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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Xây dựng nông thôn là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa kinh tế - chính trị 

- xã hội, mang đến lợi ích thiết thân cho người dân nông thôn (chiếm khoảng 

70% dân số cả nước). Chính vì vậy, đề tài về nông thôn đã được nhiều luận văn, 

luận án, nghiên cứu khoa học đề cập. Tuy nhiên, các đề tài chủ yếu tập trung vào 

hai cấp độ: quy hoạch điểm dân cư nông thôn và tổ chức kiến trúc nhà ở nông 

thôn. Như vậy, tồn tại khoảng trung gian giữa điểm dân cư nông thôn và nhà ở 

nông thôn (không gian ở điểm dân cư nông thôn) chưa được nghiên cứu, tổ chức.  

Hơn nữa, việc tổ chức điểm dân cư nông thôn hiện nay hầu như mới chỉ 

tập trung giải quyết yếu tố kỹ thuật, hạ tầng mà chưa chú ý đầy đủ tới chất lượng, 

bản sắc không gian ở. Điều này tạo nên sự đối lập về cấu trúc, hình ảnh, bản sắc 

trong không gian ở điểm dân cư nông thôn; gây nên sự thiếu liên kết trong bản 

thân cộng đồng nông thôn và giữa không gian nông thôn với không gian đô thị.  

Thêm vào đó, đặc điểm riêng của quy hoạch Hà Nội là hành lang xanh bao 

trùm khu vực nông thôn; với chức năng phân tách, giới hạn ngưỡng phát triển 

của đô thị; tạo lập cảnh quan, môi trường sống; qua đó hình thành giá trị bản sắc 

cho Hà Nội. Do đó, hành lang xanh chính là yếu tố hình thành bản sắc cho mô 

hình định cư của nông thôn Hà Nội. Chính vì vậy, việc tổ chức không gian ở 

điểm dân cư nông thôn trong hành lang xanh Hà Nội là việc làm vô cùng cần 

thiết.  

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu là không gian ở, nhà ở tại các điểm dân cư nông 

thôn trong hành lang xanh Hà Nội. 

Phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi không gian: Hành lang xanh Hà Nội theo Quy hoạch chung xây 

dựng Thủ đô Hà Nội được Thủ tướng phê duyệt trong Quyết định số 1259/QĐ-

TTg ngày 26/7/2011. 

Phạm vi thời gian: Luận án nghiên cứu giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn 

2050 theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội 

3. Mục đích nghiên cứu 

Nghiên cứu đề xuất giải pháp tổ chức không gian ở điểm dân cư nông thôn 

trong hành lang xanh Hà Nội nhằm phát huy vai trò của hành lang xanh; nâng 
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cao điều kiện sống, sinh kế; điểm dân cư nông thôn phát triển hài hòa, thân thiện; 

duy trì giá trị nông thôn truyền thống. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Luận án sử dụng phương pháp phân tích, tiếp cận hệ thống; phương pháp 

sơ đồ; phương pháp chồng lớp bản đồ; phương pháp chuyên gia; phương pháp 

khảo sát hiện trạng; phương pháp thống kê, so sánh; phương pháp dự báo. 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

Ý nghĩa khoa học 

Đưa ra các luận cứ khoa học về tổ chức không gian ở, kiến trúc nhà ở tại 

điểm dân cư nông thôn trong hành lang xanh Hà Nội. Đồng thời, đề xuất các giải 

pháp có tính mới phù hợp với tính chất của hành lang xanh và xu hướng phát 

triển bền vững. 

Ý nghĩa thực tiễn 

Kết quả nghiên cứu bổ sung tính lý luận trong nội dung thực hiện chính 

sách hành lang xanh; tác động tới công tác quy hoạch, thiết kế không gian ở và 

kiến trúc nhà ở điểm dân cư nông thôn trong hành lang xanh Hà Nội. 

6. Những đóng góp mới của luận án 

- Xác định được bản chất hành lang xanh Hà Nội 

- Thiết lập tiêu chí tổ chức không gian ở, kiến trúc nhà ở điểm dân cư nông 

thôn trong hành lang xanh Hà Nội 

- Phân loại hệ thống điểm dân cư nông thôn trong hành lang xanh làm cơ 

sở cho kiểm soát và định hướng phát triển 

- Tăng cường được mối liên kết giữa đô thị và khu vực hành lang xanh 

- Đề xuất một số giải pháp tổ chức không gian ở và kiến trúc nhà ở điểm 

dân cư nông thôn trong hành lang xanh Hà Nội 

7. Các khái niệm sử dụng trong luận án 

Điểm dân cư nông thôn; Không gian ở điểm dân cư nông thôn; Hành lang 

xanh; Vành đai xanh. 

8. Cấu trúc luận án 

Luận án gồm 3 phần: Mở đầu; Nội dung; Kết luận và kiến nghị. Trong 

đó, phần nội dung luận án bao gồm 3 chương: chương I (38 trang); chương II (41 

trang); chương III (62 trang). 

 



3 

 

NỘI DUNG 

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC KHÔNG GIAN Ở                               

ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN TRONG HÀNH LANG XANH HÀ NỘI 

1.1. So sánh hành lang xanh Hà Nội, hành lang xanh và vành đai xanh thế giới 

Trong quá trình nghiên cứu, luận án nhận thấy sự khác biệt giữa hành lang 

xanh Hà Nội và hành lang xanh thế giới. Hơn nữa, một số tác giả Việt Nam đã 

áp dụng kinh nghiệm vành đai xanh cho hành lang xanh Hà Nội. Vì vậy, cần so 

sánh hành lang xanh Hà Nội, hành lang xanh và vành đai xanh thế giới để tìm ra 

bản chất của hành lang xanh Hà Nội. So sánh dựa trên định nghĩa; hình dạng; vị 

trí; kích thước; chức năng; kiểm soát phát triển; ý nghĩa của không gian xanh đó.  

Kết luận: Dựa trên ý tưởng vành đai xanh, Quy hoạch chung xây dựng 

Thủ đô Hà Nội đến 2030 đã đề xuất không gian xanh đặc thù, phù hợp điều kiện 

Hà Nội. Tuy nhiên, “phát triển cân bằng dựa trên bảo tồn” và “phát triển hành 

lang xanh Hà Nội linh hoạt hơn vành đai xanh” mới là ý tưởng và định hướng 

của đồ án. Để duy trì hành lang xanh Hà Nội, cần thiết lập giải pháp, chỉ tiêu phát 

triển cụ thể. Việc nghiên cứu, học tập kinh nghiệm tổ chức không gian ở điểm 

dân cư nông thôn trong vành đai xanh thế giới là cần thiết. 

1.2. Tổ chức không gian ở điểm dân cư nông thôn trong hành lang xanh thế giới 

Luận án nghiên cứu: Tokyo, Bắc Kinh, Seoul, London vì, London là vành 

đai xanh thành công nhất thế giới. Vành đai xanh Tokyo gặp thất bại nặng nề. 

