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                   MỞ ĐẦU 
1. Lý do chọn đề tài 
       Không gian công cộng (KGCC) là một khái niệm tổng hợp, đa chiều, 
không có một định nghĩa chung, phổ quát toàn cầu. Tại Việt Nam, theo 
thông tư số 34/2009/TT-BXD, KGCC được mô tả là không gian mở như 
công viên, vườn hoa, quảng trường, khu vực đi bộ được tổ chức, có điểm 
vui chơi, nghỉ ngơi, giải trí phục vụ đời sống tinh thần của dân cư đô thị. 
Với thể loại rất đa dạng nêu trên, hệ thống KGCC có vai trò vô cùng quan 
trọng, không chỉ đóng góp các không gian nghỉ ngơi, giải trí, giao lưu văn 
hoá cho người dân mà còn là yếu tố chính trong hệ thống không gian xanh, 
kết nối kiến trúc, cảnh quan đô thị. Tuy nhiên, thực trạng công tác quản lý 
các KGCC đô thị nói chung ở nước ta hiện nay còn nhiều tồn tại, đặc biệt 
về khía cạnh quản lý kiến trúc, cảnh quan. 
     Lựa chọn nội đô lịch sử (NĐLS) thành phố Hà Nội làm phạm vi nghiên 
cứu quản lý kiến trúc, cảnh quan của KGCC vì: i) NĐLS là khu vực lõi đô 
thị, có giá trị nổi bật về lịch sử, văn hoá, thẩm mỹ và nghệ thuật tổ chức 
KGCC tạo nên bản sắc đô thị, tinh thần nơi chốn của người Hà Nội ; ii) 
Thực tế số lượng các KGCC trong khu vực không ít, nhưng trong bối cảnh 
đô thị hoá diễn ra mạnh mẽ mà công tác quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC 
tại đây còn tồn tại nhiều bất cập, đã và đang làm suy giảm số lượng, xuống 
cấp chất lượng kiến trúc, cảnh quan ; iii) Trong đồ án quy hoạch chung 
(QHC) thủ đô Hà nội đến 2030, tầm nhìn 2050 đã xác định rõ mục tiêu bảo 
tồn tôn tạo, phát huy giá trị kiến trúc, cảnh quan lịch sử khu vực NĐLS; 
Hình thành hệ thống các trục không gian cảnh quan, văn hóa lịch sử ; iv) 
các đề tài nghiên cứu đã công bố về quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC ở 
Việt Nam còn hạn chế, đơn lẻ, thiếu tính hệ thống. Bởi những lý do nêu 
trên, việc lựa chọn đề tài “Quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC khu NĐLS 
thành phố Hà Nội” là hết sức cần thiết. 
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2. Mục đích nghiên cứu
Đề xuất giải pháp quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC khu nội đô lịch 
sử 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. 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản lý kiến trúc, cảnh quan của 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 diện tích 3.881 ha (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, một phần 
phía Nam quận Tây Hồ. 
* Thời gian: Theo định hướng đồ án QHC xây dựng thủ đô đến 2030, tầm 
nhìn 2050. 
4. Phương pháp nghiên cứu  
* Phương pháp điều tra xã hội học        * Phương pháp tổng hợp và dự báo  
* Phương pháp nghiên cứu lịch sử        * Phương pháp kế thừa 
* Phương pháp tiếp cận hệ thống          * Phương pháp chồng lớp bản đồ 
* Phương pháp chuyên gia 
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 
Ý nghĩa khoa học: đóng góp vào cơ sở lý luận về quản lý kiến trúc, cảnh 
quan KGCC, bổ sung tài liệu giảng dạy, cập nhật văn bản hữu ích trong 
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, phát 
triển cộng đồng dân cư đô thị, kêu gọi sự tham gia cộng đồng (STGCĐ) 
trong việc bảo vệ và phát huy giá trị của kiến trúc, cảnh quan KGCC. 
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6. Những đóng góp mới của luận án:  
    Luận án có 4 đóng góp mới: i) Đề xuất bộ tiêu chí quản lý kiến trúc, 
cảnh quan KGCC khu NĐLS Hà Nội gồm 7 nhóm tiêu chí: Bố cục tổng 
thể kiến trúc, cảnh quan KGCC; Kiến trúc KGCC; Cảnh quan KGCC; Sử 
dụng đất; Khu vực cần bảo tồn, di tích lịch sử văn hoá, tôn giáo, tín ngưỡng; 
HTKT &Tiện ích đô thị; Hoạt động và phương tiện giao thông; ii) Nhận 
diện giá trị kiến trúc, cảnh quan: 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; 
iii) Đề xuất phân vùng kiến trúc, cảnh quan KGCC khu NĐLS thành 13 
phân vùng và Xác định yêu cầu quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC khu 
NĐLS theo từng phân vùng; iv) Đề xuất các giải pháp quản lý kiến trúc, 
cảnh quan KGCC khu NĐLS: Giải pháp hoàn thiện khung pháp lý, công 
cụ, cơ sở dữ liệu; 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; Giải pháp tổ chức bộ máy và trách nhiệm QLNN; 
Giải pháp có STGCCĐ. 
7. Một số khái niệm sử dụng trong luận án 
Nội đô lịch sử: là một phần nội đô thành phố, 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, 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; Không 
gian công cộng: là không gian mở như công viên, vườn hoa, quảng trường, 
khu vực đi bộ được tổ chức, có điểm vui chơi nghỉ ngơi giải trí phục vụ đời 
sống tinh thần của dân cư đô thị; Quản lý kiến trúc, cảnh quan là quản lý 
nhà nước 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 vùng, miền 
trong kiến trúc, cảnh quan đô thị. 
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8. Cấu trúc của luận án: Luận án gồm 3 phần: Mở đầu; Nội dung; Kết 
luận, kiến nghị. Trong đó phần nội dung gồm 3 chương: Chương 1. Tổng 
quan về quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC khu NĐLS thành phố (40 
trang); Chương 2. Cơ sở khoa học quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC khu 
NĐLS thành phố Hà Nội (44 trang); Chương 3. Giải pháp quản lý kiến 
trúc, cảnh quan KGCC khu NĐLS thành phố Hà Nội (57 trang). 

