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I. Thay đổi trong khái niệm về không gian công cộng ở Vietnam 

 

 

 
 
 
 

I. Những thay đổi trong khái niệm không gian công cộng ở Việt Nam; 
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I. Changes in the Concept Public Space in Vietnam 

Ở Vietnam, 
không gian công cộng thường được cả người già và thanh 
niên hiểu là các không gian dành cho tất cả sử dụng 
(Drummond and Lien 2008, page 185).  

 

 Những thảo luận với các nhà kiến trúc sư, các nhà quy 
hoạch, và các công chức quản lý ở Ha Nội cho thấy có rất 
nhiều định nghĩa khác nhau. 
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I. Những thay đổi trong khái niệm về không gian công cộng ở Việt Nam 

  
 

 nói cách khác, Việt Nam chưa có khái niệm chung thống 
nhất rõ ràng về việc những gì hình thành nên không gian 
công cộng. 
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cI. Những thay đổi trong khái niệm về không gian công cộng ở Việt Nam 

Có hai thuật ngữ được sử dụng trong các văn bản chính thức 
ở Việt Nam là: 
 

 1. diện tích đất công cộng 
2. không gian công cộng  
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Thay đổi trong khái niệm không gian công cộng 

không gian công cộng 

 

Thuật ngữ này coi không gian công cộng là không gian xã hội  

 

• Được giới thiệu lần đầu tiên vào giữa những năm 1920 tại 
Đại học Kiến trúc (Đông dương) 

• Xuất hiện lần đầu tiên trong các văn bản pháp lý về quy 
hoạch từ năm 2003. 
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I. Những thay đổi trong khái niệm về không gian công cộng ở Việt Nam 

Các văn bản pháp lý vẫn chưa định nghĩa rõ ràng về các loại 
địa điểm về  

Những gì hình thành lên không gian công cộng, và thuật ngữ 
sử dụng  cho chúng 

Ngày nay chúng được hiểu rất khác nhau giữa các nhà kiến 
trúc, quy hoạch, và công chức chính phủ. 
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I. Changes in the Concept Public Space in Vietnam 

Để định nghĩa lại thuật ngữ: không gian công cộng 

 

• Cục phát triển đô thị (UDA) đang làm việc về một chính 
sách không gian công cộng mới – bao hàm các định nghĩa 
được khuyến nghị bởi tổ chức HealthBridge 

• HealthBridge và Action for the City (Hành động vì thành 
phố) đang nghiên cứu về cách hiểu không gian công cộng 
trong dự án đang triển khai tại thành phố Hội An. 
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I. Changes in the Concept Public Space in Vietnam 

Sự pha trộn giữa không gian riêng và công cộng ở Vietnam 
mixed. 
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I. Những thay đổi trong khái niệm về không gian công cộng ở Việt Nam 

 

  

 
 

Vì vậy, 

1. Ở Vietnam KHÔNG GIAN TƯ VÀ CÔNG CỘNG HÒA 
TRỘN LẪN NHAU, có thể làm cho định nghĩa này có 
những khác biệt so với các nước khác; 

 2. Ở Vietnam mọi người tập trung vào CÁC YẾU TỐ XÃ 
HỘI trong cách hiểu về thuật ngữ không gian công 
cộng. 

3. Hơn nữa ngày nay trong nền kinh tế có nhiều thành 
phần tham gia vào HoẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN 

 
điều này đòi hỏi phải tìm kiếm cách thức mới cho 
việc quản lý không gian công cộng ở Vietnam 
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II. Changing Understanding of Public Space elsewhere &  new policies 

 
 
 
 

Kiến trúc sư Le Corbusier  đề xuất  
đồ án Voisin năm 1925 để thay thế 

toàn bộ trung tâm Paris. 

NHỮNG TƯ TƯỞNG 
 Ở CHÂU ÂU 

 1920 - 1960 
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II. Changing Understanding of Public Space elsewhere &  new policies 

Bijlmer (Amsterdam) 1960                 Brazilia (Brasil) 1956s 
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II. Changing Understanding of Public Space elsewhere &  new policies 

 
 
 
 

CHÂU ÂU 1960:  
 
Các triết gia lớn ở Châu Âu (Hannah Arendt, Juergen 
Habermas, Henri Lefebvre) cho rằng: 

1) Điều quan trọng của không gian công cộng và không gian 
tiếp cận công cộng là vì đó là sự tồn tại của một xã hội tự do 
và dân chủ; 
 
2) Sự tham gia của công dân vào việc quy hoạch và quản lý 
các không gian công cộng. 
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II. Những thay đổi về không gian công cộng ở các nơi khác và các chính sách 

mới 

 
 
