, phát huy giá trị của kiến trúc, 

cảnh quan KGCC khu NĐLS thành phố. 

6. Những đóng góp mới của luận án  

* Đề xuất bộ tiêu chí quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC khu NĐLS Hà Nội gồm 7 nhóm: 

1) Bố cục tổng thể; 2) Kiến trúc KGCC; 3) Cảnh quan KGCC; 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. 

 * Nhận diện giá trị kiến trúc, cảnh quan gồm giá trị về Cấp độ KGCC; Vị trí KGCC; Chất 

lượng kiến trúc, cảnh quan; Sức hút người sử dụng và Xếp hạng kiến trúc, cảnh quan 

KGCC khu NĐLS Hà Nội theo các tiêu chí đã nhận diện để quản lý. 

* Đề xuất phân vùng kiến trúc, cảnh quan KGCC khu NĐLS thành 13 phân vùng dựa trên 

đặc điểm giai đoạn lịch sử hình thành, đặc điểm cấu trúc đô thị tác động bởi địa chất, thuỷ 

văn và Xác định yêu cầu quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC khu NĐLS từng phân vùng. 

* Đề xuất các giải pháp quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC khu NĐLS:1) Giải pháp hoàn 

thiện khung pháp lý, công cụ, cơ sở dữ liệu; 2) Giải pháp cụ thể gồm quản lý bảo vệ kiến 

trúc, cảnh quan KGCC 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 QLNN; 4) Giải pháp 

có STGCCĐ. 

7. Một số khái niệm và thuật ngữ  

    Nội đô lịch sử: Về mặt lý thuyết, không có khái niệm NĐLS chung cho các thành 

phố trên thế giới. Thay vào đó, có nhiều định nghĩa được xác định bởi các nhà nghiên 

cứu đưa ra tuỳ theo bối cảnh mỗi quốc gia, thành phố. Theo W. van der Toorn, NĐLS 

là khu vực đô thị được hình thành trước thời kỳ tăng trưởng đô thị nửa sau thế kỉ 19, 

thường xác định ranh giới bới các kênh mương, sông hồ, hoặc tường thành, có giá trị 
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nổi trội về nhiều mặt [94]. Theo TS Tô Kiên, NĐLS là một phần nội đô thành 

phố, nơi có ranh giới được xác định tương đối, không dựa vào địa giới hành chính mà 

dựa vào không gian, kiến trúc, cảnh quan, công trình, hay địa danh lịch sử của một hay 

nhiều thời kỳ với mật độ đủ để tạo thành cụm không gian mang tính lịch sử đặc trưng.  

     Nội đô lịch sử Hà Nội: giới hạn từ Nam sông Hồng đến đường vành đai 2, là khu 

vực bảo tồn di sản văn hóa Thăng Long, giá trị truyền thống của người Hà Nội. Bảo 

tồn, cải tạo không gian kiến trúc cảnh quan đô thị và tôn vinh văn hóa, lịch sử truyền 

thống của khu phố cổ, khu phố cũ, Hồ Gươm, Hồ Tây, Thành cổ [110].  

     Không gian công cộng: Theo từ điển bách khoa toàn thư, KGCC là không gian 

mở, như đường phố, vườn hoa, công viên, quảng trường, phục vụ cho tất cả mọi người, 

miễn phí và dễ dàng tiếp cận [116]; Theo Hoàng Phê trong từ điển tiếng Việt, KGCC 

là không gian phục vụ chung cho nhu cầu của nhiều người như quảng trường, đường 

phố, công viên. Sự hình thành, phát triển và thay đổi của KGCC phụ thuộc vào đặc 

điểm của đời sống công cộng, vốn không giống nhau giữa các nền văn hóa khác nhau, 

ở các thời điểm khác nhau [34].  

Tại Việt Nam, thuật ngữ “KGCC” lần đầu tiên được nêu trong Nghị định số 

42/2009 của Chính phủ về phân loại đô thị [10]; Tại Thông tư số 34/2009/TT-BXD 

của BXD ngày 30/9/2009, KGCC được mô tả là “không gian sinh hoạt cộng đồng, 

công viên, vườn hoa, quảng trường, khu vực đi bộ được tổ chức, không gian mở, có 

điểm vui chơi nghỉ ngơi giải trí phục vụ đời sống tinh thần dân cư đô thị” [6]; Theo 

Thông tư số 19/2010/TT-BXD, KGCC là các công viên/vườn hoa/sân chơi [8]. Trong 

một số VBQPPL khác, có những định nghĩa về cây xanh sử dụng công cộng, vườn 

hoa, vườn đi bộ, sân chơi, quảng trường công cộng.v.v. 

Kiến trúc, cảnh quan đô thị 

      Kiến trúc đô thị là tổ hợp các vật thể trong đô thị, gồm các công trình kiến trúc, kỹ 

thuật, nghệ thuật, quảng cáo mà sự tồn tại, hình ảnh, kiểu dáng của chúng chi phối 

hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến cảnh quan đô thị [38].   

Cảnh quan đô thị là không gian cụ thể có nhiều hướng quan sát trong đô thị như 

không gian tổ hợp kiến trúc, quảng trường, đường phố, hè, đường đi bộ, công viên, 

thảm thực vật, vườn cây, vườn hoa, đồi, núi, gò đất, đảo, cù lao, triền đất tự nhiên, dải 

đất ven bờ biển, mặt hồ, mặt sông, kênh, rạch [38]. 
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Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị: là QLNN có hệ thống nhằm 

đảm bảo tính thống nhất trong quản lý từ tổng thể đô thị đến các không gian cụ thể; có 

tính kế thừa kiến trúc, cảnh quan đô thị; phù hợp điều kiện, đặc điểm tự nhiên, tôn 

trọng tập quán, văn hóa địa phương; phát huy các giá trị truyền thống để gìn giữ bản 

sắc của từng vùng, miền trong kiến trúc, cảnh quan đô thị [11].  

     Trên cơ sở các khái niệm trong và ngoài nước đã công bố, NCS tổng hợp định nghĩa 

về KGCC đô thị phù hợp với giai đoạn hiện nay tại Việt Nam như sau:  

     KGCC đô thị: là không gian mở, gắn kết với cấu trúc công năng, đường giao thông 

đô thị, là nơi diễn ra các sinh hoạt cộng đồng như vui chơi, nghỉ ngơi, giải trí và dễ 

dàng tiếp cận với mọi người.  

Kiến trúc, cảnh quan KGCC: là kiến trúc, cảnh quan được tạo nên bởi các cấu 

trúc vật thể, đường giao thông đóng vai trò giới hạn không gian, bên trong không gian 

và/hoặc bởi sự liên kết của các thành tố đô thị khác liên quan đến nó. Kiến trúc, cảnh 

quan KGCC gồm các kiến trúc, cảnh quan tự nhiên và cảnh quan nhân tạo. 

   Quản lý kiến trúc, cảnh quan của KGCC: là QLNN có hệ thống về kiến trúc, cảnh 

quan nhằm đảm bảo các KGCC có kiến trúc, cảnh quan phù hợp với điều kiện, đặc 

điểm tự nhiên, tôn trọng tập quán, văn hóa địa phương, phát huy giá trị truyền thống 

để gìn giữ bản sắc địa phương, thu hút người dân đến sử dụng. 

Trong phạm vi nghiên cứu của luận án, NCS tập trung vào các loại hình KGCC 

được chính quyền đô thị tổ chức như công viên, vườn hoa, quảng trường, đường dạo, 

khu vực đi bộ. 

8. Cấu trúc của luận án:  

Chương 1: Tổng quan về quản lý kiến trúc, cảnh quan không gian công cộng khu nội 

đô lịch sử thành phố  

Chương 2: Cơ sở khoa học quản lý kiến trúc, cảnh quan không gian công cộng khu 

nội đô lịch sử thành phố Hà Nội  

Chương 3: Giải pháp quản lý kiến trúc, cảnh quan không gian công cộng khu nội đô 

lịch sử thành phố Hà Nội.
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NỘI DUNG  

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ KIẾN TRÚC, CẢNH QUAN 

KHÔNG GIAN CÔNG CỘNG KHU NỘI ĐÔ LỊCH SỬ THÀNH PHỐ  

1.1. Quản lý kiến trúc, cảnh quan không gian công cộng khu nội đô lịch sử các 

thành phố trên thế giới  

 1.1.1. Đặc điểm hình thành và phát triển kiến trúc, cảnh quan không gian công 

cộng khu nội đô lịch sử các thành phố  

     Trên thế giới, lịch sử văn minh đô thị trải qua nhiều giai đoạn từ thời kỳ cổ đại, 

trung – cận đại đến hiện đại đã tạo nên vô số thành tựu. Trong đó, phải kể đến những 

di sản kiến trúc, cảnh quan là các KGCC được hình thành tại những khu vực lõi đô 

thị đầu tiên – Nội đô lịch sử các thành phố. 

1.1.1.1. Thời kỳ cổ đại  

     Đánh dấu lịch sử hình thành khu NĐLS thành phố Hy Lạp cổ đại, dạng thức đầu 

tiên của KGCC ra đời vào thế kỷ thứ 9 trước công nguyên. Hai quần thể kiến trúc 

công cộng phổ biến trong đô thị cổ đại lúc bấy giờ là acropol - quần thể kiến trúc với 

nhiều đền đài, xây dựng trên những khu đồi cao và agora - quảng trường công cộng, 

mang tính dân dụng. Diện tích các agora khoảng 5% diện tích đất thành phố [73].  

      Giai đoạn cổ điển thịnh kỳ, các acropol được xây dựng thêm nhà hát ngoài trời, 

có thềm dốc bậc ở khu vực chân núi. Agora là không gian ngoài trời thường được đặt 

tại trung tâm thành phố, giao của những trục giao thông quan trọng, dễ dàng tiếp cận 

từ mọi hướng. Mặt bằng thường được quy hoạch hình chữ nhật hoặc hình vuông [73]. 

KGCC ở Hy Lạp cổ đại có vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị, thể hiện quyền 

tiếp cận, quyền làm chủ của công dân trong xã hội quân chủ. Thời kì này, chỉ một 

phần bảy dân số Hi Lạp cổ đại là công dân, vì vậy số người còn lại, những “nô lệ” 

không thể tiếp cận các acropol. Bắt đầu từ dạng thức kiến trúc như một pháo đài trên 

đỉnh đồi, acropol được quản lý bởi hội đồng thương mại, thế tục và tôn giáo [63].  

      Khi nền văn minh Hy Lạp phát triển hơn, KGCC chuyển hướng về agora, giảm 

sự chú trọng đến việc củng cố tôn giáo. Agora có nhiều chức năng, nhưng chủ yếu 

phát triển thành không gian mở cho tất cả mọi người, không chỉ các công dân. Lúc 

này, agora trở thành nơi tụ họp, là những khoảng không diễn ra các cuộc diễn thuyết, 
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tranh luận công khai, nơi người dân được sử dụng tự do. Khi thành phố Hy Lạp bắt 

đầu phát triển có tổ chức thì KGCC chiếm vị trí nổi bật hơn. Tăng trưởng tự nhiên 

dần nhường chỗ cho hình thái đô thị theo kế hoạch, thiết kế có ý thức của KGCC 

ngày càng phản ánh quan niệm thẩm mỹ, mang tới sự thoải mái cho người dùng.  

  Kế thừa những giá trị của giai đoạn trước đó, quảng trường thời La Mã, “forum” 

là nơi tụ họp dân chúng và diễn ra những hoạt động chính trị, văn hóa quan trọng của 

thành phố tại khu NĐLS. Thời kì tiếp theo, dấu mốc cho sự chuyển đổi hình thức và 

chức năng của các KGCC khi La Mã tan rã. Lúc này, sau các cuộc tàn sát tôn giáo, 

tranh giành quyền lực và lãnh địa, người dân co cụm lại, giới quý tộc tách biệt khỏi 

các hoạt động chung của cộng đồng. KGCC thời kì này thay đổi hoàn toàn, trở thành 

nơi thờ cúng và thể hiện quyền lực chính trị [83].  

 
Hình 1.1. Quần thể acropol – Hi lạp cổ đại [83] 

 
Hình 1.2. Sân hoàng gia, Rome [83]       Hình 1.3. Mặt bằng Agora, Athens [35] 

   1.1.1.2. Thời kỳ Trung – Cận đại:  

 Trên đà phát triển của giai đoạn trước, thời kỳ trung đại vào khoảng thế kỷ 13, 

khắp châu Âu đã chứng kiến sự ra đời hàng loạt quảng trường tại NĐLS các thành 

phố Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan. QHĐT thời kỳ này gắn với sự chuyển tiếp 

xã hội phong kiến sang tư bản và phát triển mạnh mẽ ở châu Âu mà nước Pháp là một 
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điển hình. Dưới thời Louis XV, Pháp đã xây dựng nhiều quảng trường như Louis XV, 

quảng trường Concorde nơi diễn ra các sự kiện lịch sử quan trọng [62]. 

 Thời kì đầu, việc xây dựng các KGCC chủ yếu do sự bảo trợ của hoàng gia, thể 

hiện quyền lực của giai cấp thống trị. Tiếp đến, là giới nhà giàu, thương nhân thông 

qua việc đầu tư cho các kiến trúc sư, hoạ sĩ để thiết kế, thể hiện sự giàu có của họ. Vì 

vậy, ngày nay, sự cân bằng giữa lợi ích công cộng và tư nhân trong việc cung cấp và 

quản lý KGCC luôn là một vấn đề có nguồn gốc rất sâu sắc [83].  

 Tiếp theo, thời kỳ Phục hưng mở ra một cuộc cách mạng về quảng trường với phát 

kiến quan trọng của người Ý. Một số quảng trường tiêu biểu như quảng trường trung 

tâm Del Campo, quảng trường St Marco. Giai đoạn này, hệ thống công viên, vườn 

hoa tại NĐLS các thành phố châu Âu được xây dựng nhiều. Tại Pháp, từ cuối thế kỷ 

16 đến giữa thế kỷ 18, nhiều khu NĐLS thành phố được quy hoạch theo nguyên tắc 

phục hưng, điển hình các thành phố Nancy, Charleville, Paris [35]. Các KGCC như 

công viên, vườn hoa được thiết kế mặt bằng kỷ hà, các quảng trường với chức năng 

hạt nhân trung tâm thành phố là giao điểm của các trục giao thông quan trọng.      

Thế kỷ 17-18, tư tưởng Phục Hưng tiếp tục được mở rộng và phát triển, cùng sự 

ra đời của phong cách kiến trúc Barocco tại Tây Âu, điển hình là Ý, Pháp, Đức, Tây 

Ban Nha. Phong cách Barocco vừa bổ sung kế thừa những thành tựu của phong cách 

Phục hưng ở giai đoạn trước, vừa có những phát triển mang tính đặc trưng trong thể 

hiện và tư duy. Nếu các quảng trường thời Phục hưng thường có mặt bằng đơn giản 

thì mặt bằng của quảng trường Barocco đa dạng hơn với cách bố trí đối xứng đa trục, 

cách xử lý các chi tiết trang trí phức tạp hơn, nhiều màu sắc hơn, qua đó tạo cho đô 

thị hình thái đa dạng và linh hoạt. Một số KGCC có thể coi là tiêu biểu cho phong 

cách Barocco là quảng trường St Peter và quảng trường Tây Ban Nha. Phong cách 

Barocco đánh dấu sự phát triển đỉnh cao của kiến trúc cổ điển phương Tây, trước khi 

cách mạng công nghiệp nổ ra, nơi tư duy kiến trúc và QHĐT thay đổi hoàn toàn.  

London - một thành phố phát triển thịnh vượng từ hoạt động thương mại, do đó 

nhiều khu chợ hình thành rất sớm trong lịch sử của nơi này chính là một dạng thức 

của KGCC. Thế kỉ 18, trong khu vực nội đô London không có quảng trường, mà là 

chợ đường phố hoặc chợ có mái che. Tại đây, KGCC gần như chỉ có chức năng 
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thương mại, các chức năng khác phục vụ đời sống không đáng kể.  Như vậy, KGCC 

ở London có xu hướng khác biệt hơn, phục vụ nhiều chức năng, nhưng thương mại 

được đặt lên hàng đầu. Điều này thể hiện sự phụ thuộc của chức năng cộng đồng vào 

không gian thương mại, hay nói cách khác các chức năng chính trị, tôn giáo và xã hội 

xảy ra trên không gian được tạo ra bởi thương mại. Tuy nhiên, không gian không phải 

lúc nào cũng thuộc quyền sở hữu của cộng đồng, thường chủ sở hữu là nhà thờ hoặc 

chúa đất. Ngày nay, một số chợ truyền thống vẫn thuộc sở hữu của nhà thờ, mặc dù 

phần lớn thuộc sở hữu của nhà nước, do các hội đồng địa phương quản lý. Cuối giai 

đoạn này cũng hình thành loại KGCC tư nhân như các vườn hoa nội khu, chỉ phục vụ 

một nhóm người, hạn chế quyền tiếp cận đám đông dân cư. Đây là những dạng thức 

đầu tiên của không gian bán công cộng [83]. 

 
Hình 1.4. Tổ hợp Quảng trường – Vườn hoa – Nhà thờ - Chợ Anh [83].        

 Ở châu Á, tại Trung Quốc, hình ảnh NĐLS thành phố gắn liền với thành bao 

quanh cung điện của vua quan và quí tộc, quách là tường thành bảo vệ phía ngoài khu 

vực dân cư [20]. Trường An thời Tây Hán là thành phố lớn nhất Trung Quốc, gấp 4 

lần so với thành phố La Mã ở châu Âu đương thời. Nhìn chung, thời kỳ này, các đô 

thị ở châu Á đã đi theo quan điểm khai thác lợi thế thiên nhiên, phát huy sâu sắc các 

giá trị văn hóa truyền thống. Kiến trúc, cảnh quan thuận thiên nhiên, lấy thiên nhiên 

làm nền tảng, để tạo ra những không gian sống hài hoà cho con người. Nhìn nhận quá 

trình lịch sử phát triển đô thị, cho thấy “nếu quảng trường là KGCC đặc trưng kiến 

trúc Âu Châu thì không gian đường phố lại là KGCC ưa thích của người Châu 

Á”[18]. Sự dịch chuyển và thay đổi cảnh quan là yếu tố tạo nên sự hấp dẫn của KGCC 

dạng đường phố tại các đô thị châu Á trong đó Thăng Long - Hà Nội không phải là 



 

	

11 

trường hợp ngoại lệ. Các kiểu KGCC đường phố, phố chợ, sân đình, cổng làng là 

những loại hình thường gặp. 

 
Hình 1.5. Phố cổ Thư Viên Môn - Quảng trường Thiên An môn 

–Trung Quốc [nguồn: Internet] 
     Từ thế kỉ 17-18, các KGCC tại các khu vực NĐLS các thành phố trên khắp thế 

giới đã có một vị thế mới hoàn toàn. Không chỉ là không gian vật chất đơn thuần, 

chúng góp phần mang lại kiến trúc, cảnh quan đẹp cho đô thị. Các loại hình KGCC 

mới được tạo ra, phát triển và trở thành điểm thu hút người dân đến để nghỉ ngơi, thư 

giãn, gặp gỡ, giao tiếp như công viên, vườn hoa, quảng trường, phố đi bộ.v.v. 

 
                Hình 1.6. Vườn chùa Suisen,                Hình 1.7. Cảnh quan Jinhae-gu, 

       Nhật Bản [nguồn: Internet]                     Hàn Quốc [nguồn: Internet] 
   1.1.1.3. Thời kỳ hiện đại  

Thế kỷ 18, cách mạng công nghiệp đã mở màn cho một loạt thay đổi lớn trong 

thiết kế và QHĐT. Sự xuất hiện của xe lửa, đầu máy hơi nước thúc đẩy sự giao thương 

giữa các thành phố, tạo nên những đại đô thị với mật độ dân số lớn cùng nền kinh tế 

sôi động thay thế cho những khu NĐLS vừa và nhỏ. Sự phát triển này ảnh hưởng trực 

tiếp đến hình thái các đô thị. Dân cư đổ dồn về các thành phố lớn tạo ra nhu cầu về 

nhà ở, dịch vụ, gây tác động lớn đến môi trường và tính liên kết cộng đồng. Như một 

hệ quả tất yếu, nửa đầu thế kỷ 20, sự tiếp diễn của các quá trình phát triển kinh tế xã 

hội mạnh mẽ cộng với sự ra đời của các phương tiện giao thông cá nhân như xe máy, 

ô tô đã tạo nên một sự thay đổi trong việc sử dụng KGCC trong các thành phố, tác 
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động đến sự tương tác giữa cư dân đô thị tại đây. Jane Jacob đã chỉ ra “phương thức 

lượng xe cộ tăng ồ ạt cùng với ý tưởng QHĐT hiện đại đã góp phần kết liễu KGĐT, 

để lại hậu quả những thành phố không còn sức sống”. Chính bà là người tiên phong 

trong việc kêu gọi sự chuyển biến về ý thức xây dựng các thành phố [74].  

Ngày nay, lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, lượng dân thành thị trên toàn cầu 

đã chiếm đa số so với dân nông thôn. Và trong nhịp sống hiện đại khắp các đô thị 

trên thế giới, người ta đã và đang tìm lại những phương thức sống giản đơn hơn, bằng 

những phương tiện thô sơ hơn. Không phải đường cao tốc, không phải toà nhà chọc 

trời, mà chính là các KGCC đã trở thành một phần không thể thiếu trong KGĐT. Các 

KGCC không chỉ mang lại sức sống và bản sắc cho thành phố, chúng còn kết nối con 

người với nhau, kết nối quá khứ với hiện tại và cả tương lai. Các KGCC giờ đây 

thường xuyên đầy ắp người dân, những người đang di chuyển, đang nghỉ ngơi, đang 

giao lưu. Yếu tố người sử dụng lúc này không thể tách rời khỏi kiến trúc, cảnh quan 

KGCC. Nó chính là một bộ phận cấu thành nên kiến trúc, cảnh quan KGCC [78].  

Nếu nguyên tắc tạo hình cổ điển có thể tạo cho người ta những xúc cảm thẩm mỹ 

cân bằng và chủ động, với các thủ pháp đăng đối, vần luật, vi biến, tỷ lệ, tỷ xích thì 

tạo hình hiện đại lại tạo nên những ấn tượng bất ngờ. Các KGCC trên thế giới ngày 

này rất phong phú từ thể loại, qui mô, hình thức, đến sở hữu và phương thức quản lý. 

Nhưng dù là thể loại nào, qui mô nào, các nhà cầm quyền đều hướng đến mục đích 

phát triển KGĐT để nâng cao chất lượng sống cho người dân, tăng thêm giá trị, sức 

hút cho thành phố. Một trong những giải pháp quản lý thường được áp dụng là tăng 

cường STCCĐ trong các hoạt động từ đầu tư tới khai thác sử dụng, bảo trì hệ thống 

KGCC [68].  Nghệ thuật Pop – Art thịnh hành trong tổ chức KGCC của Châu Âu từ 

những năm 80 của thế kỷ 20. Trong nghệ thuật này, sự tham gia của cộng đồng, sự 

tưởng tượng và những lý giải cá nhân chính là mảnh ghép cuối cùng của những bức 

tranh dang dở, làm tăng thêm tính hấp dẫn của KGCC [67]. 

  1.1.2. Tình hình quản lý kiến trúc, cảnh quan không gian công cộng tại nội đô 

lịch sử các thành phố 

    1.1.2.1. Quản lý kiến trúc, cảnh quan không gian công cộng tại nội đô lịch sử 

các thành phố châu Âu  
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Tại châu Âu, những năm 1960, các tư tưởng có ảnh hưởng lớn về tầm quan trọng 

của KGCC được khởi nguồn. Tác động của các tư tưởng này không mang tính tức thì 

lên chính sách KGCC mà cần thời gian phát triển thành nguyên tắc và hành động. 

Trong bối cảnh mô hình quy hoạch theo chức năng hiện đại bị chỉ trích mạnh, những 

sáng kiến mang tính tiên phong trước 1980 như tạo phố đi bộ và quảng trường tại nội 

đô Copenhagen - Đan Mạch (1962), nội đô Bologna - Ý (1970).  

 Tuy nhiên một phong trào rộng lớn hơn đối với việc hoạch định chính sách quản 

lý kiến trúc, cảnh quan KGCC chỉ thực sự bắt đầu từ 1980. Barcelona trở thành hình 

mẫu, các dự án được triển khai tại NĐLS Barcelona mang lại vai trò trung tâm cho 

KGCC, đặc biệt là các quảng trường [121]. Những năm 1990, thành phố Lyon (Pháp) 

trở thành một hình mẫu khác về chính sách KGĐT, thu hút rất nhiều các nhà quy 

hoạch và quản lý hành chính công nước ngoài. Các thành phố này đã hoạch định các 

chính sách quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC tại khu NĐLS khác nhau tuy nhiên 

có nhiều điểm tương đồng: 

* Bảo tồn các di sản kiến trúc, cảnh quan đô thị theo hướng phát triển bền vững, 

tôn trọng các cảnh quan thiên nhiên 

* Thay vì chỉ chú trọng vào các toà nhà, quan tâm hơn đến các kiến trúc, cảnh quan 

bên ngoài, những bề mặt tiếp xúc với KGĐT 

* Phối hợp tổ chức lại các dịch vụ kỹ thuật của thành phố, khả năng di chuyển, 

chính sách giao thông để tạo thuận lợi cho tiếp cận KGCC; 

* Các chính sách là sáng kiến của thành phố, không mang tầm quốc gia; Không có 

tính pháp lý cao, triển khai thông qua kế hoạch hoặc hiến chương của địa phương 

thay vì một đạo luật mang tính cưỡng chế; Có sự tham gia của cộng đồng.   

   1.1.2.2. Quản lý kiến trúc, cảnh quan không gian công cộng các tuyến phố tại     

nội đô lịch sử thành phố Mỹ: Sau thời kỳ cách mạng công nghiệp, các thành phố 

Mỹ phát triển ồ ạt. Công nghiệp hoá tạo nên những thành phố giàu có với nhiều công 

trình hoành tráng. Trong thế kỷ XX, tại Mỹ nhiều đô thị phát triển dàn trải, kết nối 

với nhau bởi các tuyến cao tốc. Chính sách này đã tách con người khỏi cuộc sống 

thường nhật vốn có. Nhiều đô thị không ánh sáng xuất hiện. Những thành phố lớn 

như Los Angeles, New York vẫn có hệ thống KGCC nhưng ở dạng trung tâm thương 
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mại, công viên chuyên đề, tổ hợp giải trí chỉ phục vụ vào những dịp cuối tuần. Mô 

hình này khiến con người sống trong thành phố chỉ theo cách tồn tại chứ không thực 

sự được cảm nhận [69]. 

Chính trong giai đoạn này, các nhà tư tưởng như Jane Jacob, Christopher 

Alexander đã đề xuất hướng đi vững chắc cho công cuộc cải cách. Bên cạnh đó Kevin 

Lynch, William White, và các nhà nghiên cứu khác cũng quan tâm sâu sắc đến cuộc 

sống của cư dân đô thị và hiểu được giá trị chứa đựng trong KGĐT đầy ẩn ý. Jane 

Jacobs cho rằng “Trong khi ngành QHĐT chỉ làm cho mình mắc kẹt trong sự thiếu 

hiểu biết về bản chất của vấn đề mà nó phải đương đầu, thì các ngành khoa học sự 

sống đã và đang cung cấp một số khái niệm mà QHĐT cần tới [74]. 

Các nhà quy hoạch đã nỗ lực đưa ra những định hướng cải tạo khu nội đô thành 

phố theo hướng chú trọng đến khu vực ngoài nhà, sự giao tiếp của con người thông 

qua các KGCC được đề cao. Các thành phố Mỹ giờ đây không chỉ còn được biết đến 

như thành phố của xe hơi mà còn là nơi khách bộ hành ưa thích. Đại lộ Broadway, 

New York luôn là một điểm đến hút khách du lịch. Các nhà quản lý bên cạnh thúc 

đẩy chính sách phát triển các tuyến phố đi bộ, cũng giảm các phương tiện giao thông 

cá nhân đi vào khu vực trung tâm bằng cách thu phí người đi xe, dùng nguồn thu này 

tái đầu tư cho hệ thống hạ tầng công cộng, cụ thể là hệ thống tàu điện và xe bus công 

cộng, KGCC đã xuống cấp. 

   1.1.2.3. Quản lý kiến trúc, cảnh quan không gian công cộng hoà hợp thiên 

nhiên & con người tại nội đô lịch sử thành phố châu Á 

Theo triết lý sống của người phương Đông, sự hoà hợp giữa thiên nhiên và con 

người là nền tảng để hình thành hầu hết các đô thị ở châu Á. Chính điều này đã tạo 

ra những nét đặc trưng riêng và sức hấp dẫn của các KGCC tại châu Á với nét quyến 

rũ bí ẩn và đa dạng.  

Tại Nhật Bản, các KGCC khu NĐLS chủ yếu được đặt trên những khu đất không 

vuông vức hoặc hình hài quá chuẩn mực, cảnh quan liên tục thay đổi, tạo dấu ấn về 

tầm nhìn trong khu vực. Cách tạo các không gian chi tiết, tỉ mỉ chính là thể hiện tâm 

hồn con người nơi đây. Mục tiêu quản lý hướng đến các KGCC có tính an toàn cao, 

hài hoà với thiên nhiên, tôn trọng bản sắc văn hoá của hệ thống sinh thái đô thị. 
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Đưa thiên nhiên gần gũi với con người là chủ trương QLĐT tại Singapore. Tôn 

trọng thiên nhiên, hòa quyện thiên nhiên vào đô thị để làm mềm hóa các khía cạnh 

thô cứng của khung cảnh đô thị hàng loạt các cao ốc. Áp dụng một loạt các chiến 

lược “vườn trong phố”, “vườn tường”, “vườn mái”, “vườn ở bất cứ đâu”, Singapore 

hiện đang được che phủ mật độ cây xanh thuộc hạng cao nhất thế giới. Chính sách 

quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC theo hướng này luôn đưa yếu tố thiên nhiên và 

cảm nhận của con người lên hàng đầu [120]. 

   1.1.2.4. Quản lý kiến trúc, cảnh quan không gian công cộng nội đô lịch sử thành 

phố theo hướng đô thị vị nhân sinh  

Dựa trên việc nghiên cứu lịch sử QHĐT, nhiều năm quan sát mối liên hệ giữa sự 

phát triển đô thị, mối tương tác giữa con người với nhau trong các thành phố, đồng 

thời cũng là một kiến trúc sư thực hành, triển khai nhiều dự án KGCC tại các thành 

phố lớn như Copenhagen, Melbourne, Sydney, San Francisco và cả Hà nội, Jan Gehl 

đã tư vấn cho chính quyền các thành phố từng bước xây dựng chính sách phát triển 

đô thị vị nhân sinh. Gehl hướng đến phạm vi toàn cầu dựa trên kinh nghiệm công việc 

thực tế của ông tại Châu Âu, Úc và Mỹ với dữ liệu so sánh cách thức người đi bộ sử 

dụng KGCC. Ông hỗ trợ nhanh chóng các thành phố để biến những con đường tắc 

nghẽn giao thông thành nơi chốn bình yên cho con người. Từ năm 2009, trong chuyến 

làm việc với chính quyền Hà Nội, Gehl đã tư vấn việc triển khai dự án phố đi bộ Hồ 

Gươm để cải thiện hệ thống KGCC tại đây. 

Trong đô thị vị nhân sinh, điểm mấu chốt là tìm lại vị thế của con người, mối giao 

tiếp của con người với nhau trong KGĐT. Từ đó, việc tạo ra, phát triển các KGCC 

trong thành phố cùng với việc giảm xe cơ giới, tăng cường đi bộ và phương tiện xe 

thô sơ sẽ mang lại những KGCC sống động, an toàn, thân thiện [69]. Các nhóm giải 

pháp chính mà Jan Gehl đề cập đến bao gồm: 

* Bố trí hợp lý các chức năng đô thị đảm bảo khoảng cách di chuyển ngắn 

* Tích hợp các chức năng ĐT đa dạng đảm bảo tính linh hoạt, an toàn, bền vững  

* Thiết kế và quản lý KGĐT thân thiện và an toàn cho người đi bộ và đi xe đạp  

* Gỡ bỏ ranh giới KGĐT và toà nhà để cuộc sống trong và ngoài nhà hoà nhập.   
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Hình 1.9. Một số nhóm giải pháp xây dựng Đô thị vị nhân sinh [69] 

   1.1.2.5. Quản lý kiến trúc, cảnh quan không gian công cộng khu nội đô lịch sử 

hướng tới thành phố sống tốt tại các nước đang phát triển 

Các tiêu chí cho thành phố sống tốt được đề ra như sau: có đường dành cho người 

đi bộ; Đường phố được thiết kế với hàng cây, thảm cỏ; Các trung tâm cộng đồng và 

công cộng; Các quảng trường và công viên chất lượng cao; Các di tích kiến trúc lịch 

sử được bảo vệ để tham quan; Sự thịnh hành và phát triển của kiến trúc bản địa; Các 

khu phố, vỉa hè với sự đa dạng; Các khu không gian giải trí cho mọi lứa tuổi [86]. 

Trong thành phố sống tốt, KGCC có nhiều giá trị: về chính trị, đó là nơi mọi người 

có thể tập hợp thể hiện ý chí chung như bảo vệ môi trường, chống các tệ nạn xã hội; 

về kinh tế – xã hội, nó thể hiện nền tảng của hệ thống dịch vụ nuôi dưỡng sự vận 

động toàn thành phố; về văn hóa, nó là nền tảng cho các hoạt động của cộng đồng 

giúp gia tăng sự gắn kết giữa người với người và tạo ra nét đặc trưng của thành phố. 

Do vậy có thể nói, chính KGCC quyết định chất lượng sống đô thị, là thước đo thành 

phố sống tốt [44]. 

Nhằm gia tăng các KGCC khu nội đô thành phố tại các nước đang phát triển, Liên 

Hơp Quốc đưa “Mục tiêu Phát triển Bền vững trong giai đoạn 2016 – 2030 bao gồm 

cung cấp phương thức tiếp cận các không gian an toàn, toàn diện và dễ tiếp cận, thân 

thiện với cộng đồng, đặc biệt đối với phụ nữ, trẻ em, người già và người khuyết tật". 

Mục tiêu này tác động đáng kể đến Châu Á, khu vực hiện đang chiếm 53% dân số 

thành thị toàn cầu, và chiếm 16/28 siêu đô thị với hơn 10 triệu dân [92]. 

Surabaya (Indonesia) là một thành phố có tốc độ tăng trưởng nhanh dẫn đến giá 
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đất và thị trường bất động sản tăng vọt. Việc sử dụng tối đa không gian bên trong nhà 

làm chất lượng sống của dân cư phụ thuộc nhiều hơn vào KGCC. Chính quyền đầu 

tư phát triển hệ thống KGCC khu nội đô thành phố bao gồm khu vực công viên, cây 

xanh thành phố, giúp cảnh quan đẹp hơn, cải thiện môi trường và cung cấp những 

không gian mở để hòa nhập với cộng đồng.  

Một số thành phố Châu Á đang tìm kiếm giải pháp bằng cách kêu gọi STGCCĐ. 

Điển hình dự án “Bangkok Toàn diện” của Chính quyền thành phố; cuộc thi “Ý tưởng 

cho Không Gian Cộng Đồng” do Ủy bản Tái thiết đô thị của Singapore tổ chức, 

chương trình “Nghệ thuật và văn hóa thường niên” do Urbanscapes, cộng đồng sáng 

tạo thành phố Kuala Lumpur giới thiệu, phát huy vai trò KGCC trong đời sống. Đối 

với cư dân, lợi ích mang lại từ quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC có thể bù đắp lại 

các chi phí, khi môi trường được cải thiện nhanh chóng, chất lượng cuộc sống gia 

tăng, và tất cả sẽ góp phần xây dựng một xã hội phát triển và thịnh vượng. 

 1.2. Quản lý kiến trúc, cảnh quan không gian công cộng khu nội đô lịch sử thành 

phố tại Việt Nam 

  1.2.1. Đặc điểm hình thành, phát triển kiến trúc, cảnh quan KGCC 

Thời phong kiến ở Việt Nam, với dấu hiệu nhận biết là một không gian trống, 

dành cho chức năng công cộng, sân đình chính là KGCC đầu tiên trong mỗi cấu trúc 

cộng cư nông thôn Việt. Tại các ngôi làng cổ, đình, đền, miếu, quán điếm, giếng khơi 

và bãi chợ tạo thành những thiết chế công cộng, xuất phát từ bản chất phục vụ đời 

sống tâm linh hoặc sinh hoạt cộng đồng dân cư [9]. Vào mùa lễ hội, người dân tụ tập 

tại đây, tổ chức vui chơi, thi thố, biểu diễn, cầu mùa màng tươi tốt, mang niềm vui 

cho mọi nhà. Sân đình chính là hình thái kiến trúc đầu tiên của KGCC tại Việt Nam. 

Tiếp theo, vào thế kỷ XV, thời vua Lê Thánh Tông, xuất hiện hình thái cộng cư 

dạng con phố và phố thị là bước chuyển hoá từ làng sang đô thị. Khu NĐLS các thành 

phố bắt đầu từ phố xá cấu thành bởi những con đường với nhà cửa san sát hai bên, bề 

ngang hẹp, chiều sâu hun hút trở thành đơn vị cấu trúc không gian điển hình và lặp 

lại tuỳ thuộc ở độ lớn nhỏ của con phố. Phố thị, nơi người ta giao lưu, mua bán, thể 

hiện nếp sống văn hoá, đẳng cấp giàu nghèo chính là một loại hình KGCC truyền 

thống của Việt Nam, có nhiều điểm sát nhất với các đặc tính phổ quát của KGCC nói 
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chung [27]. Đây là loại hình kiến trúc KGCC đầu tiên tại NĐLS, được hình thành và 

phát triển từ hoạt động sống của người dân, do người dân tạo ra. 

 

 
Hình 1.9. Không gian sinh hoạt cộng đồng truyền thống [27]. 

 

 
Hình 1.10. Không gian 36 phố phường [nguồn internet]. 

 

Tốc độ đô thị hoá diễn ra nhanh hơn khi người Pháp thiết lập bộ máy cai trị ở cuối 

thế kỷ XIX và nửa đầu thế kỷ XX. Cùng với đô thị hoá, các KGCC tiếp tục ra đời 

theo lý thuyết quy hoạch và quan điểm thẩm mỹ của người Pháp. Một hệ thống QLĐT 

kiểu phương Tây được thiết lập và áp dụng [13]. Mặc dù mức đô thị hoá ở nước ta 

thời kì đó chưa cao, song với sự du nhập những kiến thức mới về quy hoạch và thiết 

kế kiến trúc từ Pháp đã tạo ra tiến bộ vượt bậc, biến đổi sâu sắc cấu trúc và diện mạo 

các thành phố cũ ở Việt Nam. Đồng thời tạo nên những hạt nhân đô thị kiểu châu Âu 

như Hải Phòng, Nha Trang, Đà Lạt, Cần Thơ. Thời kì này, các dạng thức KGCC như 

quảng trường, vườn hoa xuất hiện tăng dần. Vị trí và phân bố KGCC theo phân khu 

chức năng: khu hành chính - chính trị, khu phố Tây, khu thị dân. Tuy nhiên, riêng với 

loại hình quảng trường hình thành thời kì này về mặt không gian vẫn tạo cảm giác 

chưa hoàn thiện do chưa được khép kín bởi các quần thể kiến trúc.  
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Hình 1.11. Quảng trường tại các thành phố lớn trước 1954 [nguồn internet]. 

 Thời hiện đại, giai đoạn 1950 -1975, trong quy hoạch các thành phố mới như Việt 

Trì, Thái Nguyên hoặc mở rộng các thành phố Lạng Sơn, Thái Bình, Vinh đã chủ 

động để ra những diện tích trống dành cho KGCC mà chủ yếu là quảng trường trung 

tâm với chức năng tổ chức các hoạt động chính trị. Tuy nhiên về hình thức kiến trúc, 

cảnh quan còn sơ sài, nặng về tạo không gian trống. Bên cạnh đó, hàng loạt công viên 

lớn được xây dựng trong giai đoạn này. Nhiều khu tập thể ở thành phố có sân chơi 

giữa các tòa nhà. Các công trình văn hóa không có tường rào, tạo cảnh quan chung 

cũng như mở ra những KGCC cho người dân tự do sử dụng. 

Giai đoạn đầu sau đổi mới (1986 - 1995), các đô thị phát triển với các khu ở nhỏ 

theo mô hình dãy phố và nhà ở chia lô, đất đai bị khai thác triệt để chỉ với mục đích 

cư trú. QHĐT manh mún, lộn xộn: nhà cửa nhỏ, đường chật hẹp, HTKT thiếu thốn, 

KGCC mất dần do bị lấn chiếm. Từ đầu những năm 2000 trở lại đây, tốc độ đô thị 

hoá tăng mạnh đặc biệt là các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, 

Hải Phòng, với hơn 800 đô thị và cấu trúc đô thị mới ra đời. Nhưng do sự quan tâm 

chưa thích đáng, các đô thị vừa và nhỏ hiện nay đều rất thiếu các KGCC thực thụ. 

Sau 30 năm đổi mới, kinh tế đất nước có những bước phát triển thần kỳ. Ngược lại, 

tại nhiều thành phố, KGCC của người dân dần bị thu hẹp. Công viên, vườn hoa và 

các công trình văn hóa bị xây tường rào, bán vé vào cửa, tước đi quyền tiếp cận của 
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người nghèo. Nhiều nơi biến thành các cơ sở kinh doanh làm lợi cho tư nhân. Tại một 

số thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, các công trình kiến trúc chưa 

được quản lý phù hợp, lấn át các KGCC. Tình trạng thiếu gắn kết giữa không gian, 

địa danh và sinh hoạt cộng đồng trong tổng thể chung khá phổ biến [15].  

        Thực tế, thuật ngữ KGCC đã được nhắc trong hệ thống VBQPPL ở Việt Nam, 

tuy nhiên chưa có sự thống nhất mà còn mâu thuẫn, chồng chéo. Vì vậy, trong các số 

liệu được thống kê, không có số liệu riêng biệt cho KGCC mà bị chia nhỏ hoặc lồng 

ghép với một vài khái niệm khác như không gian xanh, công viên, vườn hoa, cây 

xanh. Hiện nay, theo số liệu được công bố bởi Hội QHĐT Việt Nam thì diện tích bình 

quân không gian xanh trong nội thành các đô thị Việt Nam chỉ đạt 1.7m2/người [37].  

1.2.2. Tình hình quản lý kiến trúc, cảnh quan không gian công cộng khu nội đô 

lịch sử các thành phố  

  Nhìn chung, tại các đô thị Việt Nam hiện nay, tại các khu NĐLS thành phố, 

KGCC chưa được quan tâm đầu tư và quản lý phù hợp. Quy hoạch chưa đồng bộ, 

triển khai thực hiện quy hoạch chậm dẫn đến hiện tượng điều chỉnh cục bộ, lấn chiếm 

KGCC. Từ thực trạng không xác định rõ vai trò của KGCC trong KGĐT, nên trong 

hệ thống QLNN không phân công, phân quyền cụ thể, dẫn đến quản lý yếu kém. 

   Nhiệm vụ quản lý tập trung chủ yếu vào các cơ quan nhà nước, mang đặc trưng 

hành chính, nặng về thủ tục, thiếu tính linh hoạt đối với thực tiễn thị trường và nhu 

cầu sử dụng. Công tác quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC từng bước được quan tâm 

nhưng chưa đủ. Việc ban hành Nghị định số 38/2010/NĐ-CP của Chính phủ đã xác 

định rõ các nội dung và nguyên tắc quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị 

[38]. Tuy nhiên, trong bước triển khai tại các địa phương, còn nhiều tồn tại do hệ 

thống đồ án quy hoạch chưa đồng bộ, chưa có quy chế, quy định quản lý hoặc đã có 

thì thiếu chi tiết về nội dung này. Những tồn tại trong quản lý kiến trúc, cảnh quan 

KGCC có thể xác định ở 3 mức độ địa điểm, hệ thống và tổng thể KGĐT. 

Tại các thành phố trực thuộc trung ương như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tại 

khu NĐLS, phần lớn các KGCC hiện hữu chưa hoàn thiện, số lượng thiếu so với nhu 

cầu sinh hoạt nghỉ ngơi, giao tiếp hàng ngày. Rất ít KGCC được thiết kế và chăm sóc 

thường xuyên, đảm bảo yêu cầu vệ sinh và thẩm mỹ. Kiến trúc xung quanh và trong 
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KGCC không đẹp mắt, không tuân thủ về cao độ, màu sắc, vật liệu. Cây xanh không 

được lựa chọn, thiếu chăm bón nên không tạo được cảnh quan tốt cho KGCC và khu 

vực xung quanh [4]. 

Tại Hải Phòng, kiến trúc, cảnh quan KGCC khu NĐLS thiếu sự liên kết với kiến 

trúc, cảnh quan đô thị nói chung, chưa phân bố hợp lý, không phù hợp với cấu trúc 

và sự phát triển của đô thị [4]. Công tác quy hoạch, quản lý đầu tư phát triển đô thị 

chưa theo kịp tốc độ đô thị hóa, nhất là tại các thành phố lớn, khiến hệ thống KGCC 

có xu hướng ngày càng trở nên quá tải, phát sinh nhiều mâu thuẫn và bất cập. Tại 

NĐLS nhiều thành phố trong đó có Hà Nội, số lượng toà nhà cao tầng vẫn tăng lên, 

xảy ra hiện tượng chiếm hữu KGCC, cây xanh, mặt nước không được đầu tư. Đáng 

lo ngại hơn cả là các vấn đề tồn tại của kiến trúc, cảnh quan KGCC nói trên không 

được chính quyền các thành phố quan tâm đúng mức. Các chuyên gia cũng chưa tập 

trung nghiên cứu để xây dựng những giải pháp quản lý kiến trúc, cảnh quan cho 

KGCC. Cơ quan quản lý có xu hướng giải quyết vấn đề theo cảm nhận cục bộ, chỉ 

trong phạm vi mình quản lý, chưa phối hợp hiệu quả, khiến các vấn đề tồn tại ngày 

càng tích tụ. 

Ở mức cao nhất, có thể thấy năng lực quản lý hạn chế, trình độ hiểu biết thấp, nền 

kinh tế nhỏ, non nớt là những tác động bao trùm, khống chế toàn bộ sự phát triển và 

chất lượng kiến trúc, cảnh quan KGCC ở Việt Nam hiện nay [4]. Vì những tác động 

này, nhiều KGCC hàng ngày, đang được sử dụng với mục đích chủ yếu là tạo thêm 

thu nhập cho một số người. Tại nhiều công viên, vườn hoa, quảng trường mọc lên 

quán cóc, bãi để xe tạo cảnh quan xấu, tạm bợ. Tuy nhiên, cơ quan có trách nhiệm 

quản lý cũng không có biện pháp xử lý, thậm chí chính các cơ quan này cũng muốn 

tạo thu nhập từ KGCC dưới nhiều hình thức như cắt xén đất dùng riêng, cho thuê mặt 

bằng, thu phí vào cửa, thậm chí chuyển đổi chức năng. Tình trạng này diễn ra do chưa 

có sự phân định rạch ròi về quyền và nghĩa vụ của người dân cũng như cơ quan 

QLNN trong việc quản lý KGCC. Một phần do trình độ và nhận thức còn thấp của cả 

xã hội. Khi KGCC có thể tạo thêm thu nhập cho nhiều người dân khác nhau, có nghĩa 

KGCC đã góp phần bình ổn xã hội. Khi các KGCC bị tận dụng để tạo thêm thu nhập 

từ việc bán vé hay chuyển đổi chức năng, cơ quan QLNN đã hy sinh quyền lợi những 
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người yếu thế nhất trong xã hội để phục vụ quyền lợi của một nhóm nhỏ người có lợi 

thế, tăng mâu thuẫn và bất công xã hội [4]. Nhưng dù cách này hay cách khác, kết 

quả là kiến trúc, cảnh quan KGCC trở nên manh mún, giảm mỹ quan đô thị, không 

hấp dẫn được người dân đến sử dụng đúng chức năng ban đầu.  

 1.3. Thực trạng kiến trúc, cảnh quan không gian công cộng khu nội đô lịch sử 

thành phố Hà Nội  

  1.3.1. Lịch sử hình thành và phát triển hệ thống không gian công cộng  

Hà Nội có bề dày lịch sử ngàn năm, với vị trí nằm giữa đồng bằng sông Hồng trù 

phú, trong buổi đầu dựng nước, nơi đây đã sớm trở thành trung tâm chính trị, kinh tế 

và văn hoá. Đầu thế kỉ 11, Hà Nội được lựa chọn là kinh đô của nước Đại Việt. Kinh 

đô Thăng Long thời kỳ này gồm hai phần là Thành và Thị. Thành là nơi vua quan 

sinh sống, làm việc triều chính. Thị là khu phố chợ được dựng bên ngoài thành, diễn 

ra các hoạt động giao thương, cung cấp sản phẩm phục vụ đời sống. KGCC thời này, 

vì thế được hình thành ở khu Thị là chủ yếu [14]. Được hình thành bởi sông, hồ nên 

sông hồ có ảnh hưởng lớn đến cấu trúc Thăng Long xưa cũng như các đồ án quy 

hoạch Hà Nội sau này. Hệ thống sông, hồ không chỉ thúc đẩy việc giao thương, buôn 

bán mà còn tạo ra các KGCC quanh nó. Di sản đô thị thời kỳ này còn lại đến ngày 

nay là khu Hoàng thành, khu phố cổ với kiến trúc đặc trưng cùng hệ thống KGCC 

quanh các hồ nước tự nhiên. 

Trải qua các triều đại Lý, Trần, Lê, Mạc, kinh thành Thăng Long là trung tâm văn 

hoá, giáo dục và buôn bán nhộn nhịp của cả nước. NĐLS hình thành từ những ngày 

đầu tiên của kinh thành Thăng Long. Thăng Long – Kẻ chợ cũng hình thành từ đây, 

vào khoảng cuối thế kỉ XVI. Mặt bắc và mặt đông của 36 phố phường Thăng Long 

cổ sát sông Hồng, mặt tây sát thành cổ, mặt nam thì sát hồ Thủy Quân, lại có các sông 

Kim Ngưu và Tô Lịch dẫn ra nhiều đường thủy, nên chợ thật tiện cho đi lại buôn 

bán. Việc chia phường chuyên kinh doanh sản xuất một số mặt hàng nhất định nên 

tên phường chính là tên mặt hàng. Đầu phường có cổng, có đình, chùa và đền riêng, 

vì phường xuất phát từ một làng nghề, có ông tổ nghề, thần thành hoàng và cư dân 

theo Phật giáo [45].  
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Các tuyến phố hình thành bám theo quá trình xây dựng thành luỹ. Mạng lưới giao 

thông thời này phát triển theo địa thế tự nhiên, sát khu thành là thị. Thị dân xây nhà, 

theo nhu cầu từ nhà tạm để buôn bán trong ngày, dần thêm không gian sinh hoạt, nghỉ 

ngơi qua đêm và cả không gian sản xuất. Chính các hoạt động sống của người dân đã 

tạo nên hình thái học của khu phố, kiến trúc hình ống của các dãy nhà, và không gian 

phục vụ cho hoạt động cộng đồng như chợ, đình, chùa, miếu, mạo. 36 phố phường 

được hình thành và phát triển trong chính giai đoạn này.  

Năm 1902, Hà Nội trở thành thủ đô của Liên bang Đông Dương, được người Pháp 

QHXD lại. Khu phố Pháp được xây dựng cạnh khu phố cổ với mạng lưới giao thông 

bàn cờ, có đường bộ, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật, mặt đường trải nhựa [2]. Các KGCC 

được xây dựng thời kỳ này như quảng trường 19/8, quảng trường Ga Hà Nội, quảng 

trường Đông Kinh Nghĩa Thục, công viên Bách Thảo, một số vườn hoa như vườn 

hoa con cóc, vườn hoa Paul Bert [53]. 

Trong giai đoạn chiến tranh, Hà Nội có nhiều di sản đô thị bị tàn phá như một 

phần của cầu Long Biên, Hoàng Thành Thăng Long. Sau giải phóng thủ đô 1954, 

một số KGCC quan trọng như công viên Thống nhất, tuyến đường ven Hồ Tây và hồ 

Trúc Bạch được người dân chung tay xây dựng. Năm 1975, hoà bình lập lại, cả đất 

nước cùng nhau xây dựng tái thiết từ nông thôn ra thành thị. Với vị thế là thủ đô của 

nước Việt Nam, Hà Nội được tập trung mọi nguồn lực. Mạng lưới quy hoạch dựa trên 

hệ thống cũ, phát triển theo mô hình đường vành đai, trục xuyên tâm, đường nội bộ. 

Bám theo đó, các KGCC qua nhiều thời kỳ khác nhau được duy trì và phát triển. Các 

đơn vị ở hay cách gọi bình dị là KTT Trung Tự, Kim Liên, Nguyễn Công Trứ, Thành 

Công xen kẽ là các sân chơi cho cư dân. 

Sau đợt mở rộng địa giới hành chính vào tháng 8/2008, Hà Nội hiện gồm 12 quận, 

1 thị xã và 17 huyện ngoại thành. Cùng thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội là một trong 

hai trung tâm kinh tế-văn hoá-xã hội đặc biệt quan trọng của Việt Nam. Lịch sử lâu 

đời cùng nền văn hóa phong phú đã tạo cho thủ đô có kiến trúc đa dạng và mang dấu 

ấn riêng. Nhưng sau một thời gian phát triểnbuông lỏng quản lý QHXD, thành phố 

hiện rất thiếu kiểm soát trong việc quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị. 

