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LỜI CẢM ƠN 

           Kính thưa các thầy cô giáo! 

 Trong quá trình 5 năm học tại trường đại học Dân Lập Hải Phòng, nhờ sự nhiệt 

tình giảng dạy của các thầy cô trong trường đã giúp em tích lũy được nhiều kiến thức 

trong ngành học của mình, cũng như kiến thức cần thiết để phục vụ cho việc làm đồ 

án tốt nghiệp, giúp em kết thúc khóa đào tạo tại trường với đề tài: “Cộng đồng dân 

cư Green-Format Hải Phòng” 

 Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các thầy cô đã nâng đỡ và dìu dắt em 

trong suốt quá trình học tập và rèn luyện tại trường. Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn 

chân thành tới cô giáo ThS. KTS. Chu Thị Phương Thảo đã tận tình giúp đỡ, chỉ bảo 

em trong suốt quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp. Em cũng xin gửi lời cảm ơn chân 

thành đến các thầy cô giáo trong ngành Kiến Trúc đã tạo mọi điều kiện giúp em hoàn 

thành khóa đào tạo tại trường. 

Do còn nhiều hạn chế về mặt kiến thức cũng như những hiểu biết nên trong đồ 

án tốt nghiệp này không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em kính mong nhận được sự 

thông cảm và ý kiến đóng góp quý báu của các thầy giáo, cô giáo để em có thể hoàn 

thiện đồ án đồng thời củng cố kiến thức trước khi ra trường. 

Em xin chân thành cảm ơn! 
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LỜI CAM ĐOAN 

         Kính thưa các thầy cô giáo!  

          Em xin cam đoan tất cả nội dung đồ án tốt nghiệp đề tài: Cộng đồng dân cư 

Green-Format Hải Phòng”được hình thành và phát triển từ những quan điểm và 

nghiên cứu của chính cá nhân em, dưới sự hướng dẫn của cô giáo ThS. KTS. Chu 

Thị Phương Thảo.  Nếu sai em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và chịu mọi hình thức 

kỷ luật của khoa và nhà trường đề ra.                        

                                                                          Hải Phòng, ngày 25 tháng 11 năm 2017 

                                                                                             Người cam đoan  

                                                                                                   Nguyễn Tuấn Giang 
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CHƯƠNG 1: PHẦN MỞ ĐẦU 

 1.1.1  Giới thiệu chung về vị trí chọn thực hiện đề tài 

        Vị trí: Xã An Đồng. Huyện An Dương. Thành phố Hải Phòng. 

Hướng tây: giáp với đường quy hoạch 10m và khu dân cư Đông Thái. 

Hướng đông: giáp với đường quy hoạch 15m khu dân cư An Thái. 

Hướng nam:giáp với trường đào tạo lái xe Hoàng Dương 

Hướng bắc: giáp kênh Cái Tắt và đối diện bệnh viện Việt Tiệp cơ sở 2. 

Hải Phòng là thành phố lớn thứ 3 Việt Nam, là thành phố lớn thứ 2 miền Bắc sau Hà 

Nội và là một trong 5 thành phố trực thuộc trung ương, đô thị loại 1 trung tâm cấp 

quốc gia, cùng với Đà Nẵng và Cần Thơ. 

            Nhu cầu về nhà ở xã hội: Hải Phòng đang trong thời kì Đô thị hóa-hiện đại 

hóa, dân cư tập trung ngày càng đông, nảy sinh các nhu cầu nhà ở, việc làm, sức 

khỏe… 

           Về mặt “bất động sản”: Hải Phòng là thành phố nằm trong tam giác kinh tế 

của miền Bắc, thu hút vốn đầu tư lớn. Các khu công nghiệp, dich vụ, kinh tế ngày 

càng phát triển nên nhu cầu về đất ở, kinh doanh, trở nên đắt đỏ. Vì vậy, giá bất động 

sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng đang trong tình trạng biến động cao ở các khu 

vực quận, huyện ngoại thành. Nên cần đầu tư xây dựng các dự án chung cư để giải 

quyết vấn đề ở và kinh doanh cho người dân. 

