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Nguồn: Tác giảSơ đồ

3.01

SƠ ĐỒ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

CÁC GIÁ
TRỊ KIẾN

TRÚC
ĐÔ THỊ

CHẮT LỌC CHUYỂN TẢI
CÁC GIÁ TRỊ KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ PHÙ HỢP

SANG TRUNG TÂM MỚI THỦ THIÊM
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DUY TRÌ VÀ CHUYỂN TẢI
CÁC GIÁ TRỊ KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ

TẠI TRUNG TÂM HIỆN HỮU
BẰNG CÁC GIẢI PHÁP ĐA DẠNG

BẢO TỒN
CHỈNH
TRANG

XÂY
DỰNG
MỚI

CẢI TẠO
THÍCH

ỨNG

BẢO TỒN DI SẢN KIẾN TRÚC- THIẾT KẾ ĐÔ THỊ



Nguồn: Tác giảSơ đồ
3.02

GIÁ TRỊ KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ ĐẶC TRƯNG
CỦA TRUNG TÂM HIỆN HỮU

D I  S Ả N
K I Ế N  T R Ú C

C Ả N H  Q U A N
K I Ế N  T R Ú C  Đ Ô  T H Ị

DI TÍCH

CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC
CÓ GIÁ TRỊ

GIÁ TRỊ KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ ĐẶC TRƯNG

MẢNG

CỤM

TUYẾN

Giá trị nghệ thuật

Giá trị kỹ thuật

Giá trị sử dụng

Giá trị niên đại

Giá trị cộng đồng

Giá trị vị trí

Giá trị bối cảnh

Giá trị khảo cổ

DI TÍCH

CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC
CÓ GIÁ TRỊ

MẢNG

CỤM

TUYẾN

1

2

3

4

5

6

7

8

Giá trị hình thái
mạng lưới đường phố

Giá trị chức năng và
khung cảnh sinh hoạt đô thị

Giá trị các không gian
công cộng

Giá trị công trình

1

2

3

4



Nguồn: Tác giảSơ đồ
3.03

DI SẢN KIẾN TRÚC TẠI TRUNG TÂM HIỆN HỮU

• Khu biệt thự Pháp;
các công trình có giá
trị tại khu vực Ba Son
và Cảng Sài Gòn; các
công trình kiến trúc
Hiện đại tiêu biểu; các
dãy phố thương mại
đặc trưng; các khu vực
Thành cổ.

• Danh sách các công
trình kiến trúc có giá
trị văn hoá lịch sử tại
trung tâm hiện hữu
(thuộc qui chế quản lý
đô thị khu trung tâm
hiện hữu TPHCM)

• Danh mục đối tượng
bảo tồn cảnh quan
kiến trúc (theo thông
báo số 46 của UBND
TPHCM, ngày
17/5/1996)

CÁC CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC  CÓ GIÁ TRỊ

D I  S Ả N  K I Ế N  T R Ú C

CÁC DI TÍCH ĐÃ
ĐƯỢC XẾP HẠNG

CÁC CÔNG TRÌNH
KIẾN TRÚC
CÓ GIÁ TRỊ

ĐƯỢC CÔNG NHẬN

K H Ả O  S Á T ,  Đ Á N H  G I Á ,  P H Â N  L O Ạ I



Nguồn: Tác giảSơ đồ
3.04

ĐỊNH HƯỚNG DUY TRÌ VÀ CHUYỂN TẢI GIÁ TRỊ KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ
TRONG BỐI CẢNH PHÁT TRIỂN TIẾP NỐI

B Ả O  T Ồ N  “ Đ I Ể M ”

Bảo tồn dạng điểm đối với một số lượng di tích hạn chế sẽ bỏ sót
các giá trị khác của quỹ di sản kiến trúc đô thị, của khung cảnh
và môi trường sống đã được kế thừa và gạn lọc trong suốt tiến
trình lịch sử của đô thị.

B Ả O  T Ồ N  “ T O À N  P H Ầ N ”

Khoanh vùng bảo vệ triệt để cả một cấu trúc đô thị rộng lớn, nơi
cư trú của hàng trăm ngàn thị dân, nơi có chức năng là trung tâm
chính của TPHCM là một đề xuất không tưởng vì nó “bảo tàng
hoá”, làm đóng băng một cơ thể đô thị sống động.
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G I Ả I  P H Á P  Đ Ề  N G H Ị

Khoanh vùng bảo vệ triệt để cả một cấu trúc đô thị rộng lớn, nơi
cư trú của hàng trăm ngàn thị dân, nơi có chức năng là trung tâm
chính của TPHCM là một đề xuất không tưởng vì nó “bảo tàng
hoá”, làm đóng băng một cơ thể đô thị sống động.