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  
Bảng 1.1. Tổng quan kiến trúc, cảnh quan KGCC khu NĐLS thành phố thế giới 

 

Thời 
kỳ 

Loại hình Vị trí  Kiến trúc, cảnh quan 

C
Ổ

 Đ
Ạ

I 

Acropol – khu đền 
đài  
 

Trên những khu đồi cao  Quần thể nhiều đền đài,  thềm 
dốc bậc ở khu vực chân núi 

Agora - quảng trường 
công cộng 
Forum - quảng 
trường La mã  

Trung tâm thành phố, 
giao của trục giao thông 
quan trọng, dễ dàng tiếp 
cận từ mọi hướng 

Mặt bằng được quy hoạch 
hình chữ nhật hoặc hình 
vuông 

PH
Ụ

C
 

H
Ư

N
G

 Quảng trường 
Vườn hoa  
Công viên  

Hạt nhân trung tâm, giao 
điểm của các trục giao 
thông quan trọng      

Mặt bằng đơn giản dạng hình 
kỷ hà 

B
A

-
R

O
C

 

Quảng trường 
Vườn hoa 
Công viên 

Hạt nhân trung tâm 
thành phố, giao điểm 
của các trục giao thông 
quan trọng 

Bố trí đối xứng đa trục, các 
chi tiết trang trí phức tạp, 
nhiều màu sắc, tạo cho đô thị 
hình thái đa dạng, linh hoạt 

C
Ậ

N
 Đ
Ạ

I 

Vườn hoa nội khu 
(KG bán công cộng)  
Chợ Anh  
Phố chợ Á Đông 
Công viên Vườn hoa 
Quảng trường Phố đi 
bộ 
 

Bên trong quần thể các 
khu ở, trước các dinh 
thự,  
Chợ đường phố  
 
 

Kiến trúc, cảnh quan đẹp mắt, 
bổ trợ cho công trình  
Không gian mở  
Kiến trúc, cảnh quan thuận 
thiên nhiên 
Quảng trường kiến trúc tự do, 
linh hoạt  

H
IỆ

N
 Đ
Ạ

I Vườn hoa 
Công viên  
Sân chơi  
Quảng trường 
Đường dạo  

Trung tâm nội đô  
Trung tâm các khu dân 
cư  

Kiến trúc, cảnh quan phong 
phú, linh hoạt, bổ trợ cho cấu 
trúc đô thị  
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Bảng 1.2. Tình hình quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC tại NĐLS thành phố trên 

thế giới  
Khu vực Chính sách quản lý 
Châu Âu  
 

* Bảo tồn di sản kiến trúc, cảnh quan đô thị theo hướng phát triển bền vững, 
tôn trọng cảnh quan thiên nhiên 
* Thay vì chỉ chú trọng vào toà nhà, quan tâm hơn đến kiến trúc, cảnh quan 
bên ngoài, những bề mặt tiếp xúc với không gian đô thị (KGĐT) 
* Phối hợp tổ chức lại các dịch vụ kỹ thuật thành phố, khả năng di chuyển, 
chính sách giao thông, tạo thuận lợi cho tiếp cận KGCC 
* Phát huy các chính sách là sáng kiến của thành phố,  triển khai thông qua kế 
hoạch hoặc hiến chương của địa phương thay vì một đạo luật mang tính cưỡng 
chế; Có STGCĐ 

