
GiỚI THIỆU VỀ THIẾT KẾ ĐÔ THỊ
KTS VŨ THỊ HỒNG HẠNH



NỘI DUNG
Tại sao cần TKĐT; vai trò của UD trong việc tạo dựng môi trường
cộng đồng năng động, bền vững, đậm đà bản sắc

TKĐT là gì - Lý thuyết TKĐT – nguồn gốc, khái niệm,, mục tiêu, đối
tượng của TKĐT; mối quan hễ giữa TKĐT và các ngành thiết kế
khác trong môi trường xây dựng

Pháp lý TKĐT tại Việt Nam – quy định hồ sơ, pháp lý

Thực tế TKĐT: một vài ví dụ TKĐT trên TG và Việt Nam



ĐỘNG LỰC KINH TẾ ĐỘNG LỰC CHÍNH TRỊ 

ĐỘNG LỰC TRI THỨC 

1. Tại sao cần TKĐT
Biến đổi đô thị ở nhiều cấp độ có nhiều vấn đề tồn tại



https://www.swissre.com/institute/research/topics-and-risk-dialogues/climate-and-natural-catastrophe-risk/expertise-publication-
biodiversity-and-ecosystems-services.html

1. Tại sao cần TKĐT
1.1 Biến đổi hệ sinh thái



1. Tại sao cần TKĐT
1.1 Biến đổi hệ sinh thái – Hệ quả

“Sự suy giảm và phân mảnh hệ sinh thái tự nhiên đưa con người tới gần động vật hoang dã hơn bao
giờ hết. Trong khi nguyên nhân Covid chưa được xác nhận, thì chúng ta chắc chắn 1 điều là hơn 70% 
bệnh truyền nhiễm tương tự có nguồn gốc từ động vật.” (Sharon Guynup, Global Fellow at the Wilson 
Center and a National Geographic Explorer )



Cần Giờ: Khu dự trữ sinh quyển Thề giới đầu tiên
tại Việt Nam - 2000

Ngập nước <0.5m, 1-1,5m, 1,6-2m và >2m



City aquatic center

ĐT An Thới ĐôngĐô thị Bình Khánh

ĐT Cần Thạnh
La Maison De Can Gio
(Cần Thạnh)



Việc mở rộng, phình to, nổi 
tiếng, làm tăng di chuyển 
và sử dụng năng lượng, 
ảnh hưởng môi trường 

1.2 Biến đổi hình thể, quy mô đô thị – tiêu thụ năng lượng – Hệ quả 

1. Tại sao cần TKĐT

Đô thị chiếm 2% dt đất đai, nhưng:

70% GDP
60% tổng Năng lượng tiêu thụ
70% nguyên nhân gây hiệu ứng
nhà kính
70% rác thải toàn cầu

Dân số đô thị thế giới: 

1976: 37.9%
1996: 45.1%
2016: 54.5%
2050: approx. 70%



Mật độ đô thị và sử dụng năng lượng trong ‘đi lại’ 
(Source: )

1.2 Biến đổi hình thể đô thị – Mô hình ĐT và tiêu thụ năng lượng

1. Tại sao cần TKĐT



1. Tại sao cần TKĐT

Source: The New York Times, 

1.3 Biến đổi hệ thống không gian công cộng đô thị: bị bỏ
hoang - lãng phí



1.3 Biến đổi hệ thống không gian công cộng đô thị - có sự lãng phí
trong khi nhu cầu giao tiếp, sinh hoạt và dịch vụ đô thị vẫn luôn rất
lớn