Bắc Kinh, Seoul có điều kiện tương đồng với Hà Nội. Các bài học bao gồm:  

Chính sách kiểm soát phát triển: Các điểm dân cư nông thôn trong vành 

đai xanh cần thiết lập ranh giới và quy định quản lý phát triển với chỉ tiêu cụ thể. 

Tăng cường tiếp cận: Vì, vành đai xanh ngoài kiểm soát phát triển còn 

cung cấp không gian xanh trong lành, cảnh quan đẹp, địa chỉ vui chơi giải trí.  

Tổ chức không gian ở điểm dân cư nông thôn: Các vành đai xanh thế giới 

không cho phép xây dựng mới điểm dân cư nông thôn. Tổ chức không gian ở 

thực chất là việc cải tạo để điểm dân cư nông thôn phù hợp với tính chất của vành 

đai xanh, đồng thời duy trì được giá trị nông thôn truyền thống. 

Tổ chức kiến trúc nhà ở: Trong vành đai xanh thế giới, việc xây mới; cải 

tạo, nhà hiện trạng phải tuân thủ các quy định và chỉ tiêu cụ thể, chặt chẽ. 

1.3. Thực trạng tổ chức không gian ở điểm dân cư nông thôn trong hành lang 

xanh Hà Nội 

Thực trạng tổ chức không gian ở được trình bày trong bảng 1.1. 
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Bảng 1.1: Thực trạng tổ chức không gian ở điểm dân cư nông thôn                                  

trong hành lang xanh Hà Nội 

HÀNH LANG 

XANH 

Diện tích xây dựng lớn 

Các phát triển chưa phù hợp với mục tiêu hành lang xanh 

Tỷ lệ đất nông nghiệp thấp 

Tồn tại nhiều dự án 

KHÔNG GIAN 

Ở 

Phân bố lan tỏa và dày đặc 

Quy mô diện tích đa dạng 

Ngày càng mở rộng, xu hướng kết nối vào nhau 

Cấu trúc truyền thống bị phá vỡ 

Mật độ dân số lớn, mật độ xây dựng dày đặc 

Cảnh quan lộn xộn, môi trường ô nhiễm, hạ tầng chưa đảm bảo 

KIẾN TRÚC 

NHÀ Ở 

Nhà ở đa dạng về thể loại, hình thức, nhưng thiếu bản sắc 

Nhà ở truyền thống còn ít, chất lượng xuống cấp 

Diện tích khuôn viên giảm, mật độ xây dựng tăng 

Bố cục chức năng trong khuôn viên chưa phù hợp 

Tính liên kết cộng đồng suy giảm 

1.4. Các công trình nghiên cứu liên quan  

Các nghiên cứu đã chú ý tới tính chất hành lang xanh. Tuy nhiên, giải pháp 

mới ở mức độ định hướng, chưa cụ thể. Điểm dân cư nông thôn vẫn tiếp tục bị 

đô thị hóa, đất nông nghiệp vẫn bị sử dụng để phát triển; gây ảnh hưởng nghiêm 

trọng tới số lượng và chất lượng không gian xanh của hành lang xanh Hà Nội. 

1.5. Những vấn đề tồn tại cần nghiên cứu 

Chính sách kiểm soát phát triển: Thực trạng phức tạp đang đe dọa tính 

khả thi của hành lang xanh. Các nghiên cứu liên quan vẫn cho phép xây dựng 

mới; mở rộng; đô thị hóa các điểm dân cư nông thôn. Do đó, để duy trì hành lang 

xanh, cần có chính sách kiểm soát phát triển với hệ thống tiêu chí cụ thể.  

Tăng cường tiếp cận: Muốn tăng cường tiếp cận, hành lang xanh phải có 

nhiều điểm đến lý thú, hấp dẫn; giao thông kết nối đa dạng, đặc biệt là giao thông 

công cộng, đường đi bộ. Đây là điểm cần cải thiện của hành lang xanh Hà Nội. 

Tổ chức không gian ở điểm dân cư nông thôn: Các điểm dân cư nông 

thôn đang gây nên những gián đoạn, đứt gẫy cho hành lang xanh. Kiểm soát phát 

triển giúp không tiếp tục phát triển tiêu cực, tuy nhiên, để là bộ phận chức năng 

bền vững của hành lang xanh thì cần cải tạo không gian ở điểm dân cư nông thôn. 

Tổ chức kiến trúc nhà ở: Với sự biến đổi tự phát, theo chiều hướng tiêu 

cực như hiện nay, nhà ở nông thôn rất cần các nghiên cứu định hướng phát triển 

phù hợp với khu vực hành lang xanh cũng như các xu thế phát triển mới.  
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CHƯƠNG 2: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ TỔ CHỨC KHÔNG GIAN Ở     

ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN TRONG HÀNH LANG XANH HÀ NỘI 

2.1. Cơ sở lý thuyết  

Luận án nghiên cứu các lý thuyết về quy hoạch đô thị và nông thôn; tổ 

chức không gian ở và tổ chức kiến trúc nhà ở. Các cơ sở lý thuyết cung cấp các 

lý luận phù hợp với tính chất của không gian ở điểm dân cư nông thôn trong hành 

lang xanh Hà Nội. Đó là: quy mô nhỏ; tính độc lập cao; hài hòa với tự nhiên; đề 

cao quan hệ giữa con người và môi trường thiên nhiên; tích hợp các mục tiêu 

phát triển kinh tế, môi trường và xã hội; phát triển kinh tế nông thôn; phát triển 

các loại hình nhà ở nông thôn. Tuy nhiên, đây là những cơ sở lý luận của thế giới, 

cần thiết phải có nghiên cứu tiếp theo để áp dụng tại hành lang xanh Hà Nội.   

2.2. Cơ sở pháp lý 

Thông qua việc nghiên cứu cơ sở pháp lý, có thể thấy, mặc dù hành lang 

xanh được định hình trong Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội từ năm 

2011, nhưng đến nay, vẫn thiếu văn bản quy định pháp luật; quy chuẩn, tiêu 

chuẩn về hành lang xanh; gây ra khó khăn trong quản lý, quy hoạch, thực hiện 

(bảng 2.1). Cũng chính vì lý do đó mà chưa có sự phân biệt giữa không gian ở 

điểm dân cư nông thôn thuần túy và không gian ở điểm dân cư nông thôn trong 

hành lang xanh. Do đó, cần thiết nghiên cứu làm rõ, nhấn mạnh tính đặc trưng 

của điểm dân cư nông thôn trong hành lang xanh.  