Mỹ * Chú trọng đến khu vực ngoài nhà, sự giao tiếp của con người thông qua các 
KGCC được đề cao 
* Ưu tiên tổ chức nhiều tuyến phố đi bộ 
* Giảm phương tiện giao thông cá nhân đi vào khu vực trung tâm, thu phí người 
đi xe, dùng nguồn thu tái đầu tư hệ thống tàu điện, xe bus công cộng, KGCC 
xuống cấp. 

Châu Á  * Đưa KGCC lồng ghép vào cảnh quan thiên nhiên 
* Tôn trọng cảnh quan thiên nhiên, cảm nhận của con người trong KGCC 

Đô thị vị 
nhân sinh  

* Bố trí hợp lý các chức năng đô thị đảm bảo khoảng cách di chuyển ngắn 
* Tích hợp chức năng đô thị 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, đi xe đạp  
* Gỡ bỏ ranh giới KGĐT và toà nhà để cuộc sống trong và ngoài nhà hoà nhập.   

Thành phố 
sống tốt  

* Cung cấp phương thức tiếp cận các không gian an toàn, toàn diện và dễ tiếp 
cận, thân thiện với cộng đồng, phụ nữ, trẻ em, người già, người khuyết tật 
* Kêu gọi STGCĐ trong quản lý KGCC thông qua các cuộc thi  

1.2. Tổng quan quản lý kiến trúc, cảnh quan không gian công cộng khu 
nội đô lịch sử thành phố tại Việt Nam 
Bảng 1.3. Tổng quan quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC ở Việt Nam các thời kỳ  

Thời kỳ Loại hình KGCC Chính sách quản lý 
Phong kiến Thành thị, Sân 

đình, phố chợ 
Đô thị Phong kiến phương Đông, Quản lý bằng luật, 
lệnh dụ, huấn thị, kiểm soát chiều cao công trình 

Pháp thuộc Quảng trường, 
vườn hoa  

Quy hoạch kiểu phương Tây, có quy định cụ thể về 
chiều cao, vật liệu, theo Bộ luật hình sự   

1954 -1975 Quảng trường, 
vườn hoa,công viên 

Tái thiết đất nước, kêu gọi STGCĐ xây dựng KGCC, 
tuy nhiên nặng về tạo không gian trống, chưa chú 
trọng đến kiến trúc, cảnh quan; nhiều khu tập thể có 
sân chơi, 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. 

1975 - 1986 Quảng trường, 
vườn hoa, công 
viên, đường dạo 
ven hồ  

Chính sách đất đai tập trung cho cư trú; Quy hoạch đô 
thị (QHĐT) manh mún, lộn xộn, nhà cửa nhỏ, đường 
chật hẹp, Hạ tầng kỹ thuật (HTKT) thiếu thốn, KGCC 
mất dần do bị lấn chiếm 

1986 - nay Quảng trường, 
vườn hoa, công 
viên, đường dạo 
ven hồ, phố đi bộ, 
chợ đêm 

Thiết lập hệ thống đồ án quy hoạch, quan tâm không 
gian xanh, chính sách dần ưu tiên cho kiến trúc, cảnh 
quan KGCC. Tuy nhiên còn nhiều tồn tại: bộ máy 
chồng chéo, phân cấp chưa rõ ràng, văn bản hướng 
dẫn chưa có chỉ tiểu, thiếu cơ chế cho STGCĐ. 
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1.3. Thực trạng kiến trúc, cảnh quan không gian công cộng khu nội đô 
lịch sử thành phố Hà Nội: Trong khu vực nội thành Hà Nội bao gồm 
NĐLS, các công viên/vườn hoa chiếm 1,92% tổng diện tích đất. Với diện 
tích công viên/vườn hoa bình quân 2,43m2/người cho dân số 1,8 triệu của 
năm 2030, thì diện tích công viên/vườn hoa trung bình cho dân số 2,1 triệu 
hiện nay trong các quận nội thành chỉ là 2.08m2/người. Trên toàn thành 
phố, diện tích công viên, vườn hoa chỉ đạt bình quân là 0,9m2/người. Theo 
điều tra khảo sát, hiện nay, 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.  