 1.1.2 Hiện trạng và định hướng phát triển 

           Hải Phòng đã tự xây dựng thương hiệu cho riêng mình trong vai trò một thành 

ố lớn, chứa đầy tiềm năng thúc đẩy thêm sự phát triển …, nhằm thu hút vốn đầu tư 

phát triển. Đặc biệt, Hải Phòng đem lại cái nhìn sát thực hơn cho các nhà đầu tư về 

định hướng phát triển của minh, cũng như tạo sự gần gũi hơn giữa các nhà đầu tư và 

chính quyền địa phương, đưa tầm nhìn của họ về một hướng là làm thế nào để Thành 

phố phát triển hơn. Qua đó, nhà đầu tư có thể định hướng đầu tư cho chính mình sao 

cho phù hợp và hiệu quả hơn. 

          Định hướng phát triển của Hải Phòng sẽ trở thành trung tâm công nghiệp, 

thương mại, dịch vụ, du lịch, tài chính - ngân hàng, văn hóa, thể dục - thể thao, giáo 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_tr%E1%BB%B1c_thu%E1%BB%99c_trung_%C6%B0%C6%A1ng_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%C3%B4_th%E1%BB%8B_lo%E1%BA%A1i_1_(Vi%E1%BB%87t_Nam)&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A0_N%E1%BA%B5ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A7n_Th%C6%A1
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dục - đào tạo, khoa học - kỹ thuật và công nghệ của miền Bắc. Đồng thời, Hải Phòng 

sẽ là một thành phố cảng biển, đầu mối giao thông quan trọng của vùng, quốc gia và 

quốc tế. 

          Hiện nay hạ tầng đô thị Hải Phòng đã tương đối đồng bộ, nhưng để phát triển 

không gian đô thị Hải Phòng theo hướng đô thị nén, phát triển theo chiều cao và đa 

trung tâm thì cần phải thiết lập hệ thống giao thông công cộng, giao thông ngầm, giao 

thông khác mức (cầu vượt) và giao thông tĩnh (các bãi đậu xe). Vì vậy, chính quyền 

Hải Phòng đã đẩy mạnh tiến độ một số công trình mang tính động lực như cảng Lạch 

Huyện, sân bay quốc tế, ga đường sắt mới... Tuy nhiên, để đô thị Hải Phòng phát 

triển ngang tầm với các đô thị phát triển trong khu nước như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, 

Đà Nẵng thì còn rất nhiều việc phải làm, trong đó, quy hoạch không gian đô thị 

hướng ngoại thành, ra biển để tạo không gian tốt cho kinh tế phát triển là hết sức cần 

thiết. 

1.2 Các cơ sở pháp lý 

1.2.1   Tình hình kinh tế xã hội  

- Kinh tế : 

     Ngày nay, Hải Phòng là một trong những trung tâm kinh tế quan trọng nhất của 

Việt Nam, từ năm 2005 đến nay luôn đứng trong top 5 các tỉnh thành phố đóng góp 

ngân sách nhiều nhất cả nước, cụ thể là luôn đứng ở vị trí thứ 4 sau Thành phố Hồ 

Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, và Hà Nội. Năm 2009, thu ngân sách nhà nước của địa 

phương đạt 34.000 tỷ đồng. Năm 2011, thu ngân sách trên địa bàn thành phố đạt 

47.725 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2010.[33]. Năm 2015, tổng thu ngân sách của 

thành phố đạt 56 288 tỷ đồng.Phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa 

bàn thành phố đạt trên 80.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt trên 20.000 tỷ đồng. 

Trong bảng xếp hạng về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Việt Nam năm 2013, 

thành phố Hải Phòng xếp ở vị trí thứ 15/63 tỉnh thành.    Hải Phòng đang từng bước 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng du lịch - dịch vụ - công nghiệp  

- Thương mại: 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A0_R%E1%BB%8Ba_-_V%C5%A9ng_T%C3%A0u
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_N%E1%BB%99i
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A3i_Ph%C3%B2ng#cite_note-33
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%89_s%E1%BB%91_n%C4%83ng_l%E1%BB%B1c_c%E1%BA%A1nh_tranh_c%E1%BA%A5p_t%E1%BB%89nh
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    Hạ tầng thương mại của thành phố Hải Phòng được đầu tư đồng bộ, hiện đại với 

rất nhiều Trung tâm thương mại và Siêu thị, chợ các loại theo hướng văn minh, lịch 

sự, an toàn. Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 21,1%/năm. 