K I Ế N  T R Ú C  “ T H U Ầ N  T U Ý ”

Giải pháp này có thể phát huy ưu điểm ở việc khẳng định diện
mạo kiến trúc và cảnh quan kiến trúc đô thị đặc trưng, nhưng về
cơ bản vẫn dừng lại ở yếu tố hình thức, bỏ sót các giá trị khác về
đặc điểm qui hoạch và các giá trị phi vật thể liên quan đến môi
trường sống của đô thị.

BẢO TỒN VÀ
CẢI TẠO THÍCH ỨNG

KIẾN TRÚC VÀ
THIẾT KẾ ĐÔ THỊ
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Nguồn: Tác giảSơ đồ
3.05

DUY TRÌ VÀ CHUYỂN TẢI GIÁ TRỊ KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ ĐẶC TRƯNG
TẠI TRUNG TÂM HIỆN HỮU

BẰNG GIẢI PHÁP BẢO TỒN VÀ CẢI TẠO THÍCH ỨNG

Các di tích Các công trình kiến trúc
có giá trị

Đ Ố I  T Ư Ợ N G  “ Đ I Ể M ”
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•xử lý kỹ thuật theo nội
dung Luật di sản văn hoá

• đề xuất khoanh vùng bảo
vệ cấp I

• đề xuất phân loại và đánh
giá theo 8 tiêu chí: nghệ
thuật, vật chất, sử dụng,
niên đại, cộng đồng, vị trí,
bối cảnh, khảo cổ
• đề xuất xử lý kỹ thuật phú
hợp với đặc điểm giá trị
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Đ Ố I  T Ư Ợ N G  “ M Ả N G ,  T U Y Ế N ,  C Ụ M ”

•xử lý kỹ thuật theo nội
dung Luật di sản văn hoá

• đề xuất khoanh vùng bảo
vệ cấp I

• đề xuất phân loại và đánh
giá theo 8 tiêu chí: nghệ
thuật, vật chất, sử dụng,
niên đại, cộng đồng, vị trí,
bối cảnh, khảo cổ
• đề xuất xử lý kỹ thuật phú
hợp với đặc điểm giá trị

•đề xuất phân loại
và đánh giá theo 4
tiêu chí: hình thái
mạng lưới đường
phố; chức năng và
khung cảnh sinh
hoạt; không gian
công cộng; công
trình kiến trúc

•đề xuất xử lý kỹ
thuật phù hợp với
đặc điểm giá trị

•đề xuất các giải
pháp tổng hợp về
pháp lý, quản lý,
hợp tác, kinh tế xã
hội



Nguồn: Tác giảSơ đồ
3.06

DUY TRÌ VÀ CHUYỂN TẢI GIÁ TRỊ KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ ĐẶC TRƯNG
TẠI TRUNG TÂM HIỆN HỮU

BẰNG GIẢI PHÁP CHỈNH TRANG CẢNH QUAN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ

C Ả N H  Q U A N  Đ Ư Ờ N G  P H Ố
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Ị Chỉnh trang diện
mạo kiến trúc
đường phố:giữ gìn
sự đa dạng kiến
trúc; xử lý hình
thức các công
trình đã bị cải tạo
kém thẩm mỹ để
bảo vệ sự hài hoà
cảnh quan.

Bảo vệ tính đa
dạng của khung
cảnh sinh hoạt
đường phố: giữ
gìn chức năng, sức
sống của sinh hoạt
đường phố, “tỷ lệ
con người” của
cảnh quan đường
phố.

Xác định qui cách
hệ thống bảng
hiệu, quảng cáo,
màu sắc công
trình trong cảnh
quan đường phố.
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K H Ô N G  G I A N  C Ô N G  C Ộ N G

Quảng trường: bảo vệ giá trị
nghệ thuật của quần thể
không gian; đảm bảo chiếu
sáng tự nhiên; kết nối mạng
lưới đi bộ

Công viên, không gian mở: bảo
vệ các không gian di sản xanh;
bổ sung các loại hình không
gian mở đa dạng vào khu bờ
Tây sông Sài Gòn.

M Ạ N G  L Ư Ớ I  Đ Ư Ờ N G  V À  Ô  P H Ố

Bảo vệ đặc trưng của bố cục mạng lưới; chỉnh trang các ô phố dày
đặc bằng cách tăng cường diện tích mảng xanh, cải tạo không
gian bên trong để “giải nén” mật độ xây dựng.