Bảng 1.4. Thực trạng kiến trúc, cảnh quan KGCC khu NĐLS Hà Nội 

1.4. Thực trạng quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC khu NĐLS Hà Nội  
 Bảng 1.5. Phân tích SWOT quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC khu NĐLS  
Điểm mạnh: 
- Đô thị lõi lịch sử, bề dày lịch sử, văn 
hoá 
- Tập trung nhiều KGCC có giá trị về 
kiến trúc, cảnh quan, văn hoá, lịch sử 
- Nhiều cảnh quan thiên nhiên có giá trị 

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  

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 từ cả 
cộng đồng 
 

Thách thức:  
- Khái niệm, chỉ tiêu KGCC trong văn bản 
pháp quy chồng chéo, chưa 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. 
- Kinh tế tập trung chuyển sang kinh tế thị 
trường, xã hội hoá đầu tư dịch vụ đô thị, 
nhiều nguy cơ tiềm tàng;  
 

Thể loại KGCC  Vấn đề tồn tại về kiến trúc, cảnh quan  
Các hồ nước và 
đường dạo ven 
hồ  

Nhiều hồ không có kè bờ, hàng rào, đường dạo, cảnh quan chưa 
đẹp; Tồn tại nhiều hang quán, chợ cóc lấn chiếm không gian 
Vệ sinh môi trường chưa tốt, nước hồ ô nhiễm  

Vườn hoa 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, bị 
lấn chiếm không gian  

Công viên 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 

 Sân chơi khu 
dân cư 

Số lượng thiếu, chất lượng kém, kiến trúc, cảnh quan không đẹp, 
thiếu tiện ích, bị lấn chiếm không gian 

Quảng trường Kiến trúc, cảnh quan sơ sài thiếu hoạt động, thiếu phụ trợ 
Phố đi bộ và 
chợ đêm 