Nhiều toà nhà cao tầng mọc lên sai phạm mật độ xây dựng, vi phạm tầng cao, đẩy 
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những công trình di tích vào sâu trong khu dân cư, lấn chiếm đất công, KGCC suy 

giảm cả số lượng lẫn chất lượng.  

Năm 2011, Hà Nội lập QHC xây dựng Thủ đô Hà Nội đến 2030 và tầm nhìn 

2050 cho thành phố 9,1 triệu dân vào năm 2030 và trên 10 triệu người vào năm 2050. 

Về mặt kiến trúc, có thể chia Hà Nội ngày nay thành năm khu vực: khu thành cổ, khu 

phố cổ, khu phố Pháp, các khu mới QH và khu làng xóm cũ [110]. 

Ngày nay, số lượng KGCC ở Hà Nội nói chung, khu NĐLS nói riêng không ít. 

Tuy nhiên, so với sự gia tăng dân số trong khu vực, chỉ tiêu trên đầu người vẫn thấp. 

Kèm theo các đồ án QHC, QHCT, các văn bản hướng dẫn triển khai thì một số KGCC 

mới được hình thành như phố đi bộ Hồ Gươm, chợ đêm phố cổ phần nào đáp ứng 

nhu cầu sử dụng của người dân nhưng chưa đủ.  

  1.3.2. Thực trạng hệ thống không gian công cộng khu nội đô lịch sử  

   Theo QHC, NĐLS được phân chia thành 7 khu vực từ A1 - A7. Các KGCC theo 

từng khu vực cụ thể như sau: 

    Khu A1: KGCC tiêu biểu gồm công viên Bách Thảo, tập trung nhiều giống cây 

đặc biệt, quí hiếm; Quảng trường Ba Đình, diễn ra các sự kiện lịch sử quan trọng. 

    Khu A2: KGCC gồm vườn hoa Lê Nin, quần thể di tích Hoàng Thành Thăng Long, 

Cột cờ Hà Nội, Bảo tàng Quân đội; vườn hoa Quốc Tử Giám, vườn hoa hồ Giám gắn 

với Khu di tích Văn Miếu Quốc Tử giám. 

    Khu A3: Các KGCC khá phong phú như Chợ đêm phố cổ vào các dịp cuối tuần; 

phố bích hoạ Phùng Hưng; các vườn hoa; Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục [56]. 

    Khu A4: KGCC phong cách châu Âu, giá trị thẩm mỹ cao: Quảng trường 19-8; 

Quảng trường Ngân hàng nhà nước; Vườn hoa con cóc, vườn hoa nhà hát lớn… [57] 

    Khu A5: Không gian cây xanh, mặt nước Hồ Gươm, có giá trị lịch sử, cảnh quan, 

môi trường. Không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm được tổ chức vào dịp cuối tuần, lễ tết 

đã trở thành một KGCC lớn và hấp dẫn nhất của thành phố. 

    Khu A6: khu vực mặt nước lớn nhất thành phố, lá phổi xanh của Hà Nội. Cảnh 

quan hồ Tây cùng hệ thống các vườn hoa, đường dạo ven hồ là những KGCC độc 

đáo, gắn liền yếu tố tự nhiên, mang lại cảm giác thư thái, thoải mái khi tới và nghỉ 

chân [110].  
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Khu A7: Hàng loạt các KTT theo kiểu lắp ghép như Khương Thượng, Trung 

Tự, Giảng Võ, Thành Công, Thanh Xuân Bắc. Tại các KTT này xen cấy bởi các sân 

trong và trở thành KGCC cho khu ở. 

 
Hình 1.12. Bản đồ quy hoạch các khu vực trong NĐLS thành phố Hà Nội [59]. 
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Bảng 1.1. Các khu vực trong NĐLS với KGCC tiêu biểu 
KV KGCC tiêu biểu 

A1 Phố đi bộ lăng bác 

  
Quảng trường Ba Đình 

 
Công viên Bách Thảo 

A2 

 
Vườn hoa Lê nin 

 
Cột cờ Hà Nội 

 
Vườn hoa Quốc Tử Giám 

A3 

 
 Chợ đêm phố cổ  

 
Quảng trường Đông Kinh Nghĩa 

Thục 

Phố bích hoạ Phùng Hưng 

 

A4 

 
Quảng trường 1-5 

 
Quảng trường 19-8 

 
Vườn hoa Con cóc  

A5 

 
Vườn hoa Lý Thái Tổ 

 
Tượng đài Lê Thái Tổ 

 
    Phố đi bộ Hồ Gươm 

A6 

 
Phố đi bộ 

Trịnh Công Sơn 

 
Hồ Tây- hồ Trúc Bạch 

 
Vườn hoa Lý Tự Trọng 
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A7 

 
Vườn hoa Yec sin 

 
Công viên Tuổi Trẻ  

Sân chơi KTT Kim Liên  
 

Bảng 1.2. Hiện trạng số lượng công viên, vườn hoa tại 5 quận NĐLS [115] 

Quận Công viên  Vườn hoa  Đường dạo 

ven hồ 

Quảng trường  Phố đi bộ, 

phố sách  

Hoàn Kiếm 1 11 0 4 2 

Ba Đình 3 8 5 1 1 

Đống Đa 1 5 9 0 0 

Hai Bà Trưng 4 5 3 0 0 

Tây Hồ 1 3 3 0 1 

 

Bảng 1.3. Diện tích công viên, vườn hoa trong tương quan dân số tại nội đô [115] 

 
    Trong khu vực nội thành, các công viên và vườn hoa chỉ chiếm 1,92% tổng diện 

tích đất [115]. Trong khi chỉ tiêu công viên, vườn hoa, cây xanh trong QCXD là 

7m2/người [25], và theo đồ án QHC, chỉ tiêu công viên/vườn hoa bình quân 

2,43m2/người cho dân số 1,8 triệu vào năm 2030, trong khi diện tích công viên/vườn 

hoa trung bình cho dân số 2,1 triệu hiện nay trong các quận nội đô chỉ là 

2.08m2/người. Toàn thành phố, diện tích công viên, vườn hoa chỉ đạt bình quân là 
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0,9m2/người [89]. Theo số liệu điều tra khảo sát, hiện nay, trên toàn thành phố có 26 

công viên, 42 vườn hoa với tổng diện tích khoảng 412 ha [22]. Cụ thể, trong NĐLS 

có: 10 công viên, 32 vườn hoa; 20 hồ nước có đường dạo; 5 quảng trường; 3 tuyến 

phố đi bộ, 1 phố sách, 2 khu chợ đêm; Các sân chơi nội khu. 

  1.3.3. Thực trạng kiến trúc, cảnh quan không gian công cộng khu NĐLS 

    Trong NĐLS, hệ thống các KGCC phong phú về chủng loại, được kết nối với nhau 

bởi các tuyến đường tạo nên một bức tranh sống động về kiến trúc, cảnh quan đô thị. 

Tuy nhiên, do những tồn tại trong công tác quản lý về kiến trúc, cảnh quan hiện nay, 

chất lượng kiến trúc, cảnh quan của KGCC chưa tốt, chưa thực sự tạo nên sự hoà 

nhập vào tổng thể không gian đô thị, cũng như chưa thể hiện đầy đủ sự tôn trọng các 

yếu tố thiên nhiên, hay nâng cao bản sắc văn hoá truyền thống. Cụ thể, thực trạng các 

loại hình kiến trúc, cảnh quan của KGCC như sau: 

1) Cây xanh, mặt nước: Hệ thống sông hồ tự nhiên khá dày đặc là một thế mạnh 

của Hà Nội. Tuy nhiên, nhiều nơi mặt nước bị lấn chiếm để xây dựng, xả thải bừa bãi 

dẫn đến diện tích bị thu hẹp, môi trường bị ô nhiễm. Cây xanh nhiều nơi bị chặt hạ, 

di chuyển nhường chỗ cho xây dựng công trình giao thông. Diện tích ao, hồ, đầm của 

thành phố Hà Nội hiện còn lại vào khoảng 3.600 ha [123]. Cụ thể, tại nội đô sau 20 

năm, diện tích mặt nước ao hồ đã giảm gần 50%, từ hơn 2.000 ha xuống còn hơn 

1.000 ha [121]. Trong 5 năm từ 2010 - 2015, 17 ao hồ của Hà Nội đã bị san lấp hoàn 

toàn. Tổng diện tích mặt nước ao hồ của Hà Nội sau 5 năm giảm đi hơn 72.000 m2. 

Diện tích này cũng tương đương với việc một hồ rộng gấp 1,5 hồ Thành Công hiện 

nay đã biến mất chỉ sau vài năm [1]. Trong 2 năm 2015 – 2016, hàng chục nghìn cây 

xanh bị chặt hạ, di chuyển. 

Các hồ lớn khu NĐLS hiện nay hầu như được kè bờ, một số khu vực có hàng rào 

như hồ Tây, hồ Thành Công, hồ Hoàng Cầu. Tuy nhiên, chỉ một vài hồ lớn được thiết 

kế phần kè bờ, đường dạo và có mẫu hàng rào phù hợp như hồ Tây, hồ Thành Công. 

Các hồ nhỏ hầu như thiết kế hàng rào hay kè bờ chưa chú trọng hình thức, thiếu bảo 

trì nên đều xuống cấp. Ven các hồ nước, các thảm cỏ, các loại cây từ cổ thụ đến cây 

lâu năm, cây theo mùa cũng chưa thực sự được lựa chọn phù hợp và chăm sóc tốt. Hệ 

thống mặt nước, cây xanh của Hà Nội đã tạo nên nhiều cảnh quan sinh thái đẹp cho 
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thành phố, điều hòa tiểu khí hậu khu vực, rất có giá trị đối với du lịch, giải trí và nghỉ 

dưỡng. Tuy nhiên, với thực tế chính sách, chế tài quản lý chưa phù hợp tiếp tục diễn 

ra, những cảnh quan thiên nhiên ban tặng và cũng là lá phổi xanh cho thành phố sẽ 

dần biến mất. 

2) Vườn hoa: Hệ thống vườn hoa khu NĐLSHà Nội hầu như được hình thành từ 

thời thực đân Pháp cho QHXD lại thành phố. Đến ngày nay, chúng vẫn giữ được hầu 

như số lượng, hình thái như xưa. Tuy nhiên, chính sự thay đổi của KGĐT, sự gia tăng 

mật độ xây dựng tại NĐLSvà các biến đổi trong phương thức sống của người dân 

thành phố đã tác động lên kiến trúc, cảnh quan vườn hoa. Tình trạng nhà cửa mọc lên 

san sát, quây kín các KGCC nói chung, vườn hoa nói riêng rất phổ biến. Hình thức 

kiến trúc, độ cao, màu sắc không được quản lý nên tạo ra nhiều tác động không tốt 

cho kiến trúc, cảnh quan chung quanh vườn hoa. Bên cạnh đó, phương tiện giao thông 

cá nhân trước đây của người dân chủ yếu là xe đạp thì hiện nay chuyển sang xe máy, 

ô tô. Đây chính là nguyên nhân các không gian công cộng như vườn hoa bị đe doạ 

bởi sự vây kín của các phương tiện như xe máy, ô tô. Người dân gặp nhiều khó khăn 

khi tiếp cận với vườn hoa thậm chí không nhận diện được KGCC vì bị che khuất. 

Trong nhiều vườn hoa, tình trạng thiết kế sơ sài, trang bị thiếu tiện ích và không được 

bảo trì thường xuyên dẫn đến kiến trúc, cảnh quan xuống cấp nghiêm trọng. 

3) Công viên: Trong nhiều năm kể từ sau 1975 thống nhất đất nước, chính quyền 

thành phố đã cho xây dựng hệ thống các công viên tại NĐLS gồm nhiều thể loại. Các 

công viên dù lớn, nhỏ đều có có hệ thống tường rào kiên cố có tác dụng bảo vệ an 

ninh bên trong nhưng lại gây hạn chế tầm nhìn, giảm khả năng tiếp cận, ngăn cách 

KGĐT. Các công viên hầu như được xây dựng tại các địa điểm có cảnh quan thiên 

nhiên như cây xanh, mặt nước. Nhưng do từ bước thiết kế, xây dựng và đưa vào khai 

thác, sử dụng không chú trọng nên chưa phát huy hiệu quả giá trị của các cảnh quan 

thiên nhiên. Đôi khi, các kiến trúc, cảnh quan nhân tạo lại lấn át, tạo ra một tổng thể 

lộn xộn, thiếu mỹ quan. Trường hợp công viên Tuổi trẻ là một ví dụ. Trong các công 

viên, duy trì đều đặn lịch bảo trì là yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng 

kiến trúc, cảnh quan. Công tác này hiện nay cũng chưa thực hiện tốt nên nhìn chung, 

kiến trúc, cảnh quan công viên NĐLSHà Nội còn lộn xộn, thiếu mỹ quan. 
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4) Sân chơi khu dân cư: Giai đoạn sau thống nhất đất nước đến thời kì đổi mới, 

nhiều khu chung cư bắt đầu mọc lên. Những hình mẫu kiểu khu ở được học theo các 

nước xã hội chủ nghĩa. Theo quy chuẩn xây dựng, giữa các toà nhà có các khoảng 

trống và có chức năng như một sân chơi cho cư dân. Hiện nay, đa phần các khu chung 

cư kiểu cũ này đã hết niên hạn sử dụng và xuống cấp nghiêm trọng. Một số khu đã bị 

dỡ bỏ, thay thế bởi các toà chung cư với số tầng cao gấp nhiều lần. Tuy nhiên sân 

chơi không vì thế được tăng diện tích. Trong một số khu chung cư kiểu cũ còn tồn 

tại, sân chơi có chất lượng kém, kiến trúc, cảnh quan không đẹp. Tại các khu chung 

cư mới, chỉ một số khu được đầu tư bài bản cho sân chơi, số còn lại dường như chủ 

đầu tư cố tình quên đi không gian sinh hoạt cộng đồng hoặc làm qua loa, sơ sài. 

Hình 1.13. Thực trạng các KGCC ở Hà Nội thiếu quản lý kiến trúc, cảnh quan. 

3) Quảng trường: Các quảng trường chính đô thị như quảng trường Ba Đình, quảng 

trường Cách mạng tháng 8 được chính quyền quan tâm vì giá trị lịch sử và vị trí của 

nó. Tại các KGCC này, kiến trúc, cảnh quan khá đẹp mắt, phù hợp với vai trò tổ chức 

các hoạt động kỉ niệm trang trọng. Nhưng bên cạnh đó, có những quảng trường có vị 

trí và giá trị lịch sử quan trọng như quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục lại chưa có 

những giải pháp quản lý kiến trúc, cảnh quan phù hợp. Các toà nhà quanh quảng 

trường có kiến trúc khá hỗn độn, không đồng nhất về đường nét, cao độ và màu sắc. 

Bên cạnh đó, một số quảng trường hiện nay chỉ đóng vai trò như một giao lộ giao 

thông như quảng trường 1/5, quảng trường Ga Hà Nội có vị trí và vai trò quan trọng 

 

Góc hồ 
Thiền 
Quang 
bị 
chiếm 
dụng 

 

Cây 
gãy 
cành 
trong 
Công 
viên  

 

Hàng 
rào sắt 
quanh 
công 
viên 
Thống 
Nhất 

 

Ô tô 
bao kín 
vườn 
hoa 
Nhà 
Chung  



 

	

31 

nhưng không được nghiên cứu quản lý kiến trúc, cảnh quan phù hợp nên chưa phát 

huy được giá trị của mình. 

4) Phố đi bộ và chợ đêm: Trong những năm gần đây, chính quyền Hà Nội tổ chức 

chợ đêm phố cổ vào mỗi cuối tuần nhằm giới thiệu đến người dân, khách du lịch về 

văn hoá, ngành nghề và ẩm thực truyền thống Hà Nội xưa và nay. Hoạt động này thu 

hút nhiều du khách tới tham quan. Từ 1/9/2016, tuyến phố đi bộ quanh hồ Gươm 

được triển khai thí điểm cùng khung giờ với chợ đêm và chính thức từ 1/9/2019 đã 

tạo được nhiều ấn tượng trong lòng người dân và du khách. Kiến trúc, cảnh quan các 

công trình hành chính, văn hoá thậm chí nhà dân xung quanh đã có những chuyển 

biến tích cực, được sửa sang, trùng tu, trang trí thêm đèn, cờ hoa. Cây xanh, mặt nước 

trong khu vực cũng được đầu tư, chăm sóc định kì. Các chương trình nghệ thuật lớn, 

nhỏ được tổ chức thường xuyên tại đây. Tiếp nối, phố bích hoạ Phùng Hưng cũng là 

một dự án trong chuỗi các hoạt động nâng cao chất lượng KGCC và đời sống cộng 

đồng do quận Hoàn Kiếm chủ trì. Ý tưởng này đã biến một khu vực trước đây là điểm 

đen về vệ sinh môi trường đô thị và an ninh thành điểm đến của người dân và khách 

du lịch. Mặc dù qui mô chưa lớn, thời gian hạn chế trong tuần nhưng nếu được quản 

lý tốt, mô hình phố đi bộ có thể nhân rộng hơn ở nhiều địa điểm khác, tạo ra các 

KGCC nhiều màu sắc, mang lại những giá trị tinh thần không nhỏ cho người dân. Hà 

Nội tiếp tục giao quận Hoàn Kiếm hoàn chỉnh phương án mở rộng không gian đi bộ 

phía Nam khu phố cổ kết nối phía Bắc khu vực hồ Hoàn Kiếm (các tuyến phố Đinh 

Liệt, Gia Ngư, Cầu Gỗ, Hàng Bè, Hàng Dầu, ngõ Cầu Gỗ, ngõ Trung Yên) giảm áp 

lực đông người, kết hợp hai khu vực đi bộ thành một chỉnh thể bổ trợ chức năng. 

 1.4. Thực trạng quản lý kiến trúc, cảnh quan không gian công cộng khu NĐLS 

thành phố Hà Nội  

1.4.1. Cơ chế, chính sách quản lý 

     Kể từ năm 2000 đến nay, các chính sách hướng dẫn việc quy hoạch và quản lý 

kiến trúc, cảnh quan KGCC ở Việt Nam đã có những thay đổi tích cực. Đầu tiên, các 

nhà hoạch định chính sách ở tất cả các cấp đã chú ý đến vấn đề KGCC hơn những 

năm đầu thời kỳ đổi mới. Kết quả tìm kiếm cho thấy chỉ có 154 văn bản chính sách 

được ban hành trong 14 năm đầu cải cách (từ 1986 đến 1999) đã đề cập đến từ “công 
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viên”, tuy nhiên con số này lên đến 1.287 văn bản trong vòng 14 năm sau đó (2000 – 

2014). Có 5 thay đổi lớn, tích cực, đáng chú ý là: Các chính sách đã trở nên cụ thể 

hơn về mặt thuật ngữ và nội dung; Các mô hình quy hoạch của Việt Nam đang dần 

tiến tới sự tiếp cận có hệ thống hơn với quy hoạch KGCC; Các nhà hoạch định chính 

sách công nhận các đô thị và người dân đô thị cần có KGCC; Chú ý nhiều hơn đến 

chất lượng KGCC; Công nhận việc cần bảo vệ các không gian này khỏi việc bị xuống 

cấp và lấn chiếm [23].Tuy nhiên, những thay đổi này vẫn cần được tăng cường, các 

thuật ngữ về KGCC cần được tích hợp đầy đủ trong các văn bản pháp luật. Quan 

trọng hơn, cần có một định nghĩa thống nhất và thực tế hơn về KGCC ở các đô thị.  

     Đối với công tác quản lý kiến trúc, cảnh quan, Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ra 

đời là một bước ngoặt lớn. Tuy nhiên, hiện nay, trong công tác quy hoạch, KGCC 

xác định trên tỷ lệ dân cư và chỉ tiêu chưa đủ để quản lý kiến trúc, cảnh quan [16]. 

Các VBQPPL còn chồng chéo, thay đổi liên tục gây khó khăn cho việc thực hiện. 

Khung pháp lý chưa đồng bộ, thiếu văn bản hướng dẫn chi tiết, thiếu cơ chế khuyến 

khích phát triển kiến trúc, cảnh quan KGCC. 

Về nội dung công bố thông tin quy hoạch, đối với một khu vực, hoặc một công 

trình chịu tác động bởi rất nhiều căn cứ pháp lý để quản lý kiến trúc, cảnh quan như: 

Hệ thống các đồ án từ QHC, QHPK, QHCT, TKĐT, Quy chế quản lý quy hoạch kiến 

trúc trong đó có nhiều nội dung thiếu cụ thể, không thống nhất. Hiện nay việc công 

khai, công bố các chỉ tiêu đến người thiết kế, chủ đầu tư chưa được thực hiện cụ thể.  

Tóm lại, những năm gần đây đã có một số thay đổi tích cực và quan trọng trong 

cơ chế, chính sách liên quan đến quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC tại Việt Nam. 

tuy vẫn còn hạn chế. Trong khi những chính sách gần đây giải quyết vấn đề quy hoạch 

KGCC cụ thể hơn thì vẫn có nhiều khái niệm khác nhau cùng tồn tại trong các 

VBQPPL. Ngoài ra, phương pháp quy hoạch cũ, hai chiều, theo chủ nghĩa công năng 

dựa trên các chỉ số và chỉ tiêu vẫn phổ biến. Khung chính sách đã tích hợp việc xem 

xét TKĐT nhưng chưa đủ xác định yếu tố kiến trúc, cảnh quan KGCC để quản lý 

hiệu quả, đảm bảo đây sẽ là những không gian mở sống động, có thể tiếp cận, được 

tận dụng và an toàn cho cả những thành phần dân số dễ tổn thương nhất. 
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1.4.2. Thực trạng quản lý kiến trúc, cảnh quan không gian công cộng  

     Thực trạng công tác quản lý kiến trúc, cảnh quan từ trung ương đến địa phương 

thể hiện trong tất cả các nội dung từ việc ban hành VBQPPL đến việc triển khai nội 

dung quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC khu NĐLS thành phố Hà Nội trong các 

hoạt động từ bảo tồn, cải tạo, xây dựng mới và khai thác sử dụng KGCC. 

Bảng 1.4. Phân tích SWOT thực trạng quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC khu NĐLS 

Điểm mạnh: 
- Đô thị lõi lịch sử, bề dày lịch sử, văn hoá 
- Số lượng KGCC trong nội đô chủ yếu nằm 
trong khu vực NĐLS 
-Tập trung nhiều công trình kiến trúc,  
KGCC có giá trị về kiến trúc, cảnh quan, 
văn hoá, lịch sử 
- Nhiều cảnh quan thiên nhiên có giá trị 
- Bộ máy quản lý nhiều cấp, ngành  

Điểm yếu: 
- Quỹ đất hạn chế, chưa chú trọng đầu tư 
phát triển KGCC 
- Nhiều công trình kiến trúc cũ, quá niên hạn 
sử dụng, hình thức xuống cấp  
- Mật độ dân cư cao, mật độ xây dựng cao  
- Các KGCC hiện hữu còn thiếu tiện ích hỗ 
trợ, sơ sài, xuống cấp  
- Kết nối giữa các KGCC để tạo thành hệ 
thống còn kém  
 

Cơ hội:  
- Có sức hút dân cư ở các khu vực khác  
trong thành phố và khách du lịch 
- Được chính quyền quan tâm xây dựng 
chính sách, kêu gọi đầu tư 
- Nhiều chuyên gia tập trung nghiên cứu 
- Thu hút các nguồn lực từ chính quyền 
thành phố, trung ương, NGO, và cộng đồng 
 

Thách thức:  
- Khái niệm, chỉ tiêu về KGCC trong các 
văn bản pháp quy còn chồng chéo, chưa 
được quy định cụ thể 
- Thiếu quy định chung quản lý kiến trúc, 
cảnh quan KGCC 
-  Quản lý yếu kém dẫn đến KGCC bị chiếm 
dụng, xây dựng không phép, trái phép, vệ 
sinh môi trường kém, xung đột giao thông... 
- Khi nền kinh tế tập trung chuyển sang kinh 
tế thị trường, xã hội hoá đầu tư dịch vụ đô 
thị, nhiều nguy cơ tiềm tàng;  
- Xu hướng phát triển giao thông công cộng 
sẽ tác động lên kiến trúc, cảnh quan KGCC 

*Công tác ban hành VBQPPL có liên quan: Năm 2010, Chính phủ ban hành Nghị 

định số 38/2010/NĐ-CP về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị. Nghị 

định này quy định quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có hoạt động 

liên quan đến không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị trong đó nêu các nội dung, 

nguyên tắc quản lý kiến trúc, cảnh quan cây xanh, mặt nước, công viên, vườn hoa, 

quảng trường. Đây là văn bản quan trọng, tác động lớn đến triển khai công tác quản 

lý không gian, kiến trúc, cảnh quan các đô thị trên cả nước. 

    Năm 2016, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND 

kèm theo Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc công trình cao tầng trong khu vực 
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NĐLS thành phố Hà Nội. Trong quy chế này, đã xác định nguyên tắc quản lý và phân 

vùng quản lý kiến trúc công trình cao tầng trong khu vực NĐLS. Đồng thời, quy chế 

đã quy định cụ thể các khu vực trong NĐLS không được phép hay được phép xây 

nhà cao tầng, xây dựng như thế nào. Đây là văn bản có tác động trực tiếp đến việc 

quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC khu NĐLS thành phố Hà Nội. 

*Công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch kiến trúc, cảnh quan: UBND 

thành phố có nhiều chương trình triển khai thực hiện QHC xây dựng thủ đô Hà Nội, 

14/38 QH phân khu được duyệt, QHCT, QHPK, QHCT, TKĐT đồng thời thực hiện 

thẩm định, phê duyệt theo thẩm quyền. Tuy nhiên, do quy mô rộng, số lượng nhiều, 

nên hầu hết các TKĐT mới ở bước chủ trương, nhiều QHPK, QHCT, đơn vị tư vấn 

cũng như đơn vị thẩm định còn đang tìm phương pháp nghiên cứu nên khó khăn, 

vướng mắc từ bước lập nhiệm vụ, thiết kế đến phê duyệt. 

* Công tác triển khai thực hiện các VBQPPL trên địa bàn: Sau khi QHC xây 

dựng Thủ đô Hà Nội đến 2030 tầm nhìn 2050 được phê duyệt, Thành uỷ đã ban hành 

Chương trình 06-CTr/TU về “Đẩy mạnh công tác QHXD và QLĐT thành phố Hà 

Nội, giai đoạn 2011-2015” và chỉ đạo UBND Thành phố, các cấp, các ngành tập trung 

thực hiện [94]. Theo đó, các đồ án QHCT trong khu vực, hai bên tuyến đường; TKĐT; 

các quy chế, quy định quản lý quy hoạch kiến trúc cho 4 quận nội thành được đề ra 

và chính thức đưa vào thực thi, phục vụ công tác quản lý. Tuy nhiên, do tính phức 

tạp của địa bàn, sự chồng chéo của các sở, ngành, sự phối hợp chưa hợp lý, chưa kịp 

thời dẫn đến vẫn tràn lan tình trạng dự án thực hiện sai phép, chậm tiến độ, sử dụng 

đất sai mục đích. Đặc biệt tình trạng bành trướng chiếm dần đất KGCC của các tập 

đoàn đầu tư bất động sản. Theo định hướng QHC hướng đến mục tiêu gìn giữ và phát 

triển thêm không gian xanh, KGCC cho người dân, hạn chế tình trạng phát triển mất 

cân đối, chính quyền thành phố không ngừng quan tâm chú trọng đến mảng xanh. Từ 

2014, Hà Nội đã phê duyệt quy hoạch hệ thống công viên, vườn hoa, cây xanh và hồ 

trên địa bàn đến 2030, tầm nhìn 2050. Mục tiêu đến 2030, nội đô có 60 công viên, 

trong đó 18 công viên xây mới; 42 công viên, vườn hoa hiện có sẽ được cải tạo, nâng 

cấp, thêm 7 công viên đặc thù. Chương trình trồng mới 1 triệu cây xanh được Chủ 
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tịch UBND TP Hà Nội khởi xướng năm 2016 thực sự đáp ứng kỳ vọng về một thành 

phố xanh của người dân. Đến nay đã có thêm 210.000 cây xanh mới được trồng [115]. 

*Ban hành, thực hiện các quy chế, quy định quản lý quy hoạch, kiến trúc:  

    Triển khai ngay sau công tác lập, phê duyệt đồ án quy hoạch, công tác ban hành 

quy chế, quy định quản lý quy hoạch, kiến trúc có vai trò quan trọng trong việc thúc 

đẩy hoạt động đầu tư xây dựng theo quy hoạch. Mặc dù khu NĐLS được tập trung 

nhiều nguồn lực cho công tác lập quy chế, quy định quản lý nhưng số lượng và chất 

lượng vẫn chưa đáp ứng được đòi hỏi thực tiễn của hoạt động đầu tư xây dựng. Tình 

trạng nội dung hướng dẫn còn chung chung, không rõ ràng, xa rời thực tế khá phổ 

biến. Riêng công tác quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC thì chưa được nhắc đến cụ 

thể mà chỉ thông qua các nội dung liên quan về công viên, vườn hoa, không gian 

xanh. Các chỉ tiêu liên quan về hình thức kiến trúc, tầng cao, vật liệu, màu sắc quanh 

KGCC hay chủng loại cây, cách thức chăm sóc bảo trì chưa được nghiên cứu cụ thể 

và phù hợp. 

*Bảo vệ các KGCC có giá trị: Với bề dày lịch sử, khá nhiều KGCC tại Hà Nội có 

giá trị lịch sử, trong đó có di tích đặc biệt cấp quốc gia. Với KGCC đã được xếp hạng, 

công tác quản lý bảo tồn tôn tạo được quan tâm và chú trọng. Tuy nhiên, vẫn có sự 

chồng chéo về mặt chính sách lẫn bộ máy tổ chức, phân cấp, phân quyền khiến công 

tác bảo tồn chưa hiệu quả. Ngoài ra, có nhiều KGCC trong khu NĐLS không được 

xếp hạng dù có giá trị lịch sử, văn hoá. Thiếu những đánh giá, phân tích giá trị các 

KGCC này nên không thể đưa ra những nguyên tắc ứng xử phù hợp. Từ đó dẫn tới 

tình trạng nhiều KGCC bị xâm phạm về kiến trúc, cảnh quan, thậm chí biến mất.  

*Công tác cải tạo, chỉnh trang:  

    Công tác cải tạo chỉnh trang KGCC tại khu NĐLS trong những năm vừa qua đã 

diễn ra khá tích cực. Một số KGCC trước đây bị ngăn cách với KGĐT bằng tường 

rào đã được dỡ bỏ. Nhiều vườn hoa được chỉnh trang đẹp mắt, tiện nghi hơn. Hiện, 4 

quận NĐLS đã hoàn thành cải tạo 18 vườn hoa.  Tuy nhiên, các hoạt động này chủ 

yếu nằm trong khuôn khổ ranh giới của KGCC và ở vài khu vực cục bộ, chưa có tính 

hệ thống. Kiến trúc, cảnh quan các khu vực quanh KGCC chưa được quan tâm để tạo 

ra tổng thể hài hoà, nâng cao giá trị của khu vực. Các thủ tục triển khai rườm rà, vốn 
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ngân sách hạn chế, nhiều cơ quan chức năng quản lý chồng chéo cũng là một hạn chế. 

Hiện nay, Hà Nội có 26 công viên, 42 vườn hoa với tổng diện tích khoảng 412 ha. 

Để duy trì, phát triển hệ thống này, Sở xây dựng được giao triển khai các dự án đầu 

tư xây dựng công viên chuyên đề sẵn có như công viên Bách Thảo, Vườn thú Thủ 

Lệ; Cải tạo, chuyển đổi hình thức tổ chức không gian một số công viên sang hình 

thức mở như công viên Thống Nhất. 

*Công tác xây dựng mới: Theo đồ án QHC, thủ đô sẽ quĩ đất phù hợp sau di dời cơ 

sở công nghiệp, bệnh viện, trường đại học cho KGCC. Phấn đấu chỉ tiêu công viên, 

cây xanh khu vực nội đô đến năm 2030 dự kiến đạt 4 - 4,5m2/người. Thành phố đã 

huy động nhiều nguồn kinh phí để đầu tư xây dựng các công viên, vườn hoa. Bên 

cạnh việc đầu tư xây dựng công viên tập trung, thành phố cũng phân cấp cho các 

quận, phường xây dựng, hoàn thiện các vườn hoa trong các khu phố [25]. Tuy nhiên, 

nguồn ngân sách hạn hẹp mà khối lượng công việc quá lớn cũng như tình trạng thiếu 

các hướng dẫn cụ thể trong quy chuẩn, tiêu chuẩn nên các KGCC được xây dựng mới 

chưa đạt chất lượng cao, nhiều không gian chỉ đơn thuần là không gian trống, thiếu 

cảnh quan, không thân thiện. 

*Công tác khai thác, sử dụng: Thực trạng quản lý yếu kém còn thể hiện qua những 

bất cập trong quá trình khai thác, sử dụng KGCC. Các KGCC không được sử dụng 

đúng mục đích, bị chuyển thành nơi mưu sinh, trú ngụ tạm bợ hoặc bị chuyển đổi hẳn 

chức năng sử dụng.  Nguyên nhân do bộ máy quản lý nhà nước chồng chéo về chức 

năng và thiếu sự điều phối, hợp tác giữa các ngành và các cấp chính quyền trong khai 

thác và sử dụng KGCC. Trong khi cây xanh là một thành tố quan trọng của KGCC 

thì cơ chế quy hoạch và quản lý cây xanh chưa đề cập đến vai trò của chính quyền 

phường, cấp có nhiều hoạt động giám sát các KGCC trên địa bàn. Thiếu STGCCĐ 

trong quản lý khai thác, sử dụng cũng là một lý do dẫn đến tình trạng nêu trên. Thêm 

vào đó, khả năng điều phối kém các nguồn lực xã hội cùng tham gia vào quản lý khai 

thác, sử dụng KGCC, thiếu một cơ quan quản lý hệ thống thông tin tích hợp về 

KGCC. 
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1.4.3. Tổ chức bộ máy và trách nhiệm quản lý nhà nước 

      Với lịch sử hình thành lâu đời, đô thị Thăng Long – Hà Nội được quản lý từ rất 

sớm. Thời Phong kiến, từ triều Lý đến triều Nguyễn, ở mức độ khác nhau, chính 

quyền có quy định quản lý an ninh trật tự, đất đai, xây dựng, đặc biệt là quản lý kinh 

đô bằng luật pháp. Khi thực dân Pháp xâm lược nước ta năm 1858, biến Hà Nội thành 

nhượng địa, thực hiện quy hoạch và quản lý theo kiểu phương Tây. Năm 1884, công 

sứ Bonnal cho làm đường vòng quanh Hồ Gươm, mở rộng đường Tràng Tiền, Tràng 

Thi vào trong Thành. Để có mặt bằng, họ di dời dân đi nơi khác bằng cách định giá 

đất rồi mua lại diện tích đó.  

      Hiện nay, công tác QLĐT chịu nhiều tác động của các lĩnh vực như kinh tế, xây 

dựng, đất đai, môi trường, dân số, HTXH, HTKT. Tại thành phố Hà Nội, trách nhiệm 

quản lý toàn diện về không gian, kiến trúc, cảnh quan do UBND thành phố chịu trách 

nhiệm. Trong phạm vi 5 quận NĐLS, tại mỗi quận, nhiệm vụ quản lý kiến trúc, cảnh 

quan đô thị nói chung, kiến trúc, cảnh quan KGCC nói riêng do phòng QLĐT thực 

hiện.  

      Tổ chức bộ máy và trách nhiệm của các cơ quan QLNN hiện nay được thể hiện 

tại sơ đồ 1.1 và 1.4. Các tồn tại, bất cập trong tổ chức và thực hiện nằm ở sự phân 

cấp, phân quyền chưa rõ ràng, bị chồng chéo nhiều nội dung nhưng đồng thời cũng 

thiếu sự tham gia của các bên liên quan: 

- Công tác quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng đô thị hiện nay đang bị chồng 

chéo: Chức năng quy hoạch sử dụng đất của Sở TN&MT; Chức năng quy hoạch cây 

xanh của Sở Xây dựng; chức năng QHĐT của Sở Quy hoạch Kiến trúc;  

- Phường trực tiếp quản lý, giám sát trên địa bàn nhưng thông tin hai chiều chưa 

hiệu quả, thiếu nguồn lực 

- Công tác duy trì, bảo trì vườn hoa, cây xanh, mặt nước do một số đơn vị cung 

cấp như Công ty cây xanh một thành viên, Công ty vệ sinh môi trường, Công ty chiếu 

sang đô thị không có sự phối hợp nhịp nhàng với cơ quan quản lý. 

Quản lý kiến trúc, cảnh quan là một nội dung của QLĐT. Vì vậy, bộ máy quản lý 

kiến trúc, cảnh quan KGCC được thể hiện qua mô hình QLĐT nhiều cấp tại Hà Nội 

tại Sơ đồ 1.1. Trách nhiệm các cơ quan quản lý của thành phố thể hiện tại Sơ đồ 1.4. 
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Sơ đồ 1.1. Mô hình QLĐT tại thành phố Hà Nội [26] 

 
Sơ đồ 1.2. Cơ cấu quản lý cây xanh và công viên cấp thành phố [55] 

 
Sơ đồ 1.3. Cơ cấu quản lý cây xanh và công viên cấp quận [55] 
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Sơ đồ 1.4. Trách nhiệm của các cơ quan tham mưu của thành phố Hà Nội [24] 

  

TRÁCH 

NHIỆM 

CỦA CÁC 

CƠ 

QUAN 

QUẢN LÝ 

THAM 

MƯU 

CỦA 

THÀNH 

PHỐ 

 

Sở Xây 
dựng 

BQL Các 
khu CN 

UBND quận 
 

Sở QHKT 

Sở VHTT & 
DL 

 

Cấp phép XD theo thẩm quyền, tham mưu, báo cáo  

Lập, thẩm định, phê duyệt Quy chế quản lý QHKT 
đô thị  

Lập danh mục, ranh giới, lập và thẩm định, duyệt ĐA 
TKĐT, Quy chế QLQHKTĐT 

Có ý kiến với công trình di tích , có ý kiến với công 
trình quảng cáo tại khu vực chưa có QHQC 

, 

Sở Nội vụ 
 

Sở TNMT 
 

Sở NN & 
PTNT 

 

Sở GTVT 
 

Công an TP 

Đảm bảo QĐ về đất đai, nhà ở. Bảo vệ MT.Kiểm tra 
thực hiện với công trình có giấy phép khai thác tài 

nguyên, xả thải vào nguồn nước  

Chủ trì, phối hợp xem xét, đào tạo, bổ sung, kiện toàn 
nâng cao năng lực của cán bộ, công chức quản lý , cấp 

phép XD  

Cắm mốc, có ý kiến với chỉ giới thoát lũ, chỉ giới XD, 
chỉ giới đê điều  

Tham gia ý kiến phương án thiết kế PCCC 
 

Bộ tư lệnh 
thủ đô  

Viện 
QHXDHN 

Cung cấp TT về chỉ giới đường đỏ, HTKT, cao độ 
nền  

Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, lập danh mục 
công trình xây dựng trên địa bàn để quản lý UBND 

phường  

Tham gia ý kiến nội dung ANQP 

Lập danh mục ranh giới khu vực ANQP, Tham gia ý 
kiến với hồ sơ cấp phép XD với công trình thuộc khu 

vực ANQP 
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 1.4.4. Sự tham gia của cộng đồng  

Quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC là công việc phức tạp, đòi hỏi sự thỏa thuận 

và cân bằng lợi ích giữa các bên liên quan, từ các cơ quan quản lý, chủ đầu tư đến 

người dân, nhà nghiên cứu, nhà hoạt động xã hội - môi trường. Tuy nhiên, cộng đồng 

sống trong khu vực là những người trực tiếp chịu ảnh hưởng từ các quyết định của 

nhà chức trách. Do vậy, trong một xã hội đề cao tính công bằng - dân chủ như hiện 

nay, quyền lợi của người dân cần được đặt ở ví trí cao nhất. Để đảm bảo thực hiện 

điều đó một cách tốt nhất là cho họ tham gia vào quá trình QLĐT, bởi chính những 

người sống trong cộng đồng sẽ hiểu rõ nhất họ thực sự cần gì [21]. 

Trong công tác QLĐT tại Việt Nam, đặc biệt tại khu NĐLS thành phố Hà Nội, 

STGCCĐ không phải chưa từng có tiền lệ, thậm chí còn diễn ra mạnh mẽ trong giai 

đoạn trước đây và đạt được nhiều thành quả. Cuối thế kỉ 19, lần đầu tiên, cộng đồng 

dân cư tham gia xây dựng Hà Nội. Việc hiện thực hóa những phác thảo về quy hoạch 

khu phố Tây tại Hà Nội của người Pháp những năm 1890 đã gây ảnh hưởng trực tiếp 

đến việc quản lý QHXD tại khu phố của người bản xứ – tức khu phố cổ hiện nay [22]. 

Nửa đầu thế kỉ 20, công cuộc QHXD thành phố có nhiều hoạt động. Năm 1902, dự 

án QHC cho khu bản xứ của Sở Đô thị được nghiên cứu. Tới thời điểm trước dự án 

của Ernest Hébrard, toàn thành phố có 60-70% nhà gạch được xây dựng. Năm 1957, 

bản đồ kiến thiết Hà Nội tỷ lệ 1/1000 do Phạm Gia Hiển lập được công bố. Lần đầu 

tiên quy hoạch Hà Nội do người Việt Nam thực hiện và được thông qua Hội đồng 

thành phố của người Việt Nam.Nửa sau thế kỉ 20, STGCCĐ dân cư Hà Nội thể hiện 

qua sự góp sức xây dựng hàng loạt công trình lớn của thành phố như: công viên 

Thống Nhất, Đường Thanh Niên, Hồ Thành Công, Thanh Nhàn, sông Tô Lịch, đắp 

đê Sông Hồng.Năm 1986, bắt đầu thời kì đổi mới. Những làng quê đô thị hóa để trở 

thành thành phố đã “nhập khẩu” thiết chế quản lý của châu Âu để rồi sau đó bị lãng 

quên. Sở Nhà Đất Hà Nội có kho 93 tờ Bản đồ sổ sách lưu trữ hồ sơ quản lý hàng 

trăm ngàn ngôi nhà bao gồm các phố và 54 làng nội thành.  

 Giai đoạn đầu thế kỉ 21 tới nay, trong công tác QLĐT nói chung, quản lý kiến 

trúc, cảnh quan KGCC nói riêng, vai trò và STGCCĐ chưa được khai thác triệt để. 

Người dân còn bị động trong việc thực thi quyền và nghĩa vụ của mình. Thực tế, qua 
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khảo sát các cá nhân và tập thể làm việc trong ngành xây dựng đô thị cho thấy đa số 

còn ít quan tâm tới vấn đề kiến trúc, cảnh quan KGCC. Hầu hết còn thờ ơ, chưa chủ 

động bày tỏ quan điểm về các chính sách của chính quyền. Chưa có cơ chế để cộng 

đồng tham gia vào công tác quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC một cách thiết thực 

và hiệu quả. Thực trạng STGCCĐ trong quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC đô thị 

nói chung, khu NĐLS Hà Nội nói riêng hầu như chỉ xuất hiện trong nội dung quản lý 

khai thác, sử dụng. Cụ thể là sự tham gia của các đội dân phòng, tự quản trong việc 

giữ trật tự đô thị nơi công cộng. Gần đây, từ sự phát động phong trào của các tổ chức 

NGO, các hội, nhóm đã tạo nên một số phong trào cộng đồng tham gia kiến tạo các 

KGCC nhỏ như sân chơi, vườn hoa nhưng chưa thực sự rộng rãi. 

 1.5. Các công trình khoa học, các luận án tiến sỹ có liên quan 

  1.5.1. Các công trình nghiên cứu khoa học 

1) Đề tài NCKH “QLĐT trong bảo tồn và quản lý vườn hoa/sân chơi khu dân 

cư trong các quận nội đô Hà Nội” của TS Nguyễn Thị Hiền thực hiện dưới sự tài 

trợ của Quĩ châu Á và Health Bridge. Nghiên cứu cung cấp một phân tích hiện trạng 

các vườn hoa/ sân chơi đã và đang bị mất đi hoặc xuống cấp; phân tích những điểm 

chưa hoàn thiện trong hệ thống quản lý nhà nước từ hệ thống văn bản qui phạm đến 

tổ chức bộ máy thực hiện việc bảo tồn các KGCC này. Đưa ra một số biện pháp để 

quản lý, bảo tồn kiến trúc, cảnh quan các khu vườn hoa/ sân chơi trong các khu dân 

cư tại các quận nội đô Hà Nội được đề xuất: Cải thiện chính sách và các quy định của 

pháp luật; Cải thiện quy chuẩn/ tiêu chuẩn quy hoạch cây xanh và quy hoạch nâng 

cấp đô thị; Cải thiện hệ thống quy hoạch và quản lý kiến trúc, cảnh quan công viên/ 

vườn hoa/ sân chơi; Cải thiện quy hoạch và quản lý sử dụng đât để có đất công dành 

cho công viên/ vườn hoa/ sân chơi; Thiết lập hệ thống thông tin thống nhất trên toàn 

thành phố để quy hoạch và quản lý tốt hơn; Huy động đất sẵn có, các nguồn lực, các 

sáng kiến cho việc tạo ra, cải thiện công viên/ vườn hoa/ sân chơi [25].  

 2) Đề tài NCKH về di sản kiến trúc, cảnh quan Hà Nội của Viện nghiên cứu kiến 

trúc (BXD) phối hợp với Trung tâm nghiên cứu và hợp tác quốc tế Canada (CECI) 

đã nghiên cứu về hướng quản lý bảo tồn di sản kiến trúc, cảnh quan Hà Nội [97]. 

Trong đó bước đầu nhận diện giá trị di sản kiến trúc, cảnh quan của một số khu đặc 



 

	

42 

thù như: khu phố Cổ, khu phố Cũ, làng nghề, thành cổ. Từ đó đã đề xuất một số biện 

pháp để quản lý, bảo tồn phát huy giá trị di sản đô thị: Xây dựng các tiêu chí để đánh 

giá di sản đô thị; Phân loại di sản; Hoàn thiện hệ thống VBQPPL để hướng dẫn thực 

hiện các nội dung bảo tồn di sản kiến trúc, cảnh quan đô thị một cách cụ thể; Tăng 

cường STGCCĐ trong quản lý, bảo tồn di sản đô thị Hà Nội [105] 

3) Đề tài NCKH “Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử và công trình có 

giá trị trên địa bàn Hà Nội” của Sở QHKT Hà Nội thực hiện trong khuôn khổ 

chương trình nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị. Đề tài này đã 

khái quát quỹ di sản tại Hà Nội và đề xuất 6 giải pháp đẩy mạnh quản lý Di sản thông 

qua nhân lực, xây dựng chương trình, bộ máy quản lý, sự phối hợp với trung ương và 

các địa phương, phân loại kiến trúc để bảo tồn, trong đó có khái quát về khu đặc thù 

của Hà Nội [96].  

4) Đề tài NCKH cấp Bộ: Nghiên cứu hướng dẫn thiết kế đô thị các KGCC tại 

các đô thị lớn ở Việt Nam (Các trung tâm, quảng trường, đại lộ lớn và các khu 

đô thị) Đề tài tập trung nghiên cứu lập hướng dẫn công tác TKĐT trong hệ thống 

QHĐT nhằm cung cấp một công cụ hữu hiệu phục vụ công tác QLĐT đặc biệt là vấn 

đề tổ chức không gian, kiến truc, cảnh quan, thẩm mĩ đô thị và những vấn đề liên 

quan đến thể chế khác. Mục tiêu của đề tài này nhằm tập trung nghiên cứu lập hướng 

dẫn công tác TKĐT trong hệ thống QHĐT, cung cấp một công cụ hữu hiệu phục vụ 

công tác QLĐT đặc biệt là vấn đề tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan, thẩm mĩ 

đô thị và những vấn đề liên quan đến thể chế khác. Đề tài thông qua những nghiên 

cứu cho KGCC như quảng trường, đại lộ, Trung tâm và các khu đô thị mới, đặc biệt 

tập trung vào Quảng trường công cộng để lập hướng dẫn thiết kế đô thị các KGCC 

nói riêng và cho các khu vực chức năng có hoạt động công cộng khác trong các đô 

thị. Đề tài này cũng mong muốn được áp dụng bản Hướng dẫn này trong quy trình 

quy hoạch xây dựng hiện nay để nâng cao công tác kiểm soát phát triển đô thị với 

mục tiêu xây dựng các đô thị giàu và đẹp [100].  

5) Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu không gian xanh trong việc 

cải thiện và bảo vệ môi trường đô thị” do Viện Quy hoạch đô thị - nông thôn chủ 

trì thực hiện. Đề tài xác định 2 mục tiêu chính: Đánh giá đầy đủ tác động của không 
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gian xanh với việc cải tạo và bảo vệ môi trường ĐT; Đề xuất một số giải pháp về quy 

hoạch tổ chức không gian xanh, lựa chọn chỉ tiêu và cây trồng thích hợp. Đề tài đánh 

giá thực trạng không gian xanh và môi trường đô thị Việt Nam. Từ đây rút ra những 

vấn đề yêu cầu tổ chức cây xanh đô thị đối với môi trường đô thị; Xác định những cơ 

sở khoa học cho việc tổ chức không gian xanh nhằm đề xuất những giải pháp tổ chức 

để cải thiện và môi trường đô thị; Đề xuất những giải pháp tổ chức không gian xanh 

nhằm cải thiện và môi trường đô thị ở Việt Nam, cụ thể là Thủ đô Hà Nội. Kết quả 

đề tài đề xuất được danh mục cây trồng đô thị và kiến nghị sử dụng một số công thức 

làm cơ sở cho bước nghiên cứu tiếp theo. Đã kiến nghị và đề xuất được một số chỉ 

tiêu đất cây xanh và giải pháp quy hoạch trong công tác nghiên cứu thiết kế quy hoạch 

đô thị ở Việt Nam [101].  

7) Đề tài NCKH cấp thành phố “Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp phát 

triển cây xanh ở Hà Nội” và “Xây dựng và quản lý không gian xanh trong các 

khu đô thị mới ở Hà Nội đến năm 2020 với sự tham gia của cộng đồng” của GS 

Đỗ Hậu (2000-2001) [102]. Trong 2 đề tài khoa học trên, các tác giả tiến hành điều 

tra, khảo sát đánh giá thực trạng cây xanh và không gian xanh tại các khu đô thị mới 

trên địa bàn nội thành Hà Nội, làm rõ yếu kém, xác định nguyên nhân. Các đề tài đã 

đề xuất giải pháp phát triển cây xanh, có khai thác sự tham gia của cộng đồng dân cư 

trong phát triển cây xanh, quản lý khai thác sử dụng không gian xanh trong các khu 

đô thị mới. 

  1.4.2. Các luận án tiến sỹ  

1) Luận án PTS “Bố cục Phong cảnh vườn - công viên” của Nguyễn Thị Thanh 

Thuỷ (1985). Trong luận án, tác giả đã nghiên cứu, phân loại các loại vườn cổ truyền 

thống của Việt Nam, tổng hợp các kinh nghiệm trong nước và quốc tế về bố cục 

phong cảnh vườn, công viên, lập bảng cây trồng, đề xuất cách bố trí cây xanh trong 

vườn, công viên. Đây là đề tài về quy hoạch, tổ chức phong cảnh, cảnh quan vườn, 

công viên, không nghiên cứu về quản lý kiến trúc, cảnh quan. Tuy nhiên, có thể tham 

khảo giải pháp tổ chức phong cảnh, cảnh quan vườn hoa, công viên [49].  

2) Luận án tiến sĩ “ Khai thác và tổ chức cảnh quan trong sự hình thành và phát 

triển đô thị Việt Nam” của Hàn Tất Ngạn (1992) đã đề cập đến những vấn đề chung 
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về KTCQ, kinh nghiện truyền thống trong thiết kế KTCQ ở Việt Nam và cả nước 

ngoài. Từ đó, tác giả chỉ ra những yếu tố cần kế thừa và phát triển. Cụ thể, các yếu tố 

hình thành cảnh quan đô thị, vai trò của hệ thống cây xanh và văn hoá truyền thống 

đã được tác giả phân tích kỹ lưỡng [30].  

3) Luận án tiến sĩ “ Quản lý kiến trúc đô thị” của Đào Ngọc Nghiêm (1989) đã chỉ 

rõ các yếu tố tác động lên công tác QL kiến trúc ĐT và đưa ra các giải pháp nhằm 

nâng cao năng lực QL kiến trúc ĐT tại Hà Nội. Trong luận án, các cơ sở thực tiễn 

cũng như các cơ sở nghiên cứu lý luận được tổng hợp để đưa ra những định hướng 

chung, vĩ mô cho công tác QL kiến trúc ĐT nói chung. Tuy không nghiên cứu KT, 

CQ các KGCC cụ thể, nhưng luận án là tài liệu tốt về lý luận, phương pháp quản lý 

KT, CQ KGCC khu NĐLS thành phố Hà Nội [33].  