Bảng 2.1: Tổ chức không gian ở điểm dân cư nông thôn                                                   

theo các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn 

KHÔNG 

GIAN Ở 

ĐIỂM 

DÂN 

CƯ 

NÔNG 

THÔN 

TRONG 

HÀNH 

LANG 

XANH 

HÀNH LANG XANH  

ĐIỂM DCNT HIỆN 

TRẠNG 

Kết cấu hạ tầng hiện đại, giàu bản sắc 

Bảo vệ môi trường điểm dân cư nông thôn 

Mật độ xây dựng tối đa 60% 

ĐIỂM DCNT MỚI Kết cấu hạ tầng hiện đại, giàu bản sắc 

NHÀ Ở NÔNG 

THÔN 

Nhà đảm bảo 3 cứng, không có nhà tạm, dột nát 

90% nhà ở đạt tiêu chuẩn bộ xây dựng 

Diến tích ở tối thiểu 40-50m2/người 

Tầng cao tối đa 3 tầng 

Đảm bảo tiêu chuẩn, tiện nghi 

Nhà ở phù hợp phong tục, tập quán, lối sống 

Bố cục lô đất đảm bảo sinh hoạt, vệ sinh 
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Định hướng tổ chức không gian ở điểm dân cư nông thôn trong hành lang 

xanh theo Quy hoạch chung xây dựng Hà Nội đến 2030 trình bày trong bảng 2.2. 

Bảng 2.2: Định hướng tổ chức không gian ở điểm dân cư nông thôn                    

trong hành lang xanh theo quy hoạch Hà Nội đến 2030 

KHÔNG 

GIAN Ở 

ĐIỂM 

DÂN 

CƯ 

NÔNG 

THÔN 

TRONG 

HÀNH 

LANG 

XANH 

HÀNH 

LANG 

XANH 

Phân vùng để quản lý bảo tồn và phát triển 

Khuyến khích phát triển các loại hình du lịch 

Khuyến khích phát triển nông nghiệp 

Cấm hoạt động phát triển đô thị, ô nhiễm môi trường 

ĐIỂM 

DCNT 

HIỆN 

TRẠNG 

Không mở rộng, hạn chế tăng mật độ, tầng cao 

Tăng cường cơ sở hạ tầng 

Hạn chế công trình quy mô lớn 

Nghiêm cấm đô thị hóa, ô nhiễm môi trường 

Duy trì không gian xanh, văn hóa, di tích 

Phát huy cấu trúc truyền thống 

ĐIỂM 

DCNT MỚI 

Dành cho dân cư sản xuất thủ công nghiệp, dịch vụ và lao động 

tại đô thị 

NHÀ Ở 

NÔNG 

THÔN 

Khuyến khích bảo tồn kiến trúc truyền thống 

Mật độ xây dựng thấp 

Đáp ứng tiện nghi sinh hoạt hiện đại 

Thống nhất về ngôn ngữ kiến trúc 

Khắc phục tình trạng xây dựng tự phát 

Mặc dù được định hình trong đồ án Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà 

Nội đến 2030, tuy nhiên, định hướng tổ chức không gian ở điểm dân cư nông 

thôn trong hành lang xanh tồn tại nhiều vấn đề: 

- Chưa xác định được chỉ tiêu phát triển dựa trên bảo tồn 

- Kiểm soát diện tích khu vực hành lang xanh chưa chặt chẽ 

- Dân số dự báo cho khu vực hành lang xanh chưa hợp lý 

- Các phát triển chưa phù hợp với mục tiêu hành lang xanh  

- Quy mô cho phép của các điểm dân cư nông thôn quá lớn  

2.3. Các yếu tố tác động đến tổ chức không gian ở điểm dân cư nông thôn 

trong hành lang xanh Hà Nội 

Các yếu tố tác động đến tổ chức không gian ở điểm dân cư nông thôn trong 

hành lang xanh Hà Nội trình bày trong bảng 2.3. 
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Bảng 2.3: Các yếu tố tác động đến tổ chức không gian ở                                                

điểm dân cư nông thôn trong hành lang xanh Hà Nội 

YẾU 

TỐ 

TÁC 

ĐỘNG 

Yếu tố tự nhiên 

Địa hình 

Khí hậu 

Thủy văn 

Hệ sinh thái rừng 

Yếu tố kinh tế 

xã hội 

Mức thu nhập tăng cao 

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công 

nghiệp, dịch vụ 

Ngành nghề trở nên đa dạng hơn 

Dân số tăng cao, số nhân khẩu gia đình giảm  

Đặc trưng 

không gian ở 

Cấu trúc không gian nhất quán, hướng nội 

Đơn vị ở cân bằng sinh thái 

Giá trị biểu tượng của không gian kiến trúc cảnh quan 

Đặc trưng nhà ở 

Đơn vị cân bằng sinh thái và độc lập 

Phù hợp khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa 

Cấu trúc ngồi nhà nông thôn gian – chái 

Kiến trúc di động và tháo lắp 

Tác động của đô 

thị hóa 

Xu hướng bê tông hóa trở nên phổ biến 

Không gian xanh, mở bị thu hẹp 

Dân cư tăng nhanh gây quá tải hệ thống hạ tầng 

Nhà ở đa dạng, xu hướng chia lô bám đường 

Diện tích nhà ở giảm, tầng cao tăng 

Kiến trúc biến đổi theo hướng hiện đại tuy nhiên còn lộn 

xộn, thiếu đồng nhất, bản sắc 

Xu hướng thay thế vật liệu mới 

Tác động của 

hành lang xanh 

Tạo nên loại hình điểm dân cư nông thôn trong hành lang 

xanh, khác biệt với điểm dân cư nông thôn thông thường 

Một số chỉ tiêu 

áp dụng 

Mật độ xây dựng 

Tỷ lệ không gian xanh công cộng 

Chỉ tiêu diện tích đất ở 

Mật độ xây dựng trong khuôn viên 

Phân loại điểm 

dân cư nông 

thôn 

Phân loại theo mức độ khoảng cách với đô thị 

Phân loại theo chức năng sản xuất 

Phân loại theo giá trị văn hóa 

Phân loại theo sự phù hợp với tính chất hành lang xanh 

Phân loại nhà ở 

nông thôn 

Phân loại nhà ở theo thời gian 

Phân loại nhà ở theo nghề nghiệp 

Phân loại theo sự phù hợp với tính chất hành lang xanh 

2.4. Kinh nghiệm thực tiễn 

Các kinh nghiệm thực tiễn về kiểm soát phát triển, tăng khả năng tiếp cận, 

tổ chức không gian ở và tổ chức kiến trúc nhà ở điểm dân cư nông thôn trong 

vành đai xanh London, Surrey, Birmingham của Anh; Aberdeen, Scotland; 

Seoul, Hàn Quốc; Bắc Kinh, Trung Quốc. 
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CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TỔ CHỨC KHÔNG GIAN Ở ĐIỂM DÂN CƯ 

NÔNG THÔN TRONG HÀNH LANG XANH HÀ NỘI 

3.1. Quan điểm và mục tiêu 

3.1.1. Quan điểm 

Hành lang xanh Hà Nội đang bị gián đoạn, đứt gẫy bởi các điểm dân cư 

nông thôn, do sự khác biệt về tính chất của hai khu vực. Do đó, cần thiết tổ chức 

không gian ở điểm dân cư nông thôn để nối liền khoảng đứt gẫy, nâng cao chất 

lượng hành lang xanh; củng cố hình ảnh và bản sắc cho Hà Nội. Quan điểm tổ 

chức không gian ở điểm dân cư nông thôn trong hành lang xanh gồm:  

- Tuân thủ quy định pháp luật, định hướng phát triển của Nhà nước, các 

quy chuẩn tiêu chuẩn  

- Góp phần cụ thể hóa định hướng phát triển nông thôn theo đồ án Quy 

hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030  

- Phù hợp với tính chất của hành lang xanh Hà Nội.  