1. Tại sao cần TKĐT



1. Tại sao cần TKĐT
1.3 Biến đổi hệ thống không gian công cộng đô thị - dịch vụ đô thị và
lợi thế địa điểm

Nơi ở

Mua sắm, Giải 
trí, vui chơiLàm việc



Cardiff, Wales: 1962-1978

Không gian trống

Công trình công cộng

Dvụ thương mại
Dvụ công cộng

Văn phòng
Các của hàng

Bán sỉ

1. Tại sao cần TKĐT
1.4 Biến đổi quy mô và tính chất SDĐ của lô thửa - quy mô kinh tế



1. Tại sao cần TKĐT
1.5 Biến đổi kiến trúc công trình trong đô thị

Cuộc cạnh tranh các Điểm nhấn đô thị 

Từ thấp tầng đến cao tầng – siêu cao tầng 



1. Tại sao cần TKĐT
1.5 Biến đổi kiến trúc công trình trong đô thị

Hình ảnh: Việt Dương, 2021 

Từ thấp tầng đến cao tầng – siêu cao tầng 



1. Tại sao cần TKĐT
1.5 Biến đổi kiến trúc công trình trong đô thị



https://www.latimes.com/entertainment-arts/story/2020-12-29/14-clever-
covid-19-design-solutions-from-around-the-world

Kiến trúc modular, tạm thời, lắp ráp

Kiến trúc ‘nhẹ’, dễ lắp dựng

1.5 Biến đổi kiến trúc công trình trong đô thị

1. Tại sao cần TKĐT

Tái sử dụng công trình cũ



1. Tại sao cần TKĐT
1.6 Biến đổi quy mô nhỏ - chi tiết kiến trúc và đô thị: từ phức tạp
(trước 20th) đến đơn giản (tk20)



the new city of Rhodes 408 B.C

TKĐT thời kì Cổ đại
Hippodamus (5th century BC) 

2.1 LỊCH SỬ TKĐT 
2. Lý luận về TKĐT



Hippodamus - Peiraeus
TKĐT thời kì Cổ đại 

2.1 LỊCH SỬ TKĐT 



Vô số quảng trường giao thông lớn

Tại các giao cắt của nhiều đại lộ, 
đường phố

Công trình tiện ích đô thị

Tái thiết Paris, Thẩm mỹ 
của cảnh quan đường phố 
"Street-Wall"

Mạng lưới các đại lộ lớn

Nhà ga xe lửa, bảo tàng, 
tượng đài, mảng xanh, công 
viên, nhà ở

Haussmann (1809-1891)



The Bois de Boulogne – cảm hứng từ cv 
Hyde Park London 

Vòng 
xoay 
Champs 
Elyseés, 

Bois de Boulogne and La Défense District from 
the Eiffel Tower



A Sunday Afternoon on La Grande Jatte (1884-
86) của Georges Seurat (1859-1891) 



Ông cho rằng/phê phán các Đại lộ lớn, thẳng tắp, 
quảng trường đô thị: chỉ cho xe cộ

Ông ‘cổ xúy’ nghệ thuật kiến tạo đô thị của các tp
thời kỳ trung cổ, với những con đường cong, phi 
tuyến tính, phù hợp tỷ lệ con người ... Không gian
luôn thay đổi tùy các góc/trường nhìn khác nhau

Camillo Sitte (1843-1903)
QH gia nổi tiếng với cuốn sách ‘Quy hoạch 
đô thị theo các nguyên lý thẩm mỹ’ (City 
Planning According to Its Artistic 
Principles) năm 1889  



Ebenezer Howard (1850-1928)

Phiên bản ‘TP 
vườn’ đời đầu
Welwyn ở ngoại
ô London 1920. 

Phiên bản 1913 ‘Thành
phố Canberra – Úc

https://newseu.cgtn.com/news/2020-07-08/COVID-
19-and-the-city-How-past-pandemics-have-shaped-
urban-landscapes-QCFjZLBIxG/index.html



Le Corbusier (1920s): 
tòa nhà chọc trời trong công viên – Skyscrapers 

in the park

Hãy tưởng tượng mô hình này áp
dụng ở CV trung tâm NY

Một Tp ‘đương đại’ 3 triệu dân



Đô thị với các thửa đất gần 
5000m2/nhà, gần tiêu chuẩn 
U.S. 1950

Mơ mộng xã hội tầng bậc 
dựa vào xe cơ giới

Phương án này, chỉ có thể 
tạo nên nhiều ác mộng khi 
di chuyển trên đường phố

Frank Lloyd Wright
(1930s): “Broad-acre City”



Tính rõ ràng

Kevin Lynch (1918-1984) 

The Image of the City



Jane Jacobs (1916-2006) & 
“Eyes on the street”

