
 

Bảng 2-1. Bảng khảo sát các yếu tố cảnh quan không gian hình khối (Nguồn: 

Tác giả) 

Yếu tố đặc trưng cảnh quan / Ký hiệu 
tuyến phố)             

Cây bóng mát             
Cây cách ly             

Cây xanh 
 

Cây trang trí             
Động             Mặt nước 

 Tĩnh             
Chênh lệch              Địa hình 

 Bằng phẳng             
Có             Không 

gian mở  Không             

TMDV có tổ chức             

TM-DV tự phát             
Chức năng 
Công trình 

Loại khác             

Công trình cổ             

Công trình cũ             

Công trình mới             

Tuổi thọ 
công trình 
 Công trình hỗn hợp             

Liên kế             Hình thức 
sử dụng đất Hỗn hợp             

Việt Nam             

Pháp              

Mỹ             

Hoa             

Hình thức 
kiến trúc 
 
 Hỗn hợp             

1~8 tầng             

9~20 tầng             

20~40 tầng             

Tầng cao 
 
 > 40tầng             

1~4m             

4~7m             

7~10m             

10~20m             

Chiều ngang 
khu đất 
 
 >20m             

1~2m             

3~6m             

7~10m             

Khoảng lùi 
 
 Không có             

Phía trước             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiến trúc 
 
 

Công trình 
buôn bán Phía sau             



 

phụ Bên hông             

Kín             

Nửa kín nửa hở             Hàng rào 
 Không có             

90-100%             

50-80%             

20-40%             

Diện tích 
mặt  tiền 
được khai 
thác sử dụng 0%             

Trên vỉa hè             

Sân trước nhà             Bãi xe 
 Bên trong             

Trên 3.5m             

Từ 2.0m-3.5m             

Dưới 2.0 m             

Vỉa hè 
 
 Không có             

1-2m             

3-6m             

Ngã 3             

Hẻm, đường 
cắt ngang 
 Ngã 4             

Kín             

Mở             Mặt tiền 
 Nửa kín nửa mở             

Trắng             

Xám (đen)             

Xanh             

Đỏ             

Vàng             

Tím             

Màu khác             

Màu sắc 
 
 
 
 Hỗn hợp             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Bảng 2-2. Bảng thống kê các  yếu tố không gian hình khối (Nguồn: Tác giả) 

Yếu tố không gian hình khối / Ký hiệu 
tuyến phố)             

Cây bóng mát             

Cây cách ly             
Cây xanh 
 

Cây trang trí             

Động             Mặt nước 
 Tĩnh             

Chênh lệch              Địa hình 
 Bằng phẳng             

Có             Không 
gian mở  Không             

TMDV có tổ chức             

TM-DV tự phát             
Chức năng 
Công trình 

Loại khác             

Công trình cổ             

Công trình cũ             

Công trình mới             

Tuổi thọ 
công 
Trình 
 Công trình hỗn hợp             

Liên kế             Hình thức 
sử dụng đất Hỗn hợp             

Việt Nam             

Pháp              

Mỹ             

Hoa             

Hình thức 
kiến trúc 
 
 Hỗn hợp             

1~9 tầng             

9~20 tầng             

20~40 tầng             

Tầng cao 
 
 >20tầng             

1~4m             

4~7m             

7~10m             

10~20m             

Chiều 
ngang 
khu đất 
 
 >20m             

1~2m             

3~6m             

7~10m             

Khoảng lùi 
 
 Không có             

Phía trước             

Phía sau             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiến trúc 
 
 

Công trình 
buôn bán 
phụ Bên hông             



 

Kín             

Nửa kín nửa hở             Hàng rào 
 Không có             

90-100%             

50-80%             

20-40%             

Diện tích 
mặt  tiền 
được khai 
thác sử 
dụng 0%             

Trên vỉa hè             

Sân trước nhà             Bãi xe 
 Bên trong             

Trên 3.5m             

Từ 2.0m-3.5m             

Dưới 2.0 m             

Vỉa hè 
 
 Không có             

1-2m             

3-6m             

Ngã 3             

Hẻm, 
đường 
cắt ngang 
 Ngã 4             

Kín             

Mở             Mặt tiền 
 Nửa kín nửa mở             

Trắng             

Xám (đen)             