     Hải Phòng hiện có các chợ lớn nằm ở trung tâm thành phố là chợ Đổ và chợ 

Ga, chợ An Dương…; cùng những siêu thị lớn mới mở trong vòng vài năm trở lại đây 

như Vincom, Parkson Plaza, Metro, BigC, Co.opMart, Intimex, Viettronimex,, 

Nguyễn Kim......Đó là những trung tâm thương mại chủ yếu của Hải Phòng. 

     Cùng với hàng loạt chi nhánh, đại lý phân phối cấp 1 của các tập đoàn, công ty 

lớn trong và ngoài nước mở ra ở đây, đưa Hải Phòng trở thành trung tâm thương mại 

hàng đầu của khu vực miền Bắc. 

- Tài chính - Ngân hàng: 

     Hải Phòng hiện là trung tâm tài chính lớn của khu vực Miền Bắc với 60 chi 

nhánh cấp 1 của các tổ chức tín dụng, tài chính 

- Bưu chính - Viễn thông: 

     Hải Phòng hiện được xem là một trong ba trung tâm bưu điện lớn nhất nước 

với tất cả các loại hình phục vụ hiện đại và tiện lợi, như điện thoại cố định, điện thoại 

di động, điện thoại thẻ, máy nhắn tin, Internet...(viễn thông), chuyển tiền nhanh, 

chuyển phát nhanh điện hoa...(bưu chính).  

- Du Lịch: 

     Tính đến ngày 30/6/2017, Hải Phòng đã đón 3,07 triệu lượt du khách, tăng 

10,7% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt 355,5 nghìn lượt. Hải Phòng có 

nhiều địa danh du lịch nổi tiếng như: Đồ Sơn, Hòn Dấu, đảo ngọc Cát Bà, cùng nhiều 

điểm di tích lịch sử, văn hóa nổi tiếng như Đền Nghè (đền thờ Nữ tướng Lê Chân), 

sông Bạch Đằng lịch sử, Khu di tích Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, Bến tàu 

không số K15 - điểm khởi đầu của con đường huyền thoại Hồ Chí Minh trên biển. 

- Tiềm năng: 

1. Vị trí địa lý chiến lược: 

     Hải Phòng là một "trung tâm kinh tế quan trọng" của miền bắc nói riêng và của 

cả Việt Nam nói chung. Dưới thời Pháp thuộc, Hải Phòng là thành phố cấp 1, ngang 
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hàng với Sài Gòn và Hà Nội. Những năm cuối thế kỷ 19, người Pháp đã có những đề 

xuất xây dựng Hải Phòng thành "thủ đô kinh tế" của Đông Dương.[32]. 

 Hải Phòng là trung tâm phát luồng hàng xuất nhập khẩu lớn nhất miền Bắc. Đến 

nay, Hải Phòng đã có quan hệ xuất nhập khẩu hàng hoá với trên 40 nước và vùng 

lãnh thổ trên thế giới. Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc tế Hải Phòng là trung tâm 

hội chợ lớn nhất của Việt Nam hiện nay. Hải Phòng đang phấn đấu để trở thành một 

trong những trung tâm thương mại lớn nhất của cả nước.[36] 

2. Cơ sở hạ tầng phát triển: 

     Thành phố Hải Phòng là một đầu mối giao thông quan trọng nhất của khu vực 

miền Bắc – Biển Đông và cả nước với sân bay quốc tế, cảng biển nước sâu, các tuyến 

đường bộ và đường sắt Bắc Nam tạo thuận lợi cho việc phát triển các hoạt động kinh 

tế, đầu tư, du lịch. 

     Thành phố đã xây dựng 6 KCN với tổng diện tích 1.451 ha. Cơ sở hạ tầng các 

KCN đang được hoàn thiện, đáp ứng tương đối tốt các điều kiện cơ bản của các nhà 

đầu tư trong và ngoài nước. 

     Song song với quá trình chỉnh trang đô thị, mạng lưới kinh doanh, kết cấu hạ 

tầng thương mại được phân bố rộng khắp và từng bước văn minh hiện đại. Thành phố 

đã có khoảng 30 Trung tâm thương mại, siêu thị và 85 chợ truyền thống đang hoạt 

động, góp phần cải thiện mạnh mẽ hệ thống phân phối của thành phố. Hiện nay, hệ 

thống phân phối trên địa bàn rất đa dạng cùng với cuộc đua kiểm soát kênh phân phối 

giữa các nhà phân phối trong nước như CoopMart, Intimex, Viettronimex…và nước 

ngoài như Metro Cash & Carry, Big C… 

3. Nền kinh tế phát triển, hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại sôi động: 

     Tổng sản phẩm quốc nội tăng trưởng cao và bền vững. Hải Phòng có mức tăng 

trưởng kinh tế liên tục và khá ổn định gắn liền với các mặt tiến bộ về đời sống xã hội, 

cơ sở hạ tầng phát triển, đô thị được chỉnh trang. Tốc độ tăng GDP bình quân trong 

giai đoạn 2006-2010 đạt 11%, riêng năm 2010 đạt 12,6%. 