Jane Jacobs bài nói chuyện đầu tiên tại 
Hội thảo ĐH Harvard 1956 về chủ đề: Đô thị
cho con người’ 

1961 bà viết sách "The Death and Life of 
Great American", khẳng định quyền sỡ hữu 
của người dân đối với không gian đường 
phố, không gian công cộng, với khái niệm 
nổi tiếng “eyes on the street” 

Sử dụng đất đa chức năng, hỗn hợp; quan hệ giữa cũ và mới, đa dạng 
hình thể, chức năng và sử dụng 



Christopher Alexander & 
The Pattern Language
(1977)

Mô tả Ngôn ngữ hình thể của các 
yếu tố vật chất, thông qua đó, 
biểu đạt ý nghĩa hay thể hiện một 
yếu tố phi vật chất khác – Ý nghĩa 
của hình thể



William Holly Whyte & Small 
Urban Spaces

Holly Whyte (1980) nhấn mạnh
tầm quan trọng của các yếu tố
nhỏ, chi tiết trong đô thị: ghế di
động, các vòi nước uống công
cộng, thức ăn,v.v là yếu tố tạo
sức sống cho không gian công
cộng emphasized the details of
urban spaces (e.g. the
importance of the movable
chair, water, and food) as
essential elements to creating
social life in public spaces



Từ góc độ thẩm mỹ: Lần đầu tiên xuất hiện vào giữa năm 1950s,
đại diện cho ‘trường phái Kenvin Lynch và các KTS, tập trung
vào các yếu tố ‘vật chất’ (physical elements).

Góc độ ‘sử dụng/công năng’: phát triển từ 1960s, chú ý hơn đến
các vấn đề xã hội, đại diện là Jane Jacob, William Whyte, và
các nhà hoạt động Xã hội – tập trung vào yếu tố ‘chức năng’
(fuctional elements).

Xu hướng ‘kiến tạo nơi chốn’ - The Making places: kết hợp 02
trường phái trên, tạo không gian tốt nhất phục vụ con người.

2.2 Xu hướng TKĐT hiện đại



Nguồn gốc của các nguyên 
tắc TKĐT đương đại
Để giải quyết các vần đề khủng hoảng: 

Xã hội – nguyên tắc liên quan đến nơi
chốn cho con người, do cộng đồng và
từ cộng đồng từ 1960s;

Quan điểm khoa học, nhận thức – khởi
nguồn các nguyên tắc kết nối, xuyên
suốt trong không gian đô thị

Môi trường –nguyên tắc ‘phù hợp/thích
ứng với cảnh quan, thiên nhiên

Kinh tế - nguyên tắc ‘đa chức năng, 
phức hợp’, ‘quản lý’, làm giàu hiện
trạng’, và thiết kế cho thay đổi’



Nguồn gốc của các nguyên 
tắc TKĐT đương đại

Gehl (1992, 2011) Jane Jacobs 1961, 
1993 Bentley (1985) 

Một số lý luận/triết lý nổi bật

entley (1985)



KHÁI NIỆM TKĐT đương đại

Tkđt là thiết kế không gian, cấu trúc và chuyển động/hoạt động

- tất cả những gì ta thấy bên ngoài ‘cửa sổ’ 

Nếu Kiến trúc ‘tiêu thụ’ tiềm năng - Architecture must consume 
potential.Thì TKĐT ‘tạo’ ra tiềm năng - Urban design must create 
potential.

Nếu Kiến trúc phải xác định và tương tác với 1 đối tượng cụ thể-
Architecture must define and communicate a specific 
character.TKĐT tác động và làm trung hòa cấu trúc với các tiềm năng 
- Urban design must influence an apparently neutral structure with 
potential.’

-- Alex Wall
Urban Design Now, Van Alen Institute, April 2002, p. R9.21



TKĐT Là sản phẩm và là quá trình -

Là sản phẩm: ở nhiều mức độ, quy mô, tạo ra các thành phần của không gian đô
thị

Bao hàm nhiều khía cạnh:

+ Môi trường vật chất: hình dáng, không gian, chuyển động/hoạt động, và
các biểu hiện hữu hình khác

+ Bao gồm cả việc ‘nó trông như thế nào”, cảm thấy ra sao, có ý nghĩa gì,
Nó vận hành ra sao? Người ta sử dụng nó như thầ nào? V.v

Do vậy, liên quan đến các giác quan và cảm nhận của con người, mối quan hệ giữa
môi trường vật chất và con người, cái con người cần, trân quý và mơ ước . .. Để
mà ‘trang bị’ thông qua ‘hình thể của nó.