Xanh             

Đỏ             

Vàng             

Tím             

Màu khác             

Màu sắc 
 
 
 
 Hỗn hợp             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bảng 2-3. Bảng thống kê các yếu tố không gian hoạt động. (Nguồn: Tác giả) 

Yếu tố không gian hoạt động / Ký hiệu 
tuyến phố)             

Ăn uống           
  

May mặc, giày da           
  

Đồ gia dụng           
  

Khách sạn, du lịch           
  

Văn phòng, công 
ty           

  

Gia công, sản xuất           
  

Loại khác 1           
  

Loại khác 2           
  

Loại khác 3           
  

Loại hình 
TM- 
DV 
 

Hỗn hợp           
  

Cao          
   

Trung bình          
   

Thu nhập của  
đối tượng  
phục vụ Thấp          

   

Việt Nam          
   

Mỹ, Châu Âu          
   

Hoa          
   

Loại khác          
   

 
Sắc tộc của 
đối tượng  
phục vụ 
 

Hỗn hợp          
   

Nam           
   

Nữ          
   

Giới tính 
đối tượng 
phục vụ Hỗn hợp          

   

Già          
   

Trung niên          
   

Trẻ          
   

Độ tuổi 
đối tượng 
phục vụ 

Hỗn hợp          
   

1 buổi (sáng, 
chiều)          

   

Ban ngày          
   

Tối          
   

Thời gian 
phục vụ 

Cả ngày          
   

Có          
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động 
kinh tế 
 

Buôn bán vỉa 
hè Không          

   

Đi bộ          
   

Xe máy           
   

Ô tô cá nhân           
   Phương tiện 

Công cộng          
   

Cao           
   

Trung bình          
   Tốc độ 

Thấp          
   

Hoạt động  
giao thông 

Phương thức 1 chiều          
   



 

di chuyển 2 chiều          
   

Có          
   Chức năng  

VH-XH Không          
   

Việt Nam          
   

Mỹ, Châu Âu          
   

Hoa          
   

Loại khác          
   

Sắc tộc 

Hỗn hợp          
   

Nam           
   

Nữ          
   Giới tính 

Hỗn hợp          
   

Già          
   

Trung niên          
   

Trẻ          
   Độ tuổi 

Hỗn hợp          
   

Sáng           
   

Chiều          
   

Tối          
   

 
 
 
 
 
Hoạt động  
văn hóa 
xã hội 

Thời gian 

Cả ngày          
   

 

 

      
Sơ đồ 2-2. Các yếu tố đa dạng  cảnh quan. 

(Nguồn: Tác giả) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bảng 2-4. Phiếu đánh giá cảnh quan từng quận trung tâm cũ Tp.HCM. 

 (Nguồn: Tác giả 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đánh giá cảnh quan từng quận (1,3,5) 

   Tên quận ………………………………. 
 
   Đánh giá chung（                                              ）  
       
   Mức độ yêu thích khu vực trung tâm quận....? 

                                    
１２３４５

 
 

             Thích                      Ghét 
   Lý do:    …………………………….......... 

 
   Mức độ thường xuyên đi đến? 
   1. Mỗi ngày;  2. Tuần 1-2 lần;  3. Tháng 1-2 lần 
   5. Khác (                                                                   ) 
 
   Mục đích đi đến? 
   1. Mua sắm;           2. Ăn uống         3. Công việc        4. Đi chơi     

        5. Lý do khác (                                                          ) 
 

   Thời gian đi đến? 
   1. Sáng;      2. Chiều;      3. Tối 
 
   Thời gian ở lại bao lâu? 
  1. Dưới 1h;      2. Từ 1-2h ;       3. Một buổi;     4. Cả ngày 

 
   Đi bằng phương tiện gì? 
   1. Xe máy;  2. Xe đạp ;  3. Xe bus;  4. Xích lô 
   5. Phương tiện khác (                                                          ) 
 
   Khu vực nào thường hay đến? 
   Vị trí: ………………………………………………. 
   Lý do: ………………………………………………         
   Khu vực nào hấp dẫn nhất? 
   Vị trí: ………………………………………………. 
   Lý do: ………………………………………………         
                



 

Bảng 2-5. Phiếu đánh giá cảnh quan các tuyến phố thương mại dịch vụ điển 

hình khu trung tâm cũ Tp.HCM.  (Nguồn: Tác giả) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Đánh giá cảnh quan từng tuyến phố 
 
   Tên tuyến phố:........................................................ 
 