Vệ sinh môi trường chưa tốt, thiếu tiện ích, các hoạt động còn thiếu 
hỗ trợ 
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    Thực trạng quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC khu NĐLS thể hiện qua 
các công tác: Công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) 
có liên quan; Công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch kiến trúc, cảnh 
quan; Công tác triển khai thực hiện các VBQPPL trên địa bàn; Ban hành, 
thực hiện các quy chế, quy định quản lý quy hoạch, kiến trúc; Bảo vệ các 
KGCC có giá trị; Công tác cải tạo, chỉnh trang; Công tác xây dựng mới; 
Công tác khai thác, sử dụng còn yếu kém, thể hiện nhiều bất cập, tồn tại. 
 1.5. Các công trình khoa học, các luận án tiến sỹ có liên quan: Phần lớn 
các công trình nghiên cứu khoa học, các luận án trong và ngoài nước tập 
trung nghiên cứu nội dung tổ chức KGCC hoặc quản lý kiến trúc, cảnh 
quan một thể loại KGCC, chưa có hướng tiếp cận toàn diện. Đối với các 
đề tài nghiên cứu về Hà Nội, cũng chưa có đề tài tập trung khai thác khía 
cạnh quản lý kiến trúc, cảnh quan của KGCC khu NĐLS thành phố. 
1.6. Các vấn đề cần nghiên cứu  
    Tại Việt Nam hiện nay, hệ thống lý luận về KGCC nói chung còn yếu. 
Các nghiên cứu về KGCC phân tán theo thể loại như cây xanh, công viên, 
vườn hoa. Góc độ quản lý, chỉ có lý thuyết chung về quản lý kiến trúc, cảnh 
quan đô thị, khi áp dụng vào KGCC rất  mơ hồ, thiếu nguyên tắc và tiêu 
chí quản lý. Luận án tập trung giải quyết các vấn đề tồn tại sau: 1)Kiến 
trúc, cảnh quan KGCC có giá trị bị xâm lấn, giảm chất lượng; 2)Các khái 
niệm về KGCC, kiến trúc, cảnh quan của KGCC chưa nhất quán, thiếu 
nguyên tắc, tiêu chí quản lý; 3)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; 4)Thiếu sự tham gia của cộng đồng. Các giải pháp 
nhằm hướng đến mục tiêu: Bổ sung cơ sở lý thuyết, hoàn thiện cơ sở pháp 
lý quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC khu NĐLS thành phố Hà Nội; Nhận 
diện, hệ thống hoá, đánh giá kiến trúc, cảnh quan KGCC khu NĐLS thành 
phố Hà Nội; Đề xuất bộ tiêu chí, 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 NĐLS 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 
- Xác định khái niệm: KGCC khu NĐLS; quản lý kiến trúc, cảnh quan 
KGCC khu NĐLS thành phố Hà Nội.  
- Vai trò KGCC: tổ chức hoạt động cộng đồng; thu hút sự đầu tư kinh tế; 
cải thiện vi khí hậu; tạo kiến trúc, cảnh quan đô thị; tạo bản sắc đô thị. 
- Phân loại KGCC: theo chức năng, theo sở hữu, theo cấp độ. 
2.1.2. Lý luận về kiến trúc, cảnh quan đô thị  
- Các nhân tố kiến trúc, cảnh quan đô thị 
- Lý thuyết về tổ chức kiến trúc, cảnh quan đô thị  
- Hình ảnh đô thị phản ảnh qua cuộc sống giữa các toà nhà 
- Bản sắc đô thị và tinh thần nơi chốn 
2.1.3. Lý luận về quản lý không gian công cộng  
- Các khía cạnh chính trong quản lý KGCC đô thị  
- Lý thuyết quản lý kiến trúc, cảnh quan đô thị theo đạo lý Châu Á 
2.1.4. Quản lý nhà nước về kiến trúc, cảnh quan không gian công cộng khu 
NĐLS thành phố Hà Nội:  
- Vị trí của quản lý kiến trúc, cảnh quan đô thị thuộc khối 2 trong nội dung 
quản lý của Chính phủ 
- Phân vùng quản lý 
- Nội dung quản lý  
- Quy chế quản lý. 
2.1.5. Vai trò của sự tham gia của cộng đồng: 
 STGCCĐ trong quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC rất quan trọng. Cộng 
đồng là đối tượng trực tiếp hưởng thụ KGCC và công tác quản lý kiến trúc, 
cảnh quan KGCC này. Cộng đồng có thể huy động được nguồn lực tại chỗ 
hoặc tự cung cấp các dịch vụ sẵn có. 
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2.2. Cơ sở pháp lý về quản lý kiến trúc, cảnh quan không gian công cộng 
2.2.1. Văn bản quy phạm: Bao gồm các văn bản Luật, Nghị định, Quy 
chuẩn, tiêu chuẩn về quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC. 
2.2.2. Chính sách, định hướng, văn bản pháp lý liên quan: Bao gồm Quy 
định, Quy chế về quản lý KGCC, kiến trúc quy hoạch khu NĐLS Hà Nội. 
2.2.3. Đồ án quy hoạch và thiết kế đô thị: Bao gồm hệ thống đồ án QHC; 
QHPK; QHCT; Quy hoạch công viên, cây xanh.vv. 
2.3. Các yếu tố ảnh hưởng quản lý kiến trúc, cảnh quan không gian công 
cộng khu NĐLS thành phố Hà Nội 
- Yếu tố tự nhiên - môi trường             - Yếu tố Kinh tế - Xã hội 
- Yếu tố văn hoá truyền thống             - Yếu tố khoa học công nghệ 
- Quá trình hội nhập, toàn cầu hoá       - Sự tham gia của cộng đồng 
- Sự phối hợp giữa các cấp, ngành liên quan 
2.4. Kết quả điều tra xã hội học về không gian công cộng khu NĐLS  
     Kết quả phương pháp quan sát, đánh giá mức độ thu hút của các KGCC; 
Phương pháp điều tra bảng hỏi khảo sát người dân mục đích đến KGCC, 
Khả năng tiếp cận, tính thẩm mỹ, tính thân thiện và mong muốn nguyện 
vọng của người sử dụng; Điều tra bảng hỏi với chuyên gia về nội dung 
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: Giới thiệu các bài học kinh nghiệm điển hình về quản lý 
kiến trúc, cảnh quan KGCC ở các thành phố châu Âu như Paris, tại châu Á 
như Singapore, Trung Quốc, Nhật Bản; Các bài học trong chính sách quản 
lý kiến trúc, cảnh quan.  
2.5.2. Việt Nam: Giới thiệu các bài học kinh nghiệm điển hình từ thời phong 
kiến trong quản lý đô thị, bài học từ thành phố Hồ Chí Minh, quận Hoàn 
Kiếm trong quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC.   
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CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP QUẢN LÝ KIẾN TRÚC, CẢNH QUAN 
KHÔNG GIAN CÔNG CỘNG KHU NĐLS THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
3.1. Quan điểm, mục tiêu �
3.1.1. Quan điểm 
     Luận án đề xuất 5 quan điểm gồm: i) Phù hợp định hướng phát triển 
chung & điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội; ii) Bảo tồn tôn tạo các KGĐT 
đặc trưng; iii) Phân cấp rõ ràng, phân quyền phù hợp; iv) Đồng thuận giữa 
chính quyền, doanh nghiệp và người dân; v) Huy động sự tham gia của 
cộng đồng. 
3.1.2. Mục tiêu 
 Luận án xác định 5 mục tiêu gồm: i) Bảo tồn và phát huy giá trị của sinh 
hoạt cộng đồng trong đời sống đô thị; 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. 
3.2. Nguyên tắc 
     Luận án đề xuất 7 nguyên tắc gồm: i) Phù hợp định hướng quy hoạch 
và chiến lược phát triển đô thị 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) 
Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa – lịch sử vốn có; vi) 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; vii) Đáp ứng nhu cầu sử dụng của người 
dân trong đô thị. 
3.3. Bộ tiêu chí quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC khu NĐLS Hà nội 
3.3.1. Yêu cầu: Quản lý chức năng sử dụng đất; Bảo tồn khu vực đặc thù; 
Kiểm soát công trình cao tầng; Phát huy yếu tố cây xanh, mặt nước; An 
toàn, tiện nghi; Kết nối HTKT, HTXH 
3.3.2. Bộ tiêu chí  
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Nhóm 1. Bố cục tổng thể kiến trúc, cảnh quan KGCC 
Nhóm 2. Kiến trúc KGCC: Các vật thể kiến trúc trong KGCC; Các công 
trình kiến trúc xung quanh KGCC 
Nhóm 3. Cảnh quan KGCC: Cảnh quan tự nhiên; Cảnh quan nhân tạo 
Nhóm 4. Sử dụng đất: Chỉ giới; Công trình ngầm  
Nhóm 5. Khu vực cần bảo tồn, di tích lịch sử văn hoá, tôn giáo, tín ngưỡng 
Nhóm 6. HTKT &Tiện ích đô thị: Chiếu sáng, cấp điện, cấp thoát nước, vệ 
sinh môi trường, biển hiệu, biển quảng cáo 
Nhóm 7. Hoạt động và phương tiện giao thông: Bãi đỗ xe; Hoạt động giao 
thông 
3.3.3. Nhận diện giá trị, xếp hạng kiến trúc, cảnh quan KGCC khu NĐLS 

