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1. Đề xuất nguyên tắc cũng như xây dựng bộ tiêu chí quản lý không gian, kiến 

trúc, cảnh quan các tuyến phố chính tại khu vực Nội đô lịch sử Hà Nội và áp dụng 

trong điều kiện cụ thể của quận Ba Đình: tác giả đề xuất 7 nguyên tắc và 11 bộ tiêu 

chí để xác định cụ thể công tác quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan các tuyến 

phố chính. Từ đó xây dựng các nhóm giải pháp quản lý không gian, kiến trúc, cảnh 

quan các tuyến phố chính khu vực Nội đô lịch sử Hà Nội theo định hướng xây dựng 

Thủ đô Xanh – Văn hiến – Văn minh – Hiện đại – Bền vững. 

2. Xây dựng quy trình và các nhóm giải pháp để quản lý không gian, kiến 

trúc, cảnh quan tại các tuyến phố chính khu vực Nội đô lịch sử thành phố Hà 

Nội: Việc đề xuất các nhóm giải pháp trong Luận án giúp công tác quản lý không 

gian, kiến trúc, cảnh quan các tuyến phố chính khu vực Nội đô lịch sử thành phố Hà 

Nội có cái nhìn từ tổng quát đến cụ thể vấn đề nghiên cứu, qua đó nâng cao hiệu quả 

quản lý.  

Các nhóm giải pháp đó là: 

- Phân vùng quản lý kiến trúc, cảnh quan và phân loại, phân cấp quản lý các 

tuyến phố chính khu Nội đô lịch sử thành phố Hà Nội. 

- Bổ sung và hoàn thiện các cơ sở pháp lý quản lý không gian, kiến trúc, cảnh 

quan các tuyến phố chính. 

- Tổ chức thực hiện nội dung quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan các 

tuyến phố chính. 

- Phân công, làm rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các cơ 

quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan. 



- Vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của cộng đồng dân cư tham gia quản lý không 

gian, kiến trúc, cảnh quan các tuyến phố khu vực Nội đô lịch sử thành phố Hà Nội. 

- Các chính sách và biện pháp cụ thể quản lý không gian, kiến trúc cảnh quan 

các tuyến phố chính khu vực Nội đô lịch sử thành phố Hà Nội. 

3. Để 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 

không gian, kiến trúc, cảnh quan các tuyến phố chính tại thành phố Hà Nội nói 

chung và địa bàn quận Ba Đình nói riêng: Hiện nay, các văn bản pháp lý cũng như 

cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các cấp còn chưa rõ ràng và chồng chéo. 

Mặt khác hệ thống văn bản pháp lý phục vụ công tác quản lý không gian, kiến 

trúc,cảnh quan trên các tuyến phố chính còn thiếu đồng bộ. Các đề xuất này được 

nghiên cứu từ tổng kết thực tiễn với mong muốn cụ thể hóa hơn các quy định hiện 

có, hoàn chỉnh hơn bộ máy quản lý cơ cấu tổ chức của Nhà nước. Trong bối cảnh 

cần nâng cao hiệu quả quản lý, các đề xuất của Luận án góp phần để thành phố tham 

khảo, áp dụng thí điểm và từ đó rút kinh nghiệm, áp dụng rộng cho toàn Nội đô lịch 

sử Hà Nội. 

4. Đề xuất các biện pháp phát huy vai trò và sự tham gia của cộng đồng dân 

cư trong việc giám sát và tự quản không gian, kiến trúc, cảnh quan các tuyến phố 

chính khu vực Nội đô lịch sử thành phố Hà Nội: Xây dựng một quy trình chuẩn 

xác về lấy ý kiến cộng đồng trong tất cả các giai đoạn thể hiện rõ vai trò và quyền hạn 

của các bên tham gia, đồng thời phát huy sức mạnh và ý chí nhân dân. Mỗi tác nhân 

tham gia như kiến trúc sư, nhà quản lý và cộng đồng dân cư đều ý thức là những 

người có trách nhiệm thực sự, đóng góp hiệu quả cao nhất, hướng tới mục tiêu tạo nên 

một không gian, kiến trúc, cảnh quan các tuyến phố khu vực Nội đô lịch sử thành phố 

Hà Nội đẹp - tiện nghi - bền vững.  
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