4) Luận án tiến sĩ “Tổ chức KGCC trong đơn vị ở tại Hà Nội” của Phạm Trọng 

Thuật (2002) đưa ra một số kiến nghị thiết lập 3 cơ sở định hình KGCC dựa trên: Cơ 

sở văn hoá truyền thống; cơ sở xã hội và cơ sở tự nhiên. Đề tài cũng đã đề xuất các 

mô hình và giải pháp thiết kế, tổ chức KGCC nhằm cải tạo chất lượng đơn vị ở và 

xây dựng đơn vị ở mới hình thành trong tương lai đến 2020. Đây là một đề tài nghiên 

cứu sâu vào một phần khái niệm KGCC. Mặc dù chưa có cơ chế quản lý kèm theo 

nhưng là tài liệu tham khảo hữu ích để đề xuất cơ chế quản lý các KGCC [48].  

5) Luận án tiến sĩ “Tổ chức không gian, kiến trúc quảng trường tại các đô thị 

lớn ở Việt Nam” của Tạ Nam Chiến (2010) đã xây dựng được cơ sở dữ liệu quy 

hoạch, tổ chức các không gian quảng trường tại các đô thị lớn ở Việt Nam. Tổng hợp 

và lượng hoá được các đặc điểm, thực trạng tổ chức các không gian quảng trường 

hiện hữu. Ngoài ra, luận án đã đưa ra được các giải pháp cải tạo quảng trường hiện 

hữu, quy hoạch, tổ chức không gian quảng trường tại các khu đô thị mới, tạo lập them 

quảng trường trong các khu đô thị cũ nhằm hoàn chỉnh hệ thống quảng trường trong 

đô thị [9].  

6) Luận án tiến sĩ “Kiến tạo không gian công cộng ngoài trời ven biển – thành 

phố Nha Trang” của Trần Thị Việt Hà (2016) Luận án thông qua việc điều tra xã 

hội học, tổng hợp và thống kê các hoạt động của con người trong các KGCC ngoài 

trời ven biển – Nha Trang. Đồng thời, xây dựng được nhóm tiêu chí để đánh giá chất 
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lượng KGCC ngoài trời cho khu vực nghiên cứu. Nhận dạng các khu vực hoạt động 

và phân nhóm theo phạm vi hoạt động. Xây dựng được một số nguyên tắc và giải 

pháp kiến tạo KGCC dựa trên chất lượng KGCC ngoài trời ven biển hiện hữu [18].  

7) Luận án tiến sĩ “Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan các tuyến phố 

chính khu vực NĐLS thành phố Hà Nội” cuả Trần Thọ Hiển (2017) Luận án đề 

xuất cũng như xây dựng được bộ tiêu chí quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan 

các tuyến phố chính tại khu vực nội đô. Ngoài ra, xây dựng được quy trình cũng như 

các nhóm giải pháp để quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan tại các tuyến phố 

chính. Đề xuất cơ chế chính sách, cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và 

trách nhiệm của các cấp chính quyền đô thị trong quản lý nhà nước về quản lý không 

gian, kiến trúc, cảnh quan các tuyến phố chính tại Hà Nội. Cũng đề cập đến một số 

biện pháp phát huy vai trò của cộng đồng dân cư trong việc tham gia, giám sát và tự 

quản quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan các tuyến phố chính khu vực NĐLS 

thành phố Hà Nội [26].  

 1.6. Các vấn đề cần nghiên cứu  

     Trên thế giới, KGCC hình thành từ hàng nghìn năm trước, gắn với những thành 

tựu lịch sử phát triển đô thị của nhân loại. Tại nhiều quốc gia, chính sách quản lý kiến 

trúc, cảnh quan KGCC tại NĐLS các thành phố nói riêng đã được chú trọng trong 

nghiên cứu, thực hành, và có được sự tham gia sâu rộng của cộng đồng. 

Tại Việt Nam, cho tới thời điểm này, hệ thống lý luận về KGCC nói chung còn 

yếu. Khái niệm KGCC chưa thống nhất, bị chia nhỏ thành nhiều khái niệm thành 

phần dẫn đến sự chồng chéo, mâu thuẫn trong các VBQPPL. Ngoài ra, các nghiên 

cứu về KGCC không tập trung mà phân tán theo các nhóm thể loại như cây xanh, 

công viên, vườn hoa. Ở góc độ quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC, chỉ có một số lý 

thuyết chung về quản lý kiến trúc, cảnh quan đô thị. Vì vậy, khi áp dụng vào đối 

tượng KGCC còn mơ hồ, thiếu nguyên tắc, tiêu chí quản lý. 

Tại NĐLS thành phố Hà Nội, hệ thống KGCC đã hình thành từ lâu đời và tồn tại 

tới ngày nay tuy nhiên thiếu các nghiên cứu mang tính toàn diện, các chính sách quản 

lý có tính dẫn hướng. Đó chính là lý do dẫn đến thực trạng các KGCC đang mất dần 

đi, kiến trúc, cảnh quan xấu, chất lượng suy giảm gây ảnh hưởng tiêu cực đến mỹ 
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quan đô thị cũng như đời sống văn hoá, xã hội của người dân. Với vai trò quan trọng 

của KGCC trong đô thị, đặc biệt là tầm quan trọng của kiến trúc, cảnh quan KGCC 

trong bức tranh tổng thể của đô thị, việc nghiên cứu và đưa ra các lý luận về KGCC 

và quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC là rất cần thiết. 

     Sau khi nghiên cứu tổng quan các vấn đề liên quan đến quản lý kiến trúc, cảnh 

quan KGCC khu NĐLS Hà Nội, luận án nhận thấy tầm quan trọng của kiến trúc, cảnh 

quan các KGCC này tới cảnh quan toàn thành phố. Các tác động của KGCC mang 

tính dây chuyền và khép kín đối với chất lượng cuộc sống của người dân thông qua 

các giá trị vật thể và phi vật thể. Ngoài ra, việc xem xét bối cảnh các nghiên cứu về 

KGCC ở Việt Nam nói chung và quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC nói riêng giúp 

NCS nhận thấy những khoảng trống về cơ sở lý luận và pháp lý về lĩnh vực này. Vì 

thế, luận án sẽ xem xét đối tượng nghiên cứu ở 3 cấp độ, thứ nhất: Nhận diện các loại 

hình kiến trúc, cảnh quan KGCC khu NĐLS; Thứ 2: Xác định vai trò của kiến trúc, 

cảnh quan KGCC khu NĐLS với cấu trúc đô thị Hà Nội; Thứ 3: Tìm giải pháp giải 

quyết các vấn đề về kiến trúc, cảnh quan của chính các không gian đó. Trên quan 

điểm như vậy, luận án tập trung giải quyết các vấn đề tồn tại sau: 

- Kiến trúc, cảnh quan KGCC có giá trị bị xâm lấn, giảm chất lượng  

- Các khái niệm về KGCC, kiến trúc, cảnh quan của KGCC chưa nhất quán, thiếu 

nguyên tắc, tiêu chí quản lý 

- Cơ sở pháp lý còn chồng chéo, thiếu chính sách có tính dẫn hướng 

- Bộ máy quản lý chưa phân cấp, phân quyền rõ ràng, còn chồng chéo 

- Thiếu sự tham gia của cộng đồng trong quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC 

   Từ đó, xác định các nội dung luận án sẽ thực hiện gồm: Bổ sung các cơ sở lý thuyết, 

hoàn thiện cơ sở pháp lý trong quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC khu NĐLS thành 

phố Hà Nội; Nhận diện, hệ thống hoá và đánh giá kiến trúc, cảnh quan KGCC khu 

NĐLS thành phố Hà Nội; Đề xuất bộ tiêu chí, mô hình, giải pháp quản lý kiến trúc, 

cảnh quan KGCC khu NĐLS thành phố Hà Nội; Khả năng áp dụng và nhân rộng.  
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CHƯƠNG 2. CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN LÝ KIẾN TRÚC, CẢNH QUAN 

KHÔNG GIAN CÔNG CỘNG KHU NỘI ĐÔ LỊCH SỬ THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

 2.1. Cơ sở lý thuyết về quản lý kiến trúc, cảnh quan không gian công cộng khu 

nội đô lịch sử thành phố 

  2.1.1. Kiến trúc, cảnh quan không gian công cộng khu nội đô lịch sử 

    KGCC là một khái niệm tổng hợp, đa chiều, không có một định nghĩa chung, phổ 

quát toàn cầu về nó. Trải qua các giai đoạn lịch sử phát triển nhân loại, KGCC được 

tạo ra, sử dụng, gán nghĩa và tái sinh do các nhu cầu chính trị - kinh tế - xã hội của 

các thể chế xã hội khác nhau, không gian, thời gian khác nhau, bị chi phối bởi hệ 

thống chính trị, kinh tế, xã hội khác nhau.  

   2.1.1.1. Không gian công cộng: Hiện nay, tại Việt Nam, khái niệm KGCC chưa 

được định nghĩa một cách nhất quán trong tài liệu sách vở và VBQPPL. Dựa trên các 

nghiên cứu lý thuyết, pháp lý và thực tiễn, trong khuôn khổ của luận án, một số khái 

niệm về KGCC khu NĐLS được xác định như sau: 

*KGCC khu NĐLS thành phố Hà Nội: là không gian mở như quảng trường, công 

viên, vườn hoa, sân chơi, đường dạo, khu vực đi bộ được tổ chức trong phạm vi 

NĐLS thành phố Hà Nội; là không gian có điểm vui chơi, nghỉ ngơi, giải trí phục vụ 

đời sống tinh thần dân cư đô thị. 

*Kiến trúc, cảnh quan KGCC khu NĐLS thành phố Hà Nội: là tổ hợp các vật thể 

trong KGCC bao gồm các công trình kiến trúc, kỹ thuật, nghệ thuật, quảng cáo mà 

sự tồn tại, hình ảnh, kiểu dáng của chúng chi phối hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến 

KGCC; là tổ hợp kiến trúc, đường phố, hè, đường đi bộ, thảm thực vật, vườn cây, 

vườn hoa, gò đất, đảo, triền đất tự nhiên, dải đất ven mặt hồ, vây quanh KGCC. 

Trong đó, kiến trúc, cảnh quan được chia làm 2 loại: Kiến trúc, cảnh quan thiên 

nhiên bao gồm địa hình, địa mạo, phong cảnh, cây xanh, khí hậu không có sự tác 

động của con người và Kiến trúc, cảnh quan nhân tạo được hình thành do hệ quả của 

quá trình tác động của con người làm biến dạng kiến trúc, cảnh quan thiên nhiên [31]. 

*Quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC khu NĐLS thành phố Hà Nội: là QLNN 

có hệ thống về kiến trúc, cảnh quan nhằm đảm bảo các KGCC khu NĐLS thành phố 

Hà Nội có kiến trúc, cảnh quan phù hợp với điều kiện, đặc điểm tự nhiên, tôn trọng 
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tập quán, văn hóa, phát huy các giá trị truyền thống để gìn giữ bản sắc của thủ đô và 

thu hút người dân đến sử dụng. Bao gồm: 

- Quản lý bảo vệ kiến trúc, cảnh quan KGCC có giá trị 

- Quản lý cải tạo, nâng cấp kiến trúc, cảnh quan KGCC 

- Quản lý xây dựng mới kiến trúc, cảnh quan KGCC 

- Quản lý khai thác, sử dụng kiến trúc, cảnh quan KGCC 

2.1.1.2. Vai trò của không gian công cộng: Ngày nay, trong xã hội hiện đại, KGCC 

có thể coi là một công cụ để nhà nước thực hiện trách nhiệm với xã hội, thông qua đó 

tương tác với xã hội. Các thể chế xã hội khác nhau, thuộc giai đoạn lịch sử khác nhau 

thì quyền tiếp cận đến các KGCC cũng bị giới hạn và quy định theo cách thức, mức 

độ khác nhau. Các KGCC vì vậy cũng được thiết kế, gán chức năng và quản lý tiếp 

cận theo cách thức riêng biệt, tương ứng. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử từ khi hình 

thành và suốt quá trình phát triển, KGCC luôn là một thành phần quan trọng trong đô 

thị, thể hiện qua các vai trò sau: 

*Vai trò tổ chức các hoạt động xã hội cho cộng đồng: là nơi diễn ra mọi hoạt động, 

từ đơn giản, mang tính cá nhân đến phức tạp, mang tính cộng đồng. Con người hưởng 

thụ KGCC như một phần thiết yếu của đời sống xã hội. KGCC là nơi cung cấp địa 

điểm cho hoạt động văn hoá diễn ra thuận lợi, khuyến khích các hoạt động thể thao, 

rèn luyện, có lợi ích về tinh thần và thể chất. KGCC giúp cư dân nói chung hoạt động 

lành mạnh trong thời gian rảnh, giúp họ phát triển lối sống tích cực. Tại đây, con 

người được tiếp xúc với thiên nhiên, giúp phát triển kỹ năng sống. Thông qua KGCC, 

tạo sự gắn kết và chia sẻ cảm xúc, hình thành mối gắn bó giữa con người với nhau, 

với không gian sống, tạo sự cân bằng và chất lượng sống tốt cho cư dân đô thị. 

*Vai trò thu hút sự đầu tư kinh tế, tạo ra lợi ích kinh tế: là nơi tập trung đông 

người, là trục giao thông có tốc độ di chuyển chậm, làm gia tăng giá trị quỹ đất trong 

đô thị. Các yếu tố tiện nghi, đặc trưng văn hoá, không gian đậm sắc thái cảnh quan 

khu vực, góp phần thúc đẩy sự phát triển về kinh tế dựa trên việc hình thành điểm du 

lịch, thương mại, dịch vụ liền kề. Ngoài ra, KGCC có chất lượng kiến trúc, cảnh quan 

làm tăng giá trị bất động sản cho các khu vực xung quanh. 
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*Vai trò cải thiện vi khí hậu và môi trường: là các không gian mở kết hợp cây 

xanh như vườn hoa, công viên, quảng trường giúp KGCC có vai trò cải tạo vi khí 

hậu. Bên cạnh đó, KGCC có khả năng điều hoà nhiệt độ cao vào mùa hè, cải thiện 

chất lượng bầu không khí và thúc đẩy đa dạng sinh học. KGCC trở thành yếu tố quyết 

định việc nâng cao mức sống, giúp đô thị vươn tới tiêu chí thành phố sống tốt. 

*Vai trò kiến trúc, cảnh quan trong đô thị: Từ thời cổ đại tới nay, dù với công 

nghệ xây dựng hiện đại bậc nhất hay thô sơ, kiến trúc, cảnh quan đô thị vẫn được tạo 

nên bởi những khối hình đặc của các công trình kiến trúc, kết nối bởi các tuyến giao 

thông và mở ra hay đóng lại bằng những khoảng rỗng, xanh, thoáng đạt của KGCC. 

Cách thức thuận thiên nhiên, tận dụng kiến trúc - cảnh quan thiên nhiên đồng thời 

bảo tồn được thiên nhiên, vừa kiến tạo được những KGCC hữu ích. Bên cạnh đó, các 

KGCC với kiến trúc - cảnh quan nhân tạo cũng là những hạt nhân quan trọng trong 

kiến trúc, cảnh quan đô thị. 

*Tạo bản sắc đô thị: KGCC là nơi hình thành và biểu đạt các giá trị đô thị. Khi các 

khu vực trong thành phố có nhiều KGCC kiến trúc, cảnh quan đẹp, người dân sẽ có 

cảm nhận tốt về cộng đồng và nơi chốn. Ngược lại, khi các không gian này bị mất đi, 

con người mất đi mối liên kết với nhau. KGCC có ý nghĩa là nơi chốn tạo cảm xúc 

gắn bó cộng đồng, đồng thời hiểu và tự hào về bản sắc đô thị [16].  

   2.1.1.3. Phân loại không gian công cộng  

    1) Phân loại theo cấp độ trong đô thị: KGCC trong đô thị  

*Cấp đô thị: Quảng trường trung tâm, quảng trường trước các công trình cấp đô thị, 

công viên cấp đô thị, khu vực đi bộ được tổ chức 

*Cấp khu vực: Vườn hoa, đường dạo quanh các hồ nước trong khu vực 

*Cấp khu ở: Vườn hoa, sân chơi trong các khu ở [16]. 

   2) Phân loại theo sở hữu 

*KGCC thuộc sở hữu nhà nước (PS): thường được mở cửa cho mọi đối tượng. Vì 

vậy, thường không giới hạn đối tượng sử dụng và không thu phí, như: quảng trường 

công cộng, công viên, vườn hoa, phố đi bộ... 
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*KGCC thuộc sở hữu tư nhân (POPS): có thể có thu phí cho những ai muốn sử 

dụng, trong phạm vi của chủ sở hữu gồm: quảng trường trước công trình, không gian 

mở bên trong cụm, nhóm công trình. 

    Tương ứng, theo mức độ sử dụng của cộng đồng, KGCC chia thành 2 loại: KGCC, 

nơi mở cửa cho mọi đối tượng, dễ dàng tiếp cận, sử dụng mọi thời điểm, không bị 

giới hạn bởi các điều kiện văn hoá – xã hội hay điều kiện kinh tế; KG bán công cộng, 

nơi cho phép mọi người sử dụng nhưng giới hạn về đối tượng, không gian và thời 

gian sử dụng [88]. 

   3) Phân loại theo tính chính quy 

*KGCC chính quy được tổ chức hợp pháp: là những KGCC được quy hoạch, phê 

duyệt và được tổ chức bới các cơ quan QLNN. 

*KGCC phi chính quy và hình thành tự phát: là không gian trống, chưa được 

hoạch định thành KGCC, tồn tại song song với không gian chính quy và phát triển 

nhanh chóng. Hình thức đa dạng như vỉa hè, hẻm phố, không gian trống chưa xây 

dựng. Tuy những không gian này mang nhiều lợi ích trong thời điểm nào đó nhưng 

không tồn tại lâu dài vì thiếu những hỗ trợ cần thiết [17].  

   4) Phân loại theo chức năng 

*KGCC là nơi tụ họp - Quảng trường: nơi con người gặp gỡ, giao tiếp, cũng là nơi 

diễn ra nhiều sự kiện lớn, vì vậy cần có sự phù hợp với tỉ lệ con người nhưng vẫn đáp 

ứng được nhu cầu, tiện nghi, có các khu vực ăn uống, tiện ích trong khoảng cách gần, 

nhưng không bị ảnh hưởng bởi các phương tiện giao thông. 

*KGCC là nơi nghỉ ngơi, thư giãn - Công viên: Công viên cây xanh được coi là 

nơi giải thoát khỏi các vấn đề căng thẳng do cuộc sống đô thị mang lại, nơi con người 

có thể chạy nhảy, chơi đùa, đi dạo, ngồi thư giãn, ngắm cảnh. KGCC loại này cần có 

đường đi dạo, đường đi xe đạp, trồng nhiều cây xanh và giảm các dịch vụ tiện ích. 

*KGCC là nơi vui chơi, giải trí hàng ngày - Sân chơi, vườn hoa khu ở: có ý nghĩa 

rất quan trọng đối với môi trường sống của con người, có thể làm tăng cao giá trị khu 

đất cũng như mang lại đời sống chất lượng cao. Không gian này cần dễ tiếp cận, 

không bị ảnh hưởng bởi phương tiện giao thông, thân thiện với con người, cũng như 

có các tiện ích và không gian vui chơi an toàn cho người dân ở mọi lứa tuổi. 
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2.1.2. Lý thuyết về kiến trúc, cảnh quan đô thị  

    2.1.2.1. Các nhân tố kiến trúc, cảnh quan đô thị  

Kiến trúc, cảnh quan bao gồm thành phần tự nhiên như địa hình, mặt nước, cây 

xanh, động vật và không trung; thành phần nhân tạo: kiến trúc công trình, giao thông, 

trang thiết bị hoàn thiện kỹ thuật, tranh tượng hoành tráng trang trí. Mối tương quan 

tỷ lệ về thành phần cùng quan hệ tương hỗ giữa hai thành phần này luôn biến đổi theo 

thời gian, điều này làm cảnh quan, kiến trúc luôn vận động và thay đổi [32]. 

Những nhân tố chính ảnh hưởng đến kiến trúc, cảnh quan gồm: Các thành phần 

của kiến trúc, cảnh quan (tự nhiên và nhân tạo); Các yêu cầu đối với kiến trúc, cảnh 

quan (công năng, thẩm mỹ, bền vững, kinh tế); Tác động của người sử dụng (nhà 

quản lý; cộng đồng) 

 
 

 
 

 
a. 3 nhân tố chính b.  Nhân tố 1 

 
 

 
 

               c. Nhân tố 2                      d. Nhân tố 3 

 
Hình 2.1. Tổng hợp 3 nhân tố chính ảnh hưởng kiến trúc, cảnh quan từ lý thuyết  

Kiến	trúc,	
cảnh	quan	

(2)	Thành	
phần		kiến	
trúc, cảnh	
quan	

(3)	
Người	
sử	dụng	

(1)	Yêu	cầu	
với	kiến	trúc	
cảnh	quan	

Yêu	cầu	Kiến	
trúc,	cảnh	
quan	

Công	
năng	

kinh tế 

Bền	
vững	

Thẩm	
mỹ	

Kiến	trúc,	
cảnh	quan		

Thành	phần	
tự	nhiên	

Thành	phần	
nhân	tạo	

Tác	động	của	con	
người	lên	KT,	CQ	

Cộng	đồng	

Nhà	quản	lý	
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Bảng 2.1. Các đối tượng của kiến trúc, cảnh quan KGCC chịu sự quản lý. 

Loại hình 
KGCC 

Hạng mục 
Kiến trúc 

Hạng mục 
Cảnh quan 

Tiện ích CC,  
Hạ tầng KT 

Công viên Hàng rào, công trình kiến trúc, 
công trình kiến trúc nhỏ, tượng 
đài nghệ thuật  

Cây xanh, mặt nước, biển 
bảng quảng cáo, nội quy   

Chiếu sáng, điện, 
nước, giao thông  

Vườn hoa Công trình kiến trúc nhỏ, 
tượng đài nghệ thuật 

Cây xanh, mặt nước, biển 
bảng quảng cáo, nội quy   

Chiếu sáng, điện, 
nước, giao thông 

Sân chơi  Công trình kiến trúc nhỏ, Thiết 
bị chơi  

Cây xanh, biển bảng quảng 
cáo, nội quy   

Chiếu sáng, điện, 
nước, giao thông 

Quảng 
trường 

Công trình kiến trúc nhỏ  trong 
quảng trường, các kiến trúc 
bao quanh 

Cây xanh, biển bảng quảng 
cáo, nội quy   

Chiếu sáng, điện, 
nước, giao thông 

Phố đi bộ Công trình kiến trúc nhỏ, các 
kiến trúc xung quanh,  

Cây xanh, mặt nước, biển 
bảng quảng cáo, nội quy   

Chiếu sáng, điện, 
nước, giao thông 

Đường dạo Công trình kiến trúc nhỏ Cây xanh,  mặt nước, biển 
bảng quảng cáo, nội quy   

Chiếu sáng, điện, 
nước, giao thông 

2.1.2.2. Lý thuyết về tổ chức kiến trúc, cảnh quan đô thị  

*Lý thuyết về KGĐT của Roger Trancik: Lý thuyết hình nền nghiên cứu quan hệ 

giữa không gian và thực thể đô thị qua cảm nhận của con người, xây dựng trên nghiên 

cứu mối quan hệ về độ phủ kín của công trình với khoảng không gian trống. Nghiên 

cứu mối quan hệ hình-nền của môi trường vật chất, xác định trật tự và cấu trúc KGĐT 

bằng cách vận dụng mối quan hệ này như thêm hay bớt đi làm thay đổi hình dạng vật 

thể của không gian. Lý thuyết kết nối: tính kết nối theo quy luật liên hệ tuyến tính tồn 

tại trong các yếu tố cấu thành môi trường đô thị. Đường đi bộ, tuyến không gian mở, 

tuyến giao thông công cộng tạo nên hệ thống kết nối, tạo ra cấu trúc KGĐT. Lý thuyết 

kết nối làm rõ trình tự trước sau của các lớp trong KGĐT, tạo ra liên kết giữa các 

điểm, khu vực và lân cận mà ở đó, vai trò của KGCC được thấy rõ. Lý thuyết địa điểm 

đề cập đến nhu cầu người sử dụng, văn hoá địa phương, bối cảnh xã hội lịch sử trong 

thiết kế. Những ảnh hưởng của địa điểm tạo phần hồn của KGĐT phản ứng với chủ 

nghĩa công năng. KGCC là địa điểm thể hiện rõ nét nhất đặc tính này, qua cấp độ từ 

không gian, điểm đến và nơi chốn [89]. 

*Tính đa dạng trong không gian của Emily Talen: Emily đưa ra quan điểm cần thiết 

để phát triển đa dạng các khu dân cư Mỹ, bắt nguồn sâu xa từ mục tiêu công bằng xã 

hội thông qua thiết kế. Bà đề xuất ba tiêu chí bao gồm: sử dụng hỗn hợp, tính kết nối 

và tính an toàn trong không gian. Những yếu tố này mang tính khái quát cao và có 

tác động dây chuyền với nhau tạo nên không gian đa dạng. [68] 
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Hình 2.3. Các yếu tố đa dạng [68].    Hình 2.4. Ba tiêu chí công bằng xã hội [68].                                                       

 2.1.2.3. Hình ảnh đô thị phản ảnh qua cuộc sống giữa các toà nhà: Jan Gel đưa 

ra ba loại hành động thường áp dụng trong các KGCC như sau: Hành động cấp thiết; 

Hành động ít cấp thiết; Hành động giao tiếp xã hội. Theo Gel, KGCC là nơi phản 

ảnh sinh động tính chất của không gian giao tiếp cộng đồng, nơi mọi người tiếp cận 

dễ dàng, tham gia các sự kiện, cảm nhận về cuộc sống đô thị. Ông đặc biệt chú trọng 

cơ hội tận hưởng cuộc sống gần gũi thiên nhiên và giao tiếp giữa con người với nhau, 

tạo ra sự sinh động và gắn bó hơn dựa trên các hoạt động tại KGCC [71]. Chính Gel, 

đã nhấn mạnh vai trò tỉ lệ giữa kích thước công trình với con người, trong đó sự cảm 

nhận của con người là điều quan trọng nhất [69]

 

  

 
An toàn -Sống động -

Sức khoẻ - Hấp dẫn - Hoạt 

động con người - Bền vững 

Hình 2.5. Đặc điểm thành phố vị nhân sinh [69]. 

   2.1.2.4. Bản sắc đô thị và tinh thần nơi chốn: Ian Bentley đã chỉ ra nơi chốn là 

sự kết hợp của yếu tố không gian vật thể, hoạt động con người và ý nghĩa của không 

gian đó. Giá trị một nơi chốn cần được nhận diện qua các cấp độ nhận thức, các đặc 

điểm của nơi đó và chắt lọc đúc kết ra những giá trị bản sắc. 
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     Theo Ian, mỗi người đều có nơi chốn của riêng mình và làm chủ không gian mà 

mình đang ở trong. Điều đó tạo nên đặc trưng và bản sắc nơi chốn, nơi con người có 

cảm giác thuộc về. Năm yếu tố tạo nên sự thành công của một nơi chốn là: sự thông 

suốt, an ninh, sức sống, đa dạng, rõ ràng. Giá trị mà nơi chốn phải đạt được thông 

qua các tiêu chí cụ thể: 1) Tính thẩm thấu kết nối rõ ràng, mạch lạc với khu vực xung 

quanh. Cung cấp những chọn lựa tối đa cho người dân, di chuyển thông suốt bằng 

nhiều phương tiện. Các giá trị cũ, mới hoà quyện, đảm bảo nơi chốn có khả năng phát 

triển hài hoà; 2) Sự bám rễ liên quan đến các giá trị văn hoá cộng đồng, các yếu tố 

thuộc về cuộc sống hiện tại, ảnh hưởng đến lựa chọn giải pháp mới để kiến tạo nơi 

chốn. Cần dung hoà cái cũ với mới, giữa các thay đổi và những giá trị truyền thống 

vốn có; 3) Sinh khí: quá trình kiến tạo nơi chốn phải tạo ra nơi an toàn, thoải mái, đa 

dạng, vui vẻ, năng động. Nơi con người cảm thấy gần gũi, giao thoa giữa cuộc sống 

của họ với KGĐT. Tạo sức sống giúp các hoạt động tại khu vực tồn tại lâu dài; 4) 

Tính đa dạng: tạo sự đa dạng cho hoạt động con người trong phạm vi cho phép. Tính 

đa dạng giúp người dân có nhiều lựa chọn hơn, mang lợi ích lớn cho KGCC, tăng khả 

năng tiếp cận đến các chức năng, giao thông thông suốt, hoạt động đa dạng, tăng khả 

năng giao tiếp xã hội, sử dụng không gian hiệu quả; 5) Tính đàn hồi, sức bật: nơi 

chốn có chất lượng có thể đáp ứng nhiều mục đích khác nhau với các đối tượng khác 

nhau, thay đổi tuỳ thuộc nhu cầu sử dụng. Tính đàn hồi thể hiện ở điểm dung hoà các 

yếu tố thay đổi và khả năng ứng xử của con người; 6) Tính rõ ràng: sự thành công 

của nơi chốn là nơi đó tạo được hình ảnh rõ ràng đề nhận biết, tạo nên bản sắc, cấu 

trúc, ý nghĩa của nơi chốn ở khía cạnh đặc trưng của không gian vật thể cũng như giá 

trị quan trọng của nơi chốn [62]. 

 
Hình 2.6. Lý luận về yếu tố nơi chốn trong KGĐT của Ian Bentley [62] 
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  2.1.3. Lý thuyết về quản lý không gian công cộng  

   2.1.3.1. Các khía cạnh chính trong quản lý KGCC đô thị  

Trong cuốn KGCC – Các khía cạnh quản lý, khái niệm “Quản lý KGCC” được 

coi là một lĩnh vực quản trị đô thị, xác định bởi các nhóm xã hội và nguyện vọng về 

KGCC, được diễn giải thông qua tập hợp các quy trình và thực tiễn. Bốn khía cạnh 

cần quan tâm đối với giải pháp quản lý KGCC là: Sự phối hợp và mức độ ảnh hưởng 

của các can thiệp; Quy định về việc sử dụng và tương quan giữa các lần sử dụng; 

Định hướng và triển khai các kế hoạch bảo trì; Đầu tư vào KGCC và dịch vụ của 

chúng. Dựa trên vai trò của khu vực công, khu vực tư nhân và các tổ chức cộng đồng 

với các phương pháp khác nhau để đáp ứng bốn khía cạnh quản lý nêu trên [85]. 

Sơ đồ 2.1. Các khía cạnh chính của quản lý KGCC [85] 

 
Sự thành công của KGCC được đo lường bằng sự xuất hiện, mức độ hạnh phúc của 

con người trong không gian, tính công năng và tính linh hoạt. Kiến trúc, cảnh quan 

của KGCC chính là biểu hiện tổng hợp của cả 4 đặc điểm trên, và ngược lại cũng tác 

động lên 4 yêu cầu trên, tạo ra những KGCC có chất lượng. KGCC là một bộ phận 

không thể thiếu của KGĐT, vì vậy kiến trúc, cảnh quan của KGCC sẽ tạo nên kiến 

trúc, cảnh quan đô thị. Một trong những yêu cầu đặt ra nhằm hướng tới hai mục tiêu: 
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1) Tạo cảnh quan chung cho đô thị; 2) Tạo ra các KGCC chất lượng tốt thì việc quản 

lý kiến trúc, cảnh quan KGCC không thể không tính đến trong các nội dung quản lý 

KGCC. Chính sách quản lý KGCC được xây dựng trên 3 nội dung: Nguyên tắc hoạt 

động KGCC; Công tác đầu tư; Công tác bảo trì. Quản lý tốt các khía cạnh này, KGCC 

sẽ đạt chất lượng tốt. Nguyên tắc ba mô hình quản lý KGCC với các thành phần tham 

gia là Chính phủ, Doanh nghiệp và cộng đồng dân cư được khái quát hoá trong sơ đồ 

2.1. Sự liên quan giữa các chính sách quản lý KGCC và các khía cạnh chính của công 

tác này thể hiện qua sơ đồ 2.2 

Sơ đồ 2.2. Nguyên tắc ba mô hình quản lý KGCC [85]. 

 
2.1.3.2. Lý thuyết quản lý kiến trúc, cảnh quan đô thị theo đạo lý Châu Á: Là bậc 

thày trong nghiên cứu QHĐT châu Á, William S.W.Lim đã đề cập năm vấn đề cho 

quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị là: Bảo tồn kí ức; Bảo vệ đất công; 
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Không gian không xác định; Đất đai; Công lý về KGĐT. Cả 5 vấn đề này đều có mối 

quan hệ và ảnh hưởng trực tiếp đến kiến trúc, cảnh quan KGCC [93]. 

Theo kinh nghiệm nhiều năm 

nghiên cứu và thực hành quy hoạch và 

QLĐT các thành phố châu Á, ông đã 

đưa ra mối quan hệ chặt chẽ giữa 5 vấn 

đề này trong việc tạo ra không gian, 

kiến trúc, cảnh quan đô thị, thể hiện tại 

hình 2.2. 
Hình 2.2. 5 vấn đề quản lý không 

gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị [93] 

2.1.4. Quản lý nhà nước về kiến trúc, cảnh quan không gian công cộng khu 

NĐLS thành phố Hà Nội: Quản lý kiến trúc, cảnh quan đô thị là một nội dung QLNN  

trong các lĩnh vực của QLĐT. Vị trí của quản lý kiến trúc, cảnh quan đô thị thuộc 

khối 2 trong nội dung quản lý của Chính phủ. Nội dung QLNN về kiến trúc, cảnh 

quan KGCC khu NĐLS triển khai theo các bước từ phân vùng để quản lý, xây dựng 

nội dung, chỉ tiêu quản lý. Nội dung bảo tồn được đề cao vì kiến trúc, cảnh quan 

KGCC khu NĐLS có nhiều giá trị lịch sử, văn hoá cần gìn giữ và phát huy.  

Sơ đồ 2.3. Vị trí của quản lý kiến trúc cảnh quan trong QLNN [21]. 
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*Phân vùng kiến trúc, cảnh quan  

      Các tiêu chí phân vùng: Tính chất, chức năng sử sụng đất; Chất lượng, mức độ 

phát triển cơ sở hạ tầng; Đặc điểm văn hoá, lịch sử; Yếu tố vị trí, địa hình, môi trường, 

sinh thái: khu trung tâm, mặt nước, cảnh quan thiên nhiên; Hình thái, bố cục kiến trúc 

cảnh quan (vùng, cụm, mảng, tuyến, giải kiến trúc đô thị); Yêu cầu về quản lý, phát 

triển (xây dựng mới, hạn chế phát triển, cải tạo, bảo tồn, tôn tạo, cấm xây dựng) [11]. 

      Phân vùng quản lý: Các vùng kiến trúc, cảnh quan được xác định theo qui mô 

vùng lãnh thổ, tổng thể đô thị; Tính chất, chức năng vùng; Khu vực bảo tồn di tích 

văn hoá, lịch sử, bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, địa hình, sinh thái; Vùng cấm xây 

dựng; Vùng hạn chế phát triển [11]. 

*Nội dung quản lý 

     Các qui định về kiến trúc, cảnh quan đô thị: Mật độ xây dựng chung; Bóng dáng 

đô thị; Hướng nhìn chủ đạo của cảnh quan đô thị, khu dân cư; Yêu cầu kiến trúc, cảnh 

quan đối với các công trình chủ đạo; Sự phối hợp giữa các công trình xây dựng với 

cảnh qua tự nhiên như: mặt nước, địa hình, cây xanh.  

Các chỉ tiêu quản lý đối với các kiến trúc, cảnh quan đô thị: Vị trí, ranh giới, qui 

mô; Yêu cầu sử dụng đất: mật độ cư trú, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng 

cao; Hình thức kiến trúc: vật liệu, màu sắc; Tính chất, mức độ bảo tồn, cải tạo, chỉnh 

trang, xây dựng mới; Yêu cầu về mối quan hệ với các khu khác. 

    Các yêu cầu về bảo tồn kiến trúc, cảnh quan có giá trị trong khu vực lõi đô thị: 

Tập trung cải thiện không gian cảnh quan, môi trường văn hóa, không gian kinh tế - 

xã hội xung quanh. Đây là cách thức dựa trên cơ sở quan niệm giá trị của di sản không 

chỉ nằm ở giá trị vật thể mà còn ở những không gian liên kết hỗ trợ cho nó. Nhờ cải 

tạo KGĐT mà giá trị của di sản cũng được nâng lên. Trên thực tế, tuỳ đặc điểm, tính 

chất di sản, khả năng quản lý, tài chính hay kỹ thuật mà công tác bảo tồn có thể lựa 

chọn các phương thức khác nhau. Trong một số trường hợp, đó là giá trị của địa điểm, 

cảnh quan đã kích hoạt lợi ích kinh tế, thu hút du lịch, hấp dẫn đầu tư phát triển.  

Không gian phải đạt được tiêu chuẩn nhất định về kiến trúc, cảnh quan, kết nối đô 

thị, tiếp cận với cộng đồng, chức năng hoạt động thu hút và hấp dẫn, kích thích các 

tiềm năng để nâng cao giá trị địa điểm cho khu vực di sản. 
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  *Quy chế quản lý: Đối với các thành phố trực thuộc Trung ương, yêu cầu lập quy 

chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị chung cho thành phố; đối với khu vực đô thị 

lõi trung tâm của thành phố, các quận, các thị xã trực thuộc và các thị trấn thuộc 

huyện của thành phố cần có quy chế riêng; các quy chế riêng phải được lập trên cơ 

sở tuân thủ và phù hợp với quy chế chung của thành phố. Nếu quy chế riêng được lập 

trước thì sau đó cập nhật vào quy chế chung [8]. Đối với những khu vực đã có quy 

hoạch, TKĐT được duyệt thì quy chế được lập trên cơ sở đồ án QHĐT, quy định 

quản lý theo đồ án quy hoạch, TKĐT đã được duyệt. Đối với những khu vực chưa có 

QHCT, TKĐT thì nội dung quy chế áp dụng cho các đối tượng phải phù hợp với quy 

chuẩn, tiêu chuẩn, định hướng phát triển chung đô thị [8]. 

     Đối với khu vực đô thị lõi trung tâm, nội dung quản lý kiến trúc, cảnh quan phải 

đề cập đến tất cả các khu vực bao gồm: Khu vực đô thị cũ, cải tạo, chỉnh trang; Khu 

ở mới; Quảng trường, trục đường, tuyến phố chính; Khu vực trung tâm hành chính - 

chính trị; Khu vực cảnh quan công viên, cây xanh, sông, hồ. 

2.1.5. Vai trò của sự tham gia của cộng đồng:  

       STGCCĐ trong QLĐT là một quá trình mà nhà nước và người dân cùng có trách 

nhiệm cụ thể trong các hoạt động cung cấp dịch vụ đô thị trên nguyên tắc hợp tác và 

hài hoà lợi ích. Đây không đơn giản là huy động nguồn lực, mà chính là đảm bảo cho 

những người chịu tác động của dự án đô thị ở tất cả các lĩnh vực được tham gia vào 

quá trình hình thành và thực hiện [22]. 

        Người dân có quyền tham gia vào quá trình hoạch định đô thị vì các quyết định 

đó sẽ tác động vào cuộc sống của họ. Lợi ích của STGCĐ cụ thể như sau: 

* Tăng sức mạnh của cộng đồng dân cư tại chỗ ở, thúc đẩy QH bằng phương thức 

điều phối cộng đồng; 

* Các dự án quy hoạch, xây dựng sẽ đạt kết quả tốt nhất nếu có sự ủng hộ của 

người dân trong khi hình thành và giám sát quá trình thực hiện, đảm bảo sản phẩm 

tốt nhất. Đây cũng là ưu điểm lợi thế nhất; 

* Cộng đồng có thể huy động các nguồn lực vốn rất dồi dào trong dân cư và họ sẽ 

gắn kết quyền lợi với dự án, tạo điều kiện cho các dự án xây dựng đẩy nhanh tiến độ 

và hiệu quả.
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STGCCĐ trong quản lý kiến trúc, cảnh 

quan KGCC rất quan trọng. Trước tiên, 

theo các khái niệm đã xác định, KGCC 

là những không gian phục vụ chung 

cho cộng đồng. Vì vậy, cộng đồng là 

đối tượng trực tiếp hưởng thụ KGCC 

và công tác quản lý kiến trúc, cảnh 

quan KGCC này. Đây là một trong 

những điều kiện cần để có STGCĐ. 
  

Hình 2.7. STGCĐ trong QH & QLĐT

Thứ hai, cộng đồng dân cư đô thị có thể huy động được nguồn lực tại chỗ hoặc tự 

cung cấp các dịch vụ sẵn có cho cộng đồng. Cộng đồng hiểu những điểm mạnh, điểm 

yếu của KGCC, thuận lợi và thách thức trong quá trình quản lý chúng. Tuy nhiên, ở 

Việt Nam hiện nay các cơ chế, chính sách cần thiết để đảm bảo cho STGCĐ chưa 

được quan tâm đúng mức, nhất là ở các đơn vị cơ sở cấp phường, quận. Chính vì vậy 

cần có qui trình khoa học làm căn cứ cho việc đưa chủ trương có STGCCĐ như sau:

* Xây dựng qui trình thực hiện qui chế dân chủ cơ sở và áp dụng phương châm 

“dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra” theo sơ đồ tăng quyền cho cộng đồng. 

* Đưa sự tham gia cộng đồng vào các dự án quy hoạch ở tất cả các giai đoạn; Đưa 

sự kiểm tra, giám sát của cộng đồng dân cư tại chỗ trong việc xây dựng các dự án đô 

thị theo qui định, qui chế có ràng buộc pháp lý giữa Chủ đầu tư - Nhà nước  

* Cộng đồng dân cư tại chỗ - người hưởng thụ dự án: Kiểm tra tài chính dự án, 

dân phải có quyền so sánh giá xây dựng và các chỉ tiêu kinh tế giá thành khác; Bảo 

quản sau xây dựng càng cần có ý kiến người dân địa phương. Bởi dự án hàng ngày 

tác động lên cuộc sống của họ một cách tích cực hoặc tiêu cực. 

    Những giá trị mới trong hiệu quả của QLĐT nói chung, quản lý kiến trúc, cảnh 

quan KGCC khu NĐLS nói riêng có tác dụng như một đòn bẩy kích hoạt nhận thức 

của cộng đồng. Kết quả là khi những ích lợi được nhìn thấy, cộng đồng sẽ có ứng xử 

tích cực: nâng cao nhận thức, sẵn sàng tham gia một cách tự nguyện vào công cuộc 

gìn giữ, bảo vệ và phát triển kiến trúc, cảnh quan KGCC khu NĐLS.  
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2.2. Cơ sở pháp lý về quản lý kiến trúc, cảnh quan không gian công cộng  

  Sơ đồ 2.4. Hệ thống các cơ sở và công cụ quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC. 

 
2.2.1. Văn bản quy phạm  

 1) Luật xây dựng số 50/2014/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam: gồm 

các quy định QLXD theo quy hoạch, quản lý chất lượng xây dựng, xác định vai trò 

của các tổ chức liên quan trong hoạt động đầu tư xây dựng. Luật này đồng thời nâng 

cao vai trò của quy hoạch trong công tác QLĐT, xác định rõ trách nhiệm quản lý của 

các cấp chính quyền và cụ thể hoá các ban quản lý dự án chuyên nghiệp [42].   

 2) Luật quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 của Quốc hội nước CHXHCN Việt 

Nam: quy định về QHĐT gồm lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh QHĐT; tổ 

chức thực hiện QHĐT và QLĐT theo QHĐT đã được phê duyệt. Trong luật này, quy 

định nội dung quản lý kiến trúc, cảnh quan đô thị tại điều 58, 59, 60 [39].  

3) Luật Thủ đô số 25/2012/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam: cụ thể 

hoá các cơ chế đặc thù cho Thủ đô, tạo khung chính sách để phát triển. Theo đó, cần 
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bảo tồn, tôn tạo, phát huy các hình thái kiến trúc có giá trị văn hoá, lịch sử, tạo lập 

không gian xanh của Thủ đô. Việc cải tạo, chỉnh trang các đường giao thông quan 

trọng trong nội thành phải được thực hiện đồng bộ với việc cải tạo, chỉnh trang công 

trình hai bên đường, bảo đảm giữ gìn kiến trúc, cảnh quan đặc trưng của đô thị [40].  

4) Một số Luật khác có liên quan: Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14; Luật số 

35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật liên quan đến quy hoạch; 

Luật di sản văn hoá số 10/VBHN-VPQH; Luật Đất đai số 45/2013/QH13; Luật Bảo 

vệ môi trường số 55/2014/QH13. 

5) Nghị định số 37/2010/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 7/4/2010 về cơ chế 

quản lý đối với lĩnh vực lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý QHĐT bao gồm: Quy 

định về lập, thẩm định, phê duyệt QHĐT; Quản lý xây dựng theo quy hoạch; Điều 

kiện năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia lập QHĐT [11].  

6) Nghị định số 38/2010/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 7/4/2010 về quản 

lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị: quy định quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm 

của tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan. Nêu rõ các nguyên tắc chính quản lý 

không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, nội dung quản lý, trách nhiệm các bên liên 

quan như cơ quan quản lý nhà nước, chủ sở hữu, chủ đầu tư, cộng đồng dân cư [12].  

 7) QCXDVN 01/2008/BXD: quy định 7m2 diện tích đất cây xanh sử dụng công cộng 

ngoài đơn vị ở theo đầu người tại Điều 2.6.3.  

 8) TCXDVN 362/2005: quy định 15m2 đất cây xanh sử dụng công cộng theo đầu 

người tại Điều 5.1.12. 

 2.2.2. Chính sách, định hướng và văn bản pháp lý liên quan   

1) Quy định về quản lý Hồ Tây do UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 

92/2009/QĐ-UBND: quy định về nội dung quản lý và trách nhiệm của UBND quận 

Tây Hồ, cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc quản lý Hồ Tây. Phạm 

vi quản lý Hồ Tây trong quy định này giới hạn từ chỉ giới đường đỏ của đường dạo 

xung quanh hồ và các công trình liền kề trở vào lòng hồ. Việc quản lý, khai thác Hồ 

Tây đảm bảo phát triển bền vững phục vụ cho lợi ích cộng đồng; mọi hoạt động liên 

quan đến việc quản lý Hồ Tây phải tuân theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt và các quy định hiện hành, gắn với bảo vệ môi trường và bảo đảm điều hòa hệ 

thống thoát nước thành phố [54]. 
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2) Quy định quản lý công viên, vườn hoa, vườn thú trên địa bàn TP Hà Nội theo 

Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND: quy định về việc quản lý, QHXD, trồng mới hệ 

thống cây xanh đô thị, vườn hoa, công viên, vườn thú trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có các hoạt động liên quan đến việc quản lý, 

bảo vệ hệ thống cây xanh đô thị, vườn hoa, công viên, vườn thú trên địa bàn thành 

phố Hà Nội. Sở Xây dựng là cơ quan QL nhà nước chuyên ngành về cây xanh đô thị, 

vườn hoa, công viên, vườn thú chung trên địa bàn Thành phố [55]. 

3) Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc chung Thủ đô Hà Nội do UBND Thành 

phố Hà Nội phê duyệt theo Quyết định số 70/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014: quy 

định việc tổ chức thực hiện Đồ án QHC xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và 

tầm nhìn đến năm 2050 gồm những quy định về quản lý quy hoạch và không gian 

trên phạm vi toàn Thành phố; quản lý về không gian, kiến trúc đối với các công trình 

xây dựng, công trình HTKT, giao thông trên địa bàn thành phố [58]. 

4) Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc phố cổ được UBND Thành phố Hà Nội 

phê duyệt tại Quyết định số 6398/2013/QĐ-UBND ngày 24/10/2013: cụ thể hóa 

công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc Khu phố Cổ Hà Nội theo QHC xây dựng Thủ 

đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; Bảo tồn, tôn tạo và khai thác phát huy 

các giá trị của di tích lịch sử quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Khu 

phố Cổ [56]. 

5) Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc phố cũ Hà Nội được UBND Thành phố 

Hà Nội phê duyệt theo Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 13/08/2013: quy 

định việc quản lý quy hoạch, kiến trúc khu phố cũ và phụ cận, bao gồm những quy 

định về quản lý quy hoạch, kiến trúc và KGĐT; quản lý đối với các công trình kiến 

trúc, công trình HTKT, giao thông khu phố cũ. Là cơ sở để xác định các khu vực cần 

ưu tiên chỉnh trang, cải tạo; lập quy hoạch, TKĐT và là cơ sở để xem xét, cấp giấy 

phép xây dựng mới hoặc cải tạo chỉnh trang các công trình kiến trúc, thiết kế cảnh 

quan đô thị [57]. 

6) Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc công trình cao tầng trong khu nội đô lịh 

sử thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND Thành phố 

ngày 04/04/2016: quy định việc quản lý, kiểm soát, về quy hoạch không gian, kiến 

trúc, cảnh quan chức năng đối với các công trình cao tầng trong khu vực NĐLSthành 
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phố Hà Nội: quy định về điều kiện để nghiên cứu xây dựng công trình cao tầng; tầng 

cao, chiều cao tối đa cho phép xây dựng công trình cao tầng; quy định về quản lý 

không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị; khu vực không được phép xây dựng công 

trình cao tầng; Quy định về kiểm soát chức năng; dân số đối với công trình cao tầng 

trong khu vực nội đô lịch sử [59]. 

   2.2.3. Đồ án quy hoạch và thiết kế đô thị  

1) Đồ án QHC xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1259/QĐ-TTg.�

Nguyên tắc: Hà nội được phát triển trên định hướng xuyên suốt hài hòa cân bằng giữa 

bảo tồn và phát triển; Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa – lịch sử vốn có, đưa di 

sản trở thành động lực phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô; Bảo tồn, phát huy các 

không gian cảnh quan sinh thái tự nhiên, không gian văn hóa, lịch sử đặc trưng.   �

Mục tiêu: Tập trung bảo tồn tôn tạo, phát huy giá trị kiến trúc, cảnh quan lịch sử khu 

vực nội thành và được kiểm soát qua các phân khu như khu phố Cổ, khu phố Pháp, 

khu Hoàng Thành Thăng Long, trung tâm Ba Đình lịch sử, khu hồ Gươm và phụ cận, 

khu hồ Tây và phụ cận; Tầng cao phải được kiểm soát chặt chẽ, không xây dựng cao 

tầng. Hình thành hệ thống các hệ trục không gian chủ đạo, các trục không gian cảnh 

quan, văn hóa lịch sử. 

Định hướng quy hoạch mạng lưới không gian xanh: Phấn đấu chỉ tiêu đất cây xanh 

tập trung trong đô thị đạt 10-15m2/người. Khai thác bảo vệ cảnh quan các hệ thống 

sông hồ, kết nối với các công viên đô thị và công chuyên đề như: Công viên văn hóa 

gắn với trung tâm các khu đô thị, khu làng nghề trồng hoa, gốm sứ; Công viên vui 

chơi giải trí Hồ Tây, Vườn thú, công viên Thống Nhất. 

    Trong đồ án QHC, khu NĐLS được xác định rõ ranh giới, giá trị nhiều mặt về kiến 

trúc, cảnh quan, văn hoá, lịch sử trong đó bao gồm các KGCC tại khu vực. 

2) Các đồ án Quy hoạch phân khu, Quy hoạch chi tiết, Thiết kế đô thị: Các đồ án 

QHPK trong phạm vi NĐLS:H1-1, H1-2, H1-3, H1-4, H2-4; QHPK Hồ Tây tỉ lệ 

1/2000. Các đồ án QHCT: QHCT quận Hoàn Kiếm, Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng 

tỉ lệ:1/500; QHCT khu Trung tâm chính trị Ba Đình tỉ lệ:1/500; QHCT khu vực xung 

quanh Hồ Tây tỉ lệ:1/500; QHCT bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích Trung 

tâm Hoàng Thành Thăng Long-Hà Nội tỉ lệ:1/500. Các đồ án như TKĐT xung quanh 
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Hồ Gươm và TKĐT tuyến phố Hàng Ngang-Hàng Đào-Hàng Đường-Đồng Xuân-

Hàng Giấy.  

 
 

Hình 2.8. Định hướng phát triển không gian ĐT trung tâm 
Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến 2030 tầm nhìn 2050 [110] 
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Hình 2.9. Phạm vi ranh giới 38 QHPK tại đô thị trung tâm Hà Nội 

Nguồn: Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội 
 

Trong hệ thống đồ án nêu trên, từ QHC, QHPK, QHCT, KGCC được hoạch định và 

thiết kế theo dạng các không gian thành phần như cây xanh, công viên, vườn hoa. 

Chưa có chỉ tiêu cũng như hướng dẫn chung cho KGCC. Vì vậy, mặc dù định hướng 

bảo tồn, xây dựng, phát triển các KGCC thành phố Hà nội nói chung, khu NĐLS nói 

riêng khá rõ ràng nhưng không được thể hiện cụ thể trong hệ thống các đồ án quy 

hoạch. 



 

	

67 

 
Hình 2.10. Các đồ án quy hoạch phân khu tại NĐLS 

3) Quy hoạch hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa và hồ thành phố Hà Nội 

đến năm 2030, tầm nhìn 2050 kèm theo Quyết định số 1495/2014/QĐ-UBND 

Thành phố Hà Nội 

Mục tiêu: Cụ thể hoá Định hướng quy hoạch cây xanh trong QHC thủ đô đến 2030, 

tầm nhìn 2050. Đưa thủ đô trở thành thành phố xanh, sạch, đẹp. 