Nguồn: Tác giảSơ đồ
3.07

CHUYỂN TẢI GIÁ TRỊ KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ ĐẶC TRƯNG
TẠI TRUNG TÂM HIỆN HỮU

TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG MỚI

T H Í C H  Ứ N G  C Ô N G  T R Ì N H   M Ớ I
V À O  C Á C  K H U  V Ự C  T H Ấ P  T Ầ N G
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Hài hoà về quy mô kích
thước, diện tích lô đất; vị trí
xây dựng công trình trong lô
đất; chiều cao

Hài hoà về hình thức mái;
đường chân trời; màu sắc; đặc-
rỗng; phân vị; chiều cao; tỷ lệ
cửa sổ và cửa đi; cao độ tầng
trệt công trình.

K I Ể M  S O Á T  Q U Y  M Ô  H Ì N H  K H Ố I
K I Ế N  T R Ú C  C A O  T Ầ N G
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Đảm bảo yêu cầu về chiếu
nắng tự nhiên cho đường phố

Đảm bảo sự chuyển tiếp chiều
cao giữa không gian cũ và mới

 Điều chuyển qui mô chiều cao sang các khu vực mới của trung
tâm hiện hữu và trung tâm mới Thủ Thiêm
 Giảm thiểu các khu vực phát triển cao tầng tại trung tâm lịch sử
hiện hữu
 Ưu tiên phát triển công trình cao tầng theo hướng tiếp cận các
không gian mở có vùng quan sát rộng thoáng
 Bố cục quần thể công trình cao tầng trong các khu vực có giới
hạn rõ ràng, không phát triển lan toả rời rạc
 Vận dụng mô hình TOD để phát triển tầng cao

K I Ể M  S O Á T  Q U Y  M Ô  H Ì N H  K H Ố I
K I Ế N  T R Ú C  C A O  T Ầ N G



T Í N H  L I Ê N  T Ụ C  L Ị C H  S Ử

Nguồn: Tác giảSơ đồ
3.08

CHUYỂN TẢI CÁC GIÁ TRỊ KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ ĐẶC TRƯNG
SANG TRUNG TÂM MỚI THỦ THIÊM

Thủ Thiêm không nên phát triển biệt lập như một vết đứt về văn hoá, mà cần
được định hướng để trở thành một mảnh ghép có chất lượng, vừa thể hiện
được dấu ấn thời đại, vừa kết nối liên tục với trung tâm hiện hữu thông qua
việc chắt lọc chuyển tải các giá trị phù hợp về kiến trúc và cảnh quan kiến trúc
đô thị

L Ị C H  S Ử T H Ờ I  Đ Ạ I

C ô n g t r ì n h k i ế n t r ú c
C ả n h q u a n k i ế n t r ú c

đ ô t h ị

Hình thức kiến trúc di sản không
phải là giá trị đặc trưng để
chuyển tải sang trung tâm mới.
Sự đa dạng về chức năng, qui mô,
kỹ thuật, hình thức là giá trị đặc
trưng cần được nghiên cứu
chuyển tải.

Sự đa dạng, sống động, giao tiếp,
tỷ lệ con người đúc kết từ chức
năng đô thị, khung cảnh sinh
hoạt, diện mạo cảnh quan đường
phố, quảng trường, công viên
hiện hữu... là các giá trị đặc trưng
cần được nghiên cứu chuyển tải.



a b

Nguồn: Tác giả.
Hình
3.01

HÌNH THÁI MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG PHỐ: ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ
Trong quá trình phát triển đô thị tại Sài Gòn,người Pháp đã tiến hành xây dựng
mạng lưới đường ngay trên nền đô thị cũ, thông qua quá trình xoá bỏ triệt để các
cấu trúc đô thị truyền thống.
Tuy nhiên, một hiện tượng có vẻ nghịch lý là, sau khi triệt tiêu toàn bộ các cấu
trúc lịch sử của thành Gia Định, thì người Pháp lại triển khai mạng lưới đường
mới căn bản dựa trên hướng tuyến của chính mạng lưới đường truyền thống trước
đó.

Quá trình phát triển của mạng lưới đường tại trung tâm hiện hữu qua các thời kỳ:
a. Năm 1795
b. Năm 1867
c. Năm 1898
d. Năm 1965

c d



So sánh mạng lưới đường phố của trung tâm hiện hữu TPHCM và các trung tâm đô
thị lớn trên thế giới

Nguồn: tác giả xử lý dựa trên bản đồ của ESF Department of
Landscape Architecture, http://www.esf.edu.