- Dựa trên thực tiễn địa phương để có giải pháp hiệu quả, khả thi 

- Điểm dân cư nông thôn phát triển theo hướng xanh và bền vững. 

3.1.2. Mục tiêu 

Mục tiêu 1: Ngăn chặn sự mở rộng, phát triển tiêu cực cho điểm dân cư 

nông thôn hiện hữu, không xây dựng điểm dân cư nông thôn mới.   

Mục tiêu 2: Không gian ở điểm dân cư nông thôn đặc trưng; đồng thời 

nâng cao đời sống, sinh kế cho người dân trong khu vực.  

Mục tiêu 2.1: Tạo lập không gian cư trú nông thôn mật độ thấp, xanh, thân 

thiện môi trường, phân biệt với không gian ở đô thị.  

Mục tiêu 2.2: Phù hợp quan điểm tăng cường tiếp cận  

Mục tiêu 2.3: Nâng cao chất lượng hạ tầng nhưng vẫn đảm bảo phát huy 

cấu trúc không gian và các giá trị nông thôn truyền thống.  

Mục tiêu 2.4: Cân bằng các giá trị kinh tế, xã hội, môi trường.  

3.2. Nguyên tắc và quy trình  

3.2.1. Nguyên tắc 

- Bám sát tính chất, chức năng của hành lang xanh 

- Sử dụng hợp lý điều kiện tự nhiên, hạn chế tác động môi trường. 

- Bảo tồn, kế thừa và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, bản sắc 

- Kiểm soát và hạn chế các phát triển không phù hợp 

- Thực hiện theo lộ trình, áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp  
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3.2.2. Quy trình 

Quy trình tổ chức không gian ở điểm dân cư nông thôn trong hành lang 

xanh trình bày trong hình 3.1. 

 
Hình 3.1: Quy trình tổ chức không gian ở điểm dân cư nông thôn                                          

trong hành lang xanh Hà Nội 
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3.3. Đề xuất giải pháp tổ chức không gian ở 

3.3.1. Đề xuất các biện pháp kiểm soát phát triển  

Luận án đề xuất biện pháp kiểm soát phát triển giải quyết mục tiêu 1, mục 

3.1.2: “Ngăn chặn sự mở rộng tự phát, phát triển tiêu cực của điểm dân cư nông 

thôn hiện hữu, không xây dựng điểm dân cư nông thôn mới”. Giải pháp bao gồm: 

- Thiết lập ranh giới phát triển cho điểm dân cư nông thôn  

- Thiết lập các quy định kiểm soát phát triển.  

3.3.2. Xác định các tiêu chí tổ chức không gian ở 

Điểm dân cư nông thôn sau khi áp dụng các biện pháp kiểm soát sẽ không 

tiếp tục mở rộng và phát triển theo hướng tiêu cực cho hành lang xanh. Tiếp theo, 

cần cải tạo không gian ở theo mục tiêu 2, mục 3.1.2.  

Dựa trên kinh nghiệm thế giới, cơ sở khoa học ở chương 2, các chỉ tiêu 

hiện trạng ở mục 1.3, luận án đề xuất một số tiêu chí tổ chức không gian ở điểm 

dân cư nông thôn trong hành lang xanh Hà Nội như trong hình 3.2. Tuy nhiên, 

do hiện trạng phức tạp, việc áp dụng ngay các tiêu chí sẽ vô cùng khó khăn. Vì 

vậy, việc áp dụng cần được thực hiện theo lộ trình thời gian và theo khu vực cụ 

thể để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của mô hình.  

 

Hình 3.2:  Tiêu chí tổ chức không gian ở  

3.3.3. Phân loại điểm dân cư nông thôn trong hành lang xanh  

a. Phân loại theo tiêu chí tổ chức không gian ở 

Việc phân loại dựa trên 5 nội dung (bảng 3.1). Điểm dân cư nông thôn 

đạt dưới 10 điểm là loại khó cải tạo để phù hợp tiêu chí. Từ 10-15 điểm xếp loại 

có thể cải tạo phù hợp tiêu chí. Trên 15 điểm xếp loại dễ cải tạo phù hợp tiêu chí.  



11 

 
Bảng 3.1: Phân loại điểm dân cư nông thôn theo tiêu chí tổ chức không gian ở 

Nội dung Đặc điểm, tính chất Thang điểm 

Vai trò và ý 

nghĩa 

Điểm DCNT có vai trò và ý nghĩa lớn trong huyện 1 

Điểm DCNT có vai trò và ý nghĩa lớn trong cụm xã 2 

Điểm DCNT có vai trò và ý nghĩa lớn trong xã 3 

Điểm DCNT phụ thuộc điểm DCNT trung tâm 4 

Quy mô diện 

tích  

Điểm DCNT có diện tích trên 50 ha 1 

Điểm DCNT có diện tích 25-50 ha 2 

Điểm DCNT có diện tích trên 10-25 ha 3 

Điểm DCNT có diện tích dưới 10 ha 4 

Mật độ xây 

dựng trung 

bình  

Mật độ xây dựng trung bình hơn 30 nhà/ha 1 

Mật độ xây dựng trung bình từ 20-30 nhà/ha 2 

Mật độ xây dựng trung bình từ 10-20 nhà/ha 3 

Mật độ xây dựng trung bình dưới 10 nhà/ha 4 

Tầng cao 

Tỷ lệ công trình cao trên 2 tầng đạt từ 30- 40% 1 

Tỷ lệ công trình cao trên 2 tầng đạt từ 20-30% 2 

Tỷ lệ công trình cao trên 2 tầng đạt từ 10-20% 3 

Tỷ lệ công trình cao trên 2 tầng đạt dưới 10% 4 

Không gian 

xanh công 

cộng  

Tỷ lệ không gian xanh công cộng dưới 5% 1 

Tỷ lệ không gian xanh công cộng từ 5-7% 2 

Tỷ lệ không gian xanh công cộng từ 7-10% 3 

Tỷ lệ không gian xanh công cộng trên 10% 4 

Phương hướng phát triển điểm dân cư nông thôn khó cải tạo để phù 

hợp với tiêu chí tổ chức không gian ở 

Theo Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030; đơn vị 

hạt nhân trong hành lang xanh bao gồm: trung tâm huyện lỵ, trung tâm tiểu vùng 

trong huyện, điểm dân cư trung tâm xã. Do đó, có thể lựa chọn điểm dân cư nông 

thôn khó cải tạo phù hợp với tiêu chí tổ chức không gian ở làm trung tâm tiểu 

vùng và điểm dân cư trung tâm xã; phát triển theo mô hình bán đô thị. Các điểm 

dân cư bán đô thị này tuy không được mở rộng, nhưng được phép tăng mật độ 

xây dựng, tầng cao công trình, hệ số sử dụng đất. Đây là nơi xây dựng trung tâm 

công cộng, giáo dục, dịch vụ, thương mại phục vụ tiểu vùng hoặc trong xã.  