Bảng 3.1. Tiêu chí xếp hạng KGCC khu NĐLS Hà Nội 

 
Bảng 3.2. 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 
 

Luận án đề xuất xếp hạng KGCC khu NĐLS Hà Nội theo 3 hạng A, B, C 
thể hiện tại Bảng 3.3  
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Bảng 3.3. Bảng xếp hạng KGCC đề xuất cho khu NĐLS Hà Nội 
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3.4. Các giải pháp quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC khu NĐLS  
3.4.1. Nhận diện loại hình, phân vùng và xác định yêu cầu quản lý kiến trúc, 
cảnh quan không gian công cộng 

Bảng 3.4. 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 

 - Phân vùng quản lý kiến trúc, cảnh quan: Dựa trên quá trình hình thành 
các KGCC khu NĐLS trải qua nhiều thời kỳ và thổ nhưỡng, địa hình các 
khu vực, đề xuất phân NĐLS thành 13 phân vùng để quản lý kiến trúc, 
cảnh quan KGCC   
Hình 3.1. Bản đồ 13 phân vùng quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC khu NĐLS 

1.Phân vùng Hồ Gươm 
2.Phân vùng Phố cổ  
3.Phân vùng Nhà hát lớn- Ga Hà Nội  
4. Phân vùng Hồ Trúc Bạch – Hàng Đậu 
5. Phân vùng Hồ Tây  
6. Phân vùng Ba Đình  
7. Phân vùng Hoàng Thành  
8. Phân vùng Văn miếu  
9. Phân vùng Thủ lệ  
10. Phân vùng Thành Công – Giảng võ 
11. Phân vùng Đống Đa 
12. Phân vùng Thống Nhất  
13. Phân vùng Hai Bà Trưng  
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Bảng 3.5. Yêu cầu quản lý kiến trúc, cảnh quan (KT, CQ) KGCC khu NĐLS 

Phân vùng Yêu cầu quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC 
 

1.Hồ Gươm - 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, 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.Phố cổ - 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. Nhà hát 
lớn – Ga Hà 
Nội 

- 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; 
- 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. Hồ Trúc 
Bạch – 
Hàng Đậu 
 

- 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  
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5. 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. Ba Đình - 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. 

7. Hoàng 
thành 
 
 
 

-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. 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. Công 
viên Thủ lệ 

- 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. Thành 
Công - 
Giảng Võ 

- 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. 