Hình
3.02

HÌNH THÁI MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG PHỐ: ĐẶC ĐIỂM QUY HOẠCH
Định dạng chủ đạo của mạng lưới đường phố tại trung tâm hiện hữu là hình dạng
ô cờ lộ giới nhỏ.

So sánh mạng lưới đường phố của trung tâm hiện hữu TPHCM và các trung tâm đô
thị lớn trên thế giới



Nguồn: Tác giả.xử lý kết hợp với bản đồ không ảnh của Sở QHKT
TPHCM

Hình
3.03a

HÌNH THÁI MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG PHỐ: TRUNG TÂM QUẬN 3
Khu biệt thự quận 3 có cấu hình mạng lưới ô cờ rõ nét nhất, với qui mô nhỏ nhắn
và định dạng hình học rất đều đặn. Phần lớn các ô phố đều có dạng hình vuông
hoặc chữ nhật, với diện tích trung bình từ 1,6 đến 2,,2 ha.



Nguồn: Tác giả.
Hình
3.03b

HÌNH THÁI MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG PHỐ: TRUNG TÂM QUẬN 1
Khu vực quận 1có hình dạng và qui mô diện tích ô phố đa dạng hơn. Định dạng
chính là lưới ô cờ có diện tích trung bình khoảng 0,75 ha đến 1,5 ha; một số ô phố
chức năng hành chính, y tế, công viên…có diện tích vượt trội lên đến vài hecta;
một số lượng nhỏ ô phố có dạng hình học phức tạp do ảnh hưởng của đường chéo;
một vài ô phố giáp sông Sài Gòn, rạch Thị Nghè và rạch Bến Nghé có hình thể đa
dạng hơn do ảnh hưởng của đặc điểm địa thế tự nhiên.



Nguồn: Tác giả.
Hình
3.04a

ĐẶC ĐIỂM BỐ CỤC CÔNG TRÌNH: DẠNG BỐ CỤC 1
Trung tâm quận 1 có nhiều công trình được bố cục theo nguyên tắc của chủ nghĩa
cổ điển Pháp, nhấn mạnh tính chất đối xứng, dành vị trí điểm nhấn kết thúc các
trục không gian lớn cho những công trình quan trọng. Ví dụ như Dinh Xã Tây
(UBND TPHCM) kết thúc trục Nguyễn Huệ, Nhà Hát kết thúc trục Lê Lợi, Dinh
Norodom (hội trường Thống Nhất) kết thúc trục Lê Duẩn, Nhà Thờ Đức Bà là chủ
thể của không gian quảng trường Hoà Bình …



Ô phố điển hình Công trình

Hình
3.04b

ĐẶC ĐIỂM BỐ CỤC CÔNG TRÌNH: DẠNG BỐ CỤC 2
Khu biệt thự Pháp với các biệt thự đơn lập bố cục trên những lô đất lớn từ 500
đến 1000 m2. Công trình có độ lùi lớn với đường phố,có sân vườn và tường rào
bao bọc.

Khoảng lùiKhông gian mở

Nguồn: Tác giả xử lý dựa trên nguồn tư liệu RTKL (2007),
Conceptual Urban Design competition for the exitsting expanded
center of HCMC, Hochiminh City



Công trìnhÔ phố điển hình

Hình
3.04c

ĐẶC ĐIỂM BỐ CỤC CÔNG TRÌNH: DẠNG BỐ CỤC 3
Các khu thương mại sầm uất (dọc theo các trục đường lớn như Nguyễn Huệ, Lê
Lợi, Hàm Nghi), các khu nhà phố thấp tầng (dọc theo các khu chợ, các khu phố
gần rạch Bến Nghé) có định dạng bố cục công trình mật độ cao, độ lùi nhỏ, tiếp
xúc gần gũi với đường phố, giúp con người kết nối dễ dàng với các hoạt động đô
thị, tạo nên một cảm nhận rõ nét về hình ảnh đô thị đời thường, về tính chất “phố”
của không gian.

Khoảng lùiKhông gian mở

Nguồn: Tác giả xử lý dựa trên nguồn tư liệu RTKL (2007),
Conceptual Urban Design competition for the exitsting expanded
center of HCMC, Hochiminh City
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Nguồn: Tác giả.
Hình
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SỰ ĐA DẠNG VỀ CHỨC NĂNG ĐÔ THỊ TẠI TRUNG TÂM HIỆN HỮU
Trung tâm hiện hữu là nơi tập trung mật độ cao của nhiều chức năng đa dạng:
hành chính và văn hoá, các thiết chế thương mại dịch vụ, giáo dục, y tế. Sự tích
hợp chức năng công trình đã tạo nên sự đa dạng, sức sống của khung cảnh sinh
hoạt đường phố.