Như vậy, trong hành lang xanh Hà Nội sẽ gồm điểm dân cư bán đô thị và 

điểm dân cư nông thôn. Trong đó, điểm dân cư nông thôn là đối tượng để nghiên 

cứu và tổ chức không gian ở của luận án.  
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Phân cấp điểm dân cư của Hà Nội (Mô 

phỏng theo mô hình của Walter Christaller) 
Phương hướng phát triển điểm dân cư nông thôn khó 
cải tạo để phù hợp với tiêu chí tổ chức không gian ở 

Hình 3.3: Mối quan hệ giữa các điểm dân cư nông thôn trong hành lang xanh với các 

điểm dân cư đô thị và nông thôn của Hà Nội 

b. Phân loại theo đặc điểm sản xuất 

Theo phân loại ở chương 2, điểm dân cư nông thôn theo đặc điểm sản xuất 

gồm ba loại: Điểm dân cư nông thôn sản xuất thủ công nghiệp; Điểm dân cư nông 

thôn sản xuất nông nghiệp; Điểm dân cư nông thôn phát triển du lịch.  

Du lịch đem về cho nông thôn nhiều lợi ích, vì vậy, ngày càng nhiều điểm 

dân cư nông thôn tham gia phát triển du lịch. Tuy nhiên, để một điểm dân cư 

nông thôn phát triển du lịch cần hội tụ nhiều yếu tố (bảng 3.2). Điểm dân cư nông 

thôn đạt dưới 60 điểm không đủ điều kiện phát triển du lịch, từ 60-80 điểm là đủ 

điều kiện phát triển du lịch, trên 80 điểm là có điều kiện tốt để phát triển du lịch. 

Bảng 3.2: Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch của điểm dân cư nông thôn 

TT Nội dung Điểm Chi tiết Điểm TP 

1 
Tài nguyên 

du lịch 
80 

Làng cổ được xếp hạng 30 

Nghề thủ công truyền thống 20 

Tài nguyên thiên nhiên 10 

Di tích lịch sử, văn hóa được xếp hạng 10 

Nằm trong bán kính 3km của cụm hay 

tuyến du lịch chính 
10 

2 
Khả năng 

cạnh trạnh 
20 

Khả năng cạnh tranh với điểm DCNT lân 

cận 
20 

3 
Cơ sở hạ 

tầng 

  

20 

Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch 10 

Cơ sở hạ tầng của điểm DCNT  10 
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TT Nội dung Điểm Chi tiết Điểm TP 

4 Nguồn lực  
  

20 

Nguồn và trình độ của lao động 10 

Khả năng kinh tế của địa phương 10 

5 
Chính sách 

phát triển  

  

20 

Chính sách của địa phương 10 

Chính sách của điểm DCNT 10 

6 

Vấn đề trở 

ngại phát 

triển du lịch 

-60 

Vấn đề về môi trường -20 

Vấn đề về quỹ đất phát triển du lịch -20 

Vấn đề về phai nhạt bản sắc -20 

3.3.4. Đề xuất giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận 

Hành lang xanh không chỉ có chức năng kiểm soát sự phát triển mà còn 

đem lại giá trị thẩm mỹ, giải trí, kinh tế cho đô thị. Để phát huy tối đa giá trị đó, 

cần tăng cường tiếp cận của người dân (đô thị và nông thôn) tới hành lang xanh. 

Các giải pháp bao gồm:  

- Tăng cường liên kết sinh thái cảnh quan cho hành lang xanh (hình 3.4) 

- Tăng cường sản xuất phục vụ trực tiếp đô thị 

- Tăng cường tiếp cận giữa đô thị, điểm dân cư nông thôn và không gian 

xanh trong hành lang xanh 

- Tăng khả năng tiếp cận tới điểm du lịch 

  
Hiện trạng HLX Hà Nội Tăng cường liên kết sinh thái  

 

Hình 3.4: Tăng cường liên kết sinh thái cảnh quan cho hành lang xanh Hà Nội 
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3.3.5. Tổ chức không gian ở  

a. Cơ cấu tổ chức  

Cơ cấu không gian ở điểm dân cư nông thôn trong hành lang xanh Nội bao 

gồm: không gian làng truyền thống và không gian mở rộng tự phát. Dưới tác 

động của phát triển, các làng truyền thống mở rộng, dẫn đến kết nối vào nhau tạo 

nên điểm dân cư nông thôn có quy mô diện tích lớn. Vì vậy, điểm dân cư nông 

thôn trong hành lang xanh Hà Nội có thể bao gồm 1 hay nhiều làng truyền thống. 

b. Tổ chức không gian ở 

Các giải pháp tổ chức không gian ở điểm dân cư nông thôn bao gồm: 

Cải tạo theo hướng bảo tồn cấu trúc, cảnh quan ngõ xóm: (1) Bố trí 

đường bao quanh điểm dân cư nông thôn nhằm giảm mật độ cho đường chính mà 

không thay đổi cảnh quan ngõ xóm. Đây cũng là tuyến vận chuyển nguyên liệu, 

hàng hóa. (2) Nối các ngõ cấp 1 với tuyến đường bao quanh, mở rộng ngõ cấp 1, 

có chỗ mở dừng để ô tô tránh nhau. (3) Tổ chức ngõ xanh bán công cộng đối với 

ngõ cấp 2,3; chỉ chỉnh trang chứ không mở rộng vì không cho ô tô đi vào. (4) Tổ 

chức bãi đỗ xe. (4) Khôi phục cổng làng, cổng xóm, lũy tre, bảo tồn di tích văn 

hóa, lịch sử. (5) Đường đổ nền bê tông, mặt đường lát gạch truyền thống. 

Kiểm soát kiến trúc cảnh quan  

Dọc đường chính và ngõ cấp 1: hai bên đường, mỗi bên 15m (đường chính) 

và 10m (ngõ cấp 1) là khu vực kiểm soát cảnh quan. Nhà ở hiện trạng tạm thời 

được tồn tại nhưng cần chỉnh trang theo quy định. Nhà ở chỉ được phép xây mới 

nếu diện tích khuôn viên lớn hơn 360 m2. Nhà xây mới phải lùi vào so với chỉ 

giới đường đỏ tương ứng 7m và 5m.  