Quan điểm: Tích hợp các giải pháp cảnh quan và giải pháp môi trường; Khu vực 

NĐLS: Bảo tồn, duy trì quỹ đất hiện có, tăng chất lượng đầu tư chiều sâu, không 

chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ quỹ đất của không gian xanh sang mục đích khác; 

Toàn nội đô có 60 công viên, vườn hoa đô thị (xây mới 18 công viên, vườn hoa, cải 

tạo nâng cấp 42 công viên, vườn hoa hiện có).  

Kế hoạch triển khai tại khu vực NĐLS: Nâng cấp, cải tạo công viên hiện có; Triển 

khai các dự án đầu tư xây dựng công viên, cây xanh theo quy hoạch các quận phù 

hợp QHC; Cải tạo công viên chuyên đề; Cải tạo, chuyển đổi hình thức công viên sang 

công viên mở, tiếp cận đa hướng để tăng hiệu quả khai thác cũng như tạo cảnh quan 

đô thị; Dành quĩ đất sau khi di dời các cơ sở công nghiệp, trường học, bệnh viên cho 

 

 

 
 

 

Đồ án QHPK H1- 4 [113] Đồ án QHPK H1 – 2 [111] 

  

Đồ án QHPK H1- 3 [112] Đồ án PK Hồ Tây [114] 
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không gian xanh. Phân kỳ đầu tư đến 2030 đạt tiêu chí thành phố xanh – sạch, cải tạo 

hệ thống công viên – mặt nước hiện có, tổ chức không gian đi bộ, tăng cường không 

gian mở gắn mặt nước [115].  

 2.3. Các yếu tố ảnh hưởng quản lý kiến trúc, cảnh quan không gian công cộng 

khu nội đô lịch sử thành phố Hà Nội  

  2.3.1. Yếu tố tự nhiên – môi trường: Khí hậu khu vực khá tiêu biểu cho khí hậu 

đồng bằng Bắc bộ nhiệt đới gió mùa, lạnh về mùa đông, nóng ẩm về mùa hè. Đặc 

trưng có bốn mùa rõ rệt làm khí hậu khu vực này đa dạng, tác động lớn tới kiến trúc, 

cảnh quan. Địa hình khu vực cũng đa dạng với hệ thống sông, hồ, gò, đồi. Các KGCC 

là không gian mở, kết hợp với cây xanh, mặt nước, địa hình tự nhiên. Vì vậy, yếu tố 

tự nhiên, môi trường tác động rõ rệt tới kiến trúc, cảnh quan và phương thức, tần suất 

sử dụng KGCC vào các mùa trong năm. Trong những năm gần đây, hiện tượng biến 

đổi khí hậu xảy ra mạnh mẽ trên toàn cầu. Việt Nam là một trong số những nước bị 

ảnh hưởng nặng nề. Các hoạt động ngoài trời tại các KGCC cũng bị ảnh hưởng cũng 

như kiến trúc, cảnh quan các KGCC này. Để thích ứng với biến đổi khí hậu, các giải 

pháp quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC cũng cần xem xét yếu tố quan trọng này. 

  2.3.2. Yếu tố Kinh tế - Xã hội: Sau Đổi mới (1986), Hà Nội đã có những bước phát 

triển lớn mạnh về kinh tế - xã hội: thu hút đầu tư, hình thành nhiều thành phần kinh 

tế ngoài khối Nhà nước cùng xây dựng phát triển nhiều đơn vị ở mới, cụm đô thị hiện 

đại đồng thời quan tâm đến phát triển KGCC. Đời sống kinh tế của người dân cũng 

dần khá hơn. Bên cạnh đó, là những thay đổi về văn hoá, xã hội từ thói quen sống, 

quan điểm xã hội, quan điểm sống của người dân cũng thay đổi. Nhịp sống nhanh, 

nhiều áp lực khiến người dân có nhu cầu giao tiếp nhiều hơn, muốn tìm đến KGCC 

sau những giờ làm việc, học tập căng thẳng. Nhu cầu này ảnh hưởng đến phương 

pháp thiết kế, tổ chức và quản lý KGCC sao cho phù hợp. 

  2.3.3. Yếu tố văn hoá truyền thống: Văn hoá truyền thống là một giá trị phi vật thể 

tạo nên bản sắc của KGĐT nói chung, kiến trúc, cảnh quan KGCC khu NĐLS nói 

riêng. Các giai đoạn lịch sử của Thăng Long – Hà Nội đã tạo nên những nét văn hoá 

truyền thống và định hình giá trị bản sắc, tinh thần nơi chốn cho KGCC. Trải qua 

hàng nghìn năm phát triển, các KGCC được hình thành, tồn tại đến ngày nay và có ý 

nghĩa lớn với cuộc sống của người dân thủ đô. Nhiều hoạt động cộng đồng truyền 
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thống được tổ chức tại các KGCC và cũng là lý do để không gian được “sống”. Các 

giải pháp quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC khu NĐLS cần đề cao yếu tố quan 

trọng này nhằm giữ gìn phần hồn cho không gian mặt khác để bảo tồn văn hoá truyền 

thống của người Hà nội. 

2.3.4. Yếu tố khoa học công nghệ: Công nghệ số gồm hệ thống thông tin địa lý 

(GIS) là công cụ hữu ích trong tích hợp hệ thống cơ sở dữ liệu gắn với bản đồ. Áp 

dụng GIS là công cụ đắc lực cho ban, ngành, địa phương trong QLĐT theo quy hoạch. 

Công tác lập bản đồ nền số hoá bằng GIS đã và đang triển khai tuy nhiên cần một lộ 

trình và định lượng khoa học cụ thể cho công tác ứng dụng GIS, đảm bảo kiểm soát 

hiệu quả công tác QHXD và QLĐT. Các ứng dụng trong quản lý kiến trúc, cảnh quan 

KGCC: Xây dựng cơ sở dữ liệu hiện trạng hệ thống KGCC (địa hình, địa chất, sử 

dụng đất, HTKT, môi trường, kiến trúc, cảnh quan, hoạt động khai thác, sử dụng); 

Xây dựng hệ thống chuẩn bản đồ, biểu mẫu báo cáo tình hình triển khai; Xây dựng 

trung tâm tích hợp dữ liệu; mô hình và cơ chế vận hành hệ thống; Bổ sung các 

VBQPPL về chế độ báo cáo, chia sẻ cơ sở dữ liệu về quy hoạch và phát triển đô thị. 

Sơ đồ 2.5. Ứng dụng GIS trong quản lý QHXD đô thị [21]. 
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2.3.5. Quá trình hội nhập, toàn cầu hoá��Toàn cầu hoá đang là xu hướng tất yếu 

và ngày càng được mở rộng. Trong vấn đề toàn cầu hoá hiện nay, quan điểm phát 

triển KGCC là một trong những xu hướng du nhập từ quốc tế. Xã hội đa phương tiện, 

công nghệ cao, khiến con người có đòi hỏi cao hơn về KGCC. Xuất hiện văn hoá đa 

quốc gia, du nhập lối sống mới, thay đổi diện mạo, đời sống của cư dân. Từ đó dẫn 

đến sự thay đổi về hình ảnh đô thị, thay đổi nhu cầu sử dụng và yêu cầu đối với KGCC�

2.3.6. Sự phối hợp giữa các cấp, ngành liên quan: Hiện nay, trong công tác QLĐT 

quản lý kiến trúc, cảnh quan đô thị có sự tham gia của nhiều cấp, ngành. Tại Hà Nội, 

bộ máy quản lý kiến trúc, cảnh quan đô thị cơ cấu như trong sơ đồ 2.5.    

 Sơ đồ 2.6. Mô hình quản lý kiến trúc, cảnh quan đô thị tại Hà Nội [24]. 

 
Công tác quản lý kiến trúc, cảnh quan công trình xây dựng trên các tuyến phố, quanh 

KGCC tại NĐLS Hà Nội trực thuộc sự chỉ đạo của phòng QLĐT các Quận.   

        Sơ đồ 2.7. Sơ đồ phân công trách nhiệm về QLXD tại các Quận [24]. 

  
2.3.7. Sự tham gia của cộng đồng: Xã hội là tập hợp các cộng đồng có xu hướng 

liên kết nhau vì lợi ích chung. Trong xã hội truyền thống, cộng đồng là tập hợp cư 

dân sống cùng nhau trong một không gian địa lý. Nhưng trong xã hội hiện đại, họ có 
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thể chỉ có cùng khuynh hướng và ở xa nhau cũng được coi là nhóm cộng đồng khi 

cùng chung lợi ích.  

 Từ quan điểm thực tiễn và lý luận nêu trên, có thể thấy rằng STGCCĐ trong quản 

lý kiến trúc, cảnh quan KGCC tại Việt Nam, nếu được khai thác tốt, sẽ có vai trò quan 

trọng góp phần nâng cao chất lượng KGCC. Nhà nước cần tạo cơ chế, chính sách để 

thu hút STGCCĐ vào công tác quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC. 

 2.4. Kết quả điều tra xã hội học về không gian công cộng khu nội đô lịch sử 

     Thực hiện điều tra XHH về thực tiễn công tác quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC 

khu NĐLS thành phố Hà Nội, tác giả đã tiến hành khảo sát, thu thập số liệu sơ cấp, 

sử dụng bảng hỏi lấy ý kiến của các đối tượng liên quan nhằm đánh giá toàn diện 

công tác quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC; Thu thập tài liệu thứ cấp; Thực hiện 1 

điều tra XHH về “Nhu cầu sử dụng KGCC của cộng đồng, đánh giá thực trạng kiến 

trúc, cảnh quan và công tác quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC trong phạm vi NĐLS 

hiện nay” và 1 điều tra XHH về “Khảo sát thực trạng quản lý kiến trúc, cảnh quan 

Vườn hoa Vạn Xuân – P. Quán Thánh – Q. Ba Đình - Hà Nội”. Các kết quả điều tra 

được tổng hợp như sau: 

    2.4.1. Phương pháp quan sát: Để nghiên cứu luận án một cách bao quát nhất, 

nắm bắt các đặc điểm và sự biến đổi của các KGCC trong đời sống thực tế, tác giả đã 

triển khai quan sát các KGCC trong quá trình từ tháng 8/2017 – 7/2018. 

* Mục đích điều tra: Thông qua phương pháp quan sát, người nghiên cứu có thể 

nhận biết các vấn đề về kiến trúc, cảnh quan KGCC cũng như vấn đề về quản lý kiến 

trúc, cảnh quan KGCC. Nhận diện, xác định các yếu tố tạo nên kiến trúc, cảnh quan 

KGCC khu NĐLS, yếu tố tác động lên công tác quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC. 

Đồng thời làm tiền để để thực hiện các điều tra, khảo sát tiếp theo. 

*Phạm vi điều tra:  

- Không gian: Tại các KGCC khu NĐLS với loại hình và qui mô khác nhau như 

quảng trường, công viên, vườn hoa, sân chơi, đường dạo.v.v. 

- Thời gian: Nhiều thời điểm khác nhau trong tuần, trong ngày  

*Kết quả phương pháp quan sát: Dựa trên kết quả phương pháp quan sát, tác giả 

nhận thấy các KGCC có số lượng người tập trung khác nhau theo từng thời điểm. 
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Bảng 2.1. Các mức độ tập trung người sử dụng tại KGCC 

Đánh giá mức độ Lượng người tập trung Thời gian 

Mức độ 1 Rất đông người (>30) Nhiều thời điểm trong ngày 

Mức độ 2 đông người (<30 và >15) Buổi sáng và chiều tối 
(5h - 7h  và 17h – 19h) 

Mức độ 3 Ít người  

(<15) 

Rải rác trong ngày 

   Vào những ngày cuối tuần (từ thứ sáu đến chủ nhật), số lượng người tại các 

KGCC tăng cao và tập trung thành nhiều vị trí cụ thể và thể hiện số lượng người tập 

trung theo từng khu vực nhỏ trong phạm vi nghiên cứu ở các mức độ khác nhau. 

   Tổng hợp kết quả của phương pháp quan sát và phân tích hình thái KGCC, cấu 

trúc đô thị tại khu vực nghiên cứu, nhận thấy những khu vực có lượng người tập trung 

không giống nhau sẽ có đặc điểm riêng tương ứng. Những đặc điểm này được thống 

kê theo từng mức độ. Kết quả của phương pháp này giúp luận án xây dựng vững chắc 

nhận định về mối quan hệ giữa sức hấp dẫn của KGCC với yếu tố kiến trúc, cảnh 

quan. Cụ thể tổng hợp các nhận định như sau:  

*NĐLS tập trung nhiều KGCC, số lượng người đến sử dụng các KGCC lớn nhất 

so với các khu vực khác trong thành phố  

* Hoạt động không rải đều ở các KGCC, tập trung vào một số vị trí đã được cung 

cấp tiện nghi và có kiến trúc, cảnh quan nhất định 

* Khả năng tiếp cận ảnh hưởng đến sức hút của các không gian: Khu vực KGCC 

mở, dễ tiếp cận và miễn phí sẽ hút đông người hơn nơi có hàng rào, cổng, thu phí  

* Những khu vực kiến trúc, cảnh quan thiên nhiên đẹp và lâu đời mà duy trì các 

tiện ích tốt thì có số lượng người tập trung cao hơn những nơi khác 

* Thời gian trong tuần, trong ngày ảnh hưởng đến việc sử dụng KGCC của người 

dân: Đông vào dịp lễ, ngày nghỉ; ngày thường đông hơn vào sáng sớm, chiều tối  

* Điều kiện thời tiết khí hậu ảnh hưởng đến việc sử dụng các KGCC của người 

dân. Ngày đẹp trời nắng nhẹ, gió mát sẽ đông hơn ngày nắng nóng và mưa bão. 

     Theo bảng 2.1 về đánh giá mức độ tập trung người sử dụng tại KGCC trong khu 

NĐLS, quá trình quan sát một số KGCC trọng điểm tại khu vực này cho kết quả phân 

loại các mức độ tập trung người sử dụng tại bảng 2.2 kèm theo các phân tích về đặc 

điểm tương ứng nhất quán của các KGCC cùng một mức độ tập trung.  
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Bảng 2.2. Phân loại các các mức độ tập trung người sử dụng tại KGCC khu NĐLS 

Qua quá trình quan sát, có thể thống kê các loại hình hoạt động thường được diễn ra 

tại các KGCC trong khu vực như trong Bảng 2.3 

Bảng 2.3. Các loại hình hoạt động tại KGCC khu NĐLS 

Nhóm hoạt động Hoạt động cụ thể  Loại KGCC 
Thư giãn 

 
Đi dạo  

Ngắm cảnh  
Đọc sách  
Cà phê  

Thưởng thức nghệ thuật  

Công viên  
Vườn hoa  
Phố sách  
Phố đi bộ  
Chợ đêm  

Giao lưu 
 

Gặp gỡ  
Tán gẫu  

Vườn hoa  
Phố sách  

KGCC Đặc điểm KGCC Mức độ  
tập trung  

Khu vực quanh Hồ Gươm 
Vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ  
Vườn hoa tượng đài Quyết tử  
Vườn hoa Con cóc 
Vườn hoa Nhà hát lớn  
Quảng trường 19/8  
Vườn hoa Hồ Thuyền Quang 
Phố bích hoạ Phùng Hưng  
 
 

- Lõi trung tâm của NĐLS 
- Cảnh quan đẹp, có cây xanh, mặt nước 
- Liên hệ tốt tới các khu vực xung quanh:  
+ Khả năng tiếp cận thuận lợi 
+ Không có hàng rào ngăn cách  
+ Không thu phí vào cửa 
+ Không hạn chế thời gian 
- Giao thông: Nhiều người đi bộ; người dân vẫn 
khó khăn khi băng qua đường; tiếp cận bằng 
phương tiện công cộng và cá nhân. 

Mức độ 1 

Quảng trường Ba Đình 
Công viên Thống Nhất Công 
viên Bách Thảo; Công viên 1/6  
Các vườn hoa, đường dạo quanh 
hồ Tây, hồ Trúc Bạch  
Vườn hoa Lê nin 
Vườn hoa Vạn Xuân  
Sân chơi, vườn hoa các khu dân 
cư  

- Thuộc trung tâm của NĐLS 
- Cảnh quan đẹp, có cây xanh, mặt nước 
- Liên hệ khá tới các khu vực xung quanh:  
+ Khả năng tiếp cận khá 
+ Có thể có hàng rào ngăn cách và có cổng 
+ Có thể thu phí vào cửa  
+ Có thể hạn chế thời gian hay loại hoạt động  
- Giao thông: Khá nhiều người đi bộ; người dân 
vẫn khó khăn khi băng qua đường; tiếp cận bằng 
phương tiện công cộng và cá nhân. 

 Mức độ 2 

Công viên Tuổi trẻ  
Công viên Thủ Lệ 
Vườn hoa Tao Đàn  
Vườn hoa Trần Quang Diệu  
Vườn hoa Nhà Chung  
Phố sách Lý Thường Kiệt  
 
 

- Thuộc hoặc gần trung tâm của NĐLS 
- Cảnh quan khá, có cây xanh   
- Liên hệ mức trung bình tới các khu vực xung 
quanh: 
+ Khả năng tiếp cận trung bình 
+ Có thể có hàng rào ngăn cách và cổng 
+ Có thể thu phí vào cửa  
+ Có thể hạn chế thời gian hay loại hoạt động  
Giao thông: rất ít người đi bộ,  người dân khó khăn 
khi băng qua đường, tiếp cận bằng phương tiện 
công cộng và cá nhân, có thể thu phí vào cửa hoặc 
có hạn chế thời gian hay hoạt động 

Mức độ 3 
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Chụp ảnh  Phố đi bộ 
Vui chơi Chơi trò chơi cá nhân 

Chơi trò chơi theo nhóm 
Công viên  
Vườn hoa  
Phố đi bộ 

Thể dục, thể thao Tập thể dục cá nhân  
Tập thể dục theo nhóm  

 

Quảng trường  
Công viên  
Vườn hoa  

Biểu diễn nghệ thuật  Biểu diễn cá nhân tự phát   
Biểu diễn theo nhóm có tổ chức 

Quảng trường  
Phố đi bộ 
Chợ đêm  

Học tập  Cá nhân  
Theo nhóm  

Công viên  
Vườn hoa  
Phố sách  

Thương mại  Mua bán  
Ăn uống  

Chợ đêm  
Phố đi bộ 
Phố sách   

Công viên  
    2.4.2. Phương pháp điều tra XHH sử dụng bảng hỏi: Để nghiên cứu luận án 

một cách bao quát, nắm bắt được thói quen sử dụng, đánh giá chất lượng KGCC và 

tình hình quản lý KGCC của người dân, tác giả đã triển khai điều tra XHH từ tháng 

9/2018 – tháng 9/2019 

*Mục đích điều tra: Thu thập những ý kiến của người dân đang sống tại các khu 

vực khác nhau trong NĐLS để đánh giá về thực trạng kiến trúc, cảnh quan KGCC 

thông qua mức độ hài lòng của người sử dụng; Nắm bắt nhu cầu và nguyện vọng của 

người dân trong việc quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC. Từ những thông tin khảo 

sát thực tế sẽ giúp luận án có cách nhìn toàn diện, đầy đủ hơn về kiến trúc, cảnh quan 

KGCC khu NĐLSthành phố Hà Nội cũng như nhận biết được mức độ phù hợp hài 

hòa hay bất cập trong việc quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC tại đây để đưa ra 

những đề xuất cụ thể.   

*Phương pháp, chọn mẫu, quy mô và khu vực điều tra  

Phương pháp: Sử dụng phương pháp bảng hỏi (Xem phụ lục 1) Từng bước của 

cuộc điều tra XHH được thiết lập: 1) Xây dựng đề cương gồm mục tiêu, câu hỏi 

nghiên cứu, đối tượng, khách thể, địa bàn, mẫu điều tra, nhóm điều tra; 2) Xây dựng 

phiếu điều tra dựa trên các khái niệm được thao tác, chọn mẫu; 3) Tiến hành điều tra; 

4) Xử lý số liệu. 

Quy mô điều tra: Số lượng mẫu được chọn để điều tra là 600 phiếu chia 5 khu vực. 
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Chọn mẫu điều tra: Tiến hành thu thập thông tin một bộ phận dân cư thường lui 

tới các KGCC tại khu NĐLSthành phố Hà Nội (mẫu được chọn ngẫu nhiên) trong đó 

bao gồm giới tính, nghề nghiệp, tuổi tác, thành phần khác nhau. 

Phạm vi điều tra: Tại các KGCC trên địa bàn 5 quận NĐLS gồm: Ba Đình, Hoàn 

Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Tây Hồ. Vào những thời điểm khác nhau trong tuần, 

trong ngày (từ tháng 9/2018 – tháng 5/2019) 

*Kết quả điều tra: Trên cơ sở xử lý các thông tin trong phiếu khảo sát (Phụ lục 2) 

* Đối tượng khảo sát: Lượng người được khảo sát phản ảnh phần nào hoạt động 

đa dạng tại các KGCC khác nhau. Độ tuổi không đồng đều về phân bố theo độ tuổi. 

Giới tính chia đều cho cả nam và nữ. 

* Thời gian khảo sát: Tại những thời điểm khác nhau, số lượng người tập trung 

rất khác nhau và phụ thuộc vào một số đặc điểm của không gian cũng như điều kiện 

thời tiết bên ngoài. Trùng hợp với kết quả của phương pháp quan sát. 

Bảng 2.4. Mục đích đến KGCC (Có thể có 1 hoặc nhiều mục đích) 
TT Muc đích  Số người trả lời Tỷ lệ 

 
1 Vui chơi giải trí       288 48% 
2 Nghỉ ngơi thư giãn 225 37.5% 
3 Giao lưu bạn bè      189 31.5% 
4 Mục đích khác      165 27.5% 

 
Bảng 2.5. Đánh giá về khả năng tiếp cận với KGCC (Tính kết nối) 

Mức độ 
đồng ý 

Hoàn 
toàn đồng 

ý 

Đồng ý Chưa hẳn 
đồng ý 

Không 
đồng ý 

Hoàn toàn 
không 
đồng ý 

Tổng 
số 

Số phiếu  246 123 156 63 12 600 
Tỉ lệ % 41% 20.5% 26% 11.5% 2% 100% 

 
Bảng 2.6. Đánh giá về kiến trúc, cảnh quan KGCC (Tính thẩm mỹ) 

TT Kiến trúc cảnh quan KGCC Số người trả lời Tỷ lệ 
 

1 Đẹp 159 26.5% 
2 Trung bình   165 27.5% 
3 Xấu 276 46% 
4 Tổng số  600 100% 

 
Bảng2.7. Đánh giá về tính xã hội KGCC (Tính thân thiện) 

Mức độ 
đồng ý 

Hoàn toàn 
đồng ý 

Đồng ý Chưa hẳn 
đồng ý 

Không 
đồng ý 

Hoàn toàn 
ko đồng ý 

Tổng số 

Số phiếu 213 171 129 60 27 600 
Tỉ lệ % 35.5 % 28.5 % 21.5 % 10 % 4.5 % 100 % 



 

	

76 

 
Bảng 2.8. Mong muốn của người sử dụng về KGCC (có thể có nhiều mong muốn, 

nguyện vọng ) 
TT Mong muốn Số người trả lời Tỷ lệ 
1 Thoải mái, tự do làm điều mình thích  582 92% 
2 Tiện nghi đầy đủ  234 39% 
3 Kiến trúc, cảnh quan thiên nhiên đẹp  357 59.5% 
4 An ninh, an toàn  402 67% 
5 Kết nối giao thông thuận lợi  504 84% 
6 Tổ chức nhiều hoạt động hơn  252 42% 

     Các kết quả của phương pháp điều tra XHH sử dụng bảng hỏi thể hiện trong phụ 

lục 2 đã được tổng hợp để đưa ra những đánh giá thực trạng, giải pháp và các mức độ 

có thể tham gia của cộng đồng trong quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC khu NĐLS 

của luận án. 

       2.4.3. Phương pháp phỏng vấn chuyên gia: Để nghiên cứu luận án một cách 

bao quát nhất, đặc biệt trên góc nhìn của các chuyên gia, các nhà quản lý, tác giả đã 

thực hiện phỏng vấn một số chuyên gia và nhà quản lý đã và đang làm việc, nghiên 

cứu liên quan lĩnh vực quản lý đô thị, khai thác, bảo trì kiến trúc, cảnh quan KGCC.  

* Mục đích điều tra: phương pháp này nhằm tham khảo các quan điểm khác nhau 

về vấn đề quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC khu NĐLS thành phố Hà Nội.  

* Phương pháp: Sử dụng phương pháp phỏng vấn theo bảng hỏi, dùng câu hỏi mở 

thu nhập nhận định chủ quan của những người có chuyên môn trong lĩnh vực liên 

quan tới quy hoạch, quản lý và tổ chức kiến trúc, cảnh quan KGCC (Xem phụ lục 3). 

* Kết quả phương pháp chuyên gia: Các chuyên gia nghiên cứu và các nhà quản 

lý liên quan đến nội dung kiến trúc, cảnh quan KGCC khu NĐLS thành phố Hà Nội 

đều có nhận định: Nơi đây có đặc trưng về văn hoá lịch sử, về cảnh quan tự nhiên với 

hệ thống hồ nước khá dày đặc, có giá trị, có tiềm năng lớn trong việc tạo lập bản sắc 

đô thị. Các nhận định đi sâu vào các nội dung sau: 

- Thực trạng quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC khu NĐLS hiện nay còn nhiều 

tồn tại và bất cập. 

- Cần thể chế hoá khái niệm KGCC đưa vào các VBQPPL, xây dựng các tiêu chí 

kĩ thuật đưa vào qui chuẩn, tiêu chuẩn để hướng dẫn thiết kế, làm công cụ quản lý. 

- Các nội dung quản lý kiến trúc, cảnh quan khu NĐLS Hà Nội cần quan tâm từ 

bảo tồn, cải tạo chỉnh trang, khai thác sử dụng, đầu tư xây dựng, phát triển mới. 
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- Các KGCC khu NĐLS mang giá trị văn hoá lịch sử cao, có một số không gian 

đã được xếp hạng di tích lịch sử, cần nghiên cứu Luật di sản để áp dụng vào công tác 

quản lý, xếp loại. 

- Rất cần thiết nghiên cứu STGCCĐ trong quản lý KGCC như ý kiến, nguyện 

vọng của người dân là một trong các cơ sở để quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC. 

Điều này đóng vai trò then chốt quyết định chất lượng KGCC trở thành nơi chốn. 

Nhận xét chung: Thông qua kết quả các phương pháp điều tra XHH về KGCC 

khu NĐLS thành phố Hà Nội, có thể nhận thấy một số điểm nhất quán trong các kết 

quả như sau:  

*NĐLS là khu vực tập trung nhiều KGCC và có số lượng người sử dụng nhiều 

nhất trong thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, thực trạng kiến trúc, cảnh quan nhiều KGCC 

khu vực đang xuống cấp, bị lấn chiếm.  

*Kiến trúc, cảnh quan KGCC khu NĐLS ảnh hưởng lớn đến mỹ quan đô thị, và 

đời sống cư dân thành phố. Cần thiết nghiên cứu và đưa ra những giải pháp quản lý 

kiến trúc, cảnh quan KGCC khu NĐLS. 

*Các chuyên gia, doanh nghiệp địa phương và người dân sẵn sàng đóng góp nguồn 

lực và tham gia vào công tác quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC.  

2.5. Bài học kinh nghiệm trong nước & quốc tế về quản lý kiến trúc, cảnh quan 

không gian công cộng khu NĐLS các thành phố  

2.5.1. Quốc tế  

    1) Kinh nghiệm ở châu Âu 

    *Tại một số thành phố châu Âu : Người châu Âu luôn tự hào về thành phố của họ, 

bề dày lịch sử, nét phong phú, đa dạng văn hoá được phản chiếu trong không gian 

đặc trưng của mỗi đô thị. NĐLS thành phố châu Âu được cấu thành bởi mạng lưới 

kiến trúc, cảnh quan mang đậm những dấu tích của lịch sử và văn hoá địa phương.  

        Cuối thế kỷ 19, tốc độ đô thị hoá nhanh chóng và sức ép từ tăng trưởng nóng 

đem lại diện mạo mất kiểm soát về không gian tại các thành phố ở châu Âu. Trước 

bối cảnh đó, các nhà quản lý và nghiên cứu đô thị đề xuất sử dụng công cụ quy hoạch 

và TKĐT tích hợp với những thành tựu công nghệ tích luỹ được từ ngành xây dựng, 

môi trường, và kinh tế học nhằm hệ thống hoá KGCC. Lấy mỹ học đô thị làm trọng 

tâm, giải quyết sự lộn xộn của không gian gây ra bởi quá trình đô thị hoá, nâng cao 
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hình ảnh thành phố, cải thiện hệ thống giao thông, cung cấp không gian xanh, dịch 

vụ giải trí, thúc đẩy thương mại nội đô phát triển, đồng thời cải thiện chất lượng sống 

tại những khu đô thị cũ dành cho công nhân.  

      Những năm 1920, chủ nghĩa hiện đại chiếm vị thế chủ đạo trong lĩnh vực kiến 

trúc và TKĐT, trong đó, KGCC vốn là nơi sinh hoạt và giao lưu cộng đồng chỉ được 

coi là một công năng phụ trợ. Sau Thế chiến thứ nhất, cùng với quá trình tái đô thị 

hoá và phát triển ồ ạt của phương tiện cơ giới, đô thị trở nên hỗn loạn, cơ sở hạ tầng 

quá tải, lý thuyết phân vùng công năng ngặt nghèo của chủ nghĩa hiện đại đã đem lại 

những mặt tiêu cực trong phát triển đô thị.  

    Từ năm 1975, phong trào bảo tồn đô thị phát triển, thu hút sự tham gia của hầu hết 

các thành phố lớn tại châu Âu với khẩu hiệu “Phát triển tương lai vì quá khứ”. Trên 

nền tảng đó, mọi tầng lớp trong xã hội đều nhận thức KGĐT cần được tái phát triển 

nhằm phục vụ nhu cầu lợi ích của con người. Các nhà quản lý bắt đầu tái thiết khu 

vực NĐLS, cải thiện KGCC, nâng cấp hệ thống giao thông bộ hành, bảo tồn, phục 

chế di tích lịch sử, xây dựng những khu thương mại kết hợp văn hoá giải trí quần 

chúng. Cùng với xu thế toàn cầu hoá và chuyển biến cơ cấu kinh tế, các thành phố ở 

châu Âu chuyển dần từ mở rộng khu vực ven đô sang tái cấu trúc NĐLS, nâng cao 

chất lượng sống nhằm tăng cường sức cạnh tranh, thu hút nguồn đầu tư và chất xám.  

     Các thành phố thi hành chiến lược tái thiết đô thị: phát triển thành phố mật độ cao, 

giảm thiểu cảnh quan nhỏ lẻ vỡ vụn, phát triển không gian xanh, sử dụng những thiết 

bị tái sinh nguồn năng lượng, đa dạng hoá công năng sử dụng đất, hoàn thiện hệ thống 

giao thông công cộng và không gian bộ hành. Bên cạnh đó là việc tự do hoá đầu tư 

và giảm thiểu quản chế, khuyến khích khu vực kinh tế tư nhân tích cực tham gia xây 

dựng đô thị. Ngày nay, tiềm năng phát triển tại các trung tâm đô thị không bị mất đi, 

ngược lại, khu vực này đang trải qua quá trình phục hưng với những biến đổi sâu sắc. 

Cùng với quá trình thu hút đầu tư, giới chức quản lý ban hành hàng loạt những chính 

sách và chiến lược nhằm nâng cao chất lượng không gian nội đô lịch sử. 

Ưu điểm: Thu hút thảo luận và quan tâm cao độ đến từ các tầng lớp xã hội. Tận dụng 

những không gian đặc sắc, phát huy tính đặc trưng từ văn hoá, lịch sử - biến NĐLS 

trở thành cửa sổ của thành phố, tham gia vào quá trình cạnh tranh toàn cầu nhằm thu 

hút không chỉ khách du lịch mà còn các tập đoàn, công ty và chất xám trên thế giới. 
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Trong đó, các KGCC trở thành tâm điểm của công cuộc tái thiết, nhưng không phải 

để phục vụ giao thông cơ giới, mà nhằm thích ứng với nhu cầu bộ hành trong đô thị.  

Nhược điểm: Những mặt trái của quá trình cải tạo NĐLS, tác động tiêu cực đến xã 

hội đôi khi không được quan tâm đúng mức. Những khu thương mại mới xây trong 

thành phố không nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của đại bộ phận quần chúng, mà ưu 

tiên phục vụ khách du lịch hoặc tầng lớp giàu có để mua sắm, giải trí. KGCC trong 

NĐLS trở thành nơi trải nghiệm của một bộ phận nhỏ trong xã hội. Do đó, dù đứng 

trên góc độ hình thái hay công năng, KGCC dần mất đi ý nghĩa vốn có. Để NĐLS 

phát triển bền vững không những cần bảo tồn được diện mạo lịch sử, thích hợp bộ 

hành, duy trì được cảnh quan đặc trưng và văn hoá phong phú, mà đồng thời cần thể 

hiện được tính đa dạng và dung hoà nhu cầu của các tầng lớp khác nhau, tránh sự xa 

lánh, bài xích những bộ phận yếu thế trong xã hội. 

       *Tại Paris – Pháp: Paris là thành phố di sản đô thị. Vì vậy, định hướng QLĐT 

của thành phố luôn tuân thủ nguyên tắc bảo tồn di sản đô thị, đặc biệt các KGĐT có 

giá trị lịch sử, trong đó có các KGCC. Quanh khu vực các KGCC, các công trình xây 

dựng mới được quản lý rất chặt chẽ để bảo đảm hoà nhập với KGĐT. Các ngôi nhà 

cũ, nhất là hình đáng bên ngoài, nhịp điệu tuyến phố được bảo vệ chặt chẽ. Người sử 

dụng được phép sửa sang cơi nới bên trong hoặc không gian ngầm để tăng diện tích 

sử dụng, song không được phép thay đổi diện mạo bên ngoài, nhịp điệu kiến 

trúc tuyến phố. Ngoài đường phố, có thể đặt thêm cột đèn đường, biển báo, trạm chờ 

xe buýt, song tất cả phải được thiết kế hài hoà với kiến trúc công trình quanh nó.  

      Trong khuôn viên khu nhà, không được phép tự ý tăng mật độ xây dựng. Chủ nhà 

có trách nhiệm chăm sóc vườn hoa cây cảnh trong khu vực nhà mình. Nếu chính 

quyền đô thị phát hiện chủ nhà không chăm sóc, để khu vườn khô héo thì người chủ 

nhà sẽ chịu phạt. Do vậy, đến đầu thế kỷ XXI, vẫn có thể dạo bước trên những khu 

phố nguyên vẹn kiến trúc, cảnh quan xây dựng từ thế kỷ XVIII. Quản lý minh bạch 

các giao dịch bất động sản đem lại nguồn thu lớn cho thành phố, đồng thời bảo đảm 

quyền lợi cho khách hàng và chủ bất động sản. Vỉa hè Paris là nguồn lợi cho các cửa 

hàng. Chính quyền không bỏ qua nhu cầu mở rộng diện tích kinh doanh của người 

dân. Hộ kinh doanh được phép cơi nới diện tích cửa hàng ra một phần vỉa hè, nhưng 

không được chiếm chỗ đi bộ và phần cơi nới phải có kết cấu nhẹ, tháo dỡ được.  
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2). Kinh nghiệm tại một số nước châu Á 

* Tại Singapore: Thực hiện công tác quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC khu nội 

đô hiệu quả theo các quan điểm như sau: 

- Tôn trọng thiên nhiên, hoà hợp với thiên nhiên giúp cân bằng vi khí hậu do tăng 

diện tích cây xanh, tối thiểu đạt 50% diện tích lãnh thổ và tạo bản sắc đô thị thông 

qua sự phong phú về loại hình cây xanh; 

- Đa dạng loại hình nhà ở, cao tầng, thấp tầng nhưng đều phải đạt tiêu chuẩn về 

cơ sở hạ tầng trong đó ưu tiên diện tích các KGCC ngay tại khu ở; 

- Tối ưu hoá KGCC và văn minh công cộng qua các công tác tuyên truyền tới 

cộng đồng. Tổ chức kết hợp các hoạt động thương mại, giải trí tại các KGCC đề cao 

giữ gìn vệ sinh môi trường qua các chế tài thưởng phạt, kiến tạo thêm nhiều KGCC; 

- Xây dựng hệ thống giao thông hiện đại, thông minh. Hạn chế xe đi vào trung 

tâm bằng cách thu phí, giúp giảm mật độ giao thông cơ giới, diện tích cho phương 

tiện cơ giới, dành không gian cho các KGCC. 

*Tại Trung Quốc: Áp dụng đa dạng mô hình quản lý, có nhiều chính sách tập 

trung thu hút nguồn lực giải quyết mục tiêu lớn, tuy nhiên vẫn cho phép mỗi địa 

phương có cách làm riêng. Lấy người dân làm trọng tâm để phát triển đô thị hoá bền 

vững và lành mạnh. Tăng cường hợp tác công tư trong QLĐT nói chung, quản lý kiến 

trúc, cảnh quan KGCC nói riêng. Thưc hiện từng bước như sau: Cải cách thể chế 

quản lý đất đai; Chọn phương án tài chính bền vững; Đổi mới quy hoạch và TKĐT; 

Tăng cường vai trò quản trị địa phương. 

  
 

Hình 2.11. Các bước QLĐT ở Trung Quốc Hình 2.12. Con người là trung tâm QLĐT  
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- Thành phố Cảnh Hồng bảo vệ cảnh quan và môi trường thiên nhiên có STGCCĐ: 

Cảnh Hồng là thành phố nhỏ của tỉnh Vân Nam nằm bên bờ sông Mê Kông, cách Lào 

và Mianma khoảng 35km, có dân số gần 100.000 người. Thành phố nằm ở một vùng 

đầm lầy có sinh thái động thực vật đặc biệt đa dạng cùng với những nét văn hoá 

truyền thống của nhiều dân tộc Thái, Dai Hai, Hani, Jani, Blang, Yao và Wa. Thành 

phố đã tìm cách đi riêng là phát huy đặc điểm lợi thế về thiên nhiên của mình, nơi có 

một hệ động thực vật đa dạng. Mặt khác, phải tạo cho Thành phố có nét đặc trưng 

riêng thông qua các hoạt động văn hoá lễ hội và tạo KGCC như công viên, vườn hoa 

trong nội đô. Thành công của Cảnh Hồng chính là lãnh đạo thành phố đã rất coi trọng 

vai trò của người dân trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường rừng thiên nhiên bao 

quanh thành phố, cũng như đã huy động được nhiều thành phần kinh tế cùng tham 

gia vào hoạt động du lịch. 

+ Vai trò của người dân trong việc tham gia, giữ gìn vườn hoa khu ở: Tất cả các 

vườn hoa nhỏ trong khu ở đều được quy hoạch và xây dựng đẹp, sạch sẽ nhưng không 

phải do thành phố quản lý mà chính là cộng đồng trong khu vực chịu trách nhiệm. 

STGCCĐ được thực hiện ngay từ khi thiết kế vườn hoa cho đến khi hoàn thành và 

chăm sóc, bảo vệ. Khi cải tạo vườn hoa khu gần sân vận động thành phố, cộng đồng 

dân cư đã được cơ quan thiết kế lấy ý kiến khi thông qua quy hoạch. Người dân đã 

đề nghị diện tích cần mở rộng hơn, thay đổi thiết kế như đặt các tảng đá thay cho ghế 

đá, tránh mọi người có thể nằm trên đó gây mất mỹ quan, trồng loại cỏ mà mọi người 

có thể dẫm lên được để mùa hè trẻ em nô đùa, nhằm tăng thêm tiện ích. Những ý kiến 

đóng góp đã được xem xét và thay đổi. Khi xây dựng và quản lý, chính quyền thành 

phố đã huy động các cơ quan, nhà hàng sát vườn hoa, đóng góp về kinh phí để xây 

dựng một số tiểu cảnh, cũng như cử người tham gia quét dọn hàng ngày vì họ được 

hưởng lợi từ kiến trúc, cảnh quan nơi đây. 

+ Vai trò của các công ty du lịch: Kêu gọi được nhiều doanh nghiệp tham gia vào 

đầu tư, phát triển nhiều công viên như công viên Hồ Con Công, khu du lịch sinh thái 

phía Tây là những khu vực do các công ty tư nhân đầu tư và quản lý. 

*Tại Nhật Bản: Xu hướng QLĐT hài hòa thân thiện với môi trường và có 

STGCCĐ được thể hiện rõ. Với thành phố có khu NĐLS lâu đời như Tokyo, phát 

triển đô thị hướng tới trạng thái hài hòa thân thiện với môi trường. Tokyo được quy 
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hoạch với tầm nhìn và mục tiêu phát triển về hạ tầng, môi trường, an ninh, văn hóa, 

du lịch và công nghiệp trình độ cao. Dự án trọng tâm là phục hồi cảnh quan thành 

phố dựa trên yếu tố mặt nước và hành lang xanh và tái thiết một số KGCC cũ bị bỏ 

hoang. Dự án này góp phần tạo dựng việc kết nối các không gian xanh hiện hữu cũng 

như phát triển thêm các không gian xanh mới. Để các dự án này đi vào hiện thực, 

chính quyền thành phố có các chính sách đảm bảo tất cả các bên liên quan từ chính 

quyền, khối tư nhân và người dân đều tham gia vào việc thực hiện quy hoạch.  

3) Bài học về chính sách quản lý kiến trúc, cảnh quan không gian công cộng  

* Các bộ luật: Luật quy hoạch (Anh, Ba Lan, Cu Ba, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung 

Quốc, Nga...); Luật bảo vệ môi trường, Luật bảo tồn di tích quy định cụ thể về nội 

dung, trình tự kiểm soát xây dựng các công trình kiến trúc theo quy hoạch, như cấp 

phép quy hoạch, Giấy phép xây dựng (EU, Nhật Bản..), Quy định bảo tồn, tôn tạo di 

tích, cảnh quan thiên nhiên. 

* Văn bản dưới luật: gồm hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế, quy định 

yêu cầu quản lý kiến trúc, cảnh quan, an toàn PCCC, giao thông, vệ sinh, môi trường.  

* Các Đồ án quy hoạch: Ở nhiều nước đồ án QHXD cấp địa phương là cơ sở để 

soạn thảo các quy định để quản lý kiến trúc, cảnh quan đô thị. 

* Quy chế quản lý kiến trúc, cảnh quan đô thị: 

- Phân vùng quản lý kiến trúc, cảnh quan đô thị: Tại Melbourne, Úc : xác định 11 

nhân tố để quản lý gồm mạng đường phố ; Một số phố đặc thù; tuyến  cảnh quan ven 

sông; Trung tâm giao dịch, thương mại (CBD); Hệ thống đường xe điện nội đô; Các 

công trình tượng đài, quảng cáo, tranh hoành tráng; Hệ thống đường đi bộ, đường 

dạo; Các công trình có giá trị sử dụng, kiến trúc, nghệ thuật nổi bật; quảng trường, 

công viên, cây xanh; Di tích lịch sử, khu bảo tồn. Việc phân vùng quản lý kiến trúc, 

cảnh quan ở một số nước xác định ở quy mô vùng lãnh thổ đến vùng cảnh quan du 

lịch, vùng bảo tồn sinh thái, di tích lịch sử; Ở quy mô đô thị, gồm những thành phần 

như trên, ở cấp  tiểu khu, gồm các tiện ích như ghế ngồi, trạm điện thoại công cộng; 

hệ thống biển báo chỉ dẫn, quảng cáo, tranh hoành tráng, tượng đài... 

- Nội dung quản lý kiến trúc, cảnh quan đô thị: Tại Pháp, quy định về kiến trúc, 

cảnh quan gồm các chỉ tiêu: mục đích sử dụng đất; tầng cao tối đa, tầng cao bắt buộc, 

giới hạn số tầng; Kỹ thuật xây dựng công trình; kích thước tối thiểu lô đất: chiều rộng, 
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chiều sâu tối thiểu; mặt đứng kiến trúc: mặt chính, vật liệu màu sắc, bố cục mặt đứng, 

hiên, lan can, cổng; Tầng cao: số tầng, độ cao tầng trệt, móng nhà, giọt gianh, cửa đi, 

cửa sổ; Ngoại thất, sân vườn: vật liệu, cây xanh, hình thức bố trí, hàng rào, công trình 

phụ; Thiết bị kỹ thuật : Nơi để xe, cửa kính, quảng cáo, ăng ten , cột, trạm điện thoại. 

- Công cụ quản lý kiến trúc, cảnh quan đô thị: Các phương tiện quản lý xây dựng 

theo quy hoạch ở các nước bao gồm giấy phép quy hoạch và giấy phép xây dựng. Tại 

Anh, việc xin cấp phép quy hoạch là bắt buộc đối với mọi công trình xây dựng mới 

hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng trước khi xin giấy phép xây dựng. Tại các nước 

Pháp, Hà Lan, Đức, việc cấp phép quy hoạch thực hiện đồng thời cấp phép xây dựng.  

 Cơ sở cấp giấy phép quy hoạch: là vị trí công trình, đặc điểm kiến trúc, mối quan 

hệ công trình với xung quanh về cảnh quan, môi trường, tính chất sử dụng, bảo tồn 

di tích, hiệu quả về kinh tế, xã hội, văn hoá, môi trường của công trình và điều kiện, 

yêu cầu về cơ sở hạ tầng. 

    2.5.2. Việt Nam 

    1) Quản lý đô thị Thăng Long thời phong kiến  
    Từ triều Lý đến triều Nguyễn, ở mức độ khác nhau, chính quyền phong kiến đều 

có quy định quản lý an ninh trật tự, đất đai, xây dựng, đặc biệt là quản lý kinh đô 

bằng luật pháp. Thăng Long khi ấy được chia làm hai phần: Hoàng Thành và Kinh 

Thành. Từ Hoàng Thành và Kinh Thành, hạt nhân của NĐLS Hà Nội ngày nay, mỗi 

triều đại, mỗi thế kỷ có sự vun đắp, bổ xung hình thành một đô thị thịnh vượng mang 

sắc thái phong kiến phương đông, bao gồm các khu chức năng sau: Khu hành chính 

- chính trị - quân sự: Hoàng Thành là nơi đặt bộ máy quyền lực cao nhất của Nhà 

nước phong kiến bao gồm vua, các quan và binh lính; Khu cư trú, thủ công và thương 

nghiệp: Vùng đất phía Đông, Đông – Bắc, lan xuống Đông – Nam của Hoàng Thành 

Thăng Long trải dài tới sông Hồng; Khu cư trú – nông nghiệp: Lui xuống phía Nam 

một chút, gần với đoạn sông Tô ở phía Tây và sông Kim Ngưu ở phía Nam; Khu văn 

hoá – giáo dục và sinh hoạt công cộng khác: Quần thể Văn Miếu – Quốc Tử Giám, 

các trường dân lập, các khu vui chơi, văn hoá ở Hoàng Thành, khu vực Hồ Tây, sông 

Tô Lịch, hồ Hoàn Kiếm [17].  

     Thời Lý, Trần, kinh thành Thăng Long được chia làm 61 phường, ranh giới giữa 

các phường là đường. Đây là kiểu quy hoạch kinh đô đặc trưng thời Trung đại. Vì là 
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đất của Thiên tử nên nhà cửa ở Thăng Long không được phép xây cao. Nhà Trần ban 

hành “Quốc triều thông chế” để quản lý xã hội. Sang nhà Lê, Thăng Long được chia 

thành 36 phường. Sự phân chia địa giới mang tính hành chính nhưng cũng chính là 

quy hoạch. Tiến bộ hơn so với nhà Trần, nhà Lê xây dựng “Quốc triều hình luật” với 

nội dung khá đầy đủ, bao quát các vấn đề xã hội và quản lý xã hội, trong đó có quản 

lý kinh đô bằng luật. Luật quy định vai trò, chức trách của các chức quan từ phủ đến 

huyện và phường xã. Chức trách, nhiệm vụ của phường trưởng được quy định cụ thể 

hơn trong các lệnh dụ sau này. Ngoài luật, vua còn ban nhiều lệnh dụ, huấn thị [124]. 

     Khi Nguyễn Ánh đánh bại nhà Tây Sơn, lên ngôi hoàng đế đã cho chuyển kinh 

đô vào Huế thì Thăng Long mất đi vị thế kinh đô nhưng vẫn là đô thị lớn với hoạt 

động sản xuất thủ công, buôn bán sầm uất nhất phía Bắc. Hoàng đế cho soạn luật 

quản lý xã hội gọi là “Hoàng Việt luật lệ”. Đến 1831, vua Minh Mạng thực hiện 

cải cách hành chính, lập tỉnh Hà Nội và cơ bản đất Thăng Long xưa nằm trong hai 

huyện Thọ Xương và Vĩnh Thuận. Vì kinh đô đã chuyển vào Huế nên xây dựng ở 

Hà Nội cũng bị cấm đoán, không được phép xây nhà quá cao [124]. 

2) Thời Pháp thuộc

     Khi Pháp xâm chiếm Việt Nam đến 

năm 1945, bộ mặt các đô thị lớn đặc 

biệt là Hà Nội đã thay đổi hoàn toàn. 

Đầu tiên, chính quyền thực dân QHĐT 

theo kiểu phương Tây, buộc các công 

trình công cộng, công trình hành chính, 

nhà dân phải theo quy hoạch. 
    

Hình 2.13. Hà Nội thời thuộc địa [17]

      Năm 1884, để có mặt bằng làm đường quanh Hồ Gươm, mở rộng đường Tràng 

Tiền, Tràng Thi, chính quyền thực dân di dời dân đi nơi khác bằng cách định giá đất 

rồi mua lại diện tích đó. Trong hòa ước 1884, họ đã quy định cấm dân không được 

vứt rác ra đường, cả chủ nhà hay người thuê đều có trách nhiệm làm vệ sinh phần 

đường trước cửa. Ai muốn sửa mặt tiền và mặt hậu, bắt buộc phải xin phép công sứ 

để được cung cấp đường thẳng của phố đó, phải làm cống thoát nước từ trong nhà ra 

đường. Với khu phố mới, họ quy định rất chi tiết từ chiều cao xây dựng, chiều cao 

của từng tầng, ban công rộng bao nhiêu đến đường kính của ống thoát nước… Với 
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phần ban công nhô ra, nhà dân phải đóng thuế theo năm vì đã sử dụng không gian 

công cộng. Quy định cũng cấm các hộ dân mặt phố không được mở cánh cửa ra ngoài 

vì xâm phạm vào KGCC. 

        Năm 1906, Tòa thị chính cấm tuyệt đối làm nhà tranh trong toàn thành phố. Nếu 

chủ nhà không có tiền để xây nhà gạch thì phải ký vào “hợp đồng phá bỏ nhà tranh 

và từ bỏ quyền sở hữu để di dời”. Năm 1921, một ủy ban gồm các bác sĩ và quan 

chức Tòa thị chính ra quyết định cụ thể nhà trong khu phố Pháp phải rộng rãi, phòng 

ngủ phải đủ không khí nếu ban đêm đóng kín cửa, phải có sân vườn… Và Tòa thị 

chính cũng cấm không được xây nhà ống trên 22 tuyến phố và phạm vi cấm ngày 

càng mở rộng. Chính phủ bảo hộ quyết định quy hoạch lại, trong đề án quy hoạch và 

mở rộng Hà Nội được Toàn quyền Đông Dường ký ngày 5-12-1942, cụ thể đến từng 

chi tiết, ví dụ: Khu A là khu biệt thự thì biệt thự độc lập phải rộng tối thiểu 540m2, 

biệt thự cặp đôi tối thiểu là 330m2, trong đó nếu ở nội thành thì diện tích xây dựng 

không được quá 40%, chiều cao tối đa không quá 12m, chiều cao tầng là 3,5m và 

tầng trệt là 2,8m. Với khu buôn bán, chiều cao không cao quá 8,5m. 

Để dân chúng biết và thực hiện, các quy định này được in trên các nhật báo bằng chữ 

Pháp và Việt, cho dựng bảng quy định ngay các phố. Vì Hà Nội là nhượng địa nên cá 

nhân, tổ chức nếu cố tình không chấp hành thì bị xử phạt theo “Bộ Luật hình sự” của 

Pháp quốc. Trong đó, có điều khoản phạt tiền hoặc bị xử tù, ví dụ nếu xây dựng sai 

quy hoạch khu vực đó chủ nhà có thể bị phạt tiền bằng 1/3 đơn giá công trình. 

      Để luật pháp được thực thi nghiêm chỉnh, đầu thế kỷ XX, mỗi khu vực có cảnh 

sát hằng ngày đạp xe đi quanh các phố, người vi phạm nhẹ sẽ bị họ đánh, vi phạm 

nặng hơn thì phạt tiền, nếu đáng tội sẽ bị họ giam. Họ tổ chức nhân viên thanh tra, 

hằng ngày đi khắp thành phố [124]. 