Hiện trạng các công trình công cộng tại trung tâm hiện hữu:
a. Công trình trường học
b. Công trình văn hoá, di sản kiến trúc
c. Công trình y tế
d. Không gian công cộng (công viên, quảng trường, cây xanh đường phố)



Hình
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SỰ ĐA DẠNG CỦA KHUNG CẢNH SINH HOẠT ĐƯỜNG PHỐ
Sắc thái sinh hoạt đời thường của không gian đường phố là một đặc trưng đầy sức
sống, và chính khía cạnh nhân văn của khung cảnh đó, xuyên qua thời gian đã tạo
nên hồn của phố, đã trở thành một phần tài nguyên văn hoá tinh thần, làm hình
thành nên ký ức về nơi chốn của đô thị.

Nguồn: http://www.panoramio.com



Hình
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GIÁ TRỊ ĐẶC TRƯNG KHÔNG GIAN CÔNG CỘNG: QUẢNG TRƯỜNG
Phần lớn các quảng trường đều có định dạng hình học rõ nét (hình tròn, hình bán
nguyệt, hình chữ nhật), được bao bọc bởi các công trình điểm nhấn.. Qui mô
quảng trường có “tỷ lệ nhỏ nhắn”, phù hợp với tầm kích con người

Nguồn: http://www.panoramio.com
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GIÁ TRỊ ĐẶC TRƯNG KHÔNG GIAN CÔNG CỘNG:
CÔNG VIÊN, CÂY XANH ĐÔ THỊ

Hầu hết các công viên lớn và lâu đời nhất của TPHCM đều tập trung tại trung
tâm hiện hữu, tạo nên trục không gian “di sản xanh” nổi bật .
Tại các công viên và đường phố trung tâm, sự hiện diện của các hàng cây lâu năm
đã tạo nên một cảm nhận rõ nét về ký ức đô thị. Chủng loại cây trồng đa dạng,
nhưng để lại dấu ấn đậm nét nhất vẫn là các hàng cây me, cây sao, và cây dầu.

Nguồn: http://www.panoramio.com



Hình
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GIÁ TRỊ ĐẶC TRƯNG KHÔNG GIAN CÔNG CỘNG:
KHÔNG GIAN SÔNG NƯỚC

Mọi diễn tiến đô thị hoá của trung tâm TPHCM đều in bóng trên những dòng
nước lịch sử. Sông nước luôn hoà mình vào đô thị, tham gia vào cấu trúc và tiến
trình phát triển của thành phố, và duy trì cảm nhận về cội nguồn của nơi chốn.

Nguồn: Favre (1881), hoạ đồ Sài Gòn
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CÁC KHU VỰC CẢNH QUAN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ ĐẶC TRƯNG
Các “mảng” đặc trưng: mảng biệt thự Pháp; mảng không gian “di sản Xanh”từ
công viên Tao Đàn đến Công viên 30/4 ; mảng phố thị tại Chợ Cũ ; mảng phố thị
tại Chợ Bến Thành ; mảng nhà Chú Hoả; mảng công viên-tôn giáo-giáo dục Thảo
cầm viên; mảng “Thành cổ”; mảng Ba Son ; mảng Cảng Sài Gòn tại di tích lịch
sử Bến Nhà Rồng.
Các “tuyến” đặc trưng : trục đường Đồng Khởi; đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ
Nguyễn Hữu Cảnh đến Lê Duẩn); đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (từ Nguyễn Hữu
Cảnh đến Lê Duẩn); đại lộ Đông- Tây (Võ Văn Kiệt) giáp kênh Tàu Hủ; các đại lộ
Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Hàm Nghi, Lê Duẩn.
Các “cụm” đặc trưng : cụm không gian quảng trường Hoà Bình; quảng trường
UBND, quảng trường Lam Sơn (Nhà Hát thành phố).

Nguồn: Tác giả.



1

1. Mảng không gian liên
hoàn từ công viên Tao
Đàn đến Công viên
30/4

2. Mảng biệt thự Pháp
3. Mảng phố thị tại Chợ

Cũ
4. Mảng phố thị tại Chợ

Bến Thành
5. Mảng Nhà Chú Hoả
6. Mảng công viên-tôn

giáo-giáo dục lân cận
Thảo cầm viên.

7. Mảng “Thành cổ”
8. Mảng Ba Son
9. Mảng Cảng Sài Gòn
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Hình
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CÁC MẢNG, CỤM CẢNH QUAN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ ĐẶC TRƯNG

Nguồn: Tác giả.