University of Washington

KHÁI NIỆM TKĐT đương đại



Caù nhaân

Gia
ñình, 

ñôn vò, 
cô

quan

Coäng ñoàng, ñòa
phöông

Chính quyeàn
ñòa phöông Nhaø nöôùc

Quy mô TK Nội thất Xây
dựng Cảnh quan Khộng gian

ĐT  Vùng

Phòng ốc, 
sân vườn

Công
trình Nhóm công trình Đô thị Vùng

Đối tượng

Hoạt động
thiết kế

Thiết kế
nội thất

Kiến trúc

Kiến trúc cảnh quan

Thiết kế đô thị

Quy hoạch đô thị

Quy hoạch vùng

Đối tượng ‘đầu
tư’

Marion Roberts & Clara Creed, Approaching Urban Design-
the design process, Longman publisher, 2001 

Vai trò và vị trí TKĐT đương đại

Kỹ thuật hạ tầng



Yếu tố Hoạt 
động

Yếu tố Vật chất

Yếu tố cảm thụ, ý 
nghĩa

Activities
Physical form 
and elements

Meanings, experience

Making place



Nhiệm vụ TKĐT đương đại

• Hình thể và cấu trúc - The form & structure 
• Cảnh quan Landscape
• Lô, thửa, công trình - Block, plot &  

buildings   

Tạo ‘mảng’ không gian –
To create the spatial 

patterns 

• Giải pháp cho các vấn đề ĐT - Solution of 
urban issues

• Hiệu quả đầu tư - Efficiency of investments 

Quá trình giải quyết ‘vấn đề’
The problem solving 

process
• Chi tiết không gian - Detailing of space
• Hoạt động - Activities 
• Cảm hứng, âm thanh, mùi - Inspiration, sound, 

smell   
• Bản sắc nơi chốn - Identity of place 

Tạo không gian thân thiện
Making convivial place 

TKĐT  là 1 quá trình ra quyết định



1. Nơi chốn cho mọi người - Places for People

2. Làm phong phú hiện trạng - Enrich the Existing

3. Kết nối xung quanh - Make Connections to surrounding 
fabric

4. Hòa nhập với môi trường - Work with the Environment

5. Đa chức năng và hình thể - Mix Uses and Forms

6. Quản lý đầu tư - Manage the Investment

7. Thiết kế cho thay đổi - Design for Change

Mục tiêu TKĐT đương đại



MT1 Nơi chốn cho mọi người 

An toàn, Có bản sắc, đa dạng hoạt động và sinh 
động, nơi diễn ra các tương tác xã hội (Gehl, 2011). 

Cho tất cả các thành phần trong xã hội;

Cho con người – không phải xe cộ





Molly Robinson, TEDxSaltLakeCity 





TKĐT ‘nhìn’ không gian
công cộng

Dưới con mắt của người đi bộ

Cả ngày và đêm

Thường ngày và trong các dịp cuối tuần, lễ hội, sự kiện 





Ví dụ 1: Đường Exhibition, Nam Kensington, Luân Đôn

Bảo tàng lịch sử tự nhiên Bảo tàng 
Victoria  
- Albert

Cao Đẳng Hoàng gia London

Nhà hát Hoàng 
gia Albert

Bảo tàng 
nghệ thuật 
Quốc gia



Ví dụ 1: Đường Exhibition, Nam Kensington, London 



Ví dụ 1: Đường Exhibition, Nam Kensington, London 





Ví dụ 2: Quảng trường Frideswide và Nhà ga xe lửa ở Oxford 







2009

2020

Kéo theo sự
phát triển nhiều
dự án khác



MT2 Làm phong phú hiện trạng 

Phải thích hợp với xung quanh và liên kết chặt chẽ về công năng 
cũng như hình thức với các khu vực lân cận

Đẩy giá trị/ điểm mạnh và giảm điểm yếu của nhau 
(Jacobs,1993). 