3) Kinh nghiệm từ thành phố Hồ Chí Minh 

       Nửa cuối thập niên đầu tiên của thế kỷ 21, thành phố HCM chứng kiến một sự 

tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, biến đổi sâu sắc trong xã hội và chuyển động nhiều 

chiều của kiến trúc, cảnh quan đô thị, đặc biệt trong khu vực NĐLS. Gần đây, xu 

hướng kiến trúc xanh, kiến trúc tiết kiệm năng lượng được áp dụng trong việc quản 

lý kiến trúc, cảnh quan KGCC khu nội đô lịch sử. Vỉa hè, công viên, vườn hoa, quảng 

trường bắt đầu được quan tâm, giảm thiểu bê tông hóa bề mặt, tăng cường mảng xanh. 
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Những thực hành mới này một mặt góp phần vào khả năng thích ứng của thành phố 

với vấn đề môi trường, mặt khác cũng đóng góp vào diện mạo kiến trúc, cảnh quan 

đô thị. Hiện nay, thị trường bất động sản tại đây đang tăng trưởng nóng. Hàng trăm 

dự án nhà cao tầng đang tập trung xin phép đầu tư ngay tại NĐLS thành phố. Giai 

đoạn này, công tác QLNN về QHĐT tập trung phủ kín quy hoạch với quyết tâm phê 

duyệt một hệ thống các đồ án từ QHC đến QHPK, QHCT. Hệ thống đồ án này rất 

quan trọng trong việc QLĐT với các thông tin từ giao thông xác định lộ giới, chức 

năng đất, quy mô dân số, nhưng lại thiếu vắng những thông số kiểm soát phát triển 

không gian, chỉ có những chỉ tiêu khó áp dụng như tầng cao trung bình. Đây là lý do 

xảy ra các hiện tượng lấn chiếm KGCC, sử dụng đất công sai mục đích. 

     Tại khu NĐLS, chỉ với hệ khung công cụ QLĐT như hiện nay, không kiểm soát 

được phát triển, thay đổi kiến trúc, cảnh quan tại khu vực này. Bên cạnh đó, định 

hướng bảo tồn kiến trúc, cảnh quan khu NĐLS đặt ra việc phải lựa chọn không gian 

nào để gìn giữ, công trình nào có thể cho phá dỡ, xây dựng mới và xây dựng như thế 

nào để không phá vỡ kiến trúc, cảnh quan đô thị. Thực tế này đòi hỏi một giải pháp 

mang tính toàn diện đi kèm các công cụ quản lý cụ thể hơn. Giải pháp chung được 

lựa chọn là kiểm soát KGĐT trong trạng thái hài hòa phù hợp với những điều kiện tự 

nhiên, văn hóa, kinh tế - xã hội cho phép. Bên cạnh đó vận dụng sáng tạo các thành 

tựu khoa học công nghệ xây dựng của từng thời kỳ phát triển. Cụ thể, các hoạt động 

sau đã được triển khai: Tổ chức một số cuộc thi quốc tế tìm phương án QHPK tỉ lệ 

1/2000 khu trung tâm hiện hữu TP HCM ; Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc khu 

trung tâm hiện hữu thành phố Hồ Chí Minh với diện tích 930ha; Khu trung tâm hạt 

nhân của TP HCM có  hệ thống công cụ kiểm soát cải tạo và phát triển không gian, 

kiến trúc, cảnh quan đô thị gồm các VBQPPL, Quy chế, Quy định quản lý quy hoạch, 

kiến trúc cụ thể; Chương trình hành động trong nhiệm vụ bảo tồn kiến trúc, cảnh quan 

đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013.  

    Trong quá trình nghiên cứu thực hiện, các nhà tư vấn quốc tế, chính quyền thành 

phố, các nhà quản lý, chuyên gia trong ngoài nước luôn hướng tới việc phát triển một 

tập hợp công trình và không gian kiến trúc xanh, thân thiện với môi trường trong tổng 

thể KGĐT mang trạng thái hài hòa mới [27]. 

 



 

	

87 

4) Kinh nghiệm từ thành phố Đà Nẵng 

       Kể từ năm 1997, sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đến nay, Đà 

Nẵng đã có những thay đổi không ngừng trong công tác quản lý phát triển đô thị. Tuy 

nhiên, bên cạnh những thành tựu nhất định, công tác QLĐT của Đà Nẵng còn một số 

mặt tồn tại do sự phát triển quá nóng của đô thị hoá trong một thời gian ngắn. Hiện 

nay, trong nội đô nói riêng, toàn thành phố nói chung, KGCC đang thiếu nghiêm 

trọng do việc quy hoạch, thiết kế, đầu tư và quản lý chưa tốt; Thiếu quỹ đất dành cho 

vườn hoa, sân chơi; Cơ quan QLNN chưa quan tâm tới KGCC; kinh phí hạn hẹp. 

Điều này tác động tiêu cực đến nhóm cư dân dễ bị tổn thương như người nghèo, trẻ 

em, người già. Nguyên dân do nhận thức còn thấp của chính quyền về sự cần thiết 

của KGCC, nhiều năm chưa chú trọng quy hoạch đất cho KGCC. Kinh phí dành cho 

hoạt động KGCC chỉ dựa vào nguồn ngân sách nhà nước, dù có chủ trương xã hội 

hóa nhưng cơ chế chưa rõ ràng, cụ thể về sự tham gia của doanh nghiệp và cộng đồng. 

       Để khắc phục tình trạng này, thành phố có hướng quản lý phát triển hệ thống 

KGCC khu nội đô như sau: Khuyến khích người dân mọi lứa tuổi tham gia bảo vệ, 

chăm sóc các KGCC; đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền để mọi người hiểu rõ tầm 

quan trọng của KGCC; Kiến tạo KGCC có chất lượng cao và thân thiện, được quản 

lý tốt. Bên cạnh sự đầu tư của nhà nước, sự tham gia của doanh nghiệp cũng rất quan 

trọng. Doanh nghiệp có thể tham gia bằng cách đóng góp kinh phí, hiện vật, nhân lực 

hoặc trực tiếp đầu tư để phát triển các KGCC. Đà Nẵng định hướng phát triển hệ 

thống giao thông công cộng nhằm tạo điều kiện để người dân tham gia các hoạt động 

thể chất, phát triển đời sống tinh thần lành mạnh tại các KGCC khi điều kiện tiếp cận 

chúng được thuận lợi hơn. Kiến trúc, cảnh quan KGCC khu nội đô Đà Nẵng cũng 

được quan tâm hơn. Cây cối thường xuyên được cắt tỉa, chăm sóc. Đề xuất các quy 

định quản lý kiến trúc quanh các KGCC chặt chẽ hơn, từ hình thức kiến trúc mặt 

đứng, vật liệu sử dụng, màu sắc chủ đạo. Hành động cụ thể của chính quyền thành 

phố trong giai đoạn vừa qua: Thực hiện chương trình “thành phố 4 an”, thành phố 

sống tốt, ưu tiên dành quỹ đất cho KGCC, cây xanh góp phần nâng cao mức sống của 

người dân; UBND các quận, Viện QHXD, Sở Xây dựng phối hợp tổ chức 

HealthBridge nghiên cứu, khảo sát việc triển khai thực hiện các dự án thí điểm nhằm 
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nâng cao chất lượng kiến trúc, cảnh quan KGCC trên địa bàn; tăng cường chia sẻ 

kinh nghiệm, kỹ thuật và thiết kế hợp lý phát triển KGCC. 

5) Kinh nghiệm từ quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

      Quận Hoàn Kiếm nằm chọn trong khu vực NĐLS thành phố Hà Nội gồm khu phố 

Pháp, khu phố cổ và khu vực Hồ Gươm. Với vị trí đặc biệt như vậy, Hoàn Kiếm sở 

hữu quĩ các KGCC rất đa dạng, phong phú từ vườn hoa, quảng trường, phố đi bộ, chợ 

đêm phố cổ. Tuy nhiên, trách nhiệm duy trì và phát triển các KGCC hấp dẫn, có kiến 

trúc, cảnh quan đẹp cũng tạo ra áp lực khá nặng nề lên chính quyền quận. Trong 

những năm vừa qua, nguồn thu thuế trên các hộ kinh doanh tăng vọt, đặc biệt các hộ 

kinh doanh khách sạn tăng đột biến do lượng khách du lịch tăng. Nắm bắt được thế 

mạnh của khu vực là du lịch và thương mại, quận Hoàn Kiếm đã tập trung xây dựng 

nhiều chính sách quản lý phát triển hệ thống KGCC, kêu gọi STGCCĐ vào các bước 

từ thiết kế, đầu tư tài chính đến khai thác và bảo trì kiến trúc, cảnh quan KGCC và 

hành động rất quyết liệt.  

     Bên cạnh hệ thống đồ án, quy chế quản lý đã và đang áp dụng, quận Hoàn Kiếm 

đang hoàn thiện đồ án chỉnh trang, thiết kế lại các tuyến phố trong phố cổ, trong đó 

có phố đi bộ, chợ đêm, phố bích hoạ Phùng Hưng. Kế hoạch mở rộng phố đi bộ cũng 

đang được nghiên cứu, sớm triển khai. Đồng thời, 79 tuyến phố và 83 ô phố trong 

phố cổ Hà Nội sẽ được tiến hành chỉnh trang thiết kế điều chỉnh kiến trúc, cảnh quan 

để phù hợp với công năng sử dụng và tạo thêm KGCC chất lượng phục vụ cho các 

hoạt động tham quan du lịch và văn hóa tín ngưỡng, bổ sung thêm các tiện nghi, tiện 

ích công cộng và cây xanh. Cụ thể, tại khu phố cổ, trong khu vực lõi sẽ không xây 

dựng tầng hầm để không làm ảnh hưởng đến di tích và các công trình có giá trị. Quản 

lý chặt chẽ về hình thức kiến trúc các công trình quanh khu phố đi bộ, các KGCC 

trong khu phố cổ. Chăm sóc hệ thống cây xanh, mặt nước, vườn hoa sẵn có. Tại khu 

phố Pháp, cải tạo chỉnh trang các vườn hoa, quảng trường trong quận, phối hợp với 

các chuyên gia, doanh nghiệp và cả người dân. Việc tạo cơ chế để các thành phần 

trong xã hội tham gia vào đầu tư tài chính, đưa ý tưởng, cùng giữ gìn, kiến tạo thêm 

các KGCC tại quận Hoàn Kiếm trong thời gian qua đã mang lại cho kiến trúc, cảnh 

quan một diện mạo hoàn toàn mới. 
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Các bài học rút ra: Qua kinh nghiệm thực tiễn từ các thành phố trong ngoài nước, 

có thể rút ra một số bài học như sau: 

1) Bài học thứ nhất về phân quyền quản lý KGCC 

* Chính phủ đưa ra những định hướng chính phát triển kiến trúc, cảnh quan KGCC, 

tổ chức những hoạt động hỗ trợ việc nghiên cứu vĩ mô như khảo sát cấp quốc gia 

* Chính quyền các thành phố, các quận phát triển các chính sách từ thực tế địa phương 

mình gắn chặt với như cầu và khả năng thực tiễn. 

* Phân công, phân quyền rõ ràng cho từng cấp, từng chủ thể tham gia  

* Xây dựng cơ chế để giám sát, kiểm tra 

2) Bài học thứ hai về hệ thống các đồ án quy hoạch, Quy chế, quy định quản lý  

* Tổ chức thi tuyển thiết kế các đồ án quan trọng từ các đồ án Quy hoạch chung, Quy 

hoạch chi tiết, Thiết kế đô thị để có những đồ án thực sự chất lượng. 

* Triển khai lập các Quy chế, quy định quản lý kèm theo các đồ án quy hoạch trong 

đó đưa nội dung quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC là một nội dung quan trọng để 

thúc đẩy và giám sát việc thực thi nhanh chóng và đảm bảo đúng quy hoạch.  

3) Bài học thứ ba về xây dựng cơ sở pháp lý  

* Hoàn thiện hệ thống các VBQPPL: Từ văn bản luật và văn bản dưới luật, cần có sự 

thống nhất, tránh chồng chéo, mâu thuẫn về các khái niệm, chỉ tiêu. 

* Các quy chuẩn, tiêu chuẩn cần cụ thể, rõ ràng.  

* Kiếm soát công tác cấp giấy phép quy hoạch, giấy phép xây dựng có các bước liên 

quan đến việc đánh gía tác động đến kiến trúc, cảnh quan KGCC.  

4) Bài học thứ tư về giải pháp quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC  

* Cần phân vùng quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC dựa trên các yếu tố ảnh hưởng 

trực tiếp.  

* Nội dung quản lý: kiến trúc, cảnh quan, môi trường, khai thác sử dụng, tài chính 

đầu tư, bảo tồn di tích, hiệu quả kinh tế, xã hội, văn hoá, cơ sở hạ tầng. 

5) Bài học thứ năm về vai trò của cộng đồng  

* Tăng cường STGCCĐ trong quá trình quy hoạch và QLĐT nói chung, trong công 

tác quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC nói riêng. 

* Thúc đẩy các quan hệ đối tác (PPP) trong quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC và 

phát triển hệ thống KGCC. 
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CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP QUẢN LÝ KIẾN TRÚC, CẢNH QUAN KHÔNG GIAN 

CÔNG CỘNG KHU NỘI ĐÔ LỊCH SỬ THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

 3.1. Quan điểm, mục tiêu �

  3.1.1. Quan điểm��

   1) Quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC khu NĐLS thành phố Hà Nội phù hợp định 

hướng phát triển chung và điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội: Tuân thủ các đồ án quy 

hoạch đã được duyệt liên quan đến khu vực nghiên cứu từ quy hoạch phát triển kinh tế, 

xã hội đến QHC, QHPK, QHCT. Đảm bảo thống nhất và đồng bộ với các TKĐT, quy 

chế, quy định quản lý quy hoạch, kiến trúc tại Hà Nội. Các nội dung và giải pháp quản 

lý phải dựa trên bối cảnh điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của thành phố để có tính khả 

thi cao, tránh dập khuôn, máy móc. 

   2) Quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC khu NĐLS thành phố Hà Nội nhằm bảo tồn 

tôn tạo các KGĐT đặc trưng: Cùng các kiến trúc biểu trưng, hệ thống KGCC khu NĐLS 

tạo ra bức tranh đô thị có chiều sâu về lịch sử, văn hoá, thiên nhiên. Việc bảo tồn, tôn 

tạo các KGCC hiện hữu có giá trị và phát triển thêm KGCC mới nhằm tạo kiến trúc, 

cảnh quan chung, kết nối NĐLS với khu vực xung quanh, kiểm soát qui trình đầu tư hệ 

thống HTXH, HTKT một cách đồng bộ. 

   3) Quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC khu NĐLS thành phố Hà Nội theo quan 

điểm phân cấp rõ ràng, phân quyền phù hợp: Phân cấp quản lý từ trung ương đến địa 

phương, phối hợp liên ngành trong quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC dựa trên việc 

phân loại KGCC để tập trung quản lý, không dàn trải. Phân quyền trong quản lý kiến 

trúc, cảnh quan KGCC tạo tiền đề cho hợp tác công tư.� 

   4) Đồng thuận giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân trong quản lý kiến 

trúc, cảnh quan KGCC khu NĐLS thành phố Hà Nội: trên nguyên tắc công khai, minh 

bạch và thị trường.  

   5) Huy động sự tham gia của cộng đồng trong quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC 

NĐLS thành phố Hà Nội: Tăng cường STGCCĐ trong công tác quản lý kiến trúc, cảnh 

quan KGCC để thu hút nhiều nguồn lực và nâng cao tính hiệu quả của công tác này. 
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  3.1.2. Mục tiêu 

   1) Mục tiêu bảo tồn và phát huy giá trị của sinh hoạt cộng đồng trong đời sống đô 

thị: quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC nhằm nâng cao chất lượng KGCC, thu hút người 

dân đến sinh hoạt tại các không gian này giúp nâng cao tình cảm gắn bó với nơi chốn, 

gìn giữ và phát huy được giá trị của sinh hoạt cộng đồng trong đời sống văn hoá đô thị.  

   2) Mục tiêu xã hội: quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC nhằm cải thiện môi trường 

sống, đời sống vật chất, tinh thần, đáp ứng nhu cầu vui chơi, nghỉ ngơi giải trí của người 

dân và du khách. 

   3) Mục tiêu phát triển kinh tế: quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC nhằm tăng cường 

gìn giữ nét đặc trưng trong kiến trúc, cảnh quan KGCC, tạo điểm nhấn trong KGĐT, trở 

thành chuỗi cảnh quan thu hút khách tham quan, du lịch. Điều này sẽ góp phần đem lại 

lợi ích kinh tế, thu hút các nhà đầu tư xây dựng, đem lại hiệu ứng có lợi về kinh tế. 

   4) Mục tiêu bảo vệ môi trường, cân bằng sinh thái: quản lý kiến trúc, cảnh quan 

KGCC tạo lập sự cân bằng sinh thái bằng mảng xanh trong KGCC, khắc phục tình trạng 

ô nhiễm môi trường, góp phần tạo không gian nghỉ ngơi, vui chơi giải trí lành mạnh cho 

người dân đô thị. 

   5) Mục tiêu phát triển bền vững, hội nhập quốc tế: Trong xu thế chung của quá trình 

hội nhập cũng như định hướng phát triển Hà Nội hiện đại văn minh, quản lý kiến trúc, 

cảnh quan KGCC để phát triển phù hợp xu thế mới. Là nơi tổ chức các sự kiện quan 

trọng, giao lưu, gặp gỡ của người dân cũng như điểm đến của khách du lịch. Gìn giữ 

được các không gian có cảnh quan thiên nhiên cũng như những kiến trúc truyền thống 

qua nhiều thời kỳ chính là giữ bản sắc của KGĐT. Bên cạnh đó, chính các sinh hoạt cộng 

đồng của người dân diễn ra tại đây sẽ tạo nên đặc trưng riêng cho đô thị.� 

 3.2. Nguyên tắc  

   1) Phù hợp định hướng quy hoạch và chiến lược phát triển đô thị Hà Nội: quản lý 

kiến trúc, cảnh quan KGCC khu NĐLS Hà Nội phải nằm trong chiến lược, định hướng 

quy hoạch thủ đô Hà Nội, tuân thủ các đồ án quy hoạch, quy chế, quy định QLĐT. 

   2) Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định pháp luật của Nhà nước: quản lý 

kiến trúc, cảnh quan KGCC đảm bảo tuân thủ đúng theo quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định 
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pháp luật, nhằm đem lại các không gian phù hợp, an toàn cho người sử dụng. Với mỗi 

địa phương có thể thêm những quy định, chính sách riêng, cụ thể tạo thành một khung 

thiết chế giúp thuận lợi trong quá trình quản lý thiết kế, xây dựng và vận hành KGCC. 

   3) Tuân thủ theo khung tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về QLĐT: Quản lý kiến 

trúc, cảnh quan KGCC hiệu quả dựa trên việc phân cấp, phân quyền phù hợp nhưng phải 

tuân thủ tổ chức bộ máy QLNN về QLĐT từ trung ương đến địa phương.  

   4) Đảm bảo thống nhất, hài hòa, tôn trọng và phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh 

tế xã hội, văn hóa bản địa: Nhằm tạo lập không gian mang những nét đặc trưng riêng 

cho từng địa phương thông qua việc nghiên cứu những yếu tố bản địa, lồng ghép vào các 

giải pháp quản lý. 

  5) Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa – lịch sử vốn có: Bảo tồn, phát huy các 

không gian cảnh quan sinh thái tự nhiên, không gian văn hóa, lịch sử đặc trưng đưa di 

sản trở thành động lực phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô.�

  6) Huy động sự tham gia của cộng đồng trong quá trình quản lý kiến trúc, cảnh 

quan, bảo tồn, khai thác, sử dụng các KGCC: Cộng đồng là đối tượng phục vụ, là đối 

tượng sử dụng chính, đồng thời tạo nên sự thành công của KGCC. Việc nhận được sự 

ủng hộ của người dân trong quá trình quản lý kiến trúc, cảnh quan, bảo tồn, khai thác, sử 

dụng các KGCC khu NĐLS đóng vai trò rất quan trọng, là nguyên tắc cơ bản. 

   7) Đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân trong đô thị: Quản lý kiến trúc, cảnh 

quan KGCC nói chung luôn phải dựa trên nguyên tắc đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, vui 

chơi giải trí và cảm nhận về KGCC của cộng đồng. 

  3.3. Đề xuất bộ tiêu chí quản lý kiến trúc, cảnh quan không gian công cộng              

khu nội đô lịch sử thành phố Hà Nội: Quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC nhằm giúp 

KGCC đảm bảo chất lượng, hấp dẫn người sử dụng, tạo mỹ quan chung cho đô thị. Vì 

vậy, để đưa ra được bộ tiêu chí quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC khu NĐLS thành 

phố Hà Nội, ta cần dựa trên các chỉ tiêu về kiến trúc, cảnh quan của KGCC. Từ đó, xác 

định các yêu cầu quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC để đạt được các tiêu chí trên. 

  3.3.1. Các yêu cầu quản lý kiến trúc, cảnh quan không gian công cộng khu NĐLS     

1) Kiểm soát công trình cao tầng quanh KGCC: Tuân thủ qui chế quản lý quy hoạch, 
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kiến trúc các công trình cao tầng trong NĐLS, thành phố Hà Nội về điều kiện xây dựng 

công trình cao tầng; tầng cao, chiều cao tối đa cho phép xây dựng công trình cao tầng; 

các quy định về quản lý không gian, kiến trúc cảnh quan đô thị; các khu vực không được 

phép xây dựng công trình cao tầng; Các quy định về kiểm soát chức năng; kiểm soát dân 

số đối với công trình cao tầng trong NĐLS. 

   2) Quản lý chức năng sử dụng đất KGCC 

- Tuân thủ các chương trình phát triển đô thị, kế hoạch thực hiện, kế hoạch sử dụng đất 

KGCC của thành phố; Kiểm soát việc cải tạo, xây dựng mới công trình trong các khu 

vực lân cận KGCC, kiểm soát quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất KGCC trong 

các chương trình, dự án của thành phố. 

- Tuân thủ các chỉ tiêu sử dụng đất, mật độ xây dựng, tầng cao các công trình trong khu 

vực quanh KGCC theo các đồ án QHC, QHPK, QHCT, TKĐT, Quy chế quản lý quy 

hoạch, kiến trúc liên quan. 

   3) Bảo tồn KGCC khu vực đặc thù:  

- Bảo tồn KGCC trong khu vực đặc thù theo đồ án quy hoạch, Luật di sản và qui chế 

riêng; Giữ gìn, phát huy giá trị đặc trưng kiến trúc, cảnh quan của KGCC trong khu vực 

bảo tồn; Bảo tồn các KGCC là di tích, danh lam thắng cảnh; kiến trúc, cảnh quan, cây 

xanh, mặt nước xung quanh và trong khuôn viên KGCC đó, tuân thủ các quy định pháp 

luật về di sản văn hóa, để quản lý và kiểm soát chặt chẽ. 

- Trong khu vực bảo tồn, chiều cao tối đa của công trình xây mới phải tuân theo các quy 

định kiểm soát chiều cao theo QHĐT; Mặt đứng, hình thức, vật liệu, màu sắc của mái, 

cổng, tường, rào cần được duy trì hình thức kiến trúc, cảnh quan vốn có của khu vực. 

-  Đảm bảo hài hòa, thống nhất giữa công trình xây dựng mới, sửa chữa, tôn tạo, với 

KGCC được bảo tồn về kiến trúc, vật liệu sử dụng, màu sắc mái, trang trí mặt ngoài nhà. 

   4) Tôn trọng và phát huy yếu tố cây xanh, mặt nước trong KGCC: 

- Cây xanh trong KGCC được trồng, chăm sóc, duy trì, bảo vệ, phân loại và bố trí theo 

quy hoạch, quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. 
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- Cảnh quan nhân tạo (ao, hồ, suối, tiểu cảnh, cây xanh, giả sơn) phải được thiết kế hợp 

lý, xây dựng đồng bộ, hài hòa cảnh quan môi trường và phù hợp với chức năng, đặc điểm 

vùng miền, tính chất của đô thị, khu vực đô thị. 

- Cảnh quan tự nhiên (thảm thực vật, gò, đồi, mặt nước) ảnh hưởng trực tiếp hay gián 

tiếp đến môi trường và sự phát triển bền vững của KGCC phải được khoanh vùng; chỉ 

dẫn sử dụng và hướng dẫn bảo vệ. 

   5) An toàn, tiện nghi:  

- Tuân thủ các qui chế an ninh, quốc phòng. 

- Cung cấp tiện ích đầy đủ cho các KGCC.  

   6) Kết nối HTKT, HTXH: Đảm bảo tuân thủ quy hoạch về đấu nối HTKT và HTXH 

Sơ đồ 3.1. Yêu cầu QL KT, CQ KGCC khu NĐLS thành phố Hà Nội 
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3.3.2. Bộ tiêu chí quản lý kiến trúc, cảnh quan không gian công cộng khu NĐLS 

thành phố Hà Nội: Từ yêu cầu quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC khu NĐLS thành 

phố Hà Nội, luận án xác định 7 nhóm tiêu chí để quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC 

khu NĐLS. Trong đó có các tiêu chí thành phần và chỉ tiêu xác định. Bao gồm các nhóm 

tiêu chí:1) Bố cục tổng thể; 2) Kiến trúc; 3) Cảnh quan; 4) Sử dụng đất; 5) Khu vực bảo 

tồn, di tích lịch sử văn hoá, tôn giáo, tín ngưỡng; 6) Hạ tầng kĩ thuật và Tiện ích đô thị; 

(7) Hoạt động và phương tiện giao thông. Nội dung cụ thể như sau: 

Nhóm 1. Bố cục tổng thể kiến trúc, cảnh quan KGCC: Quản lý kiến trúc, cảnh quan 

KGCC khu NĐLS theo định hướng phát triển của QHC, QHPK, TKĐT. Trên cơ sở đó 

xác định bố cục kiến trúc, cảnh quan KGCC hài hoà với tổng thể kiến trúc, cảnh quan 

khu vực đô thị. Dựa trên tổng hợp các yếu tố tác động lên phân vùng kiến trúc, cảnh 

quan NĐLS, thực hiện phân vùng quản lý và xây dựng các nguyên tắc quản lý theo vùng. 

Từ đó, xác định các KGCC khu NĐLS thành phố Hà Nội nằm ở phân vùng nào, tuân thủ 

với bố cục tổng thể kiến trúc, cảnh quan phân vùng đó. 

Nhóm 2. Kiến trúc KGCC: Đảm bảo yêu cầu nâng cao chất lượng, thẩm mỹ và môi 

trường đô thị, cụ thể các yếu tố kiến trúc tuân thủ chỉ tiêu như sau: 

1. Các vật thể kiến trúc trong KGCC: đảm bảo chỉ tiêu về màu sắc, vật liệu hoàn thiện 

bên ngoài tạo sự hài hòa chung cho toàn khu vực và cần được quy định trong TKĐT; tùy 

từng vị trí, thiết kế kiến trúc cần thể hiện rõ tính trang trọng, tiêu biểu, hài hòa, trang nhã 

hoặc yêu cầu bảo tồn nguyên trạng. 

2.Các công trình kiến trúc xung quanh KGCC: đảm bảo khoảng lùi theo quy định; 

Chiều cao công trình, khối đế công trình, mái nhà, chiều cao và độ vươn của ô văng tầng 

1, các phân vị đứng, ngang, độ đặc rỗng, bố trí cửa sổ, cửa đi về phía mặt phố, vật liệu, 

màu sắc chủ đạo đảm bảo tính liên tục, hài hòa cho kiến trúc toàn khu vực. 

Nhóm 3. Cảnh quan KGCC: gồm cảnh quan tự nhiên và cảnh quan nhân tạo 

1.Cảnh quan tự nhiên: Đối với cảnh quan tự nhiên trong đô thị phải được bảo vệ nghiêm 

ngặt, duy trì đặc trưng địa hình tự nhiên của khu vực; Khu vực cảnh quan tự nhiên có 

ảnh hưởng kiến trúc, cảnh quan KGCC phải được khoanh vùng; chỉ dẫn sử dụng và 

hướng dẫn bảo vệ. 
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2. Cảnh quan nhân tạo: 

1. Cây xanh trong KGCC:  phải được trồng, chăm sóc, duy trì, bảo vệ, phân loại và bố 

trí theo quy hoạch, quy chuẩn, tiêu chuẩn và pháp luật hiện hành; Khuyến khích trồng 

các loại cây phù hợp với chức năng của các khu vực đô thị, đảm bảo môi trường sinh 

thái; lựa chọn loại cây trồng có sự phối hợp màu sắc hài hòa, sinh động tạo nét đặc trưng 

riêng cho khu vực và cho đô thị; Ao, hồ, suối, tiểu cảnh, giả sơn phải được thiết kế hợp 

lý, xây dựng phải đồng bộ, hài hòa cảnh quan, môi trường và phù hợp với chức năng, 

đặc điểm vùng miền, tính chất, khu vực đô thị; 

3. Tiện ích cảnh quan: ghế ngồi, lối đi dành cho người khuyết tật, cột đèn chiếu sáng, 

biển hiệu, biển chỉ dẫn phải đảm bảo mỹ quan, an toàn, thuận tiện, thống nhất, hài hòa 

với tỷ lệ công trình kiến trúc; 

4. Hè phố, đường đi bộ trong KGCC: xây dựng đồng bộ, phù hợp về cao độ, vật liệu, 

màu sắc từng tuyến phố, khu vực trong đô thị; kích thước hố trồng cây phù hợp, đảm 

bảo an toàn cho người đi bộ, đặc biệt đối với người khuyết tật; thuận tiện cho việc bảo 

vệ, chăm sóc cây; Khu vực quảng trường, công trình xây dựng mới đáp ứng về tương 

quan tỷ lệ; thể hiện rõ tính chất, ý nghĩa của từng không gian quảng trường. 

Nhóm 4. Sử dụng đất: có quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất cho từng khu vực KGCC 

trong khu NĐLS thành phố Hà Nội theo định hướng QHC, QHPK, QHCT; Tuân thủ các 

chỉ tiêu chức năng sử dụng đất, mật độ xây dựng, tầng cao theo các đồ án QHC, QHPK, 

QHCT, TKĐT, quy chế, quy định quản lý quy hoạch, kiến trúc liên quan được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt. 

1. Chỉ giới: Công bố, cắm mốc chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, khoảng lùi, chiều 

cao công trình theo đúng quy hoạch đã được duyệt. 

2. Công trình ngầm: Công bố đồng thời kiểm soát chặt chẽ, thiết kế đồng bộ với các 

công trình nổi và hệ thống HTKT đô thị. 

Nhóm 5. Khu vực cần bảo tồn, di tích lịch sử văn hoá, tôn giáo, tín ngưỡng: Không 

gian khu vực bảo tồn phải được giữ gìn, phát huy giá trị đặc trưng kiến trúc, cảnh quan 

vốn có của khu vực; Chiều cao tối đa của công trình xây mới trong khu vực bảo tồn phải 

tuân theo các quy định kiểm soát chiều cao theo QHĐT; mặt đứng các hướng, hình thức, 
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vật liệu, màu sắc của mái, cổng, tường, rào cần được duy trì hình thức kiến trúc và cảnh 

quan vốn có; Đảm bảo hài hòa, thống nhất giữa các công trình xây dựng mới, sửa chữa, 

tôn tạo, với những công trình bảo tồn về hình thức kiến trúc, vật liệu sử dụng, màu sắc 

cho mái và trang trí mặt ngoài nhà. 

Nhóm 6. Hạ tầng kĩ thuật và tiện ích đô thị: 

1. Cấp điện: qui định cụ thể hình thức, khoảng cách an toàn trạm biến áp, tủ điện, đường 

dây điện. 

2. Cấp thoát nước: qui định cụ thể hình thức, vị trí, số lượng trạm bơm, trạm xử lý nước,  

3. Biển hiệu, biển quảng cáo: qui định cụ thể và thiết kế các mẫu gợi ý về kích thước, 

màu sắc, ngôn ngữ phù hợp 

4. Chiếu sáng: quy định về độ sáng, màu sắc, thời gian chiếu sáng để tiết kiệm năng 

lượng nhưng vẫn đảm bảo tính an toàn và thẩm mỹ cho các KGCC. 

 5. Tiện ích đô thị khác: qui định cụ thể về các trang thiết bị tiện ích phục vụ cho hoạt 

động của người dân trong các KGCC, gợi ý kiểu mẫu, số lượng, vị trí phù hợp. 

Nhóm 7. Hoạt động và phương tiện giao thông:  

1.Bãi đỗ xe: Quy hoạch và quản lý các bãi để xe giúp việc tiếp cận vào KGCC được an 

toàn, thuận tiện. 

2. Hoạt động giao thông: Quy định cụ thể, rõ ràng việc khai thác sử dụng các hoạt động 

giao thông động và tĩnh để nâng cao trách nhiệm, ý thức của người dân khi tham gia, 

sinh hoạt trong KGCC; Đầu tư và phát triển hệ thống GTCC. 

3.3.3. Nhận diện giá trị, xếp hạng kiến trúc, cảnh quan không gian công cộng khu 

nội đô lịch sử thành phố Hà Nội 

Nhận diện giá trị kiến trúc, cảnh quan KGCC khu NĐLS: Tổng hợp các kết quả nghiên 

cứu từ cơ sở lý thuyết, cơ sở thực tiễn trong đó quan trọng nhất là kết quả điều tra khảo 

sát, luận án xác định các giá trị kiến trúc, cảnh quan của KGCC khu NĐLS. Với sự tác 

động của các yếu tố lịch sử, văn hoá truyền thống, chính trị, xã hội, KGCC nơi đây rất 

phong phú, có nhiều đặc điểm riêng biệt. Giá trị kiến trúc, cảnh quan của KGCC khu 

NĐLS có thể khái quát qua 4 đặc điểm: 1) Cấp độ KGCC; 2) Vị trí KGCC; 3) Chất lượng 

kiến trúc, cảnh quan; 4) Sức hút người sử dụng. Để quản lý hiệu quả kiến trúc, cảnh quan 
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các KGCC này, cần thiết phải xếp hạng chúng dựa trên phân tích tổng hợp các tiêu chí 

nêu trên, nhằm phân loại kiến trúc, cảnh quan theo hạng A, B, C với tiêu chí tương ứng, 

xác định nguyên tắc quản lý kiến trúc, cảnh quan phù hợp thực trạng của từng hạng 

KGCC, nâng cao chất lượng kiến trúc, cảnh quan. 

Các tiêu chí xếp hạng:  

1) Cấp độ trong đô thị: Theo thực tế các KGCC khu NĐLS thuộc cấp độ nào dựa trên 

tiêu chí phân loại theo cấp độ trong đô thị sẽ được cho điểm A, B, C theo Bảng 3.1.  

Bảng 3.1. Tiêu chí phân loại KGCC theo cấp độ trong đô thị 

Cấp độ Không gian công cộng Loại 
Cấp đô thị Quảng trường trung tâm, quảng trường trước các công trình cấp đô thị, 

công viên cấp đô thị, khu vực đi bộ được tổ chức 
A 

Cấp khu vực vườn hoa, đường dạo quanh các hồ nước trong khu vực B 
Cấp khu ở vườn hoa, sân chơi trong các khu ở C 

2) Giá trị văn hoá, lịch sử: Theo QĐ 11/2016/UBND- TP Hà Nội ban hành Quy chế 

quản lý công trình cao tầng khu vực NĐLS thành phố Hà Nội, NĐLS được phân ra 

thành 3 khu vực: khu vực đặc thù, khu vực bảo tồn, khu vực cũ theo tiêu chí giá trị văn 

hoá, lịch sử của mỗi khu vực. Theo vị trí của các KGCC thuộc về khu vực nào, sẽ được 

tính điểm A, B, C theo Bảng 3.2  

Bảng 3.2. Tiêu chí phân loại KGCC theo khu vực trong NĐLS 
Khu vực  Loại 

 
Khu vực đặc thù A 
Khu vực cần được bảo tồn, tôn tạo  B 
Khu vực cũ C 

 3) Chất lượng kiến trúc, cảnh quan: Thực hiện đánh giá kiến trúc, cảnh quan KGCC 

khu NĐLS theo nhóm tiêu chí sau: 

Tiêu chí đặc trưng: Vị trí KGCC trong tổng thể; Sự hoà hợp với cảnh quan thiên nhiên 

và môi trường; Có đặc điểm rõ ràng và riêng biệt giới hạn bởi đường giao thông, vật liệu 

xây dựng tạo nên KGCC 

Tiêu chí kết nối: Không gian dễ dàng tiếp cận bằng giao thông và liên kết không gian; 

Hình thức giao thông, bãi đỗ xe, sự phân chia không gian hợp lý 

Tiêu chí an toàn: An toàn trong môi trường tự nhiên; An toàn trong hoạt động sử dụng: 

không che khuất tầm nhìn, cây xanh hấp dẫn; Tiện ích thiết yếu trong không gian: chỗ 
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ngồi, bóng mát, WC, thùng rác… 

Tiêu chí đa dạng – thích ứng: Ứng phó với biến đổi khí hậu: hạn hán, ngập lụt; Chức 

năng sử dụng đa dạng: cho nhiều đối tượng, nhiều lứa tuổi; Hoạt động đa dạng.  

Qua quá trình đi khảo sát thực địa, bằng phương pháp quan sát các KGCC trong một thời 

gian dài, kết hợp phương pháp điều tra bằng bảng hỏi, kết quả tính điểm theo tiêu chí 

chất lượng kiến trúc, cảnh quan được thể hiện theo phụ lục 2. 

   4) Đánh theo mức độ thu hút người đến sử dụng: Theo mức độ tập trung người sử 

dụng vào các thời điểm trong ngày. Qua quá trình đi khảo sát thực địa, bằng phương 

pháp quan sát các KGCC trong một thời gian dài, kết hợp phương pháp điều tra bằng 

bảng hỏi, kết quả tính điểm theo tiêu chí chất lượng kiến trúc, cảnh quan được thể hiện 

theo phụ lục 2.       Bảng 3.3. Tiêu chí xếp hạng KGCC khu NĐLS Hà Nội 

              Tiêu chí   Xếp hạng chung 
 

Theo cấp KGCC 
 

Theo giá trị lịch 
sử, văn hoá  
 

Theo chất lượng 
kiến trúc, cảnh 
quan 

Theo mức độ 
thu hút người 
đến sử dụng 

Theo các tiêu chí 
đánh giá các 
KGCC theo hạng 
A, B, C 

- Các KGCC 
được xếp loại 
theo cấp KGCC 
là cấp đô thị (A), 
cấp khu ở (B) 
hay cấp công 
trình (C) 

- Các KGCC 
được xếp loại 
theo sự đánh giá, 
phân tích các 
KGCC thuộc 
các khu vực đặc 
thù (A), khu vực 
cần được bảo 
tồn, tôn tạo (B), 
hay khu vực cũ 
(C). 

- Các KGCC 
được xếp loại 
theo sự đánh giá, 
phân tích về chất 
lượng cảnh quan 
thiên nhiên cây 
xanh, mặt nước, 
và các công trình 
kiến trúc, tiện 
ích đi kèm  

- Các KGCC 
được xếp loại 
theo mức độ thu 
hút người đến 
sử dụng: 
Mức độ 1(A) 
Mức độ 2(B) 
Mức độ 3(C) 

- Theo Bảng 3.2 

Bảng 3.4. Cách tính điểm cho từng hạng KGCC khu khu NĐLS Hà Nội 

Hạng A Hạng B Hạng C 
 
Có ít nhất 3/4 chỉ tiêu loại A trở 
lên, không có chỉ tiêu loại C 

 
Có ít nhất 2/4 chỉ tiêu loại 
B trở lên 

 
Có 3/4 chỉ tiêu loại C 
 

    

Dựa trên mục đích và tiêu chí xếp hạng KGCC như trên, luận án đề xuất xếp hạng KGCC 

khu NĐLS Hà Nội theo 3 hạng A, B, C thể hiện tại Bảng 3.5  
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Bảng 3.5. Bảng xếp hạng KGCC đề xuất cho khu NĐLS Hà Nội 

 



 

	

101 
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 3.4. Các giải pháp quản lý kiến trúc, cảnh quan không gian công cộng khu nội đô 

lịch sử thành phố Hà Nội 

  3.4.1. Nhận diện loại hình, phân vùng và xác định yêu cầu quản lý kiến trúc, cảnh 

quan không gian công cộng 

    3.4.1.1. Nhận diện các loại hình kiến trúc, cảnh quan không gian công cộng  

   Dựa vào các cơ sở lý thuyết và phương pháp quan sát kiến trúc, cảnh quan KGCC khu 

NĐLS, có thể nhận diện các loại hình kiến trúc, cảnh quan và các yếu tố cấu thành kiến 

trúc, cảnh quan KGCC khu NĐLS theo bảng 3.6. 

Bảng 3.6. Các yếu tố cấu thành kiến trúc, cảnh quan KGCC khu NĐLS 

KGCC Loại hình 
KT, CQ  

Yếu tố Kiến trúc, cảnh quan Phạm vi nghiên cứu 
 

Công viên nhân tạo Hàng rào, cây xanh, mặt nước, vật thể 
kiến trúc, trang thiết bị kỹ thuật 

Từ ranh giới 
hàng rào công viên  
 

Vườn hoa nhân tạo Cây xanh, mặt nước, vật thể kiến trúc, 
trang thiết bị kỹ thuật 

Từ đường biên 
giao thông vào trong 
vườn hoa  
 

Sân chơi  nhân tạo Cây xanh, trang thiết bị kỹ thuật, thiết 
bị chơi  

Từ đường biên 
giao thông vào trong 
sân chơi  
 

Quảng 
trường 

nhân tạo Vật thể kiến trúc bên trong, các kiến 
trúc bao quanh 

Các kiến trúc bao 
quanh  
 

Phố đi bộ nhân tạo Cây xanh, mặt nước, vật thể kiến trúc, 
các kiến trúc xung quanh, trang thiết 
bị kỹ thuật 

Vỉa hè tuyến phố 
đi bộ 
 
 

Đường 
dạo 

KT,CQ  
nhân tạo 

Cây xanh,  mặt nước, vật thể kiến trúc, 
trang thiết bị kỹ thuật 

Từ đường biên giao 
thông vào trong 
 

  

3.4.1.2. Phân vùng quản lý kiến trúc, cảnh quan  

     Theo Luật Thủ đô số 25/2012/QH13, nội dung quản lý kiến trúc, cảnh quan thành 

phố Hà Nội phải được quản lý theo quy hoạch, bảo đảm bảo tồn, tôn tạo, phát huy các 

hình thái kiến trúc có giá trị văn hóa, lịch sử, tạo lập không gian xanh. Hướng đến mục 

tiêu này, giải pháp phân vùng để quản lý kiến trúc, cảnh quan khu NĐLS là rất cần thiết 
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vì các KGCC tại đây được hình thành qua nhiều thời kỳ lịch sử phát triển đô thị, có đặc 

điểm văn hoá, lịch sử, địa chất, thuỷ văn khác nhau dẫn đến các đặc điểm kiến trúc, cảnh 

quan khác nhau.  

Mục tiêu phân vùng: Nhằm xác định các phân vùng kiến trúc, cảnh quan KGCC theo 

lịch sử hình thành cấu trúc đô thị và địa chất, thuỷ văn của khu NĐLS, có những đặc 

điểm kiến trúc, cảnh quan tương đồng, thì nội dung và giải pháp quản lý có thể tương 

đồng. Mỗi phân vùng sẽ có nguyên tắc quản lý phù hợp với đặc điểm kiến trúc, cảnh 

quan KGCC. Mục tiêu và chính sách áp dụng tại các phân vùng tuy khác nhau nhưng bổ 

sung cho nhau và cho mục tiêu quản lý tổng thể kiến trúc, cảnh quan KGCC khu NĐLS. 

     Phương pháp phân vùng: Xác định và phân tích yếu tố ảnh hưởng đến phân vùng 

quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC gồm lịch sử, qui hoạch, bảo tồn KGĐT, kiến trúc, 

cảnh quan; Thực hiện điều tra XHH, cụ thể phương pháp quan sát để hiểu được sự liên 

quan giữa kiến trúc, cảnh quan KGCC trong tổng thể KGĐT. Xác định ranh giới các 

phân vùng không theo phân khu chức năng quy hoạch mà theo ranh giới tự nhiên. 

Nội dung phân vùng: Cơ sở phân vùng dựa vào đặc điểm cấu trúc không gian đô thị 

Hà Nội được hình thành qua nhiều thời kỳ lịch sử từ thời phong kiến, thuộc địa, thời kỳ 

đổi mới đến nay tạo ra các khu vực đô thị có giá trị lịch sử khác nhau. Bên cạnh đó, địa 

hình, thổ nhưỡng gần sông, nhiều ao hồ cũng tạo ra các nhu vực cảnh quan có đặc thù 

riêng.  

Dựa trên mục tiêu, phương pháp phân vùng nêu trên, luận án đề xuất phân khu NĐLS 

Hà Nội thành 13 phân vùng để quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC. Ranh giới các phân 

vùng thể hiện trên hình 3.1. Ranh giới này có thể trùng ranh giới hành chính, hoặc không. 

Theo thời gian, tùy thuộc sự thay đổi của định hướng chung, các ranh giới có thể được 

điều chỉnh cho phù hợp. Theo đó, các đặc điểm kiến trúc, cảnh quan và KGCC đặc trưng 

của từng phân vùng được trình bày tại Bảng 3.7; Các yêu cầu quản lý kiến trúc, cảnh 

quan KGCC cho từng phân vùng được trình bày tại Bảng 3.8. (dựa theo các nguyên tắc 

quản lý đã nêu tại mục 3.2) 
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Hình 3.1. Bản đồ phân 13 vùng quản lý KT, CQ KGCC khu NĐLS 

Ghi chú: Tên 13 phân vùng quản lý KT, CQ KGCC khu NĐLS Hà Nội 

(1) Phân vùng Hồ Gươm (8) Phân vùng Văn miếu quốc tử giám 
(2) Phân vùng phố cổ (9) Phân vùng công viênThủ lệ 
(3) Phân vùng Nhà Hát lớn (10) Phân vùng Thành Công – Giảng Võ 
(4) Phân vùng Hồ Trúc Bạch – Hàng Đậu (11) Phân vùng công viên Đống Đa 
(5) Phân vùng Hồ Tây (12) Phân vùng công viên Thống Nhất 
(6) Phân vùng hành chính, chính trị Ba Đình (13) Phân vùng Hai Bà Trưng. 
(7) Phân vùng Hoàng thành   
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Bảng 3.7. Bảng phân vùng quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC khu NĐLS thành phố Hà Nội 
 
TT Tên vùng Sơ đồ 

phạm vi 
Quy 
mô 

Ranh giới Đặc điểm kiến trúc, cảnh quan KGCC 
 

1 Phân vùng 
Hồ Gươm 

 
 
Hình 3.2. KV1 

62ha 
 

+ Phía Bắc giáp phố Hàng Gai, 
Cầu Gỗ, Hàng Thùng; 
+ Phía Nam giáp phố Đặng Thái 
Thân, Hai Bà Trưng; 
+ Phía Đông giáp phố Lý Thái Tổ, 
Ngô Quyền  
+ Phía Tây giáp phố Hàng Trống, 
Nhà Thờ, Ấu Triệu, khu vực Nhà 
Thờ lớn, Nhà Chung, Quang Trung 

- Tính di sản ĐT với mật độ dày 
đặc các KGCC nổi tiếng, hình 
thành qua nhiều giai đoạn lịch sử; 
- Giá trị cảnh quan thiên nhiên  
- Tính hành chính, chính trị vì tập 
trung nhiều cơ quan QL thành phố;   
- Tính linh hoạt do có phố đi bộ 
được tổ chức vào các ngày cuối 
tuần 
- Tính đa dạng với nhiều loại hình 
hoạt động cộng đồng theo các qui 
mô khác nhau. 

- Phố đi bộ Hồ 
Gươm  
- VH Lý Thái Tổ, 
VH Tượng đài Cảm 
tử,  
- QT Nhà thờ lớn, 
QT Đông kinh 
nghĩa thục 

2 Phân vùng 
Phố cổ 

 
Hình 3.3. KV1 

 

92ha 
 

+ Phía Bắc giáp đường Phan Đình 
Phùng, Hàng Đậu; 
+ Phía Nam giáp đường Hàng 
Bông, Hàng Gai, Cầu Gỗ, Hàng 
Thùng; 
+ Phía Đông giáp đường Yên Phụ, 
Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải; 
+ Phía Tây giáp đường Phùng 
Hưng. 

- Đậm tính di sản ĐT với 36 phố 
phường  
- Tính linh hoạt do có Chợ Đồng 
Xuân, chợ đêm phố cổ  
- Tính đa dạng với nhiều loại hình 
hoạt động cộng đồng theo các qui 
mô khác nhau 
 

- Phố đi bộ 
- Khu chợ đêm  
- Các không gian 
trước công trình tôn 
giáo như đình, chùa 
trong khu vực  
- Khu vực sân bao 
quanh chợ Đồng 
Xuân 

3 Phân vùng 
Nhà hát 
lớn – Ga 
Hà Nội 

 
Hình 3.4.KV3 

305 ha + Phía Bắc giáp đường Lê Lai; 
+ Phía Nam giáp đường Trần Hưng 
Đạo; 
+ Phía Đông giáp đường Trần 
Quang Khải, Trần Khánh Dư; 
+ Phía Tây giáp đường Lê Duẩn  
 

- Đậm tính đặc trưng kiến trúc 
thuộc địa: 
+ Đường ô cờ  
+ Công trình bề thế  
+ KG, KT, CQ đẹp  
- Số lượng KGCC khá nhiều  
 

- QT CMT8, QT Ga 
Hà Nội, QT 1-5 
- VH Nhà Chung, 
VH Nhà hát lớn, 
VH Cổ Tân, VH 
Bác Cổ, VH Tao 
Đàn    
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4 Phân vùng 
Hồ Trúc 
Bạch – 
Hàng Đậu 
 

 
Hình 3.5.KV5 

130ha + Phía Bắc giáp đường Yên Phụ; 
+ Phía Nam giáp đường Nguyễn 
Thái Học; 
+ Phía Đông giáp đường Hàng 
Đậu, Phùng Hưng;  
+ Phía Tây giáp đường Thanh 
Niên, Phan Đình Phùng, Nguyễn 
Tri Phương. 

- Tính di sản ĐT với các công trình 
kiến trúc có giá trị hình thành qua 
nhiều giai đoạn lịch sử trong khu 
vực; 
- Tính kết nôí: khu phố cổ với cụm 
cảnh quan hồ Tây, chuyển tiếp từ 
KT, CQ nhân tạo hoà dần vào cảnh 
quan thiên nhiên.  

-Vườn hoa Hàng 
Đậu 
- Vườn hoa quanh 
hồ Trúc Bạch  
 
 
 
 

5 Phân vùng 
Hồ Tây 

 
Hình 3.6.KV5 

1009 
ha 

+ Phía Bắc giáp nút giao thông cầu 
Nhật Tân; 
+ Phía Nam giáp đường Hoàng 
Hoa Thám, đường ven hồ Tây, 
đường Thanh Niên; 
+ Phía Đông giáp đường An 
Dương Vương, Âu cơ, Nghi Tàm;  
+ Phía Tây giáp đường vành đai 2 

- Đậm tính cảnh quan thiên nhiên 
và môi trường sinh thái: hồ Tây là 
một hồ nước tự nhiên lớn nhất diện 
tích hơn 500 ha với chu vi là 18km.  

 

- Vườn hoa, đường 
dạo quanh hồ Tây  
 
 
 
 
 
 

6 Phân vùng 
Ba Đình 

 
Hình 3.7.KV6 

134,4 
ha 

+ Phía Bắc là phố Phan Đình 
Phùng, đường Thanh Niên, hồ 
Tây, đường Hoàng Hoa Thám; 
+Phía Nam là đường Trần Phú, 
Nguyễn Thái Học, Sơn Tây; 
+ Phía Đông là đường Nguyễn Tri 
Phương 
+ Phía Tây là đường Ngọc Hà. 

-Tính lịch sử: giữa quảng trường 
Ba Đình lịch sử, Bác Hồ đã đọc 
bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh 
ra nước Việt Nam. 
- Tính hành chính, chính trị :Toà 
nhà quốc hội, Phủ chủ tịch, Văn 
phòng chính phủ.  
 

- QT Ba Đình 
- Tuyến phố đi bộ 
quanh Lăng Bác,  
- VH Lê Trực  

7 Phân vùng 
Hoàng 
thành 

 
Hình 3.8.KV7 

18,36 
ha 

+ Phía Bắc giáp đường Phan Đình 
Phùng; 
+ Phía Nam giáp đường Trần Phú; 
+ Phía Đông giáp đường Nguyễn 
Tri Phương 
+ Phía Tây giáp đường Hoàng Văn 
Thụ, Độc lập, Hoàng Diệu. 

- Đậm tính di sản  với Trung tâm 
hoàng thành Thăng Long - Hà Nội 
là di sản văn hóa thế giới. 
- Tính linh hoạt, đa dạng với nhiều 
hoạt động phục vụ cộng đồng được 
tổ chức trong không gian Hoàng 
thành vào nhiều thời điểm. 

- Hoàng Thành 
Thăng Long  
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8 Phân vùng 
Văn miếu 
quốc tử 
giám 

Hình 3.9.KV8 

150,6 
ha 

+ Phía Bắc giáp với Nguyễn Thái 
Học  
+ Phía Nam giáp với Khâm Thiên��
+ Phía Đông giáp Lê Duẩn��
+ Phía Tây giáp Tôn Đức Thắng, 
Nguyễn Lương Bằng  

- Đậm tính di sản với không gian 
di tích Văn miếu Quốc Tử Giám 
- Tính linh hoạt, đa dạng với nhiều 
hoạt động phục vụ cộng đồng được 
tổ chức trong không gian Văn miếu 
Quốc Tử Giám, Vườn hoa hồ 
Giám vào nhiều thời điểm. 

- Vườn hoa hồ 
Giám  
- Văn miếu Quốc 
Tử Giám  
 

9 Phân vùng 
công viên 
Thủ lệ 

 
Hình 3.10.KV7 

330ha + Phía Bắc giáp với Hoàng Hoa 
Thám; 
+ Phía Nam giáp với Láng; 
+ Phía Đông giáp Văn Cao, Liễu 
Giai, Nguyễn Chí Thanh;  
+ Phía Tây giáp đường Bưởi. 

