
TRANG THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN 

Tên luận án: Vận dụng phương thức quy hoạch chiến luợc vào quy trình quy hoạch xây dựng 

đô thị Việt Nam - Áp dụng cho thành phố Biên Hoà 

Chuyên ngành: Quy hoạch vùng và đô thị;  Mã số: 62.58.01.05 

Họ tên nghiên cứu sinh: Mã Văn Phúc  

Người hướng dẫn khoa học:   - PGS.TS.KTS. Nguyễn Thanh Hà 

- TS.KTS. Đỗ Phú Hưng  

Cơ sở đào tạo: Trường đại học kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh 

1. TÓM TẮT NỘI DUNG LUẬN ÁN: 

Luận án gồm ba chương, sử dụng các phương pháp: Phương pháp hệ thống, phương pháp 

chuyên gia, phương pháp phân tích, tổng hợp đánh giá các thông tin số liệu, phương pháp so sánh, 

quy nạp để hoàn thành các mục tiêu đặt ra bao gồm:  

1. Đề xuất lồng ghép những giá trị của quy hoạch chiến lược vào quy trình quy hoạch chung 

xây dựng đô thị Việt Nam. 

2. Đề xuất nội dung và trình tự xây dựng Tầm nhìn trong quy trình quy hoạch chung xây dựng 

đô thị Việt Nam. 

3. Đề xuất những nguyên tắc thực hiện Kế hoạch hành động trong quy trình quy hoạch chung 

xây dựng đô thị Việt Nam.  

4. Đề xuất những cơ chế cho việc thực hiện giám sát và đánh giá công việc thực hiện và thực 

thi quy trình quy hoạch chung xây dựng đô thị Việt Nam.  

2. NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN: 

Luận án đã đưa ra các kết quả trên cơ sở đáp ứng các mục tiêu nghiên cứu như sau: 

1. Đề xuất lồng ghép những giá trị của quy hoạch chiến lược vào quy trình quy hoạch chung 

xây dựng đô thị Việt Nam 

2. Nội dung và trình tự Xây dựng tầm nhìn trong quy trình quy hoạch chung xây dựng đô thị 

Việt Nam 

3. Thiết lập những nguyên tắc thực hiện kế hoạch hành động trong quy trình quy hoạch chung 

xây dựng đô thị Việt Nam  

4. Đề xuất những cơ chế cho việc thực hiện giám sát và đánh giá công việc thực hiện và thực 



thi quy trình QHCXDĐT Việt Nam 

5. Vận dụng kết quả của các mục tiêu vào quy trình quy hoạch chung thành phố Biên Hòa  

3. CÁC ỨNG DỤNG/KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN 

- Cung cấp cứ liệu khoa học tin cậy góp phần làm rõ nội dung và quy trình quy hoạch xây dựng 

đô thị Việt Nam cần thiết lồng ghép những giá trị của quy hoạch chiến lược để nó trở nên mạch 

lạc, linh hoạt và hiệu quả hơn khi đối mặt với quá trình toàn cầu hóa. 

- Kết quả luận án làm cơ sở vận dụng vào các đô thị khác trên cả nước tương tự như cách thức áp 

dụng cho thành phố Biên Hòa. 
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