Dọc ngõ cấp 2, 3 hiện trạng: Tổ chức ngõ xanh bán công cộng, cải tạo 

ngõ chung thành không gian bán công cộng. Việc cải tạo bao gồm: xây dựng 

cổng cho ngõ; cải tạo hàng rào; thiết lập ngõ như một không gian xanh, mở chung 

các hộ thành viên.  

Dọc theo đường bao: Không cho nhà ở mở lối ra vào trực tiếp đường 

bao. Khuyến khích trồng cây ở gần tường rào để tạo bóng mát và che hình ảnh 

công trình xây dựng trong điểm dân cư nông thôn. 

Điều chỉnh đất ở: Điều chỉnh đất đai (land readjustment) đã được áp 

dụng tại nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, việc áp dụng trong hành lang xanh 

Hà Nội sẽ gặp phải nhiều khó khăn do mật độ xây dựng lớn; đất ở nông thôn 

thướng là đất do tổ tiên truyền lại nên việc chuyển đổi khó hơn. Do đó, điều chỉnh 

đất đai cần có nghiên cứu riêng biệt; sự tham gia và ủng hộ từ các bên liên quan; 

thực hiện theo lộ trình cụ thể. 
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Thiết lập hệ thống không gian xanh (hình 3.5) 

 

Diện 

xanh 

Không gian xanh 

sản xuất 

9 Sản xuất nông nghiệp 

9 Chăn nuôi thủy sản 

Không gian xanh 

công cộng 

1 Không gian xanh văn hóa tâm linh 

2 Không gian xanh phục vụ giải trí, cấp điểm dân cư 

3 Không gian xanh phục vụ giải trí cấp nhóm ở  

4 Không gian xanh bảo tồn (cây đa, bến nước, đình...) 

Không gian xanh tư 

nhân 
7 Khuôn viên ở của các hộ gia đình 

Tuyến 

xanh 

Tuyến xanh công 

cộng 

8 Vành đai xanh bao quanh điểm dân cư nông thôn 

5 Đường giao thông xanh 

10 Nêm xanh 

Tuyến xanh bán 

công cộng 
6 Ngõ xanh bán công cộng 

Hình 3.5: Hệ thống không gian xanh tại các điểm dân cư nông thôn                                    

trong hành lang xanh Hà Nội 

c. Mô hình không gian ở  

Mô hình không gian ở điểm dân cư nông thôn sản xuất nông nghiệp trình 

bày trong hình 3.6. Không gian ở điểm dân cư nông thôn sản xuất thủ công nghiệp 

và phát triển du lịch có mô hình tương tự như mô hình điểm dân cư sản xuất nông 

nghiệp. Sự khác nhau chủ yếu do các tiêu chí không gian ở, không gian xanh và 

sự khác biệt của một số công trình công cộng thể hiện trong bảng 3.3.  
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Không gian chức năng 
Điểm DCNT 

trong HLX  
Điểm DCNT sản xuất NN 

Không 

gian ở 

Mật độ tối đa 15 nhà/ha 12 nhà/ha 

Số hộ/ngõ xanh bán CC 4 -10 hộ 4-8 hộ 

Không gian xanh 20% 20% 

Không gian CC, phục vụ sản xuất 10% 10% 

 

Hình 3.6: Không gian ở điểm dân cư nông thôn sản xuất nông nghiệp 

Bảng 3.3: Tiêu chí tổ chức không gian ở điểm dân cư nông thôn sản xuất thủ công 

nghiệp và phát triển du lịch 

Không gian 

chức năng 

Điểm 

DCNT 

trong 

HLX 

Điểm DCNT 

sản xuất thủ 

công nghiệp 

Điểm DCNT phát triển du lịch 

Điểm DCNT sản 

xuất NN 

Điểm DCNT sản 

xuất TCN 

Không 

gian ở 

Mật độ 
tối đa 

15 
nhà/ha 

15 nhà/ha 12 nhà/ha 15 nhà/ha 

Số 

nhà/ngõ 
xanh 

bán CC 

4 -10 
nhà 

4-10 nhà 4-8 nhà 4-10 nhà 

Không gian xanh 20% 25% 25% 30% 

Không 

gian 
công 

cộng, 

phục 

vụ sản 

xuất 

Tỷ lệ 10% 12% 12% 15% 

Công 
trình 

chức 

năng 

 

Không gian 
trưng bày, triển 

lãm, bán sản 

phẩm nghề, 
Không gian mua 

bán nguyên vật 

liệu. 

Không gian dịch vụ 
phục vụ du lịch (nhà 

hàng, khách sạn, 

không gian tổ chức lễ 
hội, nhà bảo tàng, 

phố đi bộ kết hợp 

giới thiệu sản phẩm) 

Không gian trưng 
bày, triển lãm, bán 

sản phẩm, không 

gian mua bán nguyên 
vật liệu, không gian 

dịch vụ phục vụ du 

lịch 
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3.4. Tổ chức kiến trúc nhà ở  

3.4.1. Đề xuất các tiêu chí tổ chức kiến trúc nhà ở nông thôn 

- Chỉ tiêu diện tích đất ở: là 360m2 /hộ gia đình 

- Chiều cao tối đa: 10m. Nhà 2 tầng phải xây mái ngói  

- Mật độ xây dựng trong khuôn viên: tối đa 45%.  

- Độ che phủ (mặt nước, cây xanh): tối thiểu là 55%.  

- Khoảng cách tối thiểu từ nhà tới ruộng: 50m hoặc lớp thực vật dầy 20m 

- Khoảng cách tối thiểu từ nhà tới đường chính là 7m, đường nhánh là 5m  

- Mái nhà: Mái ngói, kết hợp với các tấm năng lượng mặt trời;  

- Sử dụng năng lượng hiệu quả: nhà ở giảm 30% tiêu thụ năng lượng hàng 

năm vào năm 2030 và 50% vào năm 2050. 