   Đánh giá chung（                               ）  

                                   
１２３４５

 
       

   1. Thích                                 Ghét 
Lý do:    …………………………….......... 
 

   2. Đẹp                                   Xấu 
 
   3. Muốn đến                         Không muốn đến 
 
   4. Sáng sủa                          Tối tăm 
 
   5. Náo nhiệt                         Yên tĩnh 
 
   6. Mát mẻ                            Nóng bức 
 
   7. Cởi mở                            Khép kín 
 
   8. Hiện đại                          Truyền thống 
 
   9. Hấp dẫn                          Tẻ nhạt 
 
   10. Thoải mái                        Không thoải mái 
 
   11. Gìa                                  Trẻ trung 
 
   12. Cao cấp                         Bình dân 
 
   Chọn hai điểm ấn tượng nhất (kiến trúc, cây xanh, con người…)  
   1. Tên-vị trí:   ………………………………………………. 
   Đặc điểm:   ………………………………………………. 
   2. Tên- vị trí: ………………………………………………… 
   Đặc điểm: …………………………………………………  
 
   Những điểm muốn cải tạo, làm thêm (Tuyến xe điện, chỗ đậu xe, 
 cây xanh, đèn, cửa hàng…)  
     …………………………………………………………………… 



 

 

 
                                                     

                                                                            
                

Hình 2-1. Mã tiêu chuẩn đặc trưng cảnh quan của một tuyến phố Chicago 

(Nguồn:Design for Diversity, Emily Talen, 2008)) 

Bảng 2-7. Mẫu bảng mã chỉ số đa dạng cảnh quan (Nguồn: Tác giả) 

 

CHIỀU CAO CÔNG TRÌNH  

1. Chiều cao công trình sẽ được đo bằng số lượng tầng, 

không bao gồm tầng hầm, hoặc tầng áp mái. 

2 Mỗi tầng không được vượt quá 14 feet tính từ sàn đến 

trần.                                                      

3. Chiều cao tối đa được đo đến các tầng mép mái hoặc 

mái nhà. 



 

Sơ đồ 2-7. Khung kiểm tra theo các tiêu chí và phương thức thiết kế đa dạng cảnh 
quan  (Nguồn: Tác giả) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YẾU TỐ KHÔNG 
GIAN HÌNH KHỐI 

 

YẾU TỐ KHÔNG 
GIAN HOẠT ĐỘNG 

 

TIÊU CHÍ 
KẾT HỢP 

 

TIÊU CHÍ 
KẾT NỐI 

 

TIÊU CHÍ 
THÍCH 

ỨNG 
 

Kết nối yếu tố  
 
không gian hoạt động 

Kết nối yếu tố 
  
không gian hình khối 

Kết hợp yếu tố không gian hoạt động Kết hợp yếu tố không gian hình khối 

Thích ứng yếu tố 
 
không gian hoạt động 

Thích ứng yếu tố 
 
không gian hình khối 

Phương thức: 
- Thuận lợi cho 
hoạt động đoàn 
thể 
- Mạng lưới thông 
suốt và đa dạng 
 
 

Phương thức: 
- Phù hợp với các 
doanh nghiệp nhỏ, 
hộ buôn bán cá 
thể 
- Kết hợp loại hình 
TMDV lớn, có tổ 
chức với TMDV 
nhỏ  
 

Phương thức: 
- Kết hợp các 
không gian hình 
khối có hình thức 
khác nhau 
- Kết hợp các 
không gian hình 
khối có độ tuổi 
khác nhau 
- Kết hợp các hình 
thức sở hữu khác 
nhau 

