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1. Đánh giá sự biến đổi CTKG KPC Hà Nội trên cơ sở phân tích các tác động kinh tế, 

văn hóa, xã hội từ năm 1875 đến nay. Đó là: (1) Sự biến đổi CTKG từ đô thị truyền 

thống sang đô thị hiện đại. Từ việc hình thành trục và điểm đô thị mới phía Đông TP; 

đến hình thành các trung tâm mới, thay thế thành cổ; đô thị hóa hoàn thiện khu phố 

dựa trên việc vận dụng mô hình CTKG đô thị phương Tây vào Hà Nội. (2) Sự biến 

đổi về vị trí và tính chất các không gian chủ đạo: Từ phố phường ngoại thị sang trục 

chủ đạo gắn với các tổ hợp cụm đô thị; Từ "Tổ hợp cụm dạng truyền thống" sang 

"Khu phố - mạng lưới ô cờ" ở hai nửa Đông - Tây thành phố; phát triển "Khu phố - 

tự nhiên" - phía Bắc Ba Đình, và kéo dài "Khu phố - mạng lưới ô cờ" về phía Nam; 

Xuất hiện các CTCC là chủ thể không gian thay thế cho Thành cổ; Xu hướng phá vỡ 

CTKG đô thị lịch sử sau năm 1986. (3) Sự tham gia và biến đổi các cấu trúc truyền 

thống vào không gian KPC Hà Nội ở Hồ Gươm, Thành cổ Hà Nội và các làng xóm 

cũ. (4) Sự biến đổi về chức năng của 4 địa điểm đặc trưng thể hiện sự chồng lớp – 

đan xen và tiếp nối. 

2. Nhận diện được 04 đặc điểm cấu trúc không gian Khu phố Cũ Hà Nội, làm sâu sắc 

thêm các giá trị của khu phố trong lịch sử qua các thủ pháp thiết kế đô thị. Đó là: (1) 

Đặc điểm và giá trị của cấu trúc không gian Khu phố Cũ Hà Nội – hình ảnh thành 

phố vườn với ô cờ và các điểm mốc dựa trên điều kiện bản địa, xen cài cấu trúc truyền 

thống. (2) Khu phố với 06 khu vực có hình thái khác nhau mà giao thoa hài hòa hợp 

lý. (3) Các tổ hợp không gian chủ đạo gồm các hệ trục và các dạng điểm nhấn kiểu 



tổ hợp tại các nút – quảng trường. (4) Đặc điểm của cấu trúc không gian cảnh quan 

với vành khăn sông - nước bao quanh và liên kết với khu phố dạng vườn đô thị. 

3. Đề xuất được các quan điểm, định hướng bảo tồn và phát huy giá trị Khu phố Cũ Hà 

Nội đến năm 2030. Bao gồm: (1) Định hướng thiết kế đô thị tổng thể Khu phố Cũ Hà 

Nội bằng việc phân 06 khu vực kiến trúc cảnh quan để bảo vệ cấu trúc không gian, 

các tổ hợp không gian chủ đạo với các công trình công cộng di sản. (2) Định hướng 

thiết kế đô thị 03 khu vực đặc trưng tiêu biểu trong Khu phố Cũ Hà Nội: xung quanh 

Hồ Gươm, Hoàng thành Thăng Long và trung tâm chính trị Ba Đình. (3) Giải pháp 

về quản lý phát huy giá trị./. 
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