1. Cụm quảng trường Hoà
Bình

2. Cụm quảng trường
UBND.TPHCM

3. Cụm quảng trường Nhà
hát Thành phố

1

2

3
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1. đường Đồng Khởi
2. đường Tôn Đức Thắng
3. đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (từ Nguyễn Hữu Cảnh đến Lê Duẩn)
4. đại lộ Đông- Tây (Võ Văn Kiệt)
5. đại lộ Lê Duẩn
6. đại lộ Nguyễn Huệ
7. đại lộ Lê Lợi
8. đại lộ Hàm Nghi

Hình
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CÁC TUYẾN CẢNH QUAN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ ĐẶC TRƯNG

4

8

Nguồn: Tác giả.xử lý kết hợp với bản đồ không ảnh của Sở QHKT
TPHCM



TỔ CHỨC MÁI CHE VỈA HÈ PHỐ THƯƠNG MẠI VÀ PHỨC HỢP

Mảng xanh Lối đi bộ

cafe

Tạo khoảng lùi tại tầng trệt
Mảng xanh Lối đi bộ

cafe

Tạo mái che nhẹ
Mảng xanh Lối đi bộ

cafe

Tạo ban công

Tỷ lệ phần rỗng (cửa, vách
kính) < 60%: cảnh quan
đường phố bị đóng kín, không
sống động

X

CHỈNH TRANG CẢNH QUAN ĐƯỜNG PHỐ
PHÁT HUY GIÁ TRỊ CỦA KHUNG CẢNH SINH HOẠT ĐƯỜNG PHỐ

Giữ gìn sự đa dạng chức năng, tính chất sống động của sinh hoạt đường phố, “tỷ
lệ con người” của cảnh quan đường phố để tạo nên cảm thụ tốt cho cư dân, ở cự
ly tiếp xúc gần nhất, trong quá trình tham gia vào các hoạt động đô thị.

Hình
3.13

Nguồn: Tác giả.

TỔ CHỨC “GIAO DIỆN SỐNG ĐỘNG”TẠI TẦNG TRỆT PHỐ THƯƠNG MẠI

Tỷ lệ phần rỗng (cửa, vách
kính) > 60%: cảnh quan
đường phố sống động

Tỷ lệ phần rỗng (cửa, vách
kính) > 80%: cảnh quan
đường phố rất sống động

V

V



Bảng hiệu chính: không dài quá 70%
chiều ngang nhà; không vượt quá
15% diện tích mặt đứng tầng trệt

Bảng treo: không
được khuyến khích tại
nhiều thành phố

Bảng hiệu phụ: có thể
đính trên vách kính

Bảng hướng dẫn:
dán vào cửa chính

MINH HOẠ CHO VIỆC HƯỚNG DẪN QUI CÁCH BẢNG HIỆU

CHỈNH TRANG CẢNH QUAN ĐƯỜNG PHỐ
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM MỸ CẢNH QUAN ĐƯỜNG PHỐ

Các minh hoạ về qui định qui cách bảng hiệu, quảng cáo.

Hình
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Nguồn: tác giả xử lý dựa trên nguồn tư liệu Time saver standards
for Urban Design, McGraw Hill- Digital Engineering Library, USA

CÁC CÁCH LẮP ĐẶT BẢNG HIỆU KHÔNG PHÙ HỢP

Bảng hiệu vượt khổ Bảng hiệu che cửa sổ Bảng hiệu che vách
kính tầng trệt



1. Phố đi bộ

2. Phố ưu tiên đi bộ

3. Quảng trường

4. Cầu bộ hành

SƠ ĐỒ MẠNG LƯỚI ĐI BỘ
Mạng lưới đi bộ kết nối trung tâm
hiện hữu với bờ sông Sài Gòn và
trung tâm mới Thủ Thiêm.

LL

CHỈNH TRANG KHÔNG GIAN CÔNG CỘNG
KIỂM SOÁT CHIỀU CAO XÂY DỰNG

VÀ KẾT NỐI QUẢNG TRƯỜNG VỚI KHÔNG GIAN ĐI BỘ

Hình
3.15

Nguồn: Tác giả,

KIỂM SOÁT CHIỀU CAO CÔNG TRÌNH TẠI CÁC QUẢNG TRƯỜNG

Quảng trường giáp bờ
sông: chiều cao công trình
lớn nhất

1.25 L
1.25 L

L

Quảng trường lớn: chiều
cao công trình gia tăng

Quảng trường nhỏ: chiều
cao công trình thấp



2. Tăng cường các loại hình giao thông
thuỷ trên sông Sài Gòn, khôi phục và
chuyển tải khung cảnh sinh hoạt “trên
bến dưới thuyền”.