Thêm hoạt động
Thêm vật chất
Thêm ý nghĩa

“Garden That Climbs The Steps” in Bilbao, Spain. 
Balmori Associates



Nhà hát và cung triển lãm Công viên Rhike Park Music Theater & 
Exhibition Hall - Tbilisi, Gruzia by Fuksas studio





MT3 Kết nối xung quanh 

Phải rõ ràng, tiếp cận được và kết nối với các hạ tầng giao thông 
(đường xá, bãi xe, trạm bus, metro, v.v), hệ thống tự nhiên, hạ
tầng XH và các hoạt động

tiếp cận vật chất (giao thông, di chuyển, hình thể) và Liên kết
quan sát (visual) và cảm xúc (Wall & Waterman, 2010), liên kết
với quá khứ.và hiện tại, tương lai

"Ý tưởng quy 
hoạch, kiến trúc 
tổng thể Khu trụ
sở các Bộ
ngành Trung 
ương tại khu 
vực Tây Hồ Tây, 
Hà Nội“ - Giải A



MT4 Hòa nhập với môi trường 

“ĂN Ý’ với cảnh quan, hệ sinh thái, khí hậu, địa thế và chức năng 
tự nhiên của các yếu tố hiện trạng (văn hóa, xã hội, kiến trúc . . .  
v.v) của khu vực McHarg, 1992). 



MT4 Hòa nhập với môi trường 

Thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh 1959. Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh 2019



MT 5 Đa chức năng và hình thể

Đa dạng hình thể, chức năng sẽ thu hút đa dạng người tham gia
sử dụng, nhiều nhóm XH, chủng tộc, tầng lớp, tuổi, giới tính = hiệu
quả công suất sử dụng trong ngày và năm A variety of forms, 
uses and activities will attract a large diversity of users from 
various ethnic groups, social classes and age groups. This will 
result maximum use of the space throughout the day and year 
(Jacobs,1993). 

Đa dạng ‘vs’ modular 



MT 6 Quản lý đầu tư

Không gian đô thị bền vững, hiệu quả về kinh tế, tồn tại và tiếp 
diễn lâu dài (Jacobs, 1993).

Giá trị khu vực tăng ( thể hiện qua giá cả BDS cho thuê, v.v) sau 
khi có tkdt

MT 7 Thiết kế cho thay đổi 
Phải thích nghi với thay đổi, linh hoạt là ‘từ khóa’ cho thiết 
kế không gian trong tương lai’ (Wall & Waterman, 2010). 



3. PHÁP LÝ TKĐT TẠI VIỆT NAM

Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 huong dan noi dung TKĐT trong các đồ án Quy hoạch 
chung, quy hoạch chi tiết

Thông tư số 19/2010/TT-BXD ngày 22 tháng 10 năm 2010 về hướng dẫn lập quy chế
quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị:

NGHỊ ĐỊNH 38/2010/NĐ-CP NGÀY 07/04/2010 “QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ KHÔNG GIAN, 
KIẾN TRÚC, CẢNH QUAN ĐÔ THỊ (QL THEO QH VÀ TKĐT, BẰNG QUY CHẾ CỤ THỂ ) 

Thông tư 06/2013/TT-BXD huong dan noi dung TKĐT trong các đồ án Quy hoạch 
chung, Quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và Thiết kế đô thị riêng (Thông tư
16/2013/TT-BXD sửa đổi bổ sung nội dung TKĐT Riêng)

Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 hướng dẫn xác định, quản lý chi 
phí quy hoạch XD và quy hoạch đô thị trong đó có tkđt

Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017

Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019

2003

2013

2017

2019

2010



4. Một vài ví dụ tkđt trên TG
1. Dự án cải tạo kênh Cheonggyecheon , Seoul, South Korea 

(2003-2005);

2. Dự án cải tạo đường ray xe lửa trên cao - New York Highline





https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g294197-d1046419-Reviews-Cheonggyecheon_Stream-Seoul. 