- Tính cảnh quan thiên nhiên với hệ 
thống các hồ nước tự nhiên trong 
khu vực 
- Tính dịch vụ với hệ thống các 
dịch vụ phong phú trong công viên 
Thủ lệ  

- Công viên Thủ Lệ 
- Hồ Ngọc Khánh, 
Hồ Láng 

10 Phân vùng 
Thành 
Công - 
Giảng Võ 

Hình 3.11.KV10 

450 ha 

 

+ Phía Bắc giáp với Hoàng Hoa 
Thám; 
+ Phía Nam giáp với Láng; 
+ Phía Đông giáp Giảng Võ, Láng 
Hạ  
+ Phía Tây Văn Cao, Liễu Giai, 
Nguyễn Chí Thanh. 

- Tính cảnh quan thiên nhiên với hệ 
thống các hồ nước tự nhiên trong 
khu vực 
- Tính linh hoạt với các sân chơi, 
vườn hoa nội khu  
 

- Công viên Thành 
Công,  
- Hồ Giảng Võ, các 
vườn hoa, sân chơi 
trong khu Giảng 
Võ, Thành Công  
 

11 Phân vùng 
công viên 
Đống Đa 

 
Hình 3.12.KV11 

310 ha 
 

+ Phía Bắc giáp với Nguyễn Thái 
Học; 
+ Phía Nam giáp với Láng; 
+ Phía Đông giáp Tôn Đức Thắng, 
Nguyễn Lương Bằng, Tây Sơn; 
+ Phía Tây giáp Giảng Võ, Láng 
Hạ. 

- Tính lịch sử: Di tích Gò Đống Đa  
- Tính linh hoạt, đa dạng với nhiều 
hoạt động phục vụ cộng đồng được 
tổ chức trong công viên Đống Đa 

- Công viên văn hoá 
Đống Đa,  
- Vườn hoa, đường 
dạo quanh hồ 
Hoàng Cầu,  



 

	

108 

12 Phân vùng 
công viên 
Thống 
nhất  

 
Hình 3.13.KV12 

510ha + Phía Bắc giáp với Khâm Thiên, 
Nguyễn Du; 
+ Phía Nam giáp với Trường 
Chinh, Đại La  
+ Phía Đông giáp đường Bà Triệu, 
Giải Phóng; 
+ Phía Tây giáp đường Nguyễn 
Lương Bằng, Tây Sơn  

- Tính cảnh quan thiên nhiên với hệ 
thống các hồ nước tự nhiên trong 
khu vực 
- Tính dịch vụ với hệ thống các 
dịch vụ phong phú trong công viên 
Thống nhất  
- Tính linh hoạt, đa dạng với nhiều 
hoạt động phục vụ cộng đồng được 
tổ chức trong công viên, vườn hoa 

- Hồ Ba mẫu, hồ 
Thiền Quang, hồ 
Xã Đàn, 
- Sân chơi, vườn 
hoa trong khu 
Trung Tự, Kim 
Liên 
 
 

13 Phân vùng 
Hai Bà 
Trưng 

 

 
Hình 3.14.KV13 

608 ha 
 

+ Phía Bắc giáp Trần Hưng Đạo; 
+ Phía Nam giáp đường vành đai 
2; 
+ Phía Đông giáp Trần Khánh Dư, 
Nguyễn Khoái; 
+ Phía Tây giáp đường Bà Triệu, 
Giải Phóng 

- Tính cảnh quan thiên nhiên với 
các hồ nước tự nhiên trong khu vực 
- Tính dịch vụ với hệ thống các 
dịch vụ phong phú trong công viên 
Tuổi Trẻ 
- Tính linh hoạt, đa dạng với nhiều 
hoạt động phục vụ cộng đồng được 
tổ chức trong công viên, vườn hoa 

- Công viên Tuổi 
Trẻ 
- Hồ Thanh Nhàn  

 

3.4.2.2. Xác định yêu cầu quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC khu NĐLS 

    Theo các nguyên tắc đã nêu gồm: 1) Phù hợp với định hướng QH và chiến lược phát triển ĐT thủ đô Hà Nội; 2) Tuân 

thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định pháp luật của Nhà nước; 3) Đảm bảo thống nhất, hài hòa, tôn trọng và phù hợp 

với điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, văn hóa bản địa; 4) Huy động sự tham gia của cộng đồng trong quá trình quản lý 

QH, đầu tư, bảo tồn, khai thác, sử dụng các KGCC;5) Đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân trong đô thị, các yêu cầu 

QL KT, CQ cho các KGCC theo từng phân vùng được xác định theo Bảng 3.8. 
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 Bảng 3.8. Yêu cầu quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC theo từng phân vùng 

TT Phân vùng KGCC Yêu cầu quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC 

1 Phân vùng 
Hồ Gươm 

- Phố đi bộ Hồ 
Gươm  
- VH Lý Thái 
Tổ, VH Tượng 
đài Cảm tử,  
- QT Nhà thờ 
lớn, QT Đông 
kinh nghĩa thục 

- Kế thừa các văn bản quản lý đã ban hành, cập nhật các phương án thi tuyển, ý tưởng cho khu vực Hồ 
Gươm, thúc đẩy việc hoàn thiện, ban hành qui chế quản lý phố đi bộ Hồ Gươm 
- Bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị KT, CQ KGCC hiện có trong khu vực: 
+ Kết nối KG, KT, CQ KGCC với không gian mở của công trình công cộng  
+ Có phương án xử lý đối với công trình chiều cao vượt quy định >22m và mật độ xây dựng trên 70%;  
+ Quy định cụ thể về CX (bảo tồn cây lưu niên, bổ sung trồng mới, thay thế), sử dụng đất công cộng, tuyến 
phố đi bộ, bãi đỗ xe, chiếu sáng đô thị, xử lý rác, nước thải… 
+ Có phương án mở rộng KGCC, kết nối từ khu vực này sang các khu vực KT, CQ lân cận 

2 Phân vùng 
Phố cổ 

- Phố đi bộ 
- Chợ đêm  
-Không gian 
trước công 
trình tôn giáo 
(đình, chùa)  
- Khu vực sân 
bao quanh chợ 
Đồng Xuân  

- Tuân thủ Qui chế QL QHKT phố cổ 
- Bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị KT, CQ KGCC hiện có trong khu vực: 
+ Tăng diện tích CX toàn khu đạt chỉ tiêu 1,5m2/người thông qua cải tạo ô phố, sân, vỉa hè cho nghỉ ngơi, vui 
chơi, đi bộ; Gìn giữ, bảo vệ hệ thống CX, VH hiện hữu; Không chặt phá CX, bê tông hóa vườn cây; 
+ Tạo dựng hoàn thiện hàng CX dọc các tuyến phố với chủng loại cây phù hợp KT, CQ tuyến phố; Xử lý và 
không sử dụng loại cây có rễ ảnh hưởng đến hệ thống giao thông và thoát nước; 
+ Cải tạo, chỉnh trang công trình quanh VH, không gian mở, tạo không gian xanh kết nối với tuyến đường  
+ Tăng cường tối đa các chỉ tiêu CX trong mỗi ô phố; quỹ đất sau dãn dân ưu tiên cho không gian xanh.  
+ Thiết kế phục dựng các KGCC có giá trị lịch sử, kết hợp bổ sung các loại cây phù hợp 

3 Phân vùng 
Nhà hát 
lớn – Ga 
Hà Nội 

- QT tháng 8, 
QT Ga Hà Nội, 
QT 1-5 
-VH Nhà 
Chung, VH 
Nhà hát lớn, 
VH Cổ Tân, 
VH Bác Cổ, 
VH Tao Đàn    

- Tuân thủ qui chế quản lý QHKT phố cũ 
- Bảo tồn diện tích khoảng không gian mở, CV, CX hiện có trong khu vực: 
+ Theo hướng nhìn từ QT, phải bảo tồn chức năng, KT các công trình chủ đạo; công trình xây mới, tiếp giáp 
với công trình chủ đạo phải không được nhìn thấy, xét trên phạm vi mặt đứng của công trình chủ đạo.  
+ Tổ chức KT, CQ toàn khu vực, hình khối mặt đứng chung cho toàn lô phố tiếp giáp QT, thống nhất và đảm 
bảo các điểm nhìn hướng tâm từ các tuyến đường về phía QT; 
+ Đối với các ô phố tiếp giáp QT không có công trình chủ đạo hoặc công trình di sản thiết kế kiến trúc mở, 
nhiều CX, tiếp cận thuận lợi với cộng đồng; khuyến khích công trình lớn hợp khối 
+ Đối với cụm công trình xây dựng cơi nới tại khu vực QT, trong khi chờ giải tỏa, có biện pháp điều chỉnh  
hình thức mặt đứng, mái chung hoặc hợp khối, trồng cây thích hợp, đảm bảo tính thẩm mỹ, đồng bộ; 
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- Khai thác không gian ngầm dưới các QT, khoảng sân không ngấm nước tiếp giáp QT, cho mục đích để xe, 
dịch vụ thương mại và hỗ trợ hạ tầng khác.Việc khai thác không gian ngầm dưới các VH, CV, CX phải được 
UBND Thành phố xem xét, quyết định. 

4 Phân vùng 
Hồ Trúc 
Bạch – 
Hàng Đậu 
 

-VH Hàng Đậu 
- VH quanh hồ 
Trúc Bạch  

- Kế thừa các văn bản quản lý, các nghiên cứu đã ban hành, cập nhật các phương án thi tuyển, ý tưởng 
cho tổ chức KG, KT, CQ  khu vực 
- Bảo tồn diện tích không gian mở, CV, CX hiện có trong khu vực 
+ VH Mai Xuân Thưởng: Bảo tồn không gian mở, CX kết nối vườn hoa Mai Xuân Thưởng - Vườn hoa Lý 
Tự Trọng - Hồ Tây; tôn tạo cảnh quan di tích Đền Quán Thánh; Chỉnh trang mặt phố Mai Xuân Thưởng, 
Hùng Vương, Thanh Niên; 
+ Khu vực VH Hàng Đậu: Bảo tồn không gian mở, CX, CQ, vệ sinh môi trường VH Vạn Xuân, tháp nước 
Hàng Đậu; Chỉnh trang mặt đứng các dãy phố Quán Thánh, Hòe Nhai, Hàng Đậu, Phan Đình Phùng, Hàng 
Than; Nghiên cứu, thúc đẩy đầu tư xây dựng dự án bãi để xe ngầm trong khu vực  

5 Phân vùng 
Hồ Tây 

- VH, đường 
dạo quanh hồ 
Tây  

- Tuân thủ Qui định QL Hồ Tây 
- Phát huy KT, CQ thiên nhiên, bảo tồn các di tích lịch sử - văn hóa trong khu vực:Đảm bảo phát triển bền 
vững, phục vụ lợi ích cộng đồng; mọi hoạt động liên quan đến QL Hồ Tây phải tuân theo QH và các quy định 
hiện hành để bảo vệ môi trường, điều hòa hệ thống thoát nước Thành phố 
+ Khuyến khích: xây dựng công trình công cộng,  dịch vụ du lịch cao cấp tại các vị trí CQ đẹp;  
+ Hạn chế xây dựng công trình cao tầng ảnh hưởng đến CQ mặt nước Hồ Tây; tại một số địa điểm phù hợp, 
đáp ứng đủ các tiêu chí về HTKT, HTXH, UBND Thành phố xem xét, quyết định cho phép xây dựng công 
trình điểm nhấn ĐT, tầng cao phù hợp theo Quy chế QL QH-KT công trình cao tầng khu NĐLS 
+ Nghiêm cấm: xây dựng công trình công nghiệp; chuyển đổi đất VH, CX, mặt nước; san lấp, lấn chiếm mặt 
nước; xây dựng nhà cao tầng, lấn chiếm không gian hồ; lắp đặt biển quảng cáo tấm lớn phải tuân theo Pháp 
lệnh Quảng cáo, quy định của UBND Thành phố, quy định của pháp luật và phù hợp với CQ chung. 

6 Phân vùng 
Ba Đình 

- QT Ba Đình 
- Tuyến phố đi 
bộ quanh Lăng 
Bác,  
- VH Lê Trực  

- Thực hiện quản lý QH và không gian theo QH chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm chính trị Ba 
Đình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;  
+ Phê duyệt TKĐT, ban hành quy định quản lý để cải tạo, chỉnh trang các QT giao tiếp, các trục đường Hùng 
Vương, Điện Biên Phủ, Hoàng Diệu, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Bắc Sơn, các trục giao thông chính; 
+ Ban hành quy định nghiêm cấm các hoạt động làm thay đổi, phá vỡ quy mô, tính chất, KT, CQ và các giá 
trị di sản văn hóa, lịch sử, cách mạng, nghệ thuật. 
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7 Phân vùng 
Hoàng 
thành 
 
 
 

- Hoàng thành 
Thăng Long  
 

-Thực hiện quản lý quy hoạch và không gian theo Quy hoạch chi tiết bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị 
khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long:  
+ Theo hướng hình thành CV văn hóa, giáo dục, phục vụ du lịch 
+ Ban hành quy định nghiêm cấm các hoạt động xây dựng làm thay đổi, phá vỡ quy mô, tính chất, KT, CQ, 
giá trị di sản văn hóa, lịch sử, cách mạng, nghệ thuật khu vực Hoàng thành Thăng Long 

8 Phân vùng 
Văn miếu 
quốc tử 
giám 

- VH hồ Giám  
- Văn miếu 
Quốc Tử Giám  

- Quản lý Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu theo Luật Di sản văn hóa và các quy định liên quan 
+ Các công trình xây dựng tại các thửa đất mặt phố đối diện đoạn giáp ranh thuộc tuyến phố Tôn Đức Thắng, 
Quốc Tử Giám, Văn Miếu phải được kiểm soát chiều cao theo quy định tại Phụ lục 5-A và 5-B; bảo tồn hình 
thức dãy nhà phố cũ phố Văn Miếu đến điểm giao phố Ngô Tất Tố. 
+ Hình thức, vật liệu kiến trúc công trình phù hợp với cảnh quan di tích. 
+ Đảm bảo khoảng không gian mở, chống lấn chiếm và tôn tạo cảnh quan, môi trường xung quanh hồ Văn. 
+ Bảo tồn các biệt thự và nhà phố có giá trị, các khoảng trống công cộng và xung quanh các công trình có giá 
trị trong ô phố.  

9 Phân vùng 
công viên 
Thủ lệ 

- CV Thủ Lệ 
-Hồ Láng, Hồ 
Ngọc Khánh 

- Tuân thủ quy định quản lý vườn hoa, công viên, vườn thú Hà Nội  
- Phát huy giá trị kiến trúc, cảnh quan thiên nhiên và điều hoà môi trường của các hồ trong khu vực: 
+ Nghiêm cấm chuyển đổi đất vườn hoa, cây xanh mặt nước sang đất xây dựng công trình; san lấp lấn chiếm 
mặt nước hồ; xây dựng nhà cao tầng và các hoạt động lấn chiếm không gian hồ; xây dựng các nhà hàng ăn 
uống nổi xâm chiếm không gian mặt nước. 

10 Phân vùng 
Thành 
Công - 
Giảng Võ 

- CV Thành 
Công,  
- Hồ Giảng Võ, 
các VH, sân 
chơi khu Giảng 
Võ, Thành 
Công  

- Tuân thủ quy định quản lý vườn hoa, công viên, vườn thú Hà Nội  
- Phát huy giá trị kiến trúc, cảnh quan thiên nhiên và điều hoà môi trường của các hồ trong khu vực  
+ Khi thực hiện quy hoạch cải tạo, xây dựng lại các khu tập thể cũ, nhà cũ phải đảm bảo đủ hệ thống hạ tầng 
ĐT trong đó có các sân chơi/ vườn hoa nội khu. 
+ Nghiêm cấm chuyển đổi đất vườn hoa, cây xanh, mặt nước sang đất xây dựng công trình; san lấp lấn chiếm 
mặt nước hồ; xây dựng nhà cao tầng và các hoạt động lấn chiếm không gian hồ; xây dựng các nhà hàng ăn 
uống nổi xâm chiếm không gian mặt nước. 

11 Phân vùng 
CV Đống 
Đa 

- CV văn hoá 
Đống Đa,  
- VH , đường 
dạo quanh hồ 
Hoàng Cầu,  

- Quản lý KT, CQ theo QHCT bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích Gò Đống Đa  
- Phát huy giá trị kiến trúc, cảnh quan thiên nhiên và điều hoà môi trường của các hồ trong khu vực: 
Nghiêm cấm chuyển đổi đất vườn hoa, cây xanh, mặt nước sang đất xây dựng công trình; san lấp lấn chiếm 
mặt nước hồ; xây dựng nhà cao tầng và các hoạt động lấn chiếm không gian hồ; xây dựng các nhà hàng ăn 
uống nổi xâm chiếm không gian mặt nước. 
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12 Phân vùng 
CV Thống 
nhất  

-Hồ Ba mẫu, 
hồ Thiền 
Quang, hồ Xã 
Đàn, 
-Sân chơi, VH 
khu Trung Tự, 
Kim Liên 

- Tuân thủ quy định quản lý vườn hoa, công viên, vườn thú Hà Nội  
- Phát huy giá trị KT, CQ quan thiên nhiên và điều hoà môi trường trong khu vực: 
+ Bảo tồn mặt nước, không gian cây xanh quanh mặt nước và vườn cây; không gian mở  
+ Giải tỏa lấn chiếm, tổ chức sắp xếp lại, cải tạo và trồng cây xanh, tạo cảnh quan đẹp 
- Công viên Thống Nhất: đảm bảo phù hợp cảnh quan không gian công viên, tổ chức không gian kiến trúc 
phải đảm bảo các tầm nhìn từ phía Đông hồ Bẩy Mẫu và tuyến đường sắt trên cao dọc đường Giải Phóng. 
- Vườn hoa nút giao Tông Đản - Ngô Quyền, quy mô khoảng 0,06ha: Bảo tồn không gian xanh, vườn hoa 
khu vực; Bảo tồn, nâng cấp các sân chơi, VH khu ở trước và sau xây dựng các KTT Trung Tự, Kim Liên 

13 Phân vùng 
Hai Bà 
Trưng 

- Công viên 
Tuổi Trẻ 
- Hồ Thanh 
Nhàn 

- Tuân thủ quy định quản lý vườn hoa, công viên, vườn thú Hà Nội  
- Phát huy giá trị kiến trúc, cảnh quan thiên nhiên và điều hoà môi trường trong khu vực 
+ Rà soát lại các sai phạm trong việc khai thác, sử dụng CV Tuổi Trẻ: sử dụng đất và KT, CQ 
+ Nghiêm cấm chuyển đổi đất VH, CX, nước sang đất xây dựng công trình; san lấp lấn chiếm mặt nước hồ; 
xây dựng nhà cao tầng và các hoạt động lấn chiếm không gian hồ; xây dựng các nhà hàng ăn uống nổi xâm 
chiếm không gian mặt nước. 
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3.4.2. Hoàn thiện khung pháp lý, công cụ và cơ sở dữ liệu quản lý kiến trúc, cảnh quan 

không gian công cộng khu NĐLS  

  3.4.2.1. Hệ thống VBQPPL: Bổ sung các cơ sở pháp lý để định hướng các giải pháp quản 

lý kiến trúc, cảnh quan KGCC có giá trị, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ chất lượng sống tốt và 

văn hoá cho người dân Thủ đô. Rà soát, bổ sung, cụ thể hoá các qui định pháp luật nhằm 

đơn giản qui trình thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra các đề 

án, dự án, chương trình, kế hoạch quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC. 

   1) Luật Quy hoạch Đô thị:  

- Qui hoạch cơ sở HTXH đảm bảo ở mỗi thành phố đều có một hệ thống phân tầng các 

KGCC thiết yếu như công viên, vườn hoa, sân chơi ở mọi cấp độ từ cấp đô thị, cấp khu vực 

đến cấp đơn vị ở. Luật này cần đảm bảo rằng KGCC cấp đơn vị ở như vườn hoa, sân chơi 

phải nằm trong khoảng cách đi bộ từ bất kỳ ngôi nhà nào, phải được quy hoạch, thiết kế, 

đầu tư một cách phù hợp, và mọi người đều có thể tiếp cận chúng miễn phí;  

- Nâng cấp đô thị cần được thực hiện theo cách khác so với quy hoạch khu đô thị mới. Cần 

có quy chuẩn và tiêu chuẩn thiết kế linh hoạt hơn cho phù hợp với các tình huống hiện trạng 

đa dạng và có sự tham gia nhiều hơn của người dân bị ảnh hưởng; Rà soát quy trình QHĐT, 

tạo điều kiện cho người dân tham gia vào các bước của quá trình QHĐT. 

   2) Luật Đất đai: nên sửa đổi làm rõ chức năng lập quy hoạch sử dụng đất trong phạm vi 

các đô thị sang cho chức năng QHĐT, tránh sự trùng lặp hiện nay, vì QHĐT đã bao gồm 

quy hoạch sử dụng đất.  

   3) Luật Thủ đô: Nên bổ sung nội dung qui định riêng cho các quận NĐLS Hà Nội, nơi 

có mật độ xây dựng và dân số rất cao, có nhiều di tích lịch sử và văn hóa, cả vật chất và phi 

vật chất để đảm bảo rằng: � 

- Nâng cấp cơ sở hạ tầng không xung đột quá mức với các cơ sở hạ tầng hiện hữu được giữ 

lại trong khu vực nâng cấp; � 

- Nâng cấp đô thị, tạo ra quỹ đất công dành cho HTXH gồm các KGCC;�đảm bảo chỉ nâng 

cấp tối thiểu các công trình hiện hữu được giữ lại; đảm bảo tối thiểu việc di dời.  
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 3.4.2.2. Hệ thống Qui chuẩn, Tiêu chuẩn  

- Cần xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn quy hoạch, thiết kế các loại hình KGCC các cấp 

trong đô thị, nêu rõ qui mô diện tích tối thiểu và danh sách các thiết bị tối thiểu.        

- Cần xây dựng quy chuẩn quy hoạch nâng cấp đô thị vì quy hoạch nâng cấp đô thị không 

giống như quy hoạch khu đô thị mới do phải tính đến các công trình xây dựng hiện hữu và 

dân số đang sinh sống ở đó.  

- Các thuật ngữ về KGCC cần được nêu rõ trong các quy chuẩn, tiêu chuẩn. Thuật ngữ cây 

xanh sử dụng công cộng trong quy chuẩn và tiêu chuẩn cần được đồng bộ hóa để đảm bảo 

thông tin thu thập được là đồng bộ. Tại thời điểm này, định nghĩa về KGCC, cây xanh sử 

dụng công cộng là khác nhau trong quy chuẩn quy hoạch khác nhau. Bên cạnh đó, cần có 

thông số kỹ thuật rõ các thể loại KGCC, tách khái niệm sân chơi, công viên/vườn hoa, cây 

xanh đường phố, sân thể thao sử dụng trong bản đồ địa chính nhằm kiểm kê, thống kê sử 

dụng đất công. Điều này sẽ giúp thu thập tốt hơn thông tin để theo dõi và lập quy hoạch. 

   3.4.2.3. Hệ thống đồ án Quy hoạch, Quy chế, Quy định quản lý 

   - Kiểm tra, rà soát hệ thống đồ án QHXD đã, đang triển khai để có kế hoạch điều chỉnh. 

Cần sớm hoàn thiện hệ thống đồ án QHPK, QHCT, TKĐT làm cơ sở quản lý, triển khai 

đồng bộ. 

   - Rà soát các thủ tục hành chính về QLXD theo quy hoạch để có khung pháp lý làm căn 

cứ đảm bảo QLXD, xây dựng cải tạo, chỉnh trang KGCC có chất lượng. Bên cạnh đó, cần 

chú trọng quản lý hệ thống giao thông, các công trình công cộng đồng bộ với HTKT tạo 

thẩm mỹ đô thị. 

   - Nghiên cứu yếu tố địa hình, khí hậu, thuỷ văn khu vực để phát huy thế mạnh, đặc thù 

riêng. Xác lập định hướng quỹ đất dự phòng cho không gian dự trữ phát triển đô thị, đảm 

bảo công tác quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC khu NĐLS hiệu quả và bền vững. 

- Nghiên cứu các giá trị văn hoá, lịch sử để định hướng bảo tồn, tôn tạo các di tích, lịch sử, 

văn hoá, các công trình kiến trúc, danh lam thắng cảnh, các KGCC có giá trị. Có phương 

án phân cấp quản lý rõ ràng, qui định trách nhiệm. 

- Bổ sung vào quy hoạch cây xanh Hà Nội các biện pháp cụ thể để phát triển KGCC  
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   3.4.2.4. Hoàn thiện danh mục dự án 

   UBND Thành phố cần ban hành các văn bản, cụ thể hoá các biện pháp quản lý kiến trúc, 

cảnh quan KGCC dựa trên các nguyên tắc sau: 

- Chính quyền thành phố cần phối hợp chặt chẽ với BXD xây dựng một Chương trình Nâng 

cấp đô thị và Kế hoạch Hành động Nâng cấp ĐT cho Hà Nội trong khuôn khổ Chương trình 

Nâng cấp đô thị Quốc gia. Trong đó, mạng lưới KGCC như quảng trường, công viên, vườn 

hoa, sân chơi ncác cấp là một phần không thể tách rời. Điều này cho phép xem xét toàn 

diện về việc làm thế nào để sử dụng tốt nhất quỹ đất công hiện tại và đưa ra các biện pháp 

tạo ra quỹ đất công mớI, đáp ứng các ưu tiên công ích khác nhau.  

- Tại NĐLS Hà Nội, nên áp dụng quy chuẩn quy hoạch nâng cấp đô thị riêng.  

- Rà soát, bổ sung để phù hợp với yêu cầu thực tiễn các QHXD, QHĐT, quy chế quản lý 

quy hoạch, kiến trúc, các QHPK, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc phố cổ Hà Nội, quy 

chế quản lý quy hoạch, kiến trúc khu phố cũ; Đề án giãn dân phố Cổ, quy chế quản lý quy 

hoạch, kiến trúc công trình cao tầng trong NĐLS; bổ sung TKĐT cho các khu vực KGCC. 

- Quy định các biện pháp khuyến khích, hạn chế hoặc cấp giấy phép xây dựng có điều kiện 

đối với các công trình tại một số khu vực đặc thù trong NĐLS, quanh các KGCC.  

- Quy hoạch hoàn chỉnh hệ thống không gian ngầm, quy định cấm xây dựng đường dây đi 

nổi theo các tuyến phố, xây dựng cơ chế khuyến khích bổ sung bãi đỗ xe ngầm, có kế hoạch 

hạ ngầm hệ thống cấp điện, chiếu sáng và thông tin liên lạc hiện có trong NĐLS.  

- Rà soát danh mục và kế hoạch bảo tồn các công trình kiến trúc có giá trị, đề án bảo tồn và 

phát huy giá trị di sản, cảnh quan đô thị gắn với việc khai thác phục vụ du lịch  

- Quy hoạch hệ thống công viên, vườn hoa, cây xanh, rà soát danh mục, kế hoạch bảo vệ 

hệ thống mặt nước hồ, ao, kênh, mương thuộc hệ thống thoát nước  

- Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố. 

   3.4.2.5. Xây dựng bản đồ và hệ thống thông tin KGCC trong thành phố  

     Cần thiết lập ở cấp thành phố hệ thống quản lý thông tin dùng chung phục vụ quy hoạch 

và QLĐT, chứa các thông tin toàn diện, đa ngành. Thông tin về các KGCC từ quảng trường, 

vườn hoa, công viên, sân chơi, đường dạo, phố đi bộ có tổ chức, là nguồn thông tin chính 
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thức duy nhất cho mọi đối tượng dùng chung: 

-  Hệ thống này nên được quản lý bởi một cơ quan nhà nước mang tính tích hợp. Cơ quan 

này sẽ thu thập và xử lý thông tin một cách có phối hợp và thống nhất, lưu giữ, cập nhật 

thường xuyên và cung cấp thông tin cho các cơ quan và cá nhân như một dịch vụ công. 

- Ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng phần mềm quản lý hệ thống thông tin KGCC từ 

bản đồ KGCC, các trạng thái của KGCC, cơ quan quản lý, các hoạt động tương tác giữa 

các chủ thể quản lý, sự đánh giá, phản hổi của người dân về KGCC.  

Tất cả các cơ quan chính quyền, các doanh nghiệp liên quan đều phải sử dụng phần 

mềm quản lý hệ thống thông tin KGCC, được đào tạo sử dụng để đảm bảo có cách hiểu 

giống nhau về các dữ liệu, thông tin liên tục được cập nhật đa chiều và kịp thời. 

3.4.3. Các giải pháp cụ thể quản lý kiến trúc, cảnh quan không gian công cộng khu 

nội đô lịch sử  

    Trong khu NĐLS, với các hoạt động xây dựng, phát triển đô thị diễn ra hàng ngày, để 

quản lý hiệu quả kiến trúc, cảnh quan của KGCC, cần phải có các giải pháp cụ thể áp dụng 

cho những hoàn cảnh và hoạt động cụ thể. Luận án đề xuất nhóm 4 giải pháp cụ thể gồm:  

- Quản lý bảo vệ kiến trúc, cảnh quan KGCC có giá trị; 

- Quản lý cải tạo, chỉnh trang;  

- Quản lý xây dựng mới;  

- Quản lý khai thác, sử dụng kiến trúc, cảnh quan không gian công cộng khu NĐLS. 

   3.4.3.1. Giải pháp quản lý bảo vệ kiến trúc, cảnh quan KGCC có giá trị khu NĐLS 

   * KGCC là di tích đã được xếp hạng: Thực hiện theo qui định Luật Di sản văn hoá 

trong việc xác định ranh giới khoanh vùng bảo vệ các di tích để ngăn chặn việc lấn chiếm, 

từng bước di dời các hộ dân, trả lại không gian sử dụng đúng chức năng. 

Đối với các công trình xây dựng liền kề KGCC là di tích, không được xây dựng đột biến 

về qui mô, phải sử dụng màu sắc, vật liệu phù hợp.          

Việc xây dựng các tuyến đường sắt đô thị nổi hoặc ngầm liên quan đến KGCC là di tích 

được xếp hạng, KGCC được xếp hạng cao: phải đảm bảo phạm vi bảo vệ theo Luật Di sản, 

các VBPQ liên quan, được cơ quan chức năng có thẩm quyền về bảo tồn di tích chấp thuận. 
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* KGCC có giá trị:  

Các KGCC có giá trị trong khu NĐLS tuân thủ theo danh mục kèm theo quy chế quản 

lý quy hoạch, kiến trúc khu phố Cổ và các đề án bảo tồn KGCC có giá trị trong khu phố 

Cổ. Các KGCC có giá trị trong khu phố Cũ tuân thủ theo danh mục kèm theo quy chế quản 

lý biệt thự trên địa bàn Hà Nội và các đề án bảo tồn công trình kiến trúc có giá trị. 

     Theo Bảng 3.5. Bảng xếp hạng kiến trúc, cảnh quan KGCC khu NĐLS, các KGCC xếp 

hạng A, B, C dựa trên các thang điểm theo cấp KGCC trong đô thị; theo giá trị lịch sử, văn 

hoá; theo giá trị kiến trúc, cảnh quan; theo mức độ thu hút người sử dụng. Các nguyên tắc 

quản lý kiến trúc, cảnh quan đối với các hạng KGCC hướng đến 5 mục tiêu: Bảo tồn và 

phát huy giá trị của sinh hoạt cộng đồng trong đời sống đô thị; Mục tiêu công bằng xã hội; 

Mục tiêu phát triển kinh tế; Mục tiêu bảo vệ môi trường, cân bằng sinh thái; Mục tiêu phát 

triển bền vững, hội nhập quốc tế. Các nguyên tắc quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC khu 

NĐLS theo từng hạng thể hiện tại Bảng 3.19. 

Bảng 3.9. Nguyên tắc quản lý kiến trúc, cảnh quan theo xếp hạng KGCC khu NĐLS 

Hạng KGCC Nguyên tắc quản lý 
Hạng A Nội dung Yêu cầu 

- KGCC cấp 
đô thị hoặc 
khu vực 
 
 
- Trong khu 
vực đặc thù 
hoặc bảo tồn 
  
 
- Có giá trị 
cao về kiến 
trúc, cảnh 
quan 
 
 

 
Quản lý  

Kiến trúc, 
cảnh quan  

- Tuân thủ QHC, QHPK, QHCT, TKĐT được duyệt 
- Xây dựng danh mục, kế hoạch, nội dung quản lý từng KGCC 
- Nghiên cứu, lập quy định quản lý KT, CQ KGCC 
- Đưa nội dung quản lý kiến truc, cảnh quan KGCC vào quy 
chế quản lý quy hoạch, kiến trúc trong đó:  
+ Quy định, quản lý chặt chẽ chỉ giới đường đỏ và chỉ giới 
xây dựng trong khu vực quanh KGCC.  
+ Quy định chiều cao, mầu sắc, vật liệu cho phép đối với các 
công trình xây dựng quanh KGCC với mục tiêu nâng cao giá 
trị KT, CQ KGCC. 

 
    Bảo tồn 
 

- Tuyệt đối giữ gìn, tôn trọng và phát huy giá trị KT, CQ đặc 
trưng vốn có của KGCC 
- Bảo tồn KT, CQ cây xanh, mặt nước  
-  Tuyệt đối tuân thủ các quy định pháp luật về di sản văn hóa  

Đầu tư, 
xây dựng 

 

- Quản lý chặt chẽ các nguồn đầu tư cũng như qui trình đầu tư 
- Thành phố trực tiếp chủ trì đầu tư xây dựng các KGCC     
- Kêu gọi các thành phần xã hội tham gia vào đầu tư 
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- Thu hút 
người sử 
dụng mức đô 
cao  
 
 

 
 
 

Khai thác, 
sử dụng 

- Thành lập ban quản lý các KGCC trọng điểm, giao cho 
UBND các quận chủ quản trực tiếp chỉ đạo quản lý KGCC 
- Quy định quy trình, thời hạn duy tu, bảo trì kiến trúc, cảnh 
quan KGCC theo quy định pháp luật về xây dựng, đảm bảo 
an toàn trong sử dụng và duy trì mỹ quan ĐT. 
- Khi KT, CQ KGCC bị xuống cấp, hư hỏng trước thời hạn 
quy định bảo trì, chính quyền quận cùng cơ quan được ủy 
quyền có trách nhiệm thông báo và chỉ đạo cơ quan quản lý 
công trình kịp thời khắc phục, sửa chữa. 

Hạng B Nội dung Yêu cầu 
- KGCC cấp 
đô thị hoặc 
khu vực 
 
- Trong khu 
vực đặc thù 
hoặc bảo tồn  
 
- Có giá trị 
mức khá  
về kiến trúc, 
cảnh quan 
 
- Thu hút 
người sử 
dụng mức độ 
khá  
 

 
Quản lý  

Kiến trúc, 
cảnh quan 

- Phải phù hợp với QHC, QHPK, QHCT, TKĐT được duyệt 
- Đưa nội dung quản lý kiến truc, cảnh quan KGCC vào quy 
chế quản lý quy hoạch, kiến trúc  
- Quy định chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng trong khu 
vực quanh KGCC.  
- Đề xuất chiều cao cho phép đối với các công trình xây dựng 
quanh KGCC  

 
 

Bảo tồn 
 

- Tuân thủ các qui định theo Luật Di sản văn hoá với các 
KGCC, các công trình được xếp hạng di tích, di sản đô thị 
- Các công trình xung quanh KGCC khi xây dựng mới, cải 
tạo, cần có hướng dẫn về hình thức kiến trúc, cảnh quan cụ 
thể theo hướng tôn trọng kiến trúc, cảnh quan KGCC 

Đầu tư,  
xây dựng 

 

- Quản lý chặt chẽ các nguồn đầu tư cũng như qui trình đầu tư  
- Thành phố phân công quản lý đầu tư, xây dựng các KGCC     
- Kêu gọi các thành phần xã hội tham gia vào đầu tư 

Khai thác, 
sử dụng 

- Thành phố giao cho UBND các quận chủ quản trực tiếp chỉ 
đạo quản lý KGCC 
- Quy định quy trình, thời hạn duy tu, bảo trì KT, CQ KGCC 
theo quy định pháp luật về xây dựng, đảm bảo an toàn trong 
sử dụng và duy trì mỹ quan ĐT. 
- Khi KT, CQ KGCC bị xuống cấp, hư hỏng trước thời hạn 
quy định bảo trì, chính quyền ĐT hoặc cơ quan được ủy quyền 
có trách nhiệm thông báo và chỉ đạo cơ quan quản lý công 
trình kịp thời khắc phục, sửa chữa. 

Hạng C Nội dung Yêu cầu 
- KGCC cấp  
khu vực hoặc 
cấp khu ở  
 
 
- Trong khu 
vực bảo tồn 

 
 

Quản lý  
Kiến trúc, 
cảnh quan 

- Phù hợp với QHC, QHPK, QHCT, TKĐT được duyệt  
-  Đưa nội dung quản lý KT, CQ KGCC vào quy chế quản lý 
quy hoạch, kiến trúc  
- Quy định chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng trong khu 
vực quanh KGCC.  
- Đề xuất chiều cao cho phép đối với các công trình xây dựng 
quanh KGCC với mục tiêu nâng cao giá trị kiến trúc, cảnh 
quan KGCC. 
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    3.4.3.2. Giải pháp quản lý cải tạo, chỉnh trang  

     Tuân thủ các nội dung QHC, QHPK, QHCT, TKĐT đã được duyệt. Tuân thủ theo các 

quy chế, quy định quản lý đã có trong khu vực. Cần bổ sung các TKĐT để làm cơ sở cải 

tạo, chỉnh trang kiến trúc, cảnh quan KGCC khu NĐLS. Nghiên cứu thiết kế theo hướng 

đô thị phát triển bền vững, tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. 

Việc cải tạo sửa chữa, xây dựng mới cần kiểm soát chặt chẽ không để bộ phận công 

trình xây dựng vi phạm chỉ giới đường đỏ, phải thực hiện nghiêm qui định tại hồ sơ cấp 

phép xây dựng, tuân thủ quy chế, quy định quản lý quy hoạch, kiến trúc do Sở Quy hoạch 

– Kiến trúc và UBND Quận thống nhất ban hành. 

Một số khu vực trong NĐLS có quy chế, quy định quản lý riêng, chỉnh trang cải tạo kiến 

trúc, cảnh quan KGCC phải tuân thủ các yêu cầu về tạo kiến trúc, cảnh quan đô thị nói 

chung đã được đề ra theo quy chế, quy định. KGCC tại các phân vùng khác nhau, phải tuân 

theo yêu cầu về quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC đã xác định trong phân vùng đó. Các 

nội dung yêu cầu tại TKĐT cụ thể như sau: 

- Tuân thủ chức năng sử dụng đất tại QHCT được duyệt 

- Tuân thủ quy định mật độ xây dựng từng ô đất phù hợp quy chuẩn xây dựng Việt Nam  

hoặc khu vực 
cũ  
 
 
- Có giá trị 
trung bình về 
kiến trúc, 
cảnh quan 
 
 
- Thu hút 
người sử 
dụng mức độ 
khá  
 

 
Bảo tồn 

 
 

 

- Giữ gìn, phát huy giá trị đặc trưng của KT, CQ vốn có của 
KGCC 
- Bảo tồn không gian, cảnh quan, cây xanh, mặt nước xung 
quanh 
- Tuân thủ các quy định pháp luật về di sản văn hóa đô thị 

Đầu tư,  
xây dựng 

 

- Quản lý chặt chẽ các nguồn đầu tư cũng như qui trình đầu tư  
- Thành phố phân công quản lý đầu tư, xây dựng các KGCC     
- Kêu gọi các thành phần xã hội tham gia vào đầu tư 

 
 
 

Khai thác, 
sử dụng 

- UBND quận chỉ đạo, giao cho UBND phường chủ quản 
quản lý 
- Quy định quy trình, thời hạn duy tu, bảo trì KT, CQ KGCC 
theo quy định pháp luật về xây dựng, đảm bảo an toàn trong 
sử dụng và duy trì mỹ quan đô thị  
- Khi KT, CQ KGCC bị xuống cấp, hư hỏng trước thời hạn 
quy định bảo trì, chính quyền hoặc cơ quan được ủy quyền có 
trách nhiệm thông báo và chỉ đạo chủ sở hữu hoặc người đang 
sử dụng, cơ quan quản lý công trình kịp thời khắc phục, sửa 
chữa. 
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   * Kiến trúc:  

- Các vật thể kiến trúc bên trong KGCC phải đảm bảo sự hài hoà về hình thức, tỉ lệ, vật liệu 

và màu sắc tạo được cảm nhận đúng theo chức năng của KGCC, tạo sự thoải mái, an toàn, 

tiện nghi cho người sử dụng. 

- Kiến trúc công trình trong khu vực xung quanh KGCC: Xác định chiều cao công trình đặc 

trưng để đề xuất phù hợp với kiến trúc, cảnh quan khu vực và tuân theo quy chế quản lý 

công trình cao tầng khu vực nội đô lịch sử (Chiều cao công trình xây mới khu phố cổ: lớp 

ngoài 3 tầng/12m; lớp trong 4 tầng/16m; khu vực ven song Hồng 7 tầng/28m; khu phố cũ 

là 4-6 tầng/16-22m); Quy định màu sắc, vật liệu hoàn thiện công trình; Quy định các bộ 

phận nhô ra của công trình 

-  Quy định kích thước, vị trí biển quảng cáo 

   * Cảnh quan: Thiết kế, đầu tư, chăm sóc, quản lý cây xanh, mặt nước phù hợp yêu cầu 

sử dụng, cải tạo vi khí hậu, đóng góp cảnh quan cho KGCC; Trồng cây cần nghiên cứu 

tham khảo kịch bản ứng phó với biến đổi khí hậu, tính toán phù hợp với tỉ lệ nước chảy bề 

mặt, thẩm thấu, bay hơi tại các khu vực khác nhau;   

   * HTKT gồm: Các đường dây cáp, cấp nước trong khu vực KGCC; Vật liệu lát vỉa hè, 

bó vỉa, có thiết kế thuận tiện cho người tàn tật; Chiếu sáng đô thị; Cây xanh  

- Tổ chức giao thông: đảm bảo liên hoàn hệ thống giao thông, phân công, phân cấp theo 

nguyên tắc một đầu mối quản lý cả giao thông và hạ tang kỹ thuật liên quan. Mọi hoạt động 

cải thiện hạ tang giao thông không được phép làm giảm các diện tích cây xanh. 

- Bãi đỗ, nơi để xe, giao thông tĩnh: 

+ Các điểm bãi đỗ xe, nơi để xe được bố trí theo đồ án quy hoạch, gắn kết với các tuyến 

giao thông công cộng trong khu vực, đường vành đai; có khoảng cách phù hợp nhu cầu đi 

bộ đến các khu vực công cộng. Tổ chức, bổ sung các điểm, bãi đỗ xe không gian ngầm của 

quảng trường, khoảng lưu không đường bộ.  

+ Các công trình xây dựng mới: phải bố trí không gian để xe của công trình đó theo đúng 

tiêu chuẩn 

+ Các bến xe bus được bố trí theo đúng quy hoạch điểm đỗ xe, dễ quan sát, thuận tiện giao 
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thông, gần nơi tập trung đông người và đảm bảo mỹ quan. Có bản đồ hướng dẫn khuyến 

khích kết hợp với giới thiệu các nội dung du lịch. 

+ Vỉa hè, bó vỉa: trước mắt giữ nguyên vật liệu, cách thức ốp lát bề mặt vỉa hè. Lên kế 

hoạch cải thiện tăng diện tích cây xanh trên vỉa hè, lát đá viên tự nhiên các KGCC  

- Với các hoạt động cải tạo, chỉnh trang phải tuân thủ các quy định về môi trường. Trong 

quá trình thi công, xây dựng phải có biện pháp đảm bảo an toàn, trật tự công cộng, vệ sinh 

xung quanh khu vực thi công.  

- Đường sắt đô thị  

+ Các tuyến đường sắt đô thị phải xây dựng theo QHC  

+ Đối với KGCC nằm trong khu vực hành lang an toàn tuyến đường sắt nổi hoặc ngầm, 

phải đảm bảo tuân thủ theo qui định về hành lang bảo vệ an toàn của đường sắt theo quy 

định. 

+ Với các ga đường sắt tiếp giáp hoặc nằm trong phạm vi KGCC, việc bố trí các lối lên 

xuống ga, cửa kỹ thuật phải đảm bảo hạn chế tối đa phạm vi chiếm dụng đất, được bố trí 

tại các lô đất sử dụng công cộng tiếp giáp, thiết kế kiến trúc các lối lên xuống có hình thức 

phù hợp. 

+ Tổ chức đồng bộ các loại phương tiện, điểm dừng đỗ xe buýt, taxi để trung chuyển hành 

khách, tổ chức quảng trường giao thông, làn đi bộ, khuyến khích kết nối nhà ga với tổ hợp 

dịch vụ công cộng. 

   3.4.3.3. Giải pháp quản lý xây dựng mới  

     Theo QHC xây dựng thủ đô Hà Nội, giai đoạn sắp tới sẽ triển khai di dời một số cơ sở 

sản xuất, trụ sở hành chính, dành quĩ đất phát triển KGCC. Bên cạnh đó, tại các khu vực 

xây dựng lại phải đảm bảo ưu tiên đất cho phát triển, xây dựng mới các KGCC. Đối với 

việc xây dựng mới KGCC trong khu NĐLS, cần nâng cao vai trò và quyền hạn cho các cấp 

chính quyền từ địa phương tới trung ương; tăng cường phân cấp quản lý đầu tư xây dựng 

các KGCC. 

     Thiết kế kiến trúc, cảnh quan KGCC tuân thủ các đồ án QHC, QHPK, QHCT, TKĐT 

đã được duyệt. Tuân thủ theo các quy chế, quy định quản lý đã có trong khu vực. Nghiên 
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cứu thiết kế theo hướng đô thị phát triển bền vững, tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện 

hành về kiến trúc, cảnh quan KGCC.  

3.4.3.4. Giải pháp quản lý khai thác, sử dụng  

Để khai thác KGCC đạt hiệu quả cao theo định hướng QHC của Thành phố cần phải tổ 

chức quản lý khai thác KGCC tuân thủ theo các đồ án, quy chế, quy định đã ban hành. 

Trong quá trình vận hành cần đảm bảo phục vụ cho mọi đối tượng sử dụng, đặc biệt quan 

tâm đến nhóm đối tượng yếu thế (trẻ em, người già và người tàn tật). Đây là nhóm đối 

tượng nhạy cảm, cần được quan tâm phục vụ và đảm bảo quyền lợi đặc biệt trong chính 

sách quản lý KGCC. Thông qua kết quả điều tra XHH, xác định được 3 yêu cầu chính trong 

khai thác, sử dụng đạt được tính an toàn, tính hiệu quả, tính linh hoạt, đa dạng của KGCC. 

Tính an toàn: không gian an toàn, khả năng tiếp cận dễ dàng đối với các nhóm đối tượng 

sử dụng như giao thông thuận tiện, chiếu sáng đảm bảo không có góc tối, góc khuất; không 

gian chức năng đáp ứng nhu cầu tâm sinh lý phù hợp với các đối tượng sử dụng; Lập chính 

sách ưu tiên cho nhóm đối tượng ưu tiên trong quá trình sử dụng các tiện ích, các khu chức 

năng nói riêng và KGCC nói chung như thời gian, hạng mục cho phép sử dụng. � 

Tính hiệu quả: Để khai thác hiệu quả các KGCC cần đảm bảo khả năng tiếp cận, kết nối 

không gian, đáp ứng nhu cầu sử dụng. Điều này thể hiện ở khía cạnh: khả năng đi bộ (bán 

kính phục vụ của KGCC), khả năng tiếp cận dễ dàng đối với người khuyết tật, khả năng dễ 

dàng tham gia vào các hoạt động của KGCC. Kết quả khảo sát XHH cho thấy khoảng cách 

từ nhà đến KGCC ảnh hưởng lớn đến việc người sử dụng quyết định có nên đến hay không. 

KGCC ở càng xa và khó tiếp cận thì mọi người càng ít có khả năng đến sử dụng KGCC đó. 

Do vậy, KGCC phải dễ dàng tiếp cận, dễ sử dụng và có đủ các tiện ích phục vụ cho nhu 

cầu của cộng đồng; KGCC gần với các công trình quan trọng khác của cộng đồng như 

trường học, thư viện, trung tâm cộng đồng cần được khai thác hiệu quả hơn; Cần tăng sự 

liên kết giữa các KGCC và các khu dân cư bằng hệ thống giao thông thông minh.  

Tính linh hoạt, đa dạng: Khả năng thích nghi (đáp ứng với những thay đổi về văn hóa, 

thói quen giải trí, lối sống có thể ảnh hưởng đến cách thức sử dụng KGCC và cách phát 

triển). Vì vậy để nâng cao giá trị khai thác KGCC trong quá trình sử dụng cần đảm bảo: 
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Thích nghi với việc sử dụng quanh năm: đảm bảo các khu chức năng có khả năng sử dụng 

được quanh năm, với các không gian phù hợp với mọi thay đổi về môi trường, thời gian sử 

dụng; Thích nghi với sự thay đổi về mật độ sử dụng: đáp ứng với sự thay đổi về mật độ sử 

dụng (ngày thường, cuối tuần, ngày lễ hội, hoặc theo các khoảng thời gian trong ngày). � 

Các phương án phát triển KGCC hiện có có thể đáp ứng các thay đổi mới: các chính 

sách thiết kế phải đảm bảo có tính dự báo nhằm đáp ứng các nhu cầu phát triển, nhu cầu sử 

dụng trong tương lai. Đảm bảo tính đa dạng của KGCC: Đảm bảo đáp ứng đa dạng nhu cầu 

và khả năng của người sử dụng (người tàn tật, cũng như các nhóm lứa tuổi, giới tính, nghề 

nghiệp khác nhau). Sự đa dạng này thể hiện ở vị trí KGCC; ở cấu trúc chức năng (nhiều 

không gian chức năng phục vụ khác nhau) đa dạng ở các loại hình vui chơi giải trí; trong 

nhà, hay ngoài trời, các trò chơi mang tính hiện đại hay dân gian. Đa dạng trong các hoạt 

động nghỉ ngơi, hay các hoạt động văn hóa, giáo dục, khoa học. Phong phú trong hình thức 

thiết kế, sử dụng linh hoạt các phong cách, linh hoạt trong cách sử dụng vật liệu. 

Chính quyền đô thị cần quy định quy trình, thời hạn duy tu, bảo trì kiến trúc, cảnh quan 

KGCC theo quy định pháp luật về xây dựng, đảm bảo an toàn trong sử dụng và duy trì mỹ 

quan đô thị. Nếu KGCC bị xuống cấp, hư hỏng trước thời hạn quy định bảo trì, chính quyền 

đô thị hoặc cơ quan được ủy quyền có trách nhiệm thông báo và chỉ đạo chủ sở hữu hoặc 

người đang sử dụng, cơ quan quản lý công trình kịp thời khắc phục, sửa chữa. 

Các nội dung kiểm soát hình ảnh kiến trúc, cảnh quan KGCC khu NĐLS: 

Đồ án QHC xác định các QHPK không chỉ theo đơn vị hành chính mà được mở rộng 

theo đặc điểm, tính chất khu vực nhằm kiểm soát, kết nối kiến trúc, cảnh quan chung của 

các địa bàn cũng như định hướng các khu vực trung tâm để tạo dựng tuyến cảnh quan. Các 

quy định kèm theo đồ án QHC cũng xác định rõ quy định về không gian, quy mô tầng cao, 

kiến trúc công trình trong đó bao gồm kiến trúc, cảnh quan KGCC khu NĐLS 

Kiến trúc KGCC: Quản lý các vật thể kiến trúc trong KGCC, các tuyến phố tiếp giáp 

KGCC: Các vật thể kiến trúc bên trong KGCC phải đảm bảo sự hài hoà về hình thức, tỉ lệ, 

vật liệu và màu sắc tạo được cảm nhận đúng theo chức năng của KGCC, tạo sự thoải mái, 

an toàn, tiện nghi cho người sử dụng; Kiến trúc công trình trong khu vực xung quanh 
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KGCC: Xác định chiều cao công trình đặc trưng để đề xuất phù hợp với kiến trúc, cảnh 

quan khu vực và tuân theo quy chế quản lý công trình cao tầng khu NĐLS. 

Cảnh quan KGCC: 

Quản lý cây xanh: Thiết kế, đầu tư, chăm sóc, quản lý cây xanh đô thị phù hợp với yêu cầu 

sử dụng, cải tạo vi khí hậu, đóng góp cảnh quan cho KGCC; Trồng cây cần nghiên cứu 

tham khảo kịch bản ứng phó với biến đổi khí hậu, tính toán phù hợp với tỉ lệ nước chảy bề 

mặt, thẩm thấu, bay hơi tại các khu vực khác nhau;  Quản lý, duy tu, bảo dưỡng cây cần 

phải phân cấp trách nhiệm rõ rang, xây dựng các kế hoạch thực hiện phù hợp với các hoạt 

động sinh hoạt, vui chơi của người dân tại KGCC và yếu tố khí hậu khu vực. 