1. Tổ chức nhiều trục kết nối trung
tâm đô thị với không gian bờ sông.

CHỈNH TRANG KHÔNG GIAN CÔNG CỘNG
CHỈNH TRANG CÁC KHÔNG GIAN MỞ TIẾP GIÁP SÔNG NƯỚC

Hình
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Nguồn: Tác giả.

3. Tổ chức các loại hình chức năng
đa dạng ven sông

4. Nghiên cứu đồng bộ không gian
mở trên cả bờ Tây và bờ Đông sông
Sài Gòn, để kết nối hài hoà các
không gian công cộng giữa hai trung
tâm cũ và mới



CÁC PHƯƠNG THỨC XỬ TRÍ KHÔNG PHÙ HỢP

1. Thay đổi triệt để đặc trưng bố
cục ô phố: làm đứt đoạn mối
quan hệ chặt chẽ giữa công trình
với không gian đường phố

2. Mở rộng triệt để lộ giới đường,
ưu tiên giao thông cơ giới tốc độ
cao:phá vỡ không gian đường
phố và xâm hại di sản kiến trúc

3. Tích hợp giao
thông công cộng
(xe bus và MRT)

2. Tăng cường
diện tích mảng
xanh vỉa hè

1. Bổ sung không
gian mở trong
nội bộ ô phố

Hình
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CHỈNH TRANG MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG VÀ Ô PHỐ
Kết hợp giữa bảo vệ đặc trưng của bố cục mạng lưới với chỉnh trang các ô phố
dày đặc, tăng cường diện tích mảng xanh, cải tạo không gian bên trong ô phố để
“giải nén” mật độ xây dựng.

Nguồn: Tác giả.

PHƯƠNG THỨC ĐỀ NGHỊHÌNH THÁI HIỆN HỮU



Bố cục công trình mới
không phù hợp: độ lùi quá
sâu

Bố cục công trình mới
không phù hợp: khoảng
cách quá nhỏ

Bố cục phù hợp

PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM BỐ CỤC CÔNG TRÌNH TRONG LÔ ĐẤT

THÍCH ỨNG QUI MÔ CÔNG TRÌNH MỚI
VÀO CÁC KHU VỰC DI SẢN THẤP TẦNG

Được nghiên cứu dựa trên đặc điểm qui mô cảnh quan kiến trúc đường phố, ô phố,
các công trình lân cận khu đất xây dựng, với các yếu tố đặc trưng như: chiều cao
công trình; kích thước, diện tích lô đất; khoảng lùi, vị trí xây dựng công trình
trong khuôn viên lô đất; hình thức mái công trình.

Hình
3.18

Nguồn: Tác giả

Bố cục không
phù hợp

Bố cục không
phù hợp



Độ cao của kiến trúc mới
không vượt quá 1/3 độ cao
kiến trúc lân cận: có thể
duy trì được quan hệ hài
hoà bằng xử lý tỷ lệ mặt
đứng và cấu trúc mái.

H

1/3H

Độ cao của kiến trúc mới
vượt quá 1/3 độ cao kiến
trúc lân cận: không thể
duy trì được quan hệ hài
hoà bằng thủ pháp thiết kế
kiến trúc thuần tuý.

H

>1/3H

TRƯỜNG HỢP KHÔNG GIAN DI SẢN DẠNG “MẢNG”, “CỤM”, “TUYẾN”

X

V

Hình
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KHỐNG CHẾ CHIỀU CAO CÔNG TRÌNH MỚI
TẠI CÁC KHU VỰC DI SẢN THẤP TẦNG

Trong phạm vi các khu vực di sản “mảng”, “tuyến”, “cụm”, tầng cao xây dựng cần
được khống chế ở qui mô thấp tầng tương ứng với đặc điểm hiện trạng của không
gian di sản. Đối với mọi trường hợp xây chen công trình mới, kiểm soát tầng cao
được thực hiện theo nguyên tắc không tạo nên chênh lệch vượt quá 1/3 độ cao của
các công trình lân cận.

Nguồn: Tác giả.