3.4.2. Phân loại nhà ở 

Nhà ở tại các điểm dân cư nông thôn trong hành lang xanh Hà Nội được 

phân loại như hình 3.7  

 

Hình 3.7: Phân loại nhà ở điểm dân cư nông thôn trong hành lang xanh Hà Nội 

3.4.3. Giải pháp tổ chức xây mới nhà ở có chức năng truyền thống 

Tuy các điểm dân cư nông thôn trong hành lang xanh không được phát 

triển mở rộng nhưng vẫn có thể xây dựng nhà ở tại khu đất trống hoặc các hộ gia 

đình chia nhỏ khu đất để xây nhà. Các bước xây dựng nhà ở mới ở hình 3.8. 
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a. Các bước tổ chức kiến trúc nhà ở xây mới 

 

  

Hộ sản xuất nông nghiệp 

b. Nguyên tắc tổ chức khuôn viên 

  

 

 
Hộ sản xuất TCN Hộ kinh doanh DV 

d. Giải pháp xây dựng nhà ở linh hoạt c. Giải pháp tổ chức khuôn viên 

Hình 3.8: Giải pháp tổ chức xây mới nhà ở có chức năng truyền thống 

3.4.4. Giải pháp tổ chức xây mới nhà ở có chức năng mới 

a. Nhà thứ 2 

Là nhà ở nông thôn, sở hữu bởi người sống và làm việc tại đô thị. Do đặc 

trưng về thời gian lưu trú, số lượng nhà thứ 2 không vượt quá 30% tổng số nhà 

của điểm dân cư nông thôn, mỗi cụm nhà có tối đa 2 nhà thứ hai.  
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b. Nhà ở sử dụng chung cơ sở vật chất 

Nhà ở sử dụng chung cơ sở vật chất (cohousing) là cụm nhà, mỗi gia đình 

có cuộc sống riêng nhưng chia sẻ một số không gian chung. Đây là lựa chọn hợp 

lý cho người độc thân, gia đình nhỏ, người già về hưu. Qua cơ sở khoa học, điều 

kiện hiện trạng, luận án đề xuất, mỗi điểm dân cư nông thôn có tối đa 2 cohousing, 

nhà ở gồm 12-18 hộ gia đình; diện tích tối thiểu 2400m2. Mật độ XD tối đa 35%.  

c. Nhà ở kinh doanh dịch vụ lưu trú (homestay) 

Homestay là hình thức lưu trú mà khách du lịch ở cùng, trải nghiệm cuộc 

sống với chủ nhà. Nhà ở kinh doanh dịch vụ lưu trú gồm: loại cho phép khách du 

lịch ở cùng chủ nhà; loại cung cấp phòng ngủ ở vị trí tách biệt với chủ nhà. 

  
Tổ chức khuôn viên nhà thứ hai 

  
Homestay ở tách biệt Homestay ở cùng chủ nhà 

Hình 3.9: Tổ chức khuôn viên nhà ở có chức năng mới 
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3.4.5. Giải pháp cải tạo nhà ở hiện trạng chưa phù hợp tiêu chí 

- Nhà ở chưa đáp ứng tiêu chí diện tích khuôn viên: áp dụng giải pháp 

điều chỉnh đất đai theo lộ trình và địa phương cụ thể 

- Nhà ở đã đáp ứng tiêu chí khuôn viên: tổ chức khuôn viên và nhà ở 

- Nhà ở truyền thống: áp dụng các biện pháp bảo tồn 

3.4.6. Các giải pháp kỹ thuật, môi trường, năng lượng  

a. Phương thức xây dựng và vật liệu thân thiện với môi trường 

b. Ứng xử với môi trường tự nhiên 

3.5. Nghiên cứu áp dụng 

Tổ chức không gian ở điểm dân cư nông thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, 

huyện Chương Mỹ, Hà Nội. 

a. Giới thiệu chung 

Điểm dân cư nông thôn Phú Vinh nằm ở huyện Chương Mỹ, nổi tiếng với 

nghề mây tre đan. Năm 2009, dân số Phú Vinh là 2585 người, diện tích tự nhiên 

79,7 ha, đất nông nghiệp 53,9 ha chiếm 68%; đất xây dựng 25,8 ha, chiếm 32%. 

b. Hiện trạng điểm dân cư nông thôn Phú Vinh 

- Không ngừng mở rộng tự phát (hình 3.10) 

- Mật độ xây dựng tăng cao (hình 3.10) 

- Diện tích cây xanh mặt nước suy giảm nghiêm trọng, thiếu kết nối 

- Nhà ở nông thôn tồn tại nhiều vấn đề 

- Cảnh quan lộn xộn, giao thông chắp vá, hạ tầng xuống cấp 

- Chưa hấp dẫn khách du lịch 

c. Các giá trị có thể khai thác của điểm dân cư nông thôn Phú Vinh 

- Giá trị làng nghề truyền thống 

- Giá trị không gian nông thôn truyền thống 

- Giá trị kiến trúc truyền thống 

- Giá trị sinh thái 

d. Các vấn đề cần giải quyết 

- Ngăn chặn sự mở rộng tự phát 

- Duy trì mật độ xây dựng hiện trạng, giảm mật độ trong tương lai 

- Cải tạo, mở thêm, kết nối không gian xanh, mặt nước;  

- Cải tạo, liên kết công trình văn hóa, lịch sử, điểm tham quan có giá trị 

- Cải thiện giao thông, nhưng vẫn duy trì cấu trúc truyền thống 

- Kết nối với không gian xanh, công cộng, tuyến du lịch của thành phố.  
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2005 2012 2018 Dự báo 2030 

    

Sử dụng đất Phú Vinh qua các thời kỳ 

 
 

   

Sử dụng đất xã Phú Nghĩa qua các thời kỳ 

Hình 3.10: So sánh sử dụng đất Phú Vinh, xã Phú Nghĩa qua các thời kỳ 

e. Giải pháp tổ chức không gian ở điểm dân cư nông thôn Phú Vinh 

Kiểm soát phát triển: Thiết lập ranh giới phát triển cho Phú Vinh (hình 

3.11); Thiết lập các quy định kiểm soát phát triển (áp dụng theo mục 3.3.1) 

Xác định tiêu chí tổ chức không gian ở (bảng 3.4) 

Bảng 0.4: Tiêu chí không gian ở điểm dân cư nông thôn Phú Vinh 

Không gian ở Không 

gian xanh 

tối thiểu 

Không gian công cộng 

Mật độ            

tối đa 

Số 

nhà/cụm 

Tỷ 

lệ 
Công trình chức năng 

15 nhà/ha 4-10 nhà 30% 15% 
Trưng bày, triển lãm, bán sản phẩm, 

mua bán vật liệu, dịch vụ du lịch… 

Phân loại: Theo mức độ phù hợp với tiêu chí, Phú Vinh đạt 12 điểm. Theo 

tiềm năng phát triển du lịch đạt 65 điểm. Như vậy, Phú Vinh là điểm dân cư nông 

thôn có thể cải tạo để phù hợp tiêu chí, và có đủ tiềm năng phát triển du lịch. 

Tăng cường khả năng tiếp cận: tăng liên kết sinh thái, tăng cường sản xuất 

phục vụ đô thị, tăng khả năng tiếp cận điểm du lịch. 