Phương thức: 
- Có bản sắc 
không gian 
- Có không gian 
công cộng 
 
 
 

Phương thức: 
- Thích ứng hoạt 
động giao thông 
- Thích ứng hoạt 
động kinh tế, văn 
hóa xã hội 
 
 

Phương thức: 
- Thích ứng môi 
trường tự nhiên 
- Thích ứng bối 
cảnh kiến trúc, 
quy hoạch 
 
 

Phương thức: 
- Giám sát tự 
nhiên và chủ động 
- Quy định về các 
loại hoạt động 
 

Phương thức: 
- Tích hợp công 
trình   
- Phần rìa cảnh 
quan vững mạnh 
- Kích hoạt không 
gian “chết” 
 

TIÊU CHÍ 
AN TOÀN 

 An toàn yếu tố không gian hoạt động An toàn yếu tố không gian hình khối 



 

Bảng 2-8. Các tiêu chí và phương thức thiết kế đa dạng cảnh quan   

(Nguồn: Tác giả) 
Kết hợp các không gian hình khối có hình thức 

khác nhau 

Kết hợp các yếu tố hình khối có độ tuổi khác nhau 

 

Kết hợp yếu tố không gian hình 

khối  

Kết hợp các hình thức sở hữu khác nhau 

Phù hợp với các doanh nghiệp nhỏ, hộ buôn bán 

cá thể 

 

Tiêu 

chí 

kết 

hợp 
 

Kết hợp yếu tố không gian hoạt 

động Kết hợp loại hình TMDV lớn, có tổ chức với 

TMDV nhỏ 

Có bản sắc không gian 
 

 

Kết nối yếu tố không gian hình 

khối Có không gian công cộng 
 

Thuận lợi cho hoạt động đoàn thể 

 

 

Tiêu 

chí 

kết 

nối 

 

Kết nối yếu tố không gian hoạt 

động Mạng lưới thông suốt và đa dạng 

 

Thích ứng môi trường tự nhiên 

 
 

Thích ứng yếu tố không gian hình 

khối Thích ứng bối cảnh kiến trúc, quy hoạch 

 

Thích ứng hoạt động giao thông 

 

 

Tiêu 

chí 

thích 

ứng 

 

Thích ứng yếu tố không gian hoạt 

động Thích ứng hoạt động kinh tế, văn hóa xã hội 

 

Tích hợp công trình   
 

Phần rìa cảnh quan vững mạnh 
 

 

 

An toàn yếu tố không gian hình 

khối 
Kích hoạt không gian “chết” 

 

Giám sát tự nhiên và chủ động 
 

 

Tiêu 

chí 

an 

toàn  

An toàn yếu tố không gian hoạt 

động Quy định về các loại hoạt động 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Hình 2-2. Thiết kế đa dạng cảnh quan tại thành phố  Chicago 

(Nguồn:Design for diversity, Emily Talen, 2008) 

 

 



 

 

 
Cảnh quan từ Shimbashi nhìn về phía Toranomon             

    
       Khu Uchibori, Tokyo                       Khu Shibuya, Tokyo 

    
   Khu Ginza, Tokyo 

Hình 2-3. Thiết kế đa dạng cảnh quan tại thành phố Tokyo  

 (Nguồn:Tác giả) 

http://wikitravel.org/upload/en/b/b3/Shibuya-crossing.jpg


 

 

    
Tuyến phố Russell, Hong Kong                            

   
Khu phố Kowloon, Hongkong 

Hình 2-4. Thiết kế đa dạng cảnh quan tại Hong Kong  

(Nguồn:Tác giả) 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:HK_Mid-Level_Escalators.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:HK_Shelley_Street_Central-Mid-Levels_escalators_n_Elgin_Street_a.jpg


 

 

         

      

       

        

Hình 2-5. Thiết kế đa dạng cảnh quan tại thành phố  Hồ Chí Minh 

(Nguồn:Tác giả) 



 

 
Sơ đồ 2-8. Sơ đồ các bước nghiên cứu (Nguồn: Tác giả) 
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