2. New life for the high line (New York)

Trước1934 1934 1934 - 1979

19801999 có qđ phá bỏ; nếu không có
Jousua David và Robert Hammond 

2003 thi tuyển 720 
pa từ 36 nước

2006 khởi công

2009, 2011, 2019 các
giai đoạn hoàn thành

2004 mời thi tuyển
52 pa

https://www.thehighline.org/design/

https://www.youtube.com/watch?v=9o_5cbPDQoY

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnhhhhhhhhhhh



http://www.dezeen.com/tag/high-line/

https://www.youtube.com/watch?v=9o_5
cbPDQoY



4.2 TKĐT (riêng) TẠI VIỆT NAM

1. Xa lộ Hà nội
2. Hẻm phố tại Tp HCM

3. Phố đi bộ Nguyễn Huệ

4. Biển quảng cáo

5. TKĐT trong đào tạo



Sở Quy Hoạch Kiến Trúc TP.HCM
Trung tâm thông tin  Quy Hoạch

1. THIẾT KẾ ĐÔ THỊ RIÊNG TL 1/2000 VÀ XÂY DỰNG QUY ĐỊNH 
QUẢN LÝ KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN 

TRỤC ĐƯỜNG XA LỘ HÀ NỘI 

Thành phố Hồ Chí Minh   tháng 12  năm 2012



ĐẶC TRƯNG TỪNG VÙNG

SƠ ĐỒ CẤU TRÚC THIẾT KẾ ĐÔ THỊ

VÙNG A : Cầu Sài Gòn và Thảo Điền - Khu TMDV

VÙNG B : An Phú - Khu vực đa chức năng, XDM

VÙNG C : Rạch chiếc - Khu ở hiện hữu chỉnh trang.

VÙNG D : Phước Long – TT đô thị đa chức năng
cấp TP, xây dựng đồng bộ.

VÙNG E : Bình Thái – Nút giao thông lớn, phát triển
mới và chỉnh trang.

VÙNG F : Thủ Đức – Chỉnh trang đô thị hiện hữu.

VÙNG G : Hiệp Phú – Dân cư hiện hữu cải tạo.

VÙNG H : Công nghệ cao – Đô thị mới. 

VÙNG K : Dân cư hiện hữu và KDL Suối tiên.

VÙNG L : Bến xe miền Đông – Đầu mối giao thông
cấp thành phố và ĐTM 



- GiỮ LẠI BiỆT THỰ PHÍA SAU.
- ĐỊNH HƯỚNG  CAO TẦNG MẶT TiỀN XLHN.
- TẠO ĐiỂM NHẤN NHÀ GA METRO, KẾT HỢP QuẢNG TRƯỜNG NHÀ GA METRO.



- THEO ĐỊNH HƯỚNG QUY HoẠCH SỬ DỤNG ĐẤT.
- CẬP NHẬT DỰ ÁN.
- CHỈ CHỈNH TRANG MẶT TiỀN XA LỘ HÀ NỘI.
- KHU PHỨC HỢP AN PHÚ METROPOLIS THẢO ĐiỀN KẾT HỢP GA  METRO AN PHÚ.



- PHÁT TRIỂN ĐA CHỨC NĂNG ( DU LỊCH, THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ, Ở…)
- KẾT HỢP GA METRO PHƯỚC LONG



- BẾN XE MiỀN ĐÔNG: TRẠM CuỐI KẾT HỢP VỚI BẾN XE



2. Pop-up square_DIY



3. PHỐ Đ I BỘ NGUYỄN HUỆ



MẶ T  BẰNG LÁ T  ĐÁ  HA I  V Ị TR Í  PHUN NƯỚC



GIẢI PHÁP THIẾT KẾ TẠI BÙNG BINH CÂY LIỄU



HỆ THỐNG CHI ẾU SÁ NG

Phương chiếu sáng - đèn và tiện ích



4. Biển quảng cáo



5. TKĐT trong đào tạo



5. TKĐT trong đào tạo







5. TKĐT trong đào tạo





ĐỘNG LỰC KINH TẾ ĐỘNG LỰC CHÍNH TRỊ 

ĐỘNG LỰC TRI THỨC 

KẾT LUẬN



XIN CẢM ƠN!