Quản lý biển bảng quảng cáo, tiện ích đô thị: Bố trí các biển quảng cáo, bản đồ hướng dẫn 

du lịch có thể kết hợp cụm, nhóm với các máy rút tiền ATM, ca bin điện thoại tại KGCC, 

bến đỗ xe buýt, cửa nhà ga, tường kỹ thuật đường sắt đô thị. Vị trí các thiết bị này cần ở 

nơi an toàn, thống nhất kiểu dáng, phù hợp cảnh quan KGCC; Đầu tư và phân cấp quản lý 

các trang thiết bị đường phố như nhà chờ xe buýt, điểm báo dừng xe buýt, thùng rác, nắp 

bảo vệ cây, vỉa hè dốc cho người tàn tật, dốc lên hè, thiết kế dải cây xanh trên hè, đèn 

đường, ghế nghỉ. 

Quản lý cấp điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc: Để quản lý hệ thống cấp điện, chiếu sáng, 

thông tin liên lạc đồng bộ, thống nhất, cần thực hiện những vẫn đề sau: Hạ ngầm hệ thống 

cấp điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc trong các tuy-nel, hào cáp, bổ sung hệ thống chiếu 

sáng lễ hội tại các tuyến phố chính, các tuyến phố thương mại, dịch vụ trong khu vực; Hệ 

thống cấp điện: Cải tạo trạm biến áp được đặt trên các cột, theo hướng tổ chức mới các trạm 

biến áp hạ thế kín hoặc ngầm, tại các vị trí không ảnh hưởng đến người đi bộ, người đang 

đến vui chơi, nghỉ ngơi tại KGCC, đảm bảo khối tích chiếm chỗ nhỏ nhất; Hệ thống chiếu 

sang: Có lộ trình cải tạo phù hợp không gian, thống nhất quy cách, kiểu dáng kỹ thuật đảm 

bảo ánh sáng theo quy định, tiết kiệm năng lượng; Cột đèn chiếu sáng cần có các mẫu riêng 

cho từng khu vực KGCC phù hợp cảnh quan, tiết kệm năng lượng, an toàn; Hệ thống thông 

tin liên lạc: sắp xếp ngăn nắp các hộp kỹ thuật điện - thông tin liên lạc, thiết bị thu phát tín 
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hiệu như ăng ten, dàn, cột, parabol, BTS, các thiết bị kỹ thuật phải được bố trí phía sau mái 

dốc hay trên mái bằng và không được nhìn thấy từ các địa điểm KGCC. 

3.4.4. Tổ chức bộ máy và trách nhiệm quản lý nhà nước về quản lý kiến trúc, cảnh 

quan không gian công cộng tại Hà Nội 

   1) Chính quyền Thành phố Hà Nội: Cần tổ chức một đơn vị thống nhất nhằm quản lý 

tổng hợp các nội dung quy hoạch không gian, sử dụng đất, cây xanh đô thị để tránh sự 

chồng chéo trong công tác quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng.  

   2) Chính quyền Quận: Ban hành các văn bản quản lý để giám sát hoạt động xây dựng 

(từ lập, điều chỉnh quy hoạch, ban hành qui chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đến cấp phép, 

xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng) theo thẩm quyền và qui định 

của pháp luật. Hiện nay, giai đoạn trước mắt chính quyền cấp Quận có thể cụ thể hóa các 

quy hoạch và văn bản pháp lý liên quan trở thành quy định quản lý quy hoạch, kiến trúc 

cấp quận để tạo thêm công cụ quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC khu NĐLS. 

   3) Chính quyền Phường: Tham gia quản lý khai thác, sử dụng vườn hoa, công viên trên 

địa bàn vì UBND phường là cơ quan thực sự đang quản lý các công viên, vườn hoa, sân 

chơi, những KGCC rất quan trọng trong đời sống cư dân đô thị. Cấp phường tham gia công 

tác này sẽ giúp sự phối hợp làm việc và thông tin giữa các cơ quan liên quan với các cấp 

chính quyền cải thiện tốt hơn. 

   4) Ban quản lý chỉnh trang đô thị Hà Nội: Ban Quản lý chỉnh trang đô thị Hà Nội hiện 

thuộc Sở xây dựng Hà Nội (từ 2013), có nhiệm vụ cải tạo, chỉnh trang các khu vực nội 

thành, duy tu, cải tạo, chỉnh trang kiến trúc các công trình mặt phố, tuyến phố, khu dân cư, 

quảng trường, các công trình HTKT, HTXH, môi trường theo danh mục kế hoạch hàng năm 

UBND Thành phố giao. Với vai trò quan trọng của các KGCC khu NĐLS nói riêng, thành 

phố Hà Nội nói chung, NCS đề xuất bổ sung Tổ quản lý KGCC thuộc Ban quản lý chỉnh 

trang đô thị Hà Nội, Tổ quản lý KGCC sẽ đảm nhận các trách nhiệm: 

- Tham mưu cho thành phố về công tác nghiên cứu, đề xuất kế hoạch quản lý, bảo tồn, 

phát triển các KGCC khu NĐLS;  
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- Ứng dụng khoa học công nghệ, phối hợp với các bên liên quan xây dựng bản đồ các 

KGCC, hồ sơ khoa học để làm cơ sở lập quy định quản lý các KGCC khu NĐLS thành phố 

Hà Nội (trong đó có nội dung quản lý kiến trúc, cảnh quan). Tiến tới có thể xây dựng phần 

mềm quản lý tích hợp các thông tin tổng hợp về KGCC trong NĐLS nói riêng và toàn thành 

phố Hà Nội nói chung. Phần mềm có thể được tương tác linh hoạt, cập nhật và phản hồi 

qua nhiều kênh từ chính quyền, nhà quản lý, nhà nghiên cứu và người dân.  

- Phối hợp theo dõi, báo cáo các cấp, ngành liên quan và tham gia xử lý các trường hợp 

vi phạm KGCC khu NĐLS  

- Hợp tác với các đối tác công tư gồm Chính quyền, Cộng đồng, Nhà nghiên cứu, Doanh 

nghiệp để thực hiện các nội dung quản lý KGCC quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC từ 

quản lý bảo vệ các KGCC có giá trị, quản lý cải tạo, chỉnh trang, quản lý xây mới và quản 

lý khai thác sử dụng KGCC.Công tác quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC là một nội dung 

QLĐT cần sự phối hợp của nhiều cấp, ngành, cần dựa trên thực tế bộ máy hiện nay và điều 

chỉnh cho phù hợp. Tuân thủ nguyên tắc trên, Luận án đề xuất mô hình quản lý kiến trúc, 

cảnh quan KGCC nhiều cấp tại Hà Nội được thể hiện qua sơ đồ 3.10. 

Sơ đồ 3.2. Mô hình quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC nhiều cấp 

 



 

	

127 

 

Sơ đồ 3.3. Mô hình hợp tác Tổ quản lý KGCC - Ban quản lý chỉnh trang đô thị Hà Nội 

 
3.4.5. Giải pháp quản lý có sự tham gia của cộng đồng  

   1) Cộng đồng giám sát việc quản lý quy hoạch, kiến trúc KGCC: Đại diện của cộng 

đồng dân cư hoặc cá nhân được quyền: giám sát các hoạt động của chính quyền đô thị, của 

tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định pháp luật về xây dựng, quản lý quy 

hoạch, kiến trúc đô thị; Phản ảnh các hành vi vi phạm quy định quản lý quy hoạch, kiến 

trúc đô thị trong khu vực với chính quyền đô thị trực tiếp quản lý. Chính quyền đô thị có 

trách nhiệm nghiên cứu, xem xét, tiếp thu và phản hồi các ý kiến giám sát của cộng đồng. 

Cơ chế cộng đồng giám sát sẽ giúp cho thông tin kịp thời về chất lượng hoat động quản lý 

kiến trúc, cảnh quan KGCC thông qua đường dây nóng, hòm thư hoặc hiện đại hơn là chính 

phủ điện tử có kênh tương tác với người dân. 

   2) Cộng đồng giám sử dụng đất KGCC: Thực tế hiện nay, để đầu tư và khai thác sử 

dụng các KGCC của Hà Nội không thể chỉ trông đợi vào ngân sách của thành phố, cần các 

chính sách mở, kêu gọi sự tham gia đầu tư của nhiều thành phần kinh tế (PPP). Tuy nhiên, 

quá trình này đòi hỏi sự quản lý rất chặt chẽ, đặc biệt quản lý sử dụng đất để tránh hiện 

tượng chuyển đổi mục đích sử dụng đất không đúng với quy hoạch dẫn đến tư nhân hoá 

các KGCC.Với công tác quản lý sử dụng đất KGCC trên địa bàn Hà Nội nói chung, khu 

NĐLS nói riêng, cộng đồng đô thị tham gia với tư cách là bên giám sát để đảm bảo lợi ích 

của các thành phần tham gia trong đô thị. 
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   3) Cộng đồng tham gia vào quản lý khai thác, sử dụng KGCC: Cộng đồng là một 

trong những nhân tố quan trọng trong quản lý, duy trì và phát triển KGCC. Việc quản lý 

KGCC có sự tham gia của cộng đồng tốt sẽ mang lại hiệu quả rõ rệt; giảm hiện tượng phá 

hoại, giảm nguy cơ tội phạm, bạo lực. Bởi đó là không gian dễ dàng được quan sát bởi mọi 

người, hơn nữa nếu các không gian chức năng trong KGCC tạo được cảm giác gắn bó gần 

gũi người sử dụng sẽ khiến họ tự nguyện có trách nhiệm với những không gian đó, chính 

là sự bảo vệ tương hỗ. Để phát huy tốt sự tham gia của cộng đồng trong quá trình quản lý 

thực hiện những chính sách như sau:  

Tuyên truyền, vận động, phổ biến, đào tạo nâng cao năng lực và khả năng nhận thức của 

người dân về vai trò, tầm quan trọng của KGCC đối với đời sống, cũng như những quyền 

lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của họ đối với KGCC. Gắn trách nhiệm và quyền lợi của cộng 

đồng trong công tác quản lý quy hoạch bằng các hình thức huy động cộng đồng góp vốn 

xây dựng, các hình thức tự quản, các đoàn thể tham gia quản lý. 

Thiết lập ban đại diện cộng đồng (đại điện cho cộng đồng trong các hoạt động quy hoạch 

xây dựng có liên quan tới quyền lợi của cộng đồng) thanh gia giám sát xây dựng theo quy 

hoạch (giúp phát hiện những việc làm sai trái, xâm hại đến lợi ích cộng đồng, những tác 

động tiêu cực của dự án đến môi trường sống của cộng đồng trong quá trình thực hiện đầu 

tư xây dựng, vận hành dự án, theo dõi, đánh giá hiệu quả đầu tư của dự án) � 

Thực hiện điều tra xã hội học nhằm khuyến khích cộng đồng tham gia đóng góp ý kiến 

cho công tác xây dựng, quản lý (ý kiến đánh giá về thực trạng, chất lượng môi trường sống, 

hoạt động giao tiếp, nghỉ ngơi, vui chơi giải trí, hoạt động thể dục thể thao; nhu cầu nguyện 

vọng về các hoạt động trong KGCC)  

Thành phố kêu gọi theo hướng nhà nước và nhân dân cùng làm: Các công trình xây 

dựng của các hộ dân quanh KGCC, vận động nhân dân tự sơn sửa chỉnh trang bề mặt công 

trình tông màu sắc thống nhất, tránh màu sắc phản cảm qui định người dân dỡ bỏ mái che, 

mái vẩy sai qui định, thực hiện theo mẫu thiết kế cùng một bố cục và mô đun điển hình; 

Thành phố hỗ trợ kinh phí triển khai làm bộ biển hiệu, biển quảng cáo cho các hộ dân đang 

kinh doanh theo thiết kế được duyệt. 
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3.5. Áp dụng thí điểm quản lý kiến trúc, cảnh quan Vườn hoa Vạn Xuân – phường 

Quán Thánh – Quận Ba Đình - Thành phố Hà Nội  

   3.5.1. Vị trí và đặc điểm hiện trạng  

1) Lý do lựa chọn: 

Đặc thù của khu vực: Theo QHC, vườn hoa Vạn Xuân nằm trong phân khu H1-2, là khu 

đô thị hiện hữu cải tạo chỉnh trang, có mật độ dân cư cao, không còn quĩ đất phát triển, các 

chỉ tiêu về HTXH, HTKT còn thiếu, chưa đáp ứng được nhu cầu địa phương và QCXDVN. 

Đối với hệ thống HTXH cấp thành phố, chỉ tiêu đất cây xanh đô thị trung bình khoảng 1,71 

m2/người còn thiếu so với quy chuẩn và phân bố không đồng đều. Đối với đất cây xanh 

đơn vị ở, chỉ tiêu hiện trạng đất cây xanh trung bình toàn phân khu chỉ đạt 0,01 m2/người,  

chủ yếu tập trung ở một vài khu vực nhỏ lẻ, chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng của người 

dân trong khu vực. Đặc điểm kiến trúc, cảnh quan đặc trưng toàn phân khu phong phú về 

loại hình từ các di sản kiến trúc: Hoàng thành, Nhà thờ Cửa Bắc, các hồ nước tự nhiên: Hồ 

Tây, hồ Trúc Bạch; các công viên, vườn hoa, cây xanh. 

Tạo bản sắc cho đô thị: Với vị trí đặc biệt, vườn hoa Vạn Xuân là một KGCC có đặc trưng 

mang tính kết nối tuyến di sản Hoàng thành Thăng Long, Ô Quan Chưởng, cầu Long Biên, 

hồ Gươm, tạo ra hình ảnh đô thị thành một thể thống nhất, hài hoà từ cảnh quan nhân tạo 

tới cảnh quan thiên nhiên. Lưu lượng người tham gia giao thông và lượng khách du lịch đi 

qua địa điểm này rất cao nên ấn tượng về tuyến kiến trúc, cảnh quan sẽ lan toả.  

Vai trò kiến trúc, cảnh quan: Vườn hoa Vạn Xuân nằm trong phường Quán Thánh, nơi có 

nhiều tuyến đường chính đô thị như Phan Đình Phùng, Hàng Đậu đi qua. Là khu vực giáp 

ranh giữa khu phố cổ, Hoàng thành và tuyến đường đê Trần Nhật Duật. Vì vậy, vườn hoa 

Vạn Xuân tuy có quy mô không lớn nhưng vai trò của nó trong khu vực lại rất quan trọng. 

Kiến trúc, cảnh quan vườn hoa sẽ ảnh hưởng lớn đến kiến trúc, cảnh quan chung của cả khu 

vực vì nó tiếp giáp với nhiều hướng giao thông.  

Vai trò phục vụ hoạt động công cộng cho cộng đồng: Phường Quán Thánh, phường 

Nguyễn Trung Trực có tổng dân số gần 2 vạn dân nhưng trên địa bàn cả hai phường này 

chỉ có một KGCC là vườn hoa Vạn Xuân. Vì vậy, nhu cầu sử dụng của cư dân với vườn 
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hoa này rất cao. Quanh vườn hoa Vạn Xuân, một số công trình công cộng cũng tập trung 

khá dày đặc. Đặc điểm này dẫn đến tần suất sử dụng vườn hoa sẽ tăng lên. Các công trình 

công cộng quanh vườn hoa: Bệnh viện đa khoa Hoè Nhai (110m); Bệnh viện Hồng Ngọc 

(350m); Toà soạn báo Quân đội nhân dân (30m); Đài truyền hình Quân đội (32m) 

2) Vị trí, giới hạn khu 

đất: Vườn hoa Vạn Xuân 

thuộc phường Quán 

Thánh, Quận Ba Đình, 

tiếp giáp quận Hoàn 

Kiếm. Quy mô diện tích: 

7941m2. Là điểm giao 

cắt của 7 tuyến đường 

Quán Thành, Hoè Nhai, 

Phan Đình Phùng, Lý 

Nam Đế, Phùng Hưng, 

Hàng Cót, Hàng Đậu.  

 

  

                                                      Hình 3.15. Vị trí vườn hoa Vạn Xuân 

 
Hình 3.16. Mặt bằng tổng thể vườn hoa Vạn Xuân 
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Hình 3.17. Các kiến trúc điển hình gần khu vực vườn hoa Vạn Xuân 

3) Hiện trạng kiến trúc, cảnh quan 

a.Kiến trúc 

- Kiến trúc các tuyến phố bao quanh vườn hoa Vạn Xuân: Hình thức kiến trúc khá phong 

phú, chủ yếu là dạng nhà phố, tầng 1 thường để kinh doanh. (Phụ lục 3: Bảng thống kê các 

loại hình kinh doanh và lưu lượng xe). Chiều cao của công trình hiện trạng: Hmax30m; 

Hmin6m. 

 
Hình 3.18. Mặt đứng tuyến phố Quán Thánh 

 
Hình 3.19. Mặt đứng tuyến phố Phan Đình Phùng 

 
Hình 3.20. Mặt đứng tuyến phố Hàng Than, Hàng Đậu, Hoè Nhai 

- Kiến trúc trong vườn hoa: Tượng đài Quyết Tử: được xây dựng thành một khối thống 

nhất; cao 9.7 m; đúc bằng chất liệu đá xanh Thanh Hóa. Đài phun nước đường kính 7.2m, 

ốp viền đá xanh, với 10 vòi phun trung tâm và các vòi phun xung quanh; Đường dạo, vỉa 

hè lát gạch gốm đỏ. 
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Hình 3.21. Kiến trúc, cảnh quan Vườn hoa Vạn Xuân 

b.Cảnh quan: Cây vỉa hè là cây trưởng thành, có bóng mát; Cây vườn hoa thiếu tổ chức, nhiều 

vị trí không phù hợp, cản trở người đi dạo vì cây thấp, mới trồng,chưa có tán, có hiện tượng gãy 

cành; Thảm hoa cỏ Nhật diện tích tổng 1700m2, không được cắt tỉa. 

c.Tiện ích: Bảng nội quy bị gạch xoá, vị trí khuất, không dễ nhận ra; Rào chắn tại các lối vào 

không thẩm mỹ; Không có ghế đá; đèn chiếu sáng hư hỏng nhiều; Đèn dẫn hướng hư hỏng toàn 

bộ; Biển tên cây bi mất, hư hỏng nhiều; Thùng rác ít, Không có nắp đậy; WC công cộng xuống 

cấp, lụp xụp, gây ô nhiễm không khí, ảnh hưởng mỹ quan ĐT. 

d. Hạ tầng kỹ thuật: Bãi xe lộn xộn, không có quản lý; Tập trung nhiều trạm biến áp của khu 

vực, thiếu an toàn, mất thẩm mỹ; Tủ điện nằm rải rác, hình thức xấu; Nhiều nắp cống vỡ, hình thức 

xấu, không an toàn. 

 
Hình 3.22. Hạ tầng kỹ thuật vườn hoa Vạn Xuân 

4) Thực trạng quản lý: Theo Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND về quy định phân cấp 

QLNN một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội, Vạn Xuân 

là vườn hoa khu vực, trực tiếp được quản lý của cấp Quận. Tuy nhiên, theo Quyết định Số: 

1640/2017/QĐ-UBND về phê duyệt danh mục công viên, vườn hoa, cây xanh, thảm cỏ 

thành phố quản lý sau đầu tư, vườn hoa Vạn Xuân lại do thành phố trực tiếp quản lý. Cơ 

cấu tổ chức quản lý vườn hoa cấp thành phố theo Quyết định 19/2010/QĐ-UBND thể hiện 

như sơ đồ 3.12. 
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Sơ đồ 3.4. Vai trò các cơ quan trong quản lý vườn hoa thành phố phụ trách   

 
Thực tế, qua khảo sát, phỏng vấn, nội dung quản lý khai thác, sử dụng vườn hoa Vạn Xuân 

hiện nay khá phức tạp, chồng chéo, có sự tham gia của nhiều cấp ngành nhưng chưa hiệu 

quả.  

Bảng 3.10. Hoạt động quản lý khai thác, sử dụng vườn hoa Vạn Xuân 

Đơn vị Trách nhiệm Hoạt động thực tế Hiệu quả 

Công an phường  
 

Duy trì trật tự 
địa bàn 

Thường xuyên tuần tra, 
nhắc nhở, xử phạt người 
dừng, đỗ xe trái quy 
định; dẹp quán cóc, 
hàng rong 

Vẫn tồn tại nhiều sai phạm như: 
+ Đỗ xe lộn xộn 
+ Bán quán cóc  
+ Cắt tóc vỉa hè  

Đội tự quản 
phường  

Hỗ trợ CA 
phường  

Tuần tra, phát hiện vi 
phạm, xử phạt 

Vẫn tồn tại nhiều sai phạm 

Công ty công viên 
cây xanh Hà Nội – 
Xí nghiệp quản lý 
công viên, vườn 
hoa 

Chăm sóc cây 
xanh,  
mặt nước  

Công nhân đi chăm sóc 
cây, vớt rác trong hồ 
phun nước 

 

Chất lượng cây xanh, mặt nước 
thấp: 
+ Cây gãy cành, cành loà xoà  
+ Thảm cỏ xấu, nhiều rác thải vứt 
bừa bãi  
+Mặt nước bẩn, nhiều rác thải  

Cty chiếu sáng đô 
thị  
Cty thoát nước  
Cty VSMTĐT 

Bảo trì  hệ 
thống chiếu 
sáng, Hạ tầng 
kĩ thuật khác  

Thay bóng đèn, sửa 
chữa hệ thống  
Bổ sung, sửa chữa nắp 
hố ga 
Trạm biến áp  
Vệ sinh môi trường 
 

Hệ thống tiện ích công cộng kém: 
+ Nhiều bóng cháy, hỏng  
+ Ghế đá xuống cấp  
+ Biển bảng thiêú 
+ Thiêú thùng rác, vệ sinh môi 
trường kém  
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4) Kết quả điều tra xã hội học về thực trạng kiến trúc, cảnh quan vườn hoa Vạn Xuân  

Trong phạm vi nghiên cứu, NCS thực hiện điều tra XHH tại Vườn hoa Vạn Xuân. Thông 

qua 2 phương pháp quan sát và phỏng vấn có sử dụng bảng hỏi (Phụ lục 3). Một số kết quả 

điều tra quan trọng được tổng hợp như sau: 

- Giao thông: Lưu lượng xe máy và ô tô vào các giờ cao điểm trong ngày cao hơn nhiều so 

với các khung giờ khác. Tại điểm giao cắt giữa Phan Đình Phùng và Phùng Hưng thường 

xuyên ùn ứ. 

- Hoạt động tại vườn hoa: diễn ra từ 6h sáng đến 22h đêm với nhiều loại hình hoạt động 

phong phú, tập trung chủ yếu khu vực chân tượng đài và đài phun nước. 

- Đối tượng sử dụng: Người đến vui chơi, tụ tập, sử dụng vườn hoa ở mọi lứa tuổi từ thanh 

thiếu niên đến trung niên và các cụ cao niên. 

- Đánh giá chung của người sử dụng về kiến trúc, cảnh quan vườn hoa: chưa đẹp mắt, 

không được bảo trì kịp thời, nhiều nơi xuống cấp.  

- Mong muốn của người sử dụng: Cải tạo, chỉnh trang vườn hoa, tổ chức thêm hoạt động, 

bố trí khu vực để xe, tổ chức phân luồng giao thông giảm ách tắc khu vực. 

3.5.2. Các giải pháp quản lý kiến trúc, cảnh quan vườn hoa Vạn Xuân  

1) Mục tiêu: Đảm bảo phù hợp với các đồ án quy hoạch tại khu vực, tuân thủ các quy chế, 

quy định đã có, luận án xác định mục tiêu quản lý kiến trúc, cảnh quan vườn hoa Vạn Xuân 

nhằm: Bảo tồn không gian, kiến trúc, cảnh quan vườn hoa Vạn Xuân; Tạo cảnh quan chung 

cho khu vực; Nâng cao chất lượng vườn hoa, thu hút người dân đến thăm quan, nghỉ ngơi, 

giải trí; Định hướng cho hoạt động cải tạo, xây mới các công trình kiến trúc trong khu vực.            

2) Nguyên tắc chung quản lý kiến trúc, cảnh quan vườn hoa Vạn Xuân:   

- Theo Bảng phân vùng quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC khu NĐLS thành phố Hà Nội, 

vườn hoa Vạn Xuân thuộc phân vùng 4 “Hồ Trúc Bạch – Hàng Đậu” 

- Theo Bảng xếp hạng KGCC khu NĐLS Hà Nội, vườn hoa Vạn Xuân được xếp hạng B 

- Theo phân loại vườn hoa Vạn Xuân là vườn hoa khu vực  

     Dựa trên việc phân tích đặc điểm của vườn hoa Vạn Xuân như trên, và bảng hướng dẫn 

nguyên tắc quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC khu NĐLS theo phân vùng 4, luận án xác 
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định yêu cầu quản lý kiến trúc, cảnh quan vườn hoa Vạn Xuân như sau: 

- Kế thừa các văn bản quản lý, các nghiên cứu đã ban hành, cập nhật các phương án thi 

tuyển, ý tưởng cho tổ chức kiến trúc, cảnh quan khu vực 

- Bảo tồn diện tích không gian mở, công viên, cây xanh hiện có trong khu vực 

- Khu vực vườn hoa Hàng Đậu: Bảo tồn không gian mở, cây xanh, cảnh quan, vệ sinh môi 

trường vườn hoa Vạn Xuân, tháp nước Hàng Đậu; Chỉnh trang mặt đứng các dãy phố Quán 

Thánh, Hòe Nhai, Hàng Đậu, Phan Đình Phùng, Hàng Than; Nghiên cứu, thúc đẩy đầu tư 

xây dựng dự án bãi để xe ngầm trong khu vực 

     Theo xếp hạng B nguyên tắc quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC theo hạng, luận án xác 

định nguyên tắc chung quản lý kiến trúc, cảnh quan vườn hoa Vạn Xuân theo bảng 3.11. 

Bảng 3.11. Nguyên tắc chung quản lý quản lý kiến trúc, cảnh quan vườn hoa Vạn Xuân 

Nội dung 
quản lý 

Nguyên tắc quản lý 

Kiến trúc, 
cảnh quan  

- Phải phù hợp với QHC, QHPK, QHCT, TKĐT được duyệt 
- Tuân thủ về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng 
- Các phố Hàng Đậu, Phan Đình Phùng không xây dựng công trình cao tầng 
- Các công trình kiến trúc trong khu vực phải đảm bảo tôn trọng kiến trúc chủ thể  

Bảo tồn,  
tôn tạo 

- Tuân thủ các qui định theo Luật Di sản văn hoá với di tích Bốt Hàng Đậu    
- Bảo tồn các diện tích khoảng không gian mở vườn hoa Vạn Xuân, cây xanh, tháp 
nước Hàng Đậu  
- Chỉnh trang mặt đứng các dãy phố Quán Thánh, Hòe Nhai, Hàng Đậu, Phan Đình 
Phùng, Hàng Than cho đồng nhất, phù hợp cảnh quan chung  
- Các công trình xung quanh KGCC khi xây dựng mới, cải tạo, cần phải được qui 
định cụ thể về hình thức kiến trúc, để phát huy được kiến trúc, cảnh quan của vườn 
hoa Vạn Xuân   

Đầu tư,  
xây dựng 

 

- Thực hiện đúng theo các quy định trong đầu tư, xây dựng công  
- Cải tạo nâng cấp vườn hoa phải được phê duyệt và thực hiện theo quy định quản 
lý và đầu tư xây dựng. 
-Tổ chức thi tuyển công khai để lựa chọn phương án cải tạo Vườn hoa Vạn Xuân  

Khai thác, 
sử dụng 

 

- Quận Ba Đình trực tiếp quản lý cần đảm bảo khối lượng, chất lượng được giao  
- Duy trì kiến trúc, tượng đài, các công trình hạ tầng kỹ thuật đảm bảo chất lượng 
- Tuyên truyền trong cộng đồng để nâng cao ý thức trong quá trình sử dụng 
- Kêu gọi sự tham gia của cộng đồng  

3) Giải pháp cụ thể quản lý kiến trúc, cảnh quan vườn hoa Vạn Xuân: Vườn hoa Vạn 

Xuân nằm trong khu vực cải tạo, chỉnh trang, vì vậy cần lập thiết kế đô thị để cải tạo chỉnh 

trang hình ảnh vườn hoa cũng như các kiến trúc xung quanh, đảm bảo chất lượng kiến trúc, 

cảnh quan khu vực. Nghiên cứu thiết kế theo hướng tôn trọng di sản, hài hoà với kiến trúc, 
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cảnh quan xung quanh, đảm bảo phát triển bền vững. 

* Kiểm soát hình ảnh kiến trúc, cảnh quan vườn hoa Vạn Xuân & khu vực xung quanh 

a. Kiến trúc  

- Chiều cao công trình xung quanh khu vực vườn hoa tuân thủ theo Quy chế quản lý quy 

hoạch kiến trúc công trình cao tầng trong khu NĐLS: 

 
Hình 3.23. Ô quy hoạch A4-3 [59] 

- Nghiên cứu xây dựng công trình cao tầng đối với các 
ô đất giáp với đường Yên Phụ đoạn từ nút giao với 
đường Thanh Niên đến nút giao với phố Hàng Bún, trên 
cơ sở đảm bảo tuân thủ nguyên tắc quy định tại Điều 3, 
Điều 6 của Quy chế này, và phải phù hợp cảnh quan khu 
vực phố cũ. 

- Cho phép nghiên cứu xây dựng công trình cao tầng tại 
các ô đất riêng lẻ sau khi di dời cơ sở sản xuất công 
nghiệp trên đường Yên Phụ trong trường hợp tái thiết đô 
thị tuân thủ Điều 10 của Quy chế này. 

- Tuyến phố Hàng Đậu, Phan Đình Phùng: không xây 
dựng công trình cao tầng [59] 
 

- Lấy cao độ bốt nước Hàng Đậu làm độ cao tới hạn toàn khu vực (25m) khi cải tạo và xây 

mới nhằm nhấn mạnh kiến trúc chủ thể Tháp nước Hàng Đậu và Tượng đài Quyết tử (19m). 

- Hình thức kiến trúc đơn giản, hạn chế sử dụng vật liệu kính phản quang, kim loại, màu 

sắc các công trình xung quanh khu vực vườn hoa khi cải tạo chỉnh trang phải đảm bảo sự 

hài hoà, sử dụng các gam màu sáng hoặc trung tính như ghi, trắng, sữa; không sử dụng các 

màu nóng, có độ tương phản cao như đỏ, xanh. 

- Tượng đài: lựa chọn thiết kế thể hiện ý nghĩa, sự trang nghiêm, sử dụng vật liệu tự nhiên, 

kết cấu bền vững đảm bảo sử dụng trên 50 năm. 

- Đài phun nước thiết kế thẩm mỹ, khuyến khích sử dụng công nghệ điều khiển tự động bật 

tắt theo khung giờ, xây dựng phải đồng bộ, hài hòa cảnh quan, môi trường và phù hợp với 

chức năng. 

- Vật liệu lát vỉa hè, bó vỉa là vật liệu tự nhiên, có tính địa phương, kết cấu bền vững như 

đá tự nhiên, đá xanh thanh hoá, loại đá đang được sử dụng lát vỉa hè khu phố cổ, đảm bảo 

sử dụng trên 50 năm. 
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- Độ rộng vỉa hè đảm bảo quy chuẩn, khuyến khích mở rộng, có thiết kế lối lên xuống, tiếp 

cận thuận tiện cho người tàn tật theo tiêu chuẩn. 

- Đường dạo tổ chức hợp lý, thẩm mỹ, vật liệu lát đường dạo là vật liệu tự nhiên, có tính 

địa phương, kết cấu bền vững như đá tự nhiên,đảm bảo sử dụng trên 50 năm. 

b. Cây xanh, mặt nước 

- Cây xanh vỉa hè: Bảo tồn hàng cây vỉa hè vườn hoa, chăm sóc duy trì theo quy chuẩn, tiêu 

chuẩn và pháp luật hiện hành 

- Cây xanh trong vườn hoa được trồng, chăm sóc, duy trì, bảo vệ, phân loại, bố trí theo quy 

hoạch, quy chuẩn, tiêu chuẩn và pháp luật hiện hành. Lựa chọn loại cây có sự phối hợp màu 

sắc hài hòa, sinh động tạo nét đặc trưng riêng cho khu vực đô thị: một số loại cây đang được 

sử dụng phổ biến ở Hà Nội như cây bàng đài loan. Các loại cây bụi, cây có hoa, hương 

thơm nhẹ nhàng như cây chi đại. 

- Lắp đặt hệ thống lọc nước trong đài phun, thay nước thường xuyên đảm bảo mỹ quan 

cũng như vệ sinh môi trường. 

c. Tiện ích đô thị  

- Bến xe bus: Thiết kế phù hợp với cảnh quan chung, có thể nghiên cứu làm mái chờ, chỗ 

ngồi hình thức phù hợp để tăng thêm tiện ích cho người sử dụng khi đến vườn hoa 

- Chòi nghỉ: thiết kế hài hoà, vật liệu thân thiện môi trường 

- Ghế ngồi: Bố trí đủ ghế ngồi, vị trí phù hợp  

- Có tuyến cho người khuyết tật dành tiếp cận dễ dàng 

- Cột đèn chiếu sáng: Bố trí hệ thống chiếu sáng đầy đủ, Chiếu sáng đô thị sử dụng đèn 

LED ánh sáng vàng  

- Biển hiệu, biển chỉ dẫn phải đảm bảo mỹ quan, an toàn, thuận tiện, thống nhất, hài hòa 

với tỷ lệ không gian, kiến trúc và cảnh quan chung 

- Thùng rác bố trí ở các khu vực phù hợp, dễ nhận biết, hình thức đẹp 

- Nhà vệ sinh công cộng: đặt ở vị trí phù hợp, hình thức đẹp, hài hoà với cảnh quan chung  

* Bảo tồn, tôn tạo  

  - Thực hiện theo Luật Di sản trong việc xác định ranh giới khoanh vùng bảo vệ các di tích 
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Tháp nước Hàng Đậu để ngăn chặn việc lấn chiếm, tuyệt đối không cho bán hàng rong hay 

có các hành vi xâm phạm công trình 

-  Đối với các công trình xây dựng quanh khu vực vườn hoa, không được xây dựng đột biến 

về qui mô, không sử dụng màu sắc, vật liệu không phù hợp           

* Giao thông và HTKT khác 

a. Giao thông: Cần thiết phân giai đoạn quản lý đầu tư giao thông cho khu vực để từng 

bước cải thiện các vấn đề tồn tại hướng tới tích hợp giao thông công cộng, giao thông thân 

thiện cho người đi bộ để tiếp cận thuận lợi tới Vườn hoa và các điểm KGCC khác trong 

khu vực. Nội dung đề xuất cho từng giai đoạn tại Bảng 3.10 

Bảng 3.10. Quản lý giao thông khu vực vườn hoa Vạn Xuân theo giai đoạn 

Giai đoạn Nội dung 
Giai đoạn 1. 
 

- Quy hoạch lại diện dích đỗ xe công cộng không vượt quá 20% tổng diện 
tích khuôn viên vườn hoa cho phù hợp, đảm bảo mỹ quan.  
- Cung cấp đường đi bộ, làn xe đạp, tín hiệu ưu tiên xe buýt, làn đường ưu 
tiên xe buýt, xe buýt nhanh (BRT) và hệ thống tàu điện metro dựa trên bản 
đồ các KGCC trong toàn thành phố. 

Giai đoạn 2. 
 

Nghiên cứu phương án xây dựng bãi để xe ngầm trong khu vực theo Chương 
trình xây dựng thêm các bãi đỗ xe công cộng của Thành phố 

Giai đoạn 3 
 

Nghiên cứu Tổ chức tuyến phố đi bộ cuối tuần quanh khu vực từ Tháp nước 
Hàng Đậu, Vườn hoa Hàng Đậu, phố Phan Đình Phùng, Cổng phía Bắc 
Hoàng Thành, Nhà Thờ Cửa Bắc.  

b. Thoát nước: Bố trí hệ thống xử lý nước thải trước khi thải ra hệ thống cống chung khu 

vực; việc xử lý phải đảm bảo tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt 

QCVN 14:2008/BTNMT và các quy định hiện hành liên quan khác. 

c. Cấp điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc, trang thiết bị: Hệ thống cấp điện, chiếu sáng 

thông tin liên lạc phải được bố trí trong các tuy-nel ngầm; Có hệ thống điện chiếu sáng hỗ 

trợ cho đường phố; Khuyến khích chiếu sáng bề mặt vườn hoa; Ưu tiên sử dụng thiết bị tiết 

kiệm năng lượng; 

* Quản lý khai thác, sử dụng: Phân cấp, trao quyền hạn cho chính quyền phường là cơ 

quan thực sự đang quản lý các vườn hoa.   

a) Khai thác, sử dụng:  

* An toàn trong sử dụng: Duy trì chiếu sáng vào các thời điểm trong ngày, theo mùa phù 
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hợp để đảm bảo đủ ánh sáng cho người dân sử dụng. Tạo không gian chức năng đáp ứng 

nhu cầu tâm sinh lý phù hợp với các đối tượng sự dụng. Đặc biệt nhóm yếu thế là người tàn 

tật, người giá, trẻ em. Thiết lập các chính sách ưu tiên dành cho nhóm đối tượng này trong 

quá trình sử dụng các tiện ích, khu chức năng nói riêng và KGCC nói chung.  

* Hiệu quả trong khai thác không gian: Tổ chức quy hoạch lại các không gian hoạt động 

của vườn hoa để có thêm chức năng cho nhiều nhóm đối tượng sử dụng khác nhau dựa trên 

khảo sát các nhu cầu sử dụng, thói quen sử dụng của từng nhóm đối tượng. Đa dạng trong 

các hoạt động nghỉ ngơi, hay các hoạt động về văn hóa, giáo dục, khoa học. Đa dạng phong 

phú trong hình thức thiết kế, sử dụng linh hoạt các phong cách, linh hoạt trong cách sử dụng 

vật liệu. Nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm khai thác công viên một cách hiệu quả.  

b) Duy tu, bảo dưỡng: Quy định quy trình, thời hạn duy tu, bảo trì kiến trúc, cảnh quan 

vườn hoa theo pháp luật xây dựng, đảm bảo an toàn trong sử dụng và duy trì mỹ quan đô 

thị. Khi các hạng mục của vườn hoa bị xuống cấp, hư hỏng trước thời hạn quy định bảo trì, 

các đội tự quản, các cá nhân được phân công giám sát có trách nhiệm thông báo chính 

quyền phường chủ quản báo về các đơn vị liên quan như Công ty công viên cây xanh, Công 

ty chiếu sáng đô thị, Công ty cấp thoát nước, Công ty điện lực kịp thời có phương án khắc 

phục, sửa chữa. 

 Cây cảnh, bồn hoa, thảm cỏ, cây lá mầu phải được chăm sóc, cắt tỉa và xử lý sâu bệnh 

thường xuyên theo đúng quy trình kỹ thuật. Cây cảnh được cắt tỉa theo hình khối phù hợp 

cảnh quan. Các bồn hoa, thảm lá màu, màu sắc phong phú tươi sáng, phối kết màu đẹp, bồn 

hoa đảm bảo 100% hoa và nụ. Thảm cỏ bằng phẳng, xanh tốt quanh năm. 

Bảo trì, sửa chữa thường xuyên và kịp thời các công trình kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật hư 

hỏng xuống cấp. Duy trì tốt hệ thống đèn chiếu sáng đảm bảo bóng sáng 95%. Nạo vét hệ 

thống thoát nước, thu dọn rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường. 

*Sự tham gia của cộng đồng: Tổ chức các buổi họp, workshop nội dung liên quan đến các 

giải pháp tổ chức không gian, kiến truc, cảnh quan vườn hoa, giải pháp quản lý vườn hoa 

mời đại diện người dân 2 phường Quán Thánh và Nguyễn Trung Trực tham gia; Mời đại 

diện người dân 2 phường đóng góp ý kiến vào các phương án quy hoạch, cải tạo vườn hoa.  
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    Lập đường dây nóng cho người dân có thể phản ánh các hành vi vi phạm quy định quản 

lý quy hoạch, kiến trúc trong khu vực với chính quyền đô thị trực tiếp quản lý. Chính quyền 

đô thị có trách nhiệm nghiên cứu, xem xét, tiếp thu và phản hồi các ý kiến giám sát của 

cộng đồng; Các phương tiện truyền thông như loa phường cần giúp nâng cao nhận thức về 

KGCC trong cộng đồng dân cư; Tổ chức các hoạt động dọn dẹp vệ sinh, làm sạch vỉa hè, 

trồng cây các khu vực quanh vườn hoa kêu gọi sự tham gia của người dân.  

       Vườn hoa nếu được đầu tư cải tạo cần được thiết kế nhằm đảm bảo cân bằng chi phí 

vốn đầu tư xây dựng với chi phí vận hành và bảo trì; Xây dựng các chính sách nhằm huy 

động kinh phí từ nhiều nguồn khác nhau: từ ngân sách; từ các thỏa thuận quy hoạch và phát 

triển, từ các nguồn lực xã hội khác; Xây dựng quan hệ đối tác có thể huy động nguồn lực 

để xây dựng và duy trì vườn hoa. Quan hệ đối tác có thể bao gồm chính quyền địa phương, 

người dân địa phương và các tổ chức trong nước và quốc tế cùng hợp tác để phát triển và 

duy trì vườn hoa. Sự hợp tác như vậy có thể mang lại một nguồn lực tuyệt vời bằng cách 

cung cấp các tình nguyện viên, các chuyên gia có chuyên môn và tài liệu. Mặc dù các tình 

nguyện viên và các tổ chức phi lợi nhuận không tài trợ kinh phí nhưng có thể giúp tổ chức 

các sự kiện để tạo các nguồn gây quỹ. ��

- Cần khuyến khích, tạo điều kiện cho các nguồn lực xã hội: Các tổ chức, doanh nghiệp 

tham gia đầu tư xây dựng vườn hoa sẽ có những cơ chế hỗ trợ như: nguồn vốn vay với lãi 

suất thấp từ quỹ hỗ trợ phát triển, quỹ đầu tư phát triển, có chính sách ưu đãi hỗ trợ doanh 

nghiệp khi đầu từ ở nơi khác, những địa điểm khác, miễn giảm đóng góp đầu tư xây dựng 

cơ sở hạ tầng, giảm thuế thu nhập cho doanh nghiệp, miễn tiền sử dụng đất đối với những 

diện tích đất xây dựng không nhằm mục đích kinh doanh. ��

4) Tổ chức thực hiện quản lý kiến trúc, cảnh quan vườn hoa Vạn Xuân�

Tổ quản lý KGCC ( Ban chỉnh trang đô thị Hà Nội): Phối hợp với các Sở chuyên ngành, 

cộng đồng, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp trên địa bàn xây dựng nội dung cụ thể hóa các 

giải pháp quản lý kiến trúc, cảnh quan vườn hoa Vạn Xuân thành qui định quản lý, phù hợp 

quy chế quản lý kèm theo QHPK H1-2, quy định quản lý kèm theo đồ án QHCT quận Ba 

Đình đã có; Xây dựng Kế hoạch lập thiết kế đô thị các tuyến đường trong khu vực; Thông 
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báo trên các phương tiện đại chúng cho các tổ chức, cá nhân tuân thủ theo quy định trong 

quá trình giải quyết các hồ sơ đồ án QHĐT theo thẩm quyền; Yêu cầu, đề xuất, kiến nghị 

cơ quan có thẩm quyền đưa ra những yêu cầu liên quan đến kiến trúc, cảnh quan mà các tổ 

chức, cá nhân phải tuân thủ khi nghiên cứu xây dựng công trình tại các vị trí cụ thể; Phối 

hợp với Sở Xây dựng và UBND quận Ba Đình tổ chức thanh tra, kiểm tra. �

Sở Xây dựng có trách nhiệm: Thẩm định thiết kế cơ sở, giải quyết hồ sơ cấp phép xây 

dựng công trình theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật; Chủ trì, phối hợp với UBND 

quận tổ chức kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm về trật tự xây dựng khi xây dựng công trình 

trong khu vực. 

Ủy ban nhân dân các quận Ba Đình giao phòng QLĐT có trách nhiệm: Thực hiện kiểm 

soát hoạt động xây dựng công trình trong khu vực, đặc biệt tại các tuyến bao quanh vườn 

hoa Vạn Xuân đúng Quy hoạch, Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc được cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt và theo đúng quy định này; Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thi công xây 

dựng công trình và xử lý các vi phạm theo thẩm quyền, đúng pháp luật; Thông báo cho các 

tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền thực hiện đúng quy định này. 

Chính quyền Phường Quán Thánh: Trực tiếp quản lý khai thác, sử dụng kiến trúc, cảnh 

quan vườn hoa Vạn Xuân thông qua các hoạt động thường xuyên như tuần tra, giám sát, 

thu nhận ý kiến người dân và phối hợp với Tổ quản lý KGCC – Ban chỉnh trang đô thị Hà 

Nội để có những giải pháp phù hợp và kịp thời. 

Cộng đồng dân cư: Chủ động tham gia giám sát, thông tin về các vấn đề tồn tại trong khai 

thác, sử dụng vườn hoa Vạn Xuân với các cấp chính quyền. Các hộ gia đình ở trên các 

tuyến phố quanh vườn hoa sẵn sàng tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh đường phố, 

tuân thủ các quy định về tầng cao, màu sắc, vật liệu như quy định khi cải tạo, chỉnh trang 

nhà ở. Khi tham gia sử dụng vườn hoa, đảm bảo các quy định văn minh nơi công cộng. 

3.6. Bàn luận  

Trong giới hạn nghiên cứu, luận án tập trung nghiên cứu các lĩnh vực về pháp lý quản 

lý kiến trúc, cảnh quan KGCC đô thị. Trên cơ sở này, giải pháp pháp lý quản lý kiến trúc, 

cảnh quan KGCC khu NĐLS thành phố Hà Nội được phân thành các nhóm: 1) Phân vùng 
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và xác định yêu cầu quản lý kiến trúc, cảnh quan theo vùng; 2) Quản lý bảo vệ các KGCC 

có giá trị; Quản lý cải tạo, chỉnh trang; Quản lý xây dựng mới; Quản lý khai thác sử dụng; 

3) Hoàn thiện khung pháp lý, công cụ, cơ sở dữ liệu; 4) Tổ chức bộ máy quản lý kiến trúc, 

cảnh quan KGCC khu NĐLS Hà Nội; 5) Giải pháp quản lý có sự tham gia của cộng đồng  

    3.6.1. Tính khả thi của các giải pháp quản lý kiến trúc, cảnh quan không gian công 

cộng  

Trong bối cảnh thủ đô Hà Nội được mở rộng về phạm vi, đồng thời phát triển với tỉ lệ 

đô thị hoá tăng cao, dự kiến đạt 70% năm 2030[1], nhiệm vụ quản lý cải tạo, chỉnh trang 

các khu vực hiện hữu trong đó có công tác quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC khu NĐLS 

vô cùng quan trọng và cấp bách. Sau QHC xây dựng thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050, trên cơ sở cụ thể hoá Luật Thủ đô, Nghị định 38/2010/NĐ-CP của Chính phủ, 

thành phố đã triển khai nhiều văn bản, Quy chế quản lý QH, KT chung và một số khu vực 

đặc thù, các Chương trình nâng cấp ĐT.v.v.. 

Từng bước nghiên cứu từ lý luận đến thực tiễn về nội dung quản lý kiến trúc, cảnh quan 

KGCC quốc tế và Việt Nam cũng như thực trạng quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC khu 

NĐLS thành phố Hà Nội là phạm vi nghiên cứu của luận án, các nhóm giải pháp đề xuất 

đều có tính khả thi cao.  

Giải pháp bổ sung một số nội dung tại các văn bản luật như Luật QHĐT, Luật đất đai, 

Luật Thủ đô là cần thiết và khả thi. Cụ thể, tại Luật Thủ đô sẽ bổ sung nội dung qui định 

riêng cho các quận NĐLS Hà Nội, nơi có mật độ xây dựng và dân số rất cao và nhiều di 

tích lịch sử và văn hóa làm cơ sở pháp lý QL KT, CQ KGCC khu NĐLS. 

Giải pháp phân vùng quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC khu NĐLS thành phố Hà Nội 

là giải pháp quan trọng trong luận án. Dựa trên các yếu tố ảnh hưởng đến nội dung quản lý 

kiến trúc, cảnh quan KGCC như lịch sử, quy hoạch, bảo tồn, kiến trúc cảnh quan, NCS đề 

xuất phân thành 13 vùng với mục tiêu mỗi vùng có khung quản lý phù hợp. Yêu cầu quản 

lý tại các vùng khác nhau nhưng bổ sung cho nhau và bổ sung cho mục tiêu quản lý kiến 

trúc, cảnh quan KGCC. Bên cạnh hướng dẫn cụ thể cho việc phân vùng, giải pháp cũng đưa 

ra các yêu cầu quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC cho từng vùng phù hợp với đặc điểm. 
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Trong nội dung tổ chức bộ máy quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC khu NĐLS thành 

phố Hà Nội, NCS đề xuất bổ sung Tổ quản lý KGCC thuộc Ban quản lý chỉnh trang đô thị 

Hà Nội hiện trực thuộc Sở xây dựng thành phố. Tổ quản lý KGCC sẽ phối hợp với các cấp, 

ngành thực hiện nhiệm vụ liên quan quản lý KGCC toàn thành phố, mọi qui mô, cấp độ. 

 Giải pháp STGCCĐ rất cần thiết và có tính khả thi cao trong giai đoạn hiện nay. Cộng 

đồng là người trực tiếp được hưởng lợi, là nhân tố quan trọng trong việc duy trì và phát 

triển KGCC. Trước đây, sự tham gia của cộng đồng trong quy hoạch và QLĐT ở Việt Nam 

còn nhiều rào cản do trình độ, nhận thức kém, nguồn lực chưa sẵn có thì ngày nay những 

rào cản này đã dần được gỡ bỏ. Khi công nghệ thông tin phát triển, đưa truyền thông, mạng 

xã hội vào tất cả các khía cạnh trong đời sống cũng là lúc trình độ dân trí của người dân 

ngày một nâng cao. Không chỉ người dân, các tổ chức, doanh nghiệp cũng nhận thức được 

giá trị của kiến trúc, cảnh quan KGCC và chủ động tham gia vào các nội dung cải thiện 

KGCC trong thành phố. Có chính sách và cơ chế phù hợp, sự tham gia này sẽ sâu rộng và 

hiệu quả hơn trong giai đoạn tiếp theo. 

    3.6.2. Tính hiệu quả của quản lý kiến trúc, cảnh quan không gian công cộng   

Như đã nói, hiện nay, khái niệm KGCC tại các văn bản QPPL nói chung, còn chồng 

chéo, mâu thuẫn dẫn đến khó khăn trong công tác quản lý. Việc xác định cụ thể khái niệm 

quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC khu NĐLS làm cơ sở đưa vào các văn bản quản lý cho 

Hà Nội rất cần thiết. Tại NĐLS, có nhiều thể loại KGCC với các loại hình, qui mô, cấp độ 

khác nhau. Việc phân loại và xếp hạng các KGCC (trên cơ sở đánh giá điểm giá trị kiến 

trúc, cảnh quan; giá trị hấp dẫn người dùng; giá trị di sản ĐT) làm cơ sở cho đề xuất các 

nguyên tắc quản lý phù hợp với từng hạng nhằm giữ gìn và phát huy giá trị kiến trúc, cảnh 

quan KGCC. 

Công tác quản lý kiến trúc, cảnh quan tại Thành phố Hà Nội hiện nay được thực hiện 

chủ yếu thông qua việc phân công, phân cấp quản lý về nguyên tắc, chưa cụ thể về nội dung 

và qui trình. Do sự chênh lệch về nhận thức, năng lực nên thiếu tính đồng bộ, nhất quán 

trong công tác quản lý. Từ thực tiễn trên, luận án đã nghiên cứu đề xuất qui trình cụ thể tổ 

chức thực hiện để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý. 
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Trước tiên, xác định thể loại, xếp hạng và vùng quản lý của KGCC. Từ đó có thế đưa ra 

được các nguyên tắc và yêu cầu quản lý. Bước tiếp theo, dựa trên các tiêu chí quản lý, xác 

định phương thức quản lý sử dụng đất, quản lý hạ tầng kỹ thuật, quản lý bảo tồn - tôn tạo, 

quản lý đầu tư - xây dựng, quản lý khai thác - sử dụng kiến trúc, cảnh quan KGCC. Với 

từng nội dung, luận án đề cập đến yêu cầu và tiêu chí cụ thể phù hợp với các vùng quản lý 

khác nhau trong khu NĐLS thành phố Hà Nội. 

Các đề xuất của luận án không chỉ dừng ở các yêu cầu, nội dung QL mà bao gồm các 

tiêu chí cần thực hiện, quy trình cụ thể góp phần hoàn thiện khung chính sách, làm cơ sở 

để xây dựng các quy định quản lý, bổ sung nội dung quản lý KT, CQ KGCC tại các Quy 

chế quản lý QH, KT ĐT.  

3.6.3. Tính thực tiễn và áp dụng nhân rộng giải pháp quản lý kiến trúc, cảnh quan 

không gian công cộng   

1) Thực tiễn 

Luận án đã lựa chọn áp dụng thí điểm quản lý kiến trúc, cảnh quan Vườn hoa Vạn Xuân, 

phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. Theo QHC, đây là KGCC nằm 

trong phân khu H1-2, khu vực đô thị hiện hữu cải tạo chỉnh trang, mật độ dân cư cao, không 

còn quĩ đất phát triển, các chỉ tiêu về HTXH, HTKT thiếu so với QCXDVN, chưa đáp ứng 

được nhu cầu địa phương. Với vị trí nằm trong phường Quán Thánh, nơi có nhiều tuyến 

đường chính đi qua, Vườn hoa Vạn Xuân tuy có quy mô không lớn nhưng vai trò quan 

trọng trong khu vực. kiến trúc, cảnh quan VH ảnh hưởng lớn đến kiến trúc, cảnh quan chung 

của cả khu vực vì nó tiếp giáp với nhiều hướng giao thông. Ngoài ra, tại khu vực này cũng 

đang được thành phố nghiên cứu thực hiện dự án đầu tư bãi để xe ngầm và cải tạo kiến trúc, 

cảnh quan vườn hoa Vạn Xuân – Tháp nước Hàng Đậu. 