 

	

17 

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  

* Hệ thống VBQPPL: điều chỉnh, bổ sung nội dung VBQPPL liên quan làm 
cơ sở nâng cao chất lượng quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC 
* Hệ thống đồ án Quy hoạch, Quy chế, Quy định quản lý: Hoàn thiện hệ 
thống đồ án, xây dựng quy chế, quy định nội dung quản lý kiến trúc, cảnh 
quan KGCC 
* Hoàn thiện danh mục dự án 
* Xây dựng bản đồ và hệ thống thông tin KGCC trong thành phố  
3.4.3. Các giải pháp cụ thể quản lý kiến trúc, cảnh quan không gian công 

cộng khu nội đô lịch sử Hà Nội  

* Giải pháp quản lý bảo vệ kiến trúc, cảnh quan KGCC có giá trị khu NĐLS: 
Với KGCC là di tích được xếp hạng và các KGCC có giá trị  
 

 

11. CV 
Đống Đa 

- 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. 

12. CV 
Thống nhất  

- 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. Hai Bà 
Trưng 

- 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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Bảng 3.8. Nguyên tắc quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC khu NĐLS theo hạng 

Xếp hạng  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 
 
 
- Thu hút 
người sử 
dụng mức 
đô cao  
 
 

 
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  
- 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 

 
 
 

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. 
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* Giải pháp quản lý cải tạo, chỉnh trang: 
- 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  
- Các chỉ tiêu về kiến trúc, cảnh quan, HTKT 
* Giải pháp quản lý xây dựng mới: Tuân thủ theo các quy chế, quy định 
quản lý đã có trong khu vực. Nghiên 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. 
* Quản lý khai thác, sử dụng: 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. 

Hạng C Nội dung Yêu cầu 
- KGCC 
cấp  khu 
vực hoặc 
cấp khu ở  
- Trong khu 
vực bảo tồn 
hoặc khu 
vực cũ  
- Có giá trị 
trung bình 
về kiến 
trúc, cảnh 
quan 
 
- Thu hút 
người sử 
dụng mức 
độ khá  
 

 
 
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. 

 
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  
- 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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3.4.4. Tổ chức bộ máy và trách nhiệm quản lý nhà nước về quản lý kiến 
trúc, cảnh quan KGCC khu NĐLS Hà Nội  
Sơ đồ 3.1. Mô hình quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC khu NĐLS 
Quản lý kiến trúc, 
cảnh quan KGCC 
khu NĐLS cần sự 
tham gia của các 
cấp chính quyền từ 
thành phố, quận, 
phường. Với vai trò 
quan trọng của các 
KGCC khu NĐLS 
nói riêng, thành phố 

Hà Nội nói chung, đề xuất bổ sung Tổ quản lý KGCC thuộc Ban quản lý chỉnh 
trang đô thị Hà Nội.   
Sơ đồ 3.2.  Mô hình hợp tác Tổ quản lý KGCC-Ban quản lý chỉnh trang đô thị  

3.4.5. Giải pháp có sự tham gia của cộng đồng 

    Cộng đồng giám sát, cung cấp 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  
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*Cộng đồng giám sát việc quản lý quy hoạch, kiến trúc KGCC 
*Cộng đồng tham gia vào quản lý sử dụng đất KGCC:  
*Cộng đồng tham gia vào quản lý khai thác, sử dụng KGCC 
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  
  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 7 

tuyến đường Quán Thành, Hoè 

Nhai, Phan Đình Phùng,Lý Nam Đế, 

Phùng Hưng, Hàng Cót, Hàng Đậu. 

Hình 3.1. Vị trí vườn hoa Vạn Xuân 

Sơ đồ 3.7. Vai trò các cơ quan quản lý vườn hoa do thành phố phụ trách 

 