 
 

HƠN NỮA, THẾ GiỚI TỪ SAU NĂM 2000:  
 
các tổ chức bảo vệ sức khỏe cộng đồng và các chuyên gia  
(WHO tổ chức y tế thế giới, Brian Koehler, v.v.) cho rằng: 

1) Tầm quan trọng của không gian công cộng là nó hỗ trợ cho 
sức khỏe tinh thần thông qua sự giao tiếp tương tác với mọi 
người;  
 
2) tầm quan trọng của không gian công cộng về mặt sức khỏe 
thể chất là nó hỗ trợ một phong cách sống tích cực 
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II. Những thay đổi về không gian công cộng ở các nơi khác và các chính sách 

mới 

 
 
 
 

CÁC CHÍNH SÁCH VỀ KHÔNG GIAN CÔNG CỘNG Ở CHÂU ÂU 
SAU NHỮNG NĂM 1980: 

 

•Các chính sách về không gian công cộng sẽ do SÁNG KiẾN 
CỦA CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ chứ không phải là ở tầm quốc gia;  

•Chúng không bị RÀNG BuỘC CHẶT CHẼ VÀO CƠ SỞ PHÁP 
Lý (mà được thực thi qua các kế hoạch địa phương hoặc các 
quy chế thay vì pháp điển hóa) 

•Chúng lôi cuốn SỰ THAM GIA CỘNG ĐỒNG 

•Chúng có quan hệ với  ViỆC TỔ CHỨC LẠI CÁC DỊCH VỤ KỸ 
THUẬT ĐÔ THỊ  

•Chúng  có mối QUAN HỆ CHẶT CHẼ với CÁC CHÍNH SÁCH 
CHÍNH SÁCH VỀ TỔ CHỨC GIAO THÔNG VÀ ĐI LẠI   
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II. Những thay đổi về không gian công cộng ở các nơi khác và các chính sách 

mới 

 
 
 
 

Ví dụ: CÁCH TỔ CHỨC CƠ QUAN QUẢN LÝ KHÔNG GIAN 
CÔNG CỘNG Ở CÁC ĐÔ THỊ 

 

Thay đổi từ việc quản lý không gian công cộng cắt lát theo các 
dịch vụ kỹ thật (cấp nước, đường phố, cây xanh, v.v..)  

 

Sang: 

 

Bố trí các không gian công cộng của các chuyên ngành khác 
nhau phối hợp lại thành một tầm nhìn và chiến lược chung. 
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II. Những thay đổi về không gian công cộng ở các nơi khác và các chính sách 

mới 

 
 
 
 

Cơ quan quản lý không gian công cộng là các tổ chức điều 
phối với sự ủy quyền từ các cơ quan quản lý dịch vụ kỹ thuật. 
Ở Lausanne họ họp hàng tuần.  
  

Để đáp ưgns nhu cầu của Chính quyền đô thị nhưng cũng liên 
minh với các tổ chức XÃ HỘI DÂN SỰ hoặc NHÂN DÂN sống 
gần các không gian công cộng. 

 

Nhân dân có 30 ngày để góp ý về các đồ án quy hoạch về 
không gian công cộng.  

 

 

 
 
 



Thành phố Barcelona 

1980... 



Lyon - 1.3 tr dân. (toàn vùng) 

1990... 



Thành phố Portland, bang Oregon 

1990... 



Thành phố Melbourne, - 3 triệu người. 

1990... 



New York  

9th Ave. Apr.08  

9th Ave. Sep.08 
2008... 



Quảng trường Madison Nov. 2008 



”Phố mùa hè” đóng cửa 
các phố trong ngày chủ 
nhật được giới thiệu ở 

New York  2008  



Đại lộ Broadway 
10/2008 



 

Phố Broadway đã đóng cửa đối với xe cộ từ tháng năm 2009  

Broadway 7th Avenue 

Quảng trường Thời đại trước kia 



Đại lộ Broadway 23/5/2009 
“Khi bạn có thể làm ở đây, 
bạn có thể làm ở bất cứ 
đâu, 
New York, New York !!” 



Seminar:  Management of  Public Spaces  4 May 2012                                                  

II. Những thay đổi về không gian công cộng ở các nơi khác và các chính sách 

mới 

 
 
 
 

CÁC KHÔNG GIAN CÔNG CỘNG THÀNH CÔNG: 

- Là các không gian xã hội; 
 
- Đáp ứng nhu cầu của tất cả người dân, và nhiều bên có thể 
có tiếng nói trong việc phát triển không gian công cộng; 

-Phát triển với các đầu tư của cả khu vực công và tư; 

- tích hợp với các chính sách giao thông – khuyến khích đi bộ 
và xe đạp; 

-Là một phần của sức mạnh quản trị đô thị được bảo đảm bởi 
những ý chí thay đổi mạnh mẽ  
 

-Có sự lôi cuốn tham gia mạnh mẽ của các cộng đồng trong 
phát triển và duy trì các không gian công cộng.  