Qua khảo sát, phân tích hiện trạng khu vực, đồng thời căn cứ vào các hướng dẫn Phân 

loại KGCC; Xếp hạng KGCC, Phân vùng quản lý KGCC, Luận án nhanh chóng xác định 

được giải pháp QL cụ thể gồm …Bảo tồn, tôn tạo; Đầu tư, xây dựng; Khai thác, sử dụng 

Vườn hoa Vạn Xuân. Bước tiếp theo, dựa trên Bộ tiêu chí, Nhóm giải pháp cụ thể  
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2) Áp dụng nhân rộng  

Giải pháp phân loại, xếp hạng KGCC và phân vùng quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC 

khu NĐLS có thể áp dụng cho các KGCC bất kỳ trong khu vực nghiên cứu. Thông qua việc 

phân tích và xác định KGCC đó thuộc thể loại nào, xếp hạng nào, thuộc vùng quản lý nào 

trong NĐLS, có thể nhanh chóng đưa ra các nguyên tắc và yêu cầu quản lý kiến trúc, cảnh 

quan KGCC đó.  

Với sự phát triển của công nghệ thông tin như hiện nay, có thể tích hợp các giải pháp 

trên vào một phần mềm quản lý cùng bản đồ thông tin KGCC, tình trạng các KGCC và 

nguyên tắc, yêu cầu quản lý theo xếp hạng, phân vùng tương ứng. Giải pháp áp dụng công 

nghệ sẽ giảm đi sự cồng kềnh trong bộ máy quản lý nhà nước và sự chậm chạp trong qui 

trình giải quyết các thủ tục hành chính cũng như cập nhật liên tục các trạng thái của KGCC. 

Công nghệ thông tin cũng cho phép nhiều bên có thể tham gia tương tác và thúc đẩy sự 

tham gia của cộng đồng trong quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC khu NĐLS thành phố 

Hà Nội.  

Giải pháp phân loại, xếp hạng KGCC và phân vùng quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC 

có thể áp dụng cho các thành phố khác ở Việt Nam có đặc điểm tương đồng chứ không 

riêng Hà Nội. Với mỗi một thành phố, dựa trên các đặc điểm và các yếu tố ảnh hưởng đến 

quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC đã nêu, có thể điều chỉnh các nội dung xếp hạng, phân 

vùng cho phù hợp. 
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ  

1)  Kết luận 

Trong cấu trúc KGĐT, KGCC là thành phần không thể thiếu. Các KGCC như quảng 

trường, công viên, vườn hoa sân chơi ở nhiều qui mô, cấp độ khác nhau không chỉ giúp cải 

thiện môi trường, cân bằng hệ sinh thái, kiến tạo không gian phục vụ cho nhu cầu nghỉ ngơi, 

vui chơi giải trí, giao lưu cộng đồng mà còn góp phần tạo nên kiến trúc, cảnh quan đô thị. 

Tại Việt Nam, trong những năm gần đây, nhà nước đã đưa ra những định hướng rõ ràng 

nhằm giữ gìn và phát huy giá trị hệ thống các KGCC. Tại NĐLS thành phố Hà Nội, đô thị 

lõi trung tâm của Hà Nội với bề dày hơn 1000 năm văn hiến, số lượng các KGCC hiện hữu 

không ít. Tuy nhiên, với tốc độ đô thị hoá cao, gia tăng mật độ dân số nhanh chóng, sự bành 

trướng của các tập đoàn bất động sản, khiến việc quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC khu 

NĐLS thành phố Hà Nội gặp nhiều thách thức. Trên thực tế, hiện nay, công tác quản lý 

kiến trúc, cảnh quan KGCC còn rất hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, gây ảnh 

hưởng đến mỹ quan đô thị. Ngoài ra, công tác nghiên cứu trong lĩnh vực này vẫn chưa có 

những lý luận đầy đủ, sâu sắc và toàn diện.  

Để giải quyết những vấn đề trên, luận án đã tìm hiểu, đánh giá thực trạng quản lý kiến 

trúc, cảnh quan KGCC ở Việt Nam nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng, tìm hiểu các 

xu hướng cũng như những bài học kinh nghiệm cụ thể trên thế giới và Việt Nam, nghiên 

cứu các cơ sở khoa học về quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC. Ngoài ra, kết quả điều tra 

xã hội học thực hiện trong thời gian nghiên cứu cũng tổng hợp nhiều ý kiến đánh giá của 

chuyên gia, nhà quản lý và người dân về thực trạng, giải pháp, cũng như mong muốn của 

họ về công tác quản lý KT, CQ KGCC khu NĐLS thành phố Hà Nội.    

5 quan điểm được đề xuất gồm: i) Quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC khu NĐLS thành 

phố Hà Nội phù hợp định hướng phát triển chung và điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội; ii) 

Quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC khu NĐLS thành phố Hà Nội nhằm bảo tồn tôn tạo 

các không gian đô thị đặc trưng; iii) Quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC khu NĐLS thành 

phố Hà Nội cần phân cấp rõ ràng, phân quyền phù hợp; iv) Đồng thuận giữa chính quyền, 

doanh nghiệp và người dân trong quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC khu NĐLS thành phố 
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Hà NộI; v) Huy động sự tham gia của cộng đồng trong quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC 

khu NĐLS thành phố Hà Nội. 

     5 mục tiêu để quản lý gồm: i) Mục tiêu bảo tồn và phát huy giá trị của sinh hoạt cộng 

đồng trong đời sống ĐT; ii) Mục tiêu xã hội; iii) Mục tiêu phát triển kinh tế; iv) Mục tiêu 

bảo vệ môi trường, cân bằng sinh thái; v) Mục tiêu phát triển bền vững, hội nhập quốc tế 

7 nguyên tắc quản lý gồm: i) Phù hợp với định hướng quy hoạch và chiến lược phát triển 

đô thị thủ đô Hà Nội; ii) Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định pháp luật của Nhà 

nước; iii) Tuân thủ theo khung tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về QLĐT; iv)  Đảm bảo 

thống nhất, hài hòa, tôn trọng và phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, văn hóa 

bản địa; v) Huy động sự tham gia của cộng đồng trong quá trình quản lý quy hoạch, đầu tư, 

bảo tồn, khai thác sử dụng các KGCC; vi) Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa – lịch sử 

vốn có; vii)  Đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân trong đô thị. 

      Tổng hợp các kết quả nghiên cứu, Luận án đề xuất 6 nhóm giải pháp gồm có:  

Nhóm 1. Xây dựng bộ tiêu chí quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC khu NĐLS và Xếp hạng 

KGCC khu NĐLS  

Nhóm 2. Phân vùng và xác định yêu cầu quản lý kiến trúc, cảnh quan theo vùng  

Nhóm 3. Nhóm giải pháp cụ thể: Quản lý bảo vệ các KGCC có giá trị; Quản lý cải tạo, 

chỉnh trang; Quản lý xây dựng mới; Quản lý khai thác sử dụng 

Nhóm 4. Hoàn thiện khung pháp lý, công cụ, cơ sở dữ liệu  

Nhóm 5. Tổ chức bộ máy quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC khu NĐLS Hà Nội.  

Nhóm 6. Giải pháp quản lý có sự tham gia của cộng đồng  

Qua trường hợp nghiên cứu cụ thể tại vườn hoa Vạn Xuân – phường Quán Thánh – 

Quận Ba Đình cho thấy khả năng áp dụng các giải pháp quản lý quản lý kiến trúc, cảnh 

quan KGCC khu NĐLS thành phố Hà Nội là thực tiễn và khả thi. �

Tóm lại, với các kết quả nghiên cứu trên, luận án đã bám sát các mục tiêu đề ra. Các đề 

xuất được xây dựng trên cơ sở đánh giá tổng quan, cơ sở lý thuyết và thực tiễn phù hợp với 

định hướng nghiên cứu. Việc đề xuất các giải pháp áp dụng là điều kiện thuận lợi để có thể 

triển khai, áp dụng thực tế cấp bách trong công tác QLĐT hiện nay. � 
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2) Kiến nghị 

Chính phủ, các cơ quan Chính phủ  

- Rà soát, hoàn thiện hệ thống VBQPPL, quy chuẩn, tiêu chuẩn. Xác định định nghĩa 

thống nhất về KGCC trong đô thị Việt Nam đưa vào cơ sở pháp lý  

- Đánh giá lại phương pháp quy hoạch cũ theo chủ nghĩa công năng dựa trên các chỉ số, 

chỉ tiêu chưa hiệu quả, tìm phương pháp quy hoạch và quản lý KGCC hệ thống hơn.  

- Xem xét tích hợp TKĐT cụ thể trong khung chính sách để giải quyết tất cả các khía 

cạnh khác của KGCC, nhằm đảm bảo đây sẽ là những không gian mở sống động, có thể 

tiếp cận càng nhiều người càng tốt, được sử dụng và an toàn cho cả những thành phần dân 

cư dễ tổn thương nhất. 

- Xây dựng cơ chế, chính sách nhằm cải thiện STGCCĐ trong quy hoạch đô thị. Các 

bên liên quan phi nhà nước cần được tạo điều kiện tham gia vào hoạch định chính sách từ 

giai đoạn nghiên cứu/phát hiện vấn đề, không chỉ khi các văn bản chính sách đã ban hành. 

Thành phố Hà Nội, các cơ quan quản lý thành phố Hà Nội  

- Khẩn trương phục hồi, tôn tạo, nâng cấp các KGCC hiện hữu, tăng cường công tác 

quản lý, dẹp bỏ lấn chiếm, sai phạm, sử dụng sai mục đích các không gian này. Chính quyền 

cần thảo luận với cộng đồng về việc làm thế nào để chúng có thể được quản lý tốt hơn. Cán 

bộ phường phụ trách xã hội và văn hoá cần tổ chức các hoạt động chơi cho trẻ em; 

- Chính quyền cần huy động các nguồn lực khác nhau để xây dựng/cải thiện KGCC. Các 

phương tiện chơi có thể được tạo ra với chi phí thấp, bằng cách tận dụng những vật liệu đã 

qua sử dụng và nhân công lao động tình nguyện.   

Các bên liên quan khác  

- Các cơ quan dân cử ở cấp phường nên tích cực hơn trong giám sát cộng đồng, dẫn dắt 

các hoạt động liên quan.  

- Các chuyên gia và các hiệp hội nghề nghiệp có thể gây ảnh hưởng đến chính sách và 

phương pháp QHĐT nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của KGCC trong QHĐT và cải 

thiện sự điều phối hợp trong mạng lưới của họ để có thể can thiệp vào chính sách một cách 

hiệu quả hơn. 
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- Các tổ chức phi chính phủ có thể tổ chức các chiến dịch vận động: thúc đẩy các giá trị 

của KGCC, đề xuất những gì có thể thực hiện để cải thiện tình hình, cung cấp các thông lệ 

tốt có thể áp dụng. Nội dung của nghiên cứu này có thể được sử dụng làm tài liệu vận động.  

- Cơ quan truyền thông cần tích cực hơn trong việc truyền tải thông tin đa chiều, đóng 

góp vào việc bảo vệ KGCC. Họ cần xây dựng nhận thức về vấn đề này và được cung cấp 

các thực tiễn tốt để thông báo cho công chúng và thúc đẩy các cuộc thảo luận của công 

chúng nhằm gây ảnh hưởng tới các chính sách trong tương lai. Giới truyền thông cần được 

xây dựng năng lực để đưa tin một cách khách quan và có hiểu biết tốt về pháp luật. 

- Cộng đồng dân cư cần nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tự chủ để trực tiếp giám 

sát qui trình quản lý các KGCC, đóng góp các ý tưởng cũng như các nguồn lực sẵn có để 

gìn giữ, phát huy giá trị kiến trúc, cảnh quan KGCC. 

Các kiến nghị trên đây không chỉ nhằm hoàn thiện lý thuyết mà còn tác động nhiều đến 

thực tiễn quản lý và sẽ là đóng góp quan trọng để nâng cao chất lượng quản lý kiến trúc, 

cảnh quan KGCC khu NĐLS thành phố Hà Nội, nâng cao chất lượng sống cho người dân, 

góp phần xây dựng thủ đô.  
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PHỤ LỤC 1. PHIẾU PHỎNG VẤN CÁ NHÂN 
 

Kính thưa Ông/Bà! 
       Nhằm nâng cao chất lượng quản lý kiến trúc, cảnh quan các không gian công cộng (KGCC) 
để phục vụ tốt hơn nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân thủ đô cũng như tạo khung cảnh 
chung cho Hà Nội, trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội triển khai nghiên đề tài “Quản lý kiến trúc, 
cảnh quan không gian công cộng khu nội đô lịch sử thành phố Hà Nội”. Để phục vụ cho công 
tác nghiên cứu, xin Ông/ Bà vui lòng trả lời những câu hỏi dưới đây. 
     Các thông tin từ cuộc phỏng vấn sẽ được sử dụng theo nguyên tắc khuyết danh và chỉ nhằm 
phục vụ công tác nghiên cứu. 
    Rât mong Ông/Bà dành thời gian để trả lời. Xin chân thành cảm ơn! 
Địa điểm phỏng vấn:.................................................................................................................... 
Thời điểm phỏng vấn:..................................................................................................................  
 
THÔNG TIN CHUNG                      Điền “v” vào ô thích hợp                     

a. Nhóm người sử dụng 
Dân địa phương  �                Phường:                                             Quận:               
Khách du lịch     � 

b. Nhóm tuổi:  
Thiếu niên – trẻ em: <15  �           Thanh niên: 16 – 35 � 
Trung niên: 35 – 60          �           Người cao tuổi: >60 � 

             Đi kèm trẻ em:                 � 
Giới tính:    Nam � 
                     Nữ  � 

c. Nghề nghiệp:  
1. Học sinh/ Sinh viên �                                                5.  Bộ đội/ Công an � 
2. Cán bộ/viên chức/liên doanh �                                 6.  Lao động tự do � 
3. Buôn bán/Dịch vụ �                                                  7.  Về hưu/ Về mất sức � 
4. Công nhân/ Sản xuất tiểu thủ công nghiệp �            8.  Không nghề nghiệp � 
d. Trình độ học vấn: 
5. Phổ thông � 
6. Cao đẳng/ Đại học/ Trên đại học � 
7. Chưa bao giờ đi học � 

 
NỘI DUNG  

1. Ông/Bà có thường xuyên đến các KGCC không ?  
Hàng ngày  �     Hàng tuần    �     Hàng tháng   �     Rất hiếm khi    � 
 

2. Ông/Bà thường đến KGCC vào những thời gian nào trong ngày ? 
      Sáng sớm (trước 7h) �       Buổi sáng   (7h – 11h) �    Buổi trưa    (11h – 3h)   �     
      Buổi Chiều (3h – 6h ) �				 Buổi Tối     (Sau 6h )   �					Cả ngày  � 

 
3. Ông/Bà thường ở lại đây bao lâu? 

< 1 giờ  �                1-2 giờ  �                     2-3 giờ  �                      >3 giờ  � 
 

4. Thời gian ở lại đây có thường bị kéo dài hơn so với dự kiến của Ông/Bà không ? Vì 
sao? 
...........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
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5. Lý do nào khiến Ông/Bà tới KGCC này? ( Có thể chọn nhiều phương án) 
     Dễ dàng tiếp cận               � 

           Kiến trúc, cảnh quan đẹp  �                     
           Nhiều loại hình dịch vụ    � 
           An ninh tốt                        � 
           Lý do khác ...................................................................................................... 

 
6. Ông/Bà thường tới đây và tham gia hoạt động gì? ( Có thể chọn nhiều phương án) 

            Vui chơi giải trí      � 
Nghỉ ngơi thư giãn � 
Giao lưu bạn bè     � 
Hoạt động khác     � 

 
7. Ông/Bà thường hay đến sử dụng loại KGCC nào nhất?  

Công viên, vườn hoa                                                          � 
Quảng trường                                                                     � 
Phố đi bộ                                                                            � 
Phố sách                                                                             � 
Chợ đêm                                                                             � 
 

8. Ông/Bà đánh giá về hệ thống các KGCC ở nội đô lịch sử Hà Nội hiện nay như thế 
nào? 

          Số lượng:  
          Nhiều, đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng  �       Ít, không đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng  � 
          Kiến trúc, cảnh quan: 
           Đẹp �                                    Trung bình  �                               Xấu  � 
 

9. Ông/Bà đánh giá về công tác quản lý các KGCC ở nội đô lịch sử Hà Nội hiện nay như 
thế nào? 
Tôt  �                                   Trung bình  �                              Kém   �                              
                         
              

10. Điều Ông/Bà mong muốn nhất khi đến đây là gì? 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
 
11. Nếu được lựa chọn giải pháp để nâng cao chất lượng kiến trúc cảnh quan các KGCC, 

Ông/Bà sẽ chọn giải pháp nào? (Có thể chọn nhiều giải pháp) 
Nâng cao ý thức cho người dân khi sử dụng các KGCC �    
Tăng cường công tác quản lý   �    
Bổ sung thêm các KGCC         �    
Ý kiến khác....................................................................................................................... 
 

12. Theo Ông/Bà, có nên dỡ bỏ các hàng rào bao quanh các KGCC hiện nay không? 
Có    �																																													Không    �	
 

13. Theo Ông/Bà, có nên bỏ việc thu phí vào cổng một số KGCC như hiện nay vẫn làm 
không? 
Có    �																																													Không    �	
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TT Ông/Bà cho biết mức độ đồng ý của Ông/Bà đối 

với các nhận định dưới đây. 
(Điền v vào ô trả lời mà anh/chị cho là phù hợp 
nhất) 

Hoàn 
toàn 
đồng 
ý  

Đồng 
ý  

Chưa 
hẳn 
đồng 
ý  

Không 
đồng 
ý  

Hoàn 
toàn 
không 
đồng 
ý  

14 Có thể nhận biết mọi vật trong KGCC này một cách 
dễ dàng  

     

15 Điều kiện sân chơi trong KGCC này rất tốt  
 

     

16 Trong KGCC này luôn có đủ chỗ để ngồi, không chỉ 
bao gồm băng ghế  

     

17 Có đủ tiện ích tại khu vực KGCC này ( ATM, WC, 
Thùng rác...) 

     

18 Tiếp cận đến KGCC này dễ dàng  
 

     

19 Quan sát xung quanh KGCC này rất dễ dàng  
 

     

20 Các hoạt động của mọi người tại KGCC này để lại 
ấn tượng tốt 

     

21 Vệ sinh môi trường ở KGCC này rất sạch sẽ  
 

     

22 Khi thấy rác trong KGCC này, Ông/Bà  nghĩ mình 
phải nhặt bỏ vào thùng rác  

     

23 Ông/Bà cho rằng an ninh ở đây tốt và luôn cảm thấy 
an toàn 

     

24 Ông/Bà thấy cây xanh ở đây rất tươi tốt 
 

     

25 Ông/Bà thấy kiến trúc cảnh quan chung đẹp   
 

    

26 Ông/Bà thấy có nhiều người chụp hình ở đây  
 

     

27 Khi có sự kiện được tổ chức ở đây, Ông/Bà sẵn 
sàng tham gia vào các hoạt động này 

     

28 Ông/Bà thường xuyên chọn đây làm địa điểm gặp 
gỡ  
 

     

29 Ông/Bà hài lòng khi sử dụng KGCC này  
 

     

30 Ông/Bà thường giới thiệu cho bạn bè biết về KGCC 
này  

     

 
           

 
 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Ông/Bà!
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
PHIẾU KHẢO SÁT 

(v/v Lấy ý kiến nhà quản lý về chất lượng kiến trúc, cảnh quan KGCC & công tác quản lý 
kiến trúc, cảnh quan KGCC khu nội đô lịch sử TP Hà Nội) 

 
                          Kính gửi: Chuyên viên UBND TP Hà Nội  
                                         Chuyên viên Sở quy hoạch, kiến trúc TP Hà Nội  
 
Nhằm nâng cao chất lượng quản lý kiến trúc, cảnh quan các không gian công cộng (KGCC) để 
phục vụ tốt hơn nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân thủ đô cũng như tạo khung cảnh chung 
cho Hà Nội, trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội triển khai nghiên đề tài “Quản lý kiến trúc, cảnh 
quan không gian công cộng khu nội đô lịch sử thành phố Hà Nội”. Để phục vụ cho công tác 
nghiên cứu, xin Ông/ Bà vui lòng trả lời những câu hỏi dưới đây. 
     Các thông tin từ cuộc phỏng vấn sẽ được sử dụng theo nguyên tắc khuyết danh và chỉ nhằm 
phục vụ công tác nghiên cứu. 
    Rât mong Ông/Bà dành thời gian để trả lời. Xin chân thành cảm ơn! 
 

1. Thành phố Hà Nội đã có chính sách về quản lý kiến trúc, cảnh quan các KGCC trong 
khu nội đô lịch sử TP Hà Nội chưa? 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

2. Hiện nay, đã có tiêu chí để đánh giá chất lượng kiến trúc, cảnh quan KGCC ở khu vực 
này chưa? 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

3. Thành phố Hà Nội đã có nghiên cứu cụ thể nào về các KGCC trong khu vực này? 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

4. Theo đánh giá của ông (bà), các KGCC này đã được quản lý hiệu quả chưa? 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

5. Vấn đề tồn tại trong công tác quản lý kiến trúc, cảnh quan các KGCC khu vực này là 
gì? 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

 
 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Ông/Bà!
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

PHIẾU KHẢO SÁT 
(V/v: Lấy ý kiến nhà nghiên cứu về chất lượng kiến trúc, cảnh quan KGCC & công tác quản 

lý kiến trúc, cảnh quan KGCC khu nội đô lịch sử TP Hà Nội) 
                           
Kính thưa Ông/ Bà! 
Nhằm nâng cao chất lượng quản lý kiến trúc, cảnh quan các không gian công cộng (KGCC) để 
phục vụ tốt hơn nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân thủ đô cũng như tạo khung cảnh chung 
cho Hà Nội, trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội triển khai nghiên đề tài “Quản lý kiến trúc, cảnh 
quan không gian công cộng khu nội đô lịch sử thành phố Hà Nội”. Để phục vụ cho công tác 
nghiên cứu, xin Ông/ Bà vui lòng trả lời những câu hỏi dưới đây. 
     Các thông tin từ cuộc phỏng vấn sẽ được sử dụng theo nguyên tắc khuyết danh và chỉ nhằm 
phục vụ công tác nghiên cứu. 
    Rât mong Ông/Bà dành thời gian để trả lời. Xin chân thành cảm ơn! 
 

1. Ông (bà) đã có nghiên cứu cụ thể nào về các KGCC ở Hà Nội chưa? 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

2. Ông (bà) có nghiên cứu cụ thể nào về kiến trúc, cảnh quan KGCC ở Hà Nội cũng như            
công tác quản lý kiến trúc, cảnh quan không gian đô thị không? 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

3. Ông(bà) đánh giá như thế nào về kiến trúc, cảnh quan KGCC khu nội đô lịch sử thành 
phố Hà Nội? 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

4. Theo đánh giá của ông (bà), các KGCC này đã được quản lý hiệu quả chưa? 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

5. Theo ông (bà),vấn đề tồn tại trong công tác quản lý kiến trúc, cảnh quan các KGCC 
khu vực này là gì? 
........................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 

6. Nếu được đề xuất một số biện pháp quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC khu nội đô 
lịch sử Hà Nội, ông(bà) sẽ có đề xuất gì để nâng cao hiệu quả quản lý, tạo kiến trúc, 
cảnh quan đẹp cho thành phố, nâng chất lượng sống cho cư dân? 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

 
Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Ông/Bà!		
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PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC 
Đề tài: Quản lý kiến trúc, cảnh quan không gian công cộng  

khu nội đô lịch sử thành phố Hà Nội 
 

1. Ông/Bà có thường xuyên đến các KGCC không ?  
TT Mức độ 

thường xuyên 
Số người trả lời Tỷ lệ 

1 Hàng ngày   318 53% 
2 Hàng tuần     135 22.5% 
3 Hàng tháng    99 16.5% 
4 Rất hiếm khi     48 8% 
 Tổng số  600 100% 

 
 

2. Ông/Bà thường đến KGCC vào những thời gian nào trong ngày ? 
TT Thời điểm  Số người trả lời Tỷ lệ 
1 Sáng sớm   ( trước 7h) 135 22.5% 
2 Buổi sáng   (7h – 11h) 186 36% 
3 Buổi trưa    (11h – 3h) 48 8% 
4 Buổi Chiều (3h – 6h ) 105 17.5% 
5 Buổi Tối     (Sau 6h ) 99 16.5% 
6 Cả ngày  27 4.5% 
7 Tổng số  600 100% 

 
 
3. Ông/Bà thường ở lại đây bao lâu? 

TT Thời gian lưu lại  Số người trả lời Tỷ lệ 
1 < 1 giờ   105 17.5% 
2 1-2 giờ   306 51% 
3 2-3 giờ   108 18% 
4 >3 giờ   81 13.5% 
 Tổng số  600 100% 

 
4. Thời gian ở lại đây có thường bị kéo dài hơn so với dự kiến của Ông/Bà không ?  

TT Kéo dài hơn dự 
kiến  

Số người trả lời Tỷ lệ 

1 Có  111 18.5% 
2 Không  489 81.5% 
 Tổng số  600 100% 

 
5. Lý do nào khiến Ông/Bà tới KGCC này? ( Có thể một hoặc nhiều lý do) 

TT Lý do  Số người trả lời Tỷ lệ 
1 Dễ dàng tiếp cận               318 53% 
2 Kiến trúc, cảnh quan đẹp   345 57.5% 
3 Nhiều loại hình dịch vụ     99 16.5% 
4 An ninh tốt  456 76% 
5 Khác 78 13% 
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6. Ông/Bà thường tới đây và tham gia hoạt động gì? ( Có thể một hoặc nhiều hoạt động) 
TT Hoạt động  Số người trả lời Tỷ lệ 
1 Vui chơi giải trí       288 48% 
2 Nghỉ ngơi thư giãn 225 37.5% 
3 Giao lưu bạn bè      189 31.5% 
4 Hoạt động khác      165 27.5% 

 
7. Ông/Bà thường hay đến sử dụng loại KGCC nào nhất?  

TT KGCC Số người trả lời Tỷ lệ 
1 Công viên, vườn hoa                                                           192 32% 
2 Quảng trường                                                                        54 9% 
3 Phố đi bộ                                                                             234 39% 
4 Phố sách                                                                              42 7% 
5 Chợ đêm                                                                              78 13% 
6 Tổng số  600 100% 

 
 

8. Ông/Bà đánh giá về hệ thống các KGCC ở nội đô lịch sử Hà Nội hiện nay như thế 
nào? 

TT Số lượng KGCC Số người trả lời Tỷ lệ 
1 Nhiều, đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng   69 11.5% 
2 Ít, không đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng   531 88.5% 
 Tổng số  600 100% 

 
TT Kiến trúc cảnh quan KGCC Số người trả lời Tỷ lệ 
1 Đẹp 159 26.5% 
2 Trung bình   165 27.5% 
3 Xấu 276 46% 
 Tổng số  600 100% 

           
 

9. Ông/Bà đánh giá về công tác quản lý các KGCC ở nội đô lịch sử Hà Nội hiện nay như 
thế nào? 

TT Chất lượng quản lý KGCC Số người trả lời Tỷ lệ 
1 Tốt   99 16.5% 
2 Trung bình   165 27.5% 
3 Kém    336 56% 
 Tổng số  600 100% 

                          
10. Nếu được lựa chọn giải pháp để nâng cao chất lượng kiến trúc cảnh quan các KGCC, 

Ông/Bà sẽ chọn giải pháp nào? (Có thể chọn nhiều giải pháp) 
TT Hoạt động  Số người trả lời Tỷ lệ 
1 Nâng cao ý thức cho người dân  468 78% 
2 Tăng cường công tác quản lý    435 72.5% 
3 Bổ sung thêm các KGCC          366 61% 
4 Ý kiến khác 162 27% 
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11. Theo Ông/Bà, có nên dỡ bỏ hàng rào bao quanh các KGCC hiện nay không? 
TT Phương án  Số người trả lời Tỷ lệ 
1 Có 504 84% 
2 Không  96 16% 
 Tổng số  600 100% 

	
 

12. Theo Ông/Bà, có nên bỏ việc thu phí vào cổng một số KGCC như hiện nay không? 
TT Phương án  Số người trả lời Tỷ lệ 
1 Có 564 94% 
2 Không  36 6% 
 Tổng số  600 100% 

	
13. Điều Ông/Bà mong muốn nhất khi đến đây là gì? (Có thể chọn nhiều giải pháp) 

 
TT Mong muốn  Số 

người 
trả lời 

Tỷ lệ 

1 Thoải mái, tự do làm điều mình thích  582 92% 
2 Tiện nghi đầy đủ  234 39% 
3 Kiến trúc, cảnh quan thiên nhiên đẹp  357 59.5% 
4 An ninh, an toàn  402 67% 
5 Kết nối giao thông thuận lợi  504 84% 
6 Khác  252 42% 

	
 

14. Khả năng nhận biết mọi vật trong KGCC một cách dễ dàng 

 

 
TT 

 
Không gian công cộng 

 

Hoàn 
toàn 
đồng 
ý 

Đồng 
ý 

Chưa 
hẳn   
đồng 
ý 

Không 
đồng ý 

Hoàn 
toàn 

không 
đồng 
ý 

Tổng 
cộng 

1 Phố đi bộ Hồ Gươm 45 42 0 0 0 87 
2 Vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ  36 15 0 0 0 51 
3 Quảng trường 19/8 3 24 9 0 0 36 
4 Quảng trường Ba Đình 9 18 3 0 0 30 
5 Vườn hoa Lê nin 45 6 0 0 0 51 
6 Vườn hoa Vạn Xuân  12 18 24 0 0 54 
7 Phố bích hoạ Phùng Hưng 6 15 9 0 0 30 
8 Công viên Bách Thảo 12 24 15 0 0 51 
9 Công viên Thống Nhất 6 15 39 0 0 60 
10 Vườn hoa Hồ Thuyền Quang 18 9 6 0 0 33 
11 Vườn hoa, đường dạo quanh hồ Tây 3 15 9 0 0 27 
12 Sân chơi, vườn hoa các khu dân cư  6 9 12 18 12 57 
13 Phố sách Lý Thường Kiệt 9 9 15 0 0 33 
14 Tổng số  210 219 141 18 12 600 
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15.Điều kiện sân chơi trong KGCC rất tốt 

 
 
16.Trong KGCC luôn có đủ chỗ để ngồi, không chỉ bao gồm băng ghế. 

 
 
 
 

 
TT 

 
Không gian công cộng 

 

Hoàn 
toàn 
đồng 
ý 

Đồng 
ý 

Chưa 
hẳn   
đồng 
ý 

Không 
đồng ý 

Hoàn 
toàn 

không 
đồng 
ý 

Tổng 
cộng 

1 Phố đi bộ Hồ Gươm 0 6 48 33 0 87 
2 Vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ  9 15 24 3 0 51 
3 Quảng trường 19/8 0 9 21 6 0 36 
4 Quảng trường Ba Đình 0 18 9 3 0 30 
5 Vườn hoa Lê nin 3 9 36 3 0 51 
6 Vườn hoa Vạn Xuân  0 3 6 45 0 54 
7 Phố bích hoạ Phùng Hưng 0 3 9 12 6 30 
8 Công viên Bách Thảo 9 12 30 0 0 51 
9 Công viên Thống Nhất 15 15 45 0 6 20 
10 Vườn hoa Hồ Thuyền Quang 6 6 18 3 0 33 
11 Vườn hoa, đường dạo quanh hồ Tây 0 9 15 18 15 57 
12 Sân chơi, vườn hoa các khu dân cư  0 3 12 9 3 27 
13 Phố sách Lý Thường Kiệt 0 9 15 9 0 33 
14 Tổng số  42 117 273 144 24 600 

 
TT 

 
Không gian công cộng 

 

Hoàn 
toàn 
đồng 
ý 

Đồng 
ý 

Chưa 
hẳn   
đồng 
ý 

Không 
đồng ý 

Hoàn 
toàn 

không 
đồng 
ý 

Tổng 
cộng 

1 Phố đi bộ Hồ Gươm 0 33 45 9 0 87 
2 Vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ  0 15 21 9 6 51 
3 Quảng trường 19/8 0 0 0 27 9 36 
4 Quảng trường Ba Đình 3 9 9 6 3 30 
5 Vườn hoa Lê nin 3 15 9 9 12 51 
6 Vườn hoa Vạn Xuân  0 0 6 42 6 54 
7 Phố bích hoạ Phùng Hưng 0 6 15 9 0 30 
8 Công viên Bách Thảo 12 15 15 9 0 51 
9 Công viên Thống Nhất 6 9 27 15 3 20 
10 Vườn hoa Hồ Thuyền Quang 2 6 12 6 3 33 
11 Vườn hoa, đường dạo quanh hồ Tây 0 9 15 18 15 57 
12 Sân chơi, vườn hoa các khu dân cư  0 9 9 9 0 27 
13 Phố sách Lý Thường Kiệt 9 6 15 3 0 33 
14 Tổng số  39 135 198 171 57 600 
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17.Có đủ tiện ích tại khu vực KGCC  (ATM, WC, Thùng rác, ...) 

 
 
18.Tiếp cận đến KGCC này dễ dàng 

 
 
 
 

 
TT 

 
Không gian công cộng 

 

Hoàn 
toàn 
đồng 
ý 

Đồng 
ý 

Chưa 
hẳn   
đồng 
ý 

Không 
đồng ý  

Hoàn 
toàn 
không 
đồng 
ý  

Tổng 
cộng  

1 Phố đi bộ Hồ Gươm 45 42 0 0 0 87 
2 Vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ  30 21 0 0 0 51 
3 Quảng trường 19/8 21 9 6 0 0 36 
4 Quảng trường Ba Đình 6 15 9 0 0 30 
5 Vườn hoa Lê nin 24 21 2 0 0 51 
6 Vườn hoa Vạn Xuân  6 15 24 9 0 54 
7 Phố bích hoạ Phùng Hưng 6 15 9 0 0 30 
8 Công viên Bách Thảo 18 24 9 0 0 51 
9 Công viên Thống Nhất 6 15 39 0 0 20 
10 Vườn hoa Hồ Thuyền Quang 12 18 3 0 0 33 
11 Vườn hoa, đường dạo quanh hồ Tây 3 9 15 6 24 57 
12 Sân chơi, vườn hoa các khu dân cư  0 0 12 9 6 27 
13 Phố sách Lý Thường Kiệt 9 9 15 0 0 33 
14 Tổng số  186 213 147 24 30 600 

 
TT 

 
Không gian công cộng 

 

Hoàn 
toàn 
đồng 
ý 

Đồng 
ý 

Chưa 
hẳn   
đồng ý 

Không 
đồng ý  

Hoàn 
toàn 
không 
đồng 
ý  

Tổng 
cộng  

1 Phố đi bộ Hồ Gươm 75 12 0 0 0 87 
2 Vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ  45 6 0 0 0 51 
3 Quảng trường 19/8 27 6 3 0 0 36 
4 Quảng trường Ba Đình 3 12 15 0 0 30 
5 Vườn hoa Lê nin 12 6 9 0 0 51 
6 Vườn hoa Vạn Xuân  9 9 36 0 0 54 
7 Phố bích hoạ Phùng Hưng 3 21 6 0 0 30 
8 Công viên Bách Thảo 6 9 18 18 0 51 
9 Công viên Thống Nhất 3 6 21 21 9 20 
10 Vườn hoa Hồ Thuyền Quang 18 9 6 0 0 33 
11 Vườn hoa, đường dạo quanh hồ Tây 18 15 15 9 0 57 
12 Sân chơi, vườn hoa các khu dân cư  0 9 9 9 0 27 
13 Phố sách Lý Thường Kiệt 3 3 18 3 1 33 
14 Tổng số  246 123 156 63 12 600 
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19.Quan sát xung quanh rất dễ dàng 

 
 
20.Các hoạt động của mọi người để lại ấn tượng tốt 

 
 
 
 

 
TT 

 
Không gian công cộng 

 

Hoàn 
toàn 
đồng 
ý 

Đồng 
ý 

Chưa 
hẳn   
đồng ý 

Không 
đồng ý 

Hoàn 
toàn 

không 
đồng 
ý 

Tổng 
cộng 

1 Phố đi bộ Hồ Gươm 51 15 12 9 0 87 
2 Vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ  21 15 12 3 0 51 
3 Quảng trường 19/8 9 12 12 0 3 36 
4 Quảng trường Ba Đình 12 12 3 3 0 30 
5 Vườn hoa Lê nin 18 6 15 6 6 51 
6 Vườn hoa Vạn Xuân  9 6 21 18 0 54 
7 Phố bích hoạ Phùng Hưng 3 12 9 6 0 30 
8 Công viên Bách Thảo 0 9 15 15 12 51 
9 Công viên Thống Nhất 0 12 39 6 3 20 
10 Vườn hoa Hồ Thuyền Quang 18 12 3 0 0 33 
11 Vườn hoa, đường dạo quanh hồ Tây 3 9 9 21 15 57 
12 Sân chơi, vườn hoa các khu dân cư  3 3 12 6 3 27 
13 Phố sách Lý Thường Kiệt 0 3 15 12 3 33 
14 Tổng số  147 126 177 105 45 600 

 
TT 

 
Không gian công cộng 

 

Hoàn 
toàn 
đồng 
ý 

Đồng 
ý 

Chưa 
hẳn   
đồng ý 

Không 
đồng ý  

Hoàn 
toàn 
không 
đồng 
ý  

Tổng 
cộng  

1 Phố đi bộ Hồ Gươm 51 33 3 0 0 87 
2 Vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ  33 12 6 0 0 51 
3 Quảng trường 19/8 15 15 6 0 0 36 
4 Quảng trường Ba Đình 15 12 3 0 0 30 
5 Vườn hoa Lê nin 15 6 12 6 6 51 
6 Vườn hoa Vạn Xuân  6 3 18 21 6 54 
7 Phố bích hoạ Phùng Hưng 9 12 9 0 0 30 
8 Công viên Bách Thảo 12 15 15 6 3 51 
9 Công viên Thống Nhất 6 21 12 12 9 20 
10 Vườn hoa Hồ Thuyền Quang 15 9 6 3 0 33 
11 Vườn hoa, đường dạo quanh hồ Tây 21 15 15 3 3 57 
12 Sân chơi, vườn hoa các khu dân cư  9 9 6 3 0 27 
13 Phố sách Lý Thường Kiệt 9 9 15 0 0 33 
14 Tổng số  213 171 129 60 27 600 
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21.Vệ sinh môi trường ở đây rất sạch sẽ 

 
 
22.Khi thấy rác trong KGCC, Ông/Bà nghĩ mình phải nhặt bỏ vào thùng rác 

 
 
 
 

 
TT 

 
Không gian công cộng 

 

Hoàn 
toàn 
đồng 
ý 

Đồng 
ý 

Chưa 
hẳn   
đồng ý 

Không 
đồng ý 

Hoàn 
toàn 

không 
đồng 
ý 

Tổng 
cộng 

1 Phố đi bộ Hồ Gươm 51 15 12 9 0 87 
2 Vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ  21 15 12 3 0 51 
3 Quảng trường 19/8 9 12 12 0 3 36 
4 Quảng trường Ba Đình 12 12 3 3 0 30 
5 Vườn hoa Lê nin 18 6 15 6 6 51 
6 Vườn hoa Vạn Xuân  9 6 21 18 0 54 
7 Phố bích hoạ Phùng Hưng 3 12 9 6 0 30 
8 Công viên Bách Thảo 0 9 15 15 12 51 
9 Công viên Thống Nhất 0 12 39 6 3 20 
10 Vườn hoa Hồ Thuyền Quang 18 12 3 0 0 33 
11 Vườn hoa, đường dạo quanh hồ Tây 3 9 9 21 15 57 
12 Sân chơi, vườn hoa các khu dân cư  3 3 12 6 3 27 
13 Phố sách Lý Thường Kiệt 0 3 15 12 3 33 
14 Tổng số  147 126 177 105 45 600 

 
TT 

 
Không gian công cộng 

 

Hoàn 
toàn 
đồng 
ý 

Đồng 
ý 

Chưa 
hẳn   
đồng ý 

Không 
đồng ý  

Hoàn 
toàn 
không 
đồng 
ý  

Tổng 
cộng  

1 Phố đi bộ Hồ Gươm 51 33 3 0 0 87 
2 Vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ  33 12 6 0 0 51 
3 Quảng trường 19/8 15 15 6 0 0 36 
4 Quảng trường Ba Đình 15 12 3 0 0 30 
5 Vườn hoa Lê nin 15 6 12 6 6 51 
6 Vườn hoa Vạn Xuân  6 3 18 21 6 54 
7 Phố bích hoạ Phùng Hưng 9 12 9 0 0 30 
8 Công viên Bách Thảo 12 15 15 6 3 51 
9 Công viên Thống Nhất 6 21 12 12 9 20 
10 Vườn hoa Hồ Thuyền Quang 15 9 6 3 0 33 
11 Vườn hoa, đường dạo quanh hồ Tây 21 15 15 3 3 57 
12 Sân chơi, vườn hoa các khu dân cư  9 9 6 3 0 27 
13 Phố sách Lý Thường Kiệt 9 9 15 0 0 33 
14 Tổng số  213 171 129 60 27 600 
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23.Ông/Bà cho rằng an ninh ở đây tốt và luôn cảm thấy an toàn 

 
24.Ông/Bà thấy cây xanh ở đây rất tươi tốt 

 
 
 
 
 

 
TT 

 
Không gian công cộng 

 

Hoàn 
toàn 
đồng 
ý 

Đồng 
ý 

Chưa 
hẳn   
đồng ý 

Không 
đồng ý 

Hoàn 
toàn 

không 
đồng 
ý 

Tổng 
cộng 

1 Phố đi bộ Hồ Gươm 51 15 12 9 0 87 
2 Vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ  21 15 12 3 0 51 
3 Quảng trường 19/8 9 12 12 0 3 36 
4 Quảng trường Ba Đình 12 12 3 3 0 30 
5 Vườn hoa Lê nin 18 6 15 6 6 51 
6 Vườn hoa Vạn Xuân  9 6 21 18 0 54 
7 Phố bích hoạ Phùng Hưng 3 12 9 6 0 30 
8 Công viên Bách Thảo 0 9 15 15 12 51 
9 Công viên Thống Nhất 0 12 39 6 3 20 
10 Vườn hoa Hồ Thuyền Quang 18 12 3 0 0 33 
11 Vườn hoa, đường dạo quanh hồ Tây 3 9 9 21 15 57 
12 Sân chơi, vườn hoa các khu dân cư  3 3 12 6 3 27 
13 Phố sách Lý Thường Kiệt 0 3 15 12 3 33 
14 Tổng số  147 126 177 105 45 600 

 
TT 

 
Không gian công cộng 

 

Hoàn 
toàn 
đồng 
ý 

Đồng 
ý 

Chưa 
hẳn   
đồng ý 

Không 
đồng ý  

Hoàn 
toàn 
không 
đồng 
ý  

Tổng 
cộng  

1 Phố đi bộ Hồ Gươm 75 12 0 0 0 87 
2 Vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ  45 6 0 0 0 51 
3 Quảng trường 19/8 27 6 3 0 0 36 
4 Quảng trường Ba Đình 3 12 15 0 0 30 
5 36 12 6 9 0 0 51 
6 Vườn hoa Vạn Xuân  9 9 36 0 0 54 
7 Phố bích hoạ Phùng Hưng 3 21 6 0 0 30 
8 Công viên Bách Thảo 6 9 18 18 0 51 
9 Công viên Thống Nhất 3 6 21 21 9 20 
10 Vườn hoa Hồ Thuyền Quang 18 9 6 0 0 33 
11 Vườn hoa, đường dạo quanh hồ Tây 18 15 15 9 0 57 
12 Sân chơi, vườn hoa các khu dân cư  0 9 9 9 0 27 
13 Phố sách Lý Thường Kiệt 3 3 18 3 1 33 
14 Tổng số  246 123 156 63 12 600 



	 PL14 

 
 
25.Ông/Bà thấy kiến trúc cảnh quan chung đẹp 

 
 
26.Ông/Bà thấy có nhiều người chụp hình ở đây 

 
 
 

 
TT 

 
Không gian công cộng 

 

Hoàn 
toàn 
đồng 
ý 

Đồng 
ý 

Chưa 
hẳn   
đồng ý 

Không 
đồng ý  

Hoàn 
toàn 
không 
đồng 
ý  

Tổng 
cộng  

1 Phố đi bộ Hồ Gươm 51 33 3 0 0 87 
2 Vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ  33 12 6 0 0 51 
3 Quảng trường 19/8 15 15 6 0 0 36 
4 Quảng trường Ba Đình 15 12 3 0 0 30 
5 Vườn hoa Lê nin 15 6 12 6 6 51 
6 Vườn hoa Vạn Xuân  6 3 18 21 6 54 
7 Phố bích hoạ Phùng Hưng 9 12 9 0 0 30 
8 Công viên Bách Thảo 12 15 15 6 3 51 
9 Công viên Thống Nhất 6 21 12 12 9 20 
10 Vườn hoa Hồ Thuyền Quang 15 9 6 3 0 33 
11 Vườn hoa, đường dạo quanh hồ Tây 21 15 15 3 3 57 
12 Sân chơi, vườn hoa các khu dân cư  9 9 6 3 0 27 
13 Phố sách Lý Thường Kiệt 9 9 15 0 0 33 
14 Tổng số  213 171 129 60 27 600 

 
TT 

 
Không gian công cộng 

 

Hoàn 
toàn 
đồng 
ý 

Đồng 
ý 

Chưa 
hẳn   
đồng ý 

Không 
đồng ý  

Hoàn 
toàn 
không 
đồng 
ý  

Tổng 
cộng  

1 Phố đi bộ Hồ Gươm 75 12 0 0 0 87 
2 Vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ  30 15 6 0 0 51 
3 Quảng trường 19/8 21 9 6 0 0 36 
4 Quảng trường Ba Đình 15 9 3 3 0 30 
5 Vườn hoa Lê nin 15 18 9 6 3 51 
6 Vườn hoa Vạn Xuân  0 9 6 12 27 54 
7 Phố bích hoạ Phùng Hưng 30 0 0 0 0 30 
8 Công viên Bách Thảo 12 9 15 9 6 51 
9 Công viên Thống Nhất 6 15 15 15 9 20 
10 Vườn hoa Hồ Thuyền Quang 18 9 9 3 3 33 
11 Vườn hoa, đường dạo quanh hồ Tây 3 3 9 27 15 57 
12 Sân chơi, vườn hoa các khu dân cư  0 3 21 3 0 27 
13 Phố sách Lý Thường Kiệt 21 9 3 0 0 33 
14 Tổng số  237 120 132 78 63 600 
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27.Khi có sự kiện được tổ chức ở đây, Ông/Bà sẵn sàng tham gia vào các hoạt động này 

 
 
28.Ông/Bà thường xuyên chọn đây làm địa điểm gặp gỡ 

 
 
 

 
TT 

 
Không gian công cộng 

 

Hoàn 
toàn 
đồng 
ý 

Đồng 
ý 

Chưa 
hẳn   
đồng ý 

Không 
đồng ý  

Hoàn 
toàn 
không 
đồng 
ý  

Tổng 
cộng  

1 Phố đi bộ Hồ Gươm 15 42 15 15 0 87 
2 Vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ  6 15 15 9 6 51 
3 Quảng trường 19/8 3 24 9 0 0 36 
4 Quảng trường Ba Đình 9 18 3 0 0 30 
5 Vườn hoa Lê nin 45 6 0 0 0 51 
6 Vườn hoa Vạn Xuân  9 15 15 9 6 54 
7 Phố bích hoạ Phùng Hưng 6 15 9 0 0 30 
8 Công viên Bách Thảo 12 24 15 0 0 51 
9 Công viên Thống Nhất 6 15 39 0 0 20 
10 Vườn hoa Hồ Thuyền Quang 18 9 6 0 0 33 
11 Vườn hoa, đường dạo quanh hồ Tây 3 15 9 15 15 57 
12 Sân chơi, vườn hoa các khu dân cư  6 9 0 0 12 27 
13 Phố sách Lý Thường Kiệt 9 9 15 0 0 33 
14 Tổng số  147 216 150 48 39 600 

 
TT 

 
Không gian công cộng 

 

Hoàn 
toàn 
đồng 
ý 

Đồng 
ý 

Chưa 
hẳn   
đồng ý 

Không 
đồng ý  

Hoàn 
toàn 
không 
đồng 
ý  

Tổng 
cộng  

1 Phố đi bộ Hồ Gươm 51 36 0 0 0 87 
2 Vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ  6 15 12 18 0 51 
3 Quảng trường 19/8 3 6 9 12 6 36 
4 Quảng trường Ba Đình 12 9 3 3 3 30 
5 Vườn hoa Lê nin 15 6 12 12 6 51 
6 Vườn hoa Vạn Xuân  6 6 6 15 21 54 
7 Phố bích hoạ Phùng Hưng 6 9 9 3 3 30 
8 Công viên Bách Thảo 9 12 15 9 6 51 
9 Công viên Thống Nhất 6 18 12 15 9 20 
10 Vườn hoa Hồ Thuyền Quang 9 13 6 3 3 33 
11 Vườn hoa, đường dạo quanh hồ Tây 15 15 12 6 9 57 
12 Sân chơi, vườn hoa các khu dân cư  6 3 12 3 3 27 
13 Phố sách Lý Thường Kiệt 9 9 6 6 3 33 
14 Tổng số  153 156 114 105 72 600 



	 PL16 

 
 
 
29.Ông/Bà hài lòng khi sử dụng KGCC này 

 
30.Ông/Bà thường giới thiệu cho bạn bè biết về KGCC này 

 
 
 

 
TT 

 
Không gian công cộng 

 

Hoàn 
toàn 
đồng 
ý 

Đồng 
ý 

Chưa 
hẳn   
đồng ý 

Không 
đồng ý  

Hoàn 
toàn 
không 
đồng 
ý  

Tổng 
cộng  

1 Phố đi bộ Hồ Gươm 15 42 15 15 0 87 
2 Vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ  6 15 15 9 6 51 
3 Quảng trường 19/8 3 24 9 0 0 36 
4 Quảng trường Ba Đình 9 18 3 0 0 30 
5 Vườn hoa Lê nin 45 6 0 0 0 51 
6 Vườn hoa Vạn Xuân  9 15 15 9 6 54 
7 Phố bích hoạ Phùng Hưng 6 15 9 0 0 30 
8 Công viên Bách Thảo 12 24 15 0 0 51 
9 Công viên Thống Nhất 6 15 39 0 0 20 
10 Vườn hoa Hồ Thuyền Quang 18 9 6 0 0 33 
11 Vườn hoa, đường dạo quanh hồ Tây 3 15 9 15 15 57 
12 Sân chơi, vườn hoa các khu dân cư  6 9 0 0 12 27 
13 Phố sách Lý Thường Kiệt 9 9 15 0 0 33 
14 Tổng số  147 216 150 48 39 600 

 
TT 

 
Không gian công cộng 

 

Hoàn 
toàn 
đồng 
ý 

Đồng 
ý 

Chưa 
hẳn   
đồng ý 

Không 
đồng ý  

Hoàn 
toàn 
không 
đồng 
ý  

Tổng 
cộng  

1 Phố đi bộ Hồ Gươm 51 36 0 0 0 87 
2 Vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ  6 15 12 18 0 51 
3 Quảng trường 19/8 3 6 9 12 6 36 
4 Quảng trường Ba Đình 12 9 3 3 3 30 
5 Vườn hoa Lê nin 15 6 12 12 6 51 
6 Vườn hoa Vạn Xuân  6 6 6 15 21 54 
7 Phố bích hoạ Phùng Hưng 6 9 9 3 3 30 
8 Công viên Bách Thảo 9 12 15 9 6 51 
9 Công viên Thống Nhất 6 18 12 15 9 20 
10 Vườn hoa Hồ Thuyền Quang 9 13 6 3 3 33 
11 Vườn hoa, đường dạo quanh hồ Tây 15 15 12 6 9 57 
12 Sân chơi, vườn hoa các khu dân cư  6 3 12 3 3 27 
13 Phố sách Lý Thường Kiệt 9 9 6 6 3 33 
14 Tổng số  153 156 114 105 72 600 



	 PL17 

PHỤ LỤC 3 
 KẾT QUẢ KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG KIẾN TRÚC, CẢNH QUAN  

VƯỜN HOA VẠN XUÂN – PHƯỜNG QUÁN THÁNH - QUẬN BA ĐÌNH – TP HÀ NỘI		
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PHỤ LỤC 4 
 

VỊ TRÍ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH KHU NĐLS THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
Vị trí các không gian xanh khu NĐLS 

Thành phố Hà Nội 
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PHỤ LỤC 5 
 

Sơ đồ đề xuất chiều cao công trình cao tầng trong khu vực NĐLS 
Theo quy chế quản lý công trình cao tầng khu NĐLS thành phố Hà Nôi 

(Nguồn: QĐ 11/2016/QĐ-UBND Hà Nội) 
 
 
 

	