3.5.2. Các giải pháp quản lý kiến trúc, cảnh quan vườn hoa Vạn Xuân  

* Mục tiêu: 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.            
* Nguyên tắc chung quản lý kiến trúc, cảnh quan vườn hoa Vạn Xuân:   
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- Theo phân vùng quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC khu NĐLS 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 bảng hướng dẫn nguyên tắc quản lý kiến trúc, cảnh quan 
KGCC khu NĐLS theo phân vùng 4, luận án xác 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  
- 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 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 chung kiến trúc, cảnh quan KGCC 
theo hạng, có thể xác định nguyên tắc chung quản lý kiến trúc, cảnh quan 
vườn hoa Vạn Xuân.  
* Giải pháp cụ thể quản lý kiến trúc, cảnh quan vườn hoa Vạn Xuân: Vườn 
hoa nằm trong khu vực cải tạo, chỉnh trang, cần lập thiết kế đô thị để cải 
tạo chỉnh trang hình ảnh vườn hoa cũng như các kiến trúc xung quanh. 
Nghiên cứu thiết kế theo hướng tôn trọng di sản, hài hoà với kiến trúc, cảnh 
quan xung quanh, đảm bảo phát triển bền vững. 
- Kiểm soát kiến trúc, cảnh quan vườn hoa Vạn Xuân & khu vực  
+ 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; quy định hình thức gồm vật liệu tượng đài, đài phun nước lấy chủ 
thể là di tích bốt nước Hàng Đậu 
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+ Cây xanh, mặt nước: quy định cây xanh vỉa hè, cây xanh vườn hoa, hệ 
thống đài phun nước  
+ Tiện ích đô thị: Chòi nghỉ, ghế ngồi, đèn chiếu sang, biển chỉ dẫn … 
 - Bảo tồn, tôn tạo: Theo Luật Di sản trong việc xác định ranh giới khoanh 
vùng bảo vệ các di tích Tháp nước Hàng Đậu, ngăn chặn việc lấn chiếm, 
tuyệt đối không bán hàng rong hay có các hành vi xâm phạm công trình  
- Giao thông và HTKT khác: Quản lý phân kỳ thực hiện các giải pháp giao 
thông khu vực vườn hoa Vạn Xuân  
- Khai thác, sử dụng 
- Sự tham gia của cộng đồng  
* Tổ chức thực hiện quản lý kiến trúc, cảnh quan vườn hoa Vạn Xuân: Tổ 
quản lý KGCC 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. Các cấp chính quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý 
theo quy định. 
3.6. Bàn luận 
     Luận án bàn luận về các kết quả nghiên cứu trên 3 góc độ là i) Tính khả 
thi ; ii) Tính hiệu quả ; iii) Tính thực tiễn và áp dụng nhân rộng. Cụ thể các 
kết quả đạt được gồm: Bộ tiêu chí quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC khu 
NĐLS; Phân vùng và xác định yêu cầu quản lý kiến trúc, cảnh quan theo 
vùng; 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; Hoàn thiện khung pháp 
lý, công cụ, cơ sở dữ liệu;Tổ chức bộ máy quản lý kiến trúc, cảnh quan 
KGCC khu NĐLS Hà Nội; Giải pháp quản lý có sự tham gia của cộng 
đồng. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
1. Kết luận  
    Tại Việt Nam, trong những năm gần đây, nhà nước đã đưa ra định hướng 
rõ ràng nhằm giữ gìn và phát huy giá trị các KGCC. 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 vì vậy quản lý kiến 
trúc, cảnh quan KGCC là một trong các vấn đề cấp thiết cần nghiên cứu. 
    Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng và các cơ sở khoa học, luận án đã đưa 
ra đưa ra 5 quan điểm, 5 mục tiêu, 7 nguyên tắc và đề xuất Bộ tiêu chí quản 
lý kiến trúc, cảnh quan KGCC khu NĐLS và Xếp hạng KGCC khu NĐLS;   
Phân vùng và xác định yêu cầu quản lý kiến trúc, cảnh quan theo vùng ; 
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; Hoàn thiện khung pháp lý, 
công cụ, cơ sở dữ liệu; Tổ chức bộ máy quản lý kiến trúc, cảnh quan KGCC 
khu NĐLS Hà Nội ; Giải pháp quản lý có sự tham gia của cộng đồng. 
    Dựa vào các đề xuất, luận án đã nghiên cứu áp dụng thí điểm vào quản 
lý kiến trúc, cảnh quan Vườn hoa Vạn Xuân – Ba Đình – Hà Nội. 
2. Kiến nghị:  
     Luận án kiến nghị lên cơ quan quản lý các cấp: i) Chính phủ, cơ quan 
Chính phủ: Rà soát, hoàn thiện hệ thống VBQPPL về quản lý kiến trúc, 
cảnh quan KGCC; ii) Thành phố Hà Nội, cơ quan quản lý thành phố Hà 
Nội: Lập danh mục các dự án phục hồi, tôn tạo, nâng cấp KGCC hiện hữu 
và xây dựng mới. Huy động các nguồn lực tham gia vào việc cung cấp 
KGCC; iii) Các bên liên quan khác: 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; Các tổ chức phi chính phủ có thể tổ chức các chiến dịch vận 
động; Cộng đồng dân cư cần nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tự chủ 
đóng góp các ý tưởng, nguồn lực sẵn có để gìn giữ, phát huy giá trị kiến 
trúc, cảnh quan KGCC.  
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