 

 

 



Các ví dụ về các sự tham gia cộng đồng thành công:  

Phát triển sáng tạo và duy trì các không gian công cộng ở  Hà Lan 

III. Ví dụ về sự tham gia cộng đồng 
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Mỗi cộng đồng có một người ‘làm công bảo trì sáng tạo’ 

III. Ví dụ về sự tham gia cộng đồng 

Mỗi đơn vị ở có một ngôi nhà mà mọi 
người có thể đến chơi 
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Nhân dân ở các đơn vị ở là các chủ thể chính trong việc 
hình thành và triển khai các dự án  

Vườn Telle-tubbie   

Do các em nhỏ trồng 

III. Ví dụ về sự tham gia cộng đồng 
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Sự tham gia từ dưới lên 

Mối quan hệ quan trọng với các quỹ  được xây dựng và duy trì 
bởi các tổ chức phi chính phủ (NGO) và cư dân – những 

người làm việc trong các dự án nhỏ vì không gian công cộng 
 

Vườn xanh được chăm sóc bởi thành niên trong đơn vị ở  

III. Ví dụ về sự tham gia cộng đồng 
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Bằng cách làm việc cùng nhau (cư dân trong đơn vị ở) vì các lợi 
ích chung mối quan hệ xã hội giữa họ sẽ được củng cố và 
thúc đẩy họ làm việc cùng nhau trong dự án: bởi họ cùng 

chia sẻ niềm vui, làm bạn và thấy được kết quả mong muốn  
 

 
 

Các em thiếu niên lắng nghe chỉ 
dẫn của người lớn để giúp dọn 

dẹp sau khi phá bỏ các ghế 
băng cũ   

III. Ví dụ về sự tham gia cộng đồng 
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Khi khu ở được cùng cố về mặt xã hội và môi 
trường, các giá trị kinh tế của khu ở cũng được 

nâng cao lên  
 

 
 

Cách tiếp cận này cho phép tìm kiếm các nhà đầu 
tư  (các chủ thể trong đơn vị ở hưởng lợi khi giá trị 
kinh tế của khu ở tăng lên) sẽ đầu tư nhiều hơn để 

tăng thêm sức sống cho khu vực. 

III. Ví dụ về sự tham gia cộng đồng 
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Làm việc với các đầu tư hàng năm- hàng năm một số 
nhà đầu tư (công và tư) bổ sung kinh phí hàng 

năm, hàng năm kiểm tra xem cần phải làm những 
gì  

 

Dự án = một quá trình liên tục  - không bao giờ dứt 
 

 

Cư dân đang loại bỏ các tấm lát để lfam 
cho khu phố xanh hơn  

III. Ví dụ về sự tham gia cộng đồng 
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III. Ví dụ về sự tham gia cộng đồng 
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government 

private sector 

voices of people 

inhabitants 

implementation 



 government 

private sector 

inhabitants 

yearly 

evaluation 

yearly  

fixed 

budget 





IV. Kết luận 

Cách hiểu/định nghĩa: 
Không gian công cộng không chỉ là không gian mở 
và các công viên – các không gian công cộng là tất 
cả các không gian ở thành phố mà được tiếp cận bởi 
nhân dân và họ sử dụng không phải trả tiền – nó bao 
hàm cả các đường phố, vỉa hè, cũng như  không 
gian công cộng khác 

 

Cần một định nghĩa rõ ràng hơn về không gian công 
cộng ở Vietnam . 
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IV. Kết luận 

Quản lý không gian công cộng cần phải được coi là   

1. Một quá trình động; 

2. Nhiều ngành tham gia để xây dựng các chiến lược và tầm nhìn 
tốt 

3. Cả khu vực công và tư đều phải đầu tư 

4. Các cộng đồng cần phải coi như là các chuyên gia thiết kế và 
duy tu, và thậm chí cả quản lý tại cấp độ đơn vị ở.  Để họ có 
độnglực họ phải được tham gia vào ngay từ đầu của quy trình. 
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NHỮNG THAY ĐỔI VỀ QuẢN LÝ KHÔNG GIAN CÔNG CỘNG  

Ở CÁC THÀNH PHỐ 

Stephanie Geertman - stephanie@healthbridge.org.vn 
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