CÁC VÍ DỤ VỀ TƯƠNG QUAN TẦNG CAO PHÙ HỢP



Đặc điểm đường chân trời Quan hệ đặc-rỗng và vị trí cửa chính

Đặc điểm phân vị ngang Đặc điểm phân vị đứng

“TUYẾN” CẢNH QUAN KIẾN TRÚC  HIỆN HỮU

THÍCH ỨNG HÌNH THỨC CÔNG TRÌNH MỚI
VÀO CÁC KHU VỰC DI SẢN THẤP TẦNG

Thường được xác định bởi các yếu tố: hình thức mái, tính chất đường chân trời
của khu vực; màu sắc công trình; quan hệ đặc-rỗng trên mặt đứng ; đặc điểm
phân vị ngang và phân vị đứng; khoảng lùi công trình; chiều cao và số tầng cao;
nhịp điệu, tỷ lệ cửa sổ; chi tiết lối vào chính; cao độ tầng trệt công trình.

Hình
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Nguồn: Tác giả.

Đặc điểm phân vị ngang Đặc điểm phân vị đứng

ĐỊNH HƯỚNG THÍCH ỨNG HÀI HOÀ VỀ HÌNH THỨC

PHÂN TÍCH CÁC ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA TUYẾN CẢNH QUAN



6

KHỐNG CHẾ CHIỀU CAO CÔNG TRÌNH
•Góc tới hạn=63 độ: đảm bảo chiếu nắng tự nhiên nhưng
không cảm thụ đầy đủ toàn bộ phạm vi khu vực nhìn
•Góc tới hạn=55 độ: đảm bảo cả hai yêu cầu về chiếu nắng
tự nhiên và cảm thụ đầy đủ phạm vi khu vực nhìn

L (chiều rộng đường)

H=2L
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L (chiều rộng đường)
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KIỂM SOÁT QUY MÔ HÌNH KHỐI KIẾN TRÚC CAO TẦNG
TRÊN CƠ SỞ ĐẢM BẢO YÊU CẦU CHIẾU NẮNG CHO ĐƯỜNG PHỐ

Việc thích ứng hài hoà công trình mới bằng thủ pháp kiến trúc mặt đứng chỉ có thể
thực hiện được khi chênh lệch độ cao không vượt quá tỷ lệ 1:3 so với chiều cao
của các công trình cũ. Đối với công trình cao tầng, những thủ pháp về hình thức
không thể giải quyết được mối quan hệ với bối cảnh, mà cần được bổ sung bởi
những quy định khống chế hình khối..

Hình
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Nguồn: Tác giả
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KHỐNG CHẾ CHIỀU CAO KHỐI ĐẾ
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5Nghiên cứu của
Jan Gehl cho
thấy: từ tầng 6
trở lên, mối liên
hệ giữa công
trình với không
gian đường phố
hoàn toàn bị
triệt tiêu



Nguyên tắc 2: giảm thiểu
các khu vực phát triển cao
tầng tại trung tâm lịch sử
hiện hữu. Khống chế việc
xây dựng nhà cao tầng liền
kề với di tích, di sản kiến
trúc có giá trị, hoặc trong
các khu vực cảnh quan kiến
trúc đô thị thấp tầng quan
trọng.

Không gian di sản

Không gian cao tầng
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Nguồn: Tác giả

Nguyên tắc 3: bố trí công
trình cao tầng phù hợp với
mô hình phát triển TOD,
khai thác tiềm năng phát
triển trong phạm vi bán
kính đi bộ 400 mét tính từ
các nút giao thông công
cộng .

Không gian TOD

Không gian cao tầng



Nguyên tắc 4 : Bố cục các quần thể công trình cao tầng trong các khu vực có giới
hạn rõ ràng. Tại trung tâm hiện hữu, các khu vực phù hợp cho tập trung quần thể
công trình cao tầng là: quảng trường Mê Linh, khu vực bờ Tây sông Sài Gòn trên
địa bàn quận Bình Thạnh, các trục đường tiếp giáp chiều dọc công viên 23/9, các
trục đường cảnh quan tiêu biểu có lộ giới lớn, giá trị sử dụng đất cao, mở ra
không gian sông nước rộng thoáng
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Nguồn: Tác giả
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Trung tâm hiện hữu Trung tâm mới Thủ Thiêm

Nguyên tắc 5 : Ưu tiên phát triển công trình cao tầng theo hướng tiếp cận các
không gian mở có vùng quan sát rộng thoáng. Đặc điểm của giải pháp này là
dịch chuyển phần đỉnh tháp của đường chân trời đô thị tiếp cận phần “biên” của
trung tâm hiện hữu và phát triển vượt sông theo hướng Thủ Thiêm. Đặc điểm
bóng dáng đô thị tạo nên silouhete đặc trưng của một thành phố hình thành và
phát triển bên hai bờ sông Sài Gòn.