Tổ chức không gian ở: Cải tạo theo hướng bảo tồn cấu trúc, kiểm soát kiến 

trúc cảnh quan, điều chỉnh đất ở, thiết lập không gian xanh, không gian công cộng 
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Ranh giới phát triển Phú Vinh Tuyến kết nối  Tổ chức ngõ xanh bán công cộng  

 

 

Hệ thống cây xanh mặt nước 

 

Hệ thống giao thông Tổ chức không gian ở điểm dân cư nông thôn Phú Vinh 

Hình 3.11: Tổ chức không gian ở điểm dân cư nông thôn Phú Vinh 

3.6. Bàn luận về kết quả nghiên cứu 

Bàn luận về xác định bản chất của khu vực hành lang xanh Hà Nội: Hệ 

thống không gian xanh của Hà Nội gồm: hành lang xanh, vành đai xanh, nêm 

xanh và công viên đô thị. Trong đó, hành lang xanh và vành đai xanh có chức 

năng tương tự nhau là kiểm soát phát triển. Hơn nữa, trong một số nghiên cứu 
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các tác giả đã áp dụng kinh nghiệm vành đai xanh cho hành lang xanh Hà Nội. 

Thêm vào đó, phần phát triển trong hành lang xanh là 43% gồm nhiều thành phần 

phức tạp. Vì vậy, xác định bản chất hành lang xanh Hà Nội là cần thiết, định 

hướng phát triển cho điểm dân cư nông thôn, duy trì hành lang xanh Hà Nội.  

Bàn luận về quy trình tổ chức không gian ở: Hành lang xanh Hà Nội có 

diện tích lớn (2056 km2, gấp hơn 2 lần đô thị trung tâm) nên các bước giải pháp 

cần tổng quát cao. Một số đô thị đã đưa hành lang xanh, vành đai xanh vào cấu 

trúc quy hoạch như Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh. Do vị trí, điều kiện tương 

đồng nên các bước tổ chức không gian ở có thể áp dụng tại các đô thị nói trên.  

Bàn luận về chất lượng và quản lý không gian xanh: Luận án đề xuất tỷ 

lệ không gian xanh lớn, kết nối tạo nên hệ sinh thái hoàn chỉnh. Tuy nhiên, tỷ lệ 

này chưa phản ánh đúng chất lượng không gian xanh, sự đa dạng của hệ sinh thái. 

Bên cạnh đó, việc quản lý sự tồn tại của hệ thống này rất khó. Các nghiên cứu về 

đền bù, giải tỏa đất ở, đất nông nghiệp để thiết lập không gian xanh cần phản ánh 

được giá trị thực của đất đai, mới nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng. 

Bàn luận về việc áp dụng các tiêu chí không gian ở: Dựa trên việc nghiên 

cứu tổng quan, các cơ sở pháp lý, cơ sở lý thuyết, kinh nghiệm thực tiễn, luận án 

đề xuất hệ thống tiêu chí cho không gian ở và nhà ở nông thôn trong hành lang 

xanh. Tuy nhiên, tính phức tạp của điểm dân cư nông thôn trong hành lang xanh 

khiến việc áp dụng ngay các tiêu chí vô cùng khó khăn. Vì vậy, cần có lộ trình 

thực hiện theo kế hoạch ngắn và dài hạn, theo từng khu vực cụ thể để đảm bảo 

tính khả thi và hiệu quả của mô hình.  

 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Nông thôn Hà Nội nằm hoàn toàn trong hành lang xanh. Hệ thống điểm 

điểm dân cư nông thôn tuy chỉ là một trong tám khu vực chức năng và chỉ chiếm 

khoảng 10% tổng diện tích tự nhiên nhưng có vai trò quan trọng, quyết định đến 

sự thành bại của mô hình. Tuy nhiên, điểm dân cư nông thôn là thành phần chức 

năng thiếu bền vững; gây nên những khoảng đứt gẫy, gián đoạn cho hành lang 

xanh do sự khác biệt cơ bản về tính chất của hai khu vực. Do đó, các điểm điểm 

dân cư nông thôn cần phát triển để đảm bảo đồng thời mục tiêu: (1) phát triển 

theo hướng nối liền khoảng đứt gẫy đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của 

HLX; (2) phát triển kinh tế; (3) duy trì giá trị nông thôn truyền thống.  
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Dựa trên kinh nghiệm thế giới; nghiên cứu kỹ hiện trạng, luận án xác định 

được bản chất của hành lang xanh Hà Nội. Qua đó, đề xuất hướng tổ chức không 

gian ở tại các điểm dân cư nông thôn bao gồm 6 bước: kiểm soát phát triển; xác 

định tiêu chí tổ chức không gian ở; phân loại; tăng cường tiếp cận; tổ chức không 

gian ở; tổ chức kiến trúc nhà ở. 

Sau khi thực hiện theo quy trình nêu trên không gian ở điểm dân cư nông 

thôn sẽ đạt được tính đặc trưng của hành lang xanh, khác biệt với các điểm dân 

cư nông thôn thông thường. Theo đó, các điểm dân cư nông thôn có quy mô vừa 

phải, phù hợp cấu trúc truyền thống; mật độ xây dựng thấp; không phát triển mở 

rộng; không cho phép đô thị hóa; quản lý hệ thống không gian xanh tầng bậc kết 

nối chặt chẽ với nhau và với không gian xanh lớn của hành lang xanh. Xuất phát 

từ đặc trưng trong không gian ở, kiến trúc nhà ở điểm dân cư nông thôn cũng cần 

tuân theo các yêu cầu nghiêm ngặt để góp phần thực hiện mục tiêu chung.  

2. Kiến nghị 

Hành lang xanh Hà Nội là khu vực phức tạp với nhiều thành phần chức 

năng. Nghiên cứu tổ chức không gian ở điểm dân cư nông mới chỉ giải quyết 

được 1 trong 8 bộ phận chức năng của hành lang xanh. Nếu như các khu vực 

chức năng khác không được tổ chức tốt thì hành lang xanh Hà Nội khó có thể 

được duy trì. Trên cơ sở đó, luận án đề xuất một số hướng nghiên cứu như sau: 

- Tổ chức hệ thống không gian xanh trong hành lang xanh Hà Nội 

- Tổ chức hệ thống công viên, không gian vui chơi giải trí trong hành lang 

xanh Hà Nội 

- Quy hoạch mạng lưới các khu du lịch trong hành lang xanh Hà Nội 

Trong hành lang xanh Hà Nội còn tồn tại nhiều các dự án phát triển, khu 

cụm công nghiệp, đô thị mới. Đây là khu vực chức năng không phù hợp với hành 

lang xanh, cần có kế hoạch khoanh vùng hạn chế phát triển, di dời, nhường chỗ 

phát triển không gian xanh. Do đó, hướng nghiên cứu thứ 2 có thể là: 

- Chính sách quản lý phát triển đối với các khu vực chức năng không phù 

hợp với tính chất xanh của hành lang xanh Hà Nội 

Luận án mới chỉ tập trung vào tổ chức không gian ở, các không gian khác 

tuy đã được nhắc đến nhưng mới ở mức độ khái quát. Do đó, hướng tiếp theo là: 

- Tổ chức không gian công cộng điểm dân cư nông trong hành lang xanh 

Hà Nội 

- Tổ chức không gian sản xuất điểm dân cư nông trong hành lang xanh Hà 

Nội  
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