     Công nghiệp thành phố thời gian qua đã có những bước phát triển tích cực, 

thiết bị công nghệ ngày càng được đổi mới. Nhiều sản phẩm đã được công nhận là 

https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A3i_Ph%C3%B2ng#cite_note-hoaphuongdo.vn-32
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A3i_Ph%C3%B2ng#cite_note-b-36
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hàng Việt Nam chất lượng cao, giành được các Huy chương trong nước và quốc tế và 

được khách hàng tín nhiệm như: Lốp ôtô, xi măng, giày, quần áo, hàng thủy sản xuất 

khẩu, giấy, dây cáp điện, tụ điện… Giá trị SXCN giai đoạn 1997 - 2010 có mức tăng 

trưởng bình quân khoảng 15%/năm. Năm 2010, giá trị SXCN đạt 12.254 tỷ đồng, 

tăng 12,7% so với năm 2009. Các sản phẩm Công nghiệp chủ yếu của thành phố gồm 

có: Thủy sản chế biến, sản phẩm may mặc, linh kiện điện tử, động cơ điện, săm lốp 

ôtô-máy kéo, xi măng, giày-dép các loại, sợi các loại, thép xây dựng, sản phẩm cơ 

khí, lắp ráp xe máy, ôtô tải, đồ gỗ xuất khẩu, dược phẩm, bia, nước giải khát… 

     Hoạt động thương mại phát triển mạnh. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ 

trên địa bàn thành phố mỗi năm đều tăng, năm 2010 đạt 32.200 tỷ đồng, tăng gấp hơn 

3 lần so với năm 1997. Hoạt động thương mại phát triển sôi động với sự tham gia của 

nhiều thành phần kinh tế, nhiều chủ thể khác nhau. Các phương thức bán hàng ngày càng 

được đa dạng hóa và hiện đại hóa. Trong lĩnh vực ngoại thương, hoạt động XNK thời 

gian qua đã đi vào ổn định và có sự phát triển đáng kể. Tổng kim ngạch xuất khẩu 

hàng hóa và dịch vụ năm 2010 đạt 1.219 triệu USD (tốc độ tăng bình quân thời kỳ 

1997 – 2010 là khoảng trên 17%/năm). Các mặt hàng xuất khẩu của thành phố đã có 

mặt ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu 

chuyển dịch theo hướng tăng giá trị hàng công nghiệp chế biến, giảm xuất khẩu hàng 

thô, sơ chế. Mặt hàng xuất khẩu ngày càng phong phú, ngoài những mặt hàng chủ lực 

truyền thống như may mặc, thủy sản và thủ công mỹ nghệ, đã có thêm nhiều mặt 

hàng mới, công nghệ cao như thực phẩm chế biến, đồ chơi trẻ em, mô tơ điện, sản 

phẩm điện tử. 

4. Nguồn nhân lực dồi dào và được đào tạo: 

     Nguồn nhân lực dồi dào và được đào tạo cơ bản là một lợi thế của Hải Phòng 

trong thu hút đầu tư. Lực lượng lao động của Hải Phòng chiếm gần 50% dân số thành 

phố. Hàng năm hệ thống các trường đại học, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề tại 

Hải Phòng đã đào tạo hàng ngàn lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật và tay 

nghề đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực không chỉ cho thành phố mà còn cho cả khu 

vực miền Bắc, bao gồm 24 trường đại học, cao đẳng và 19 trường trung học chuyên 
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nghiệp, 52 trung tâm dạy nghề. Đại học Dân Lập Hải Phòng, Đại học Hàng Hải Việt 

Nam, Đại học Hải Phòng cũng có những chương trình hợp tác với trường đại học của 

các quốc gia có nền giáo dục tiên tiến như Pháp, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Australia, 

Canada, New Zealand... trong việc đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ cũng như đưa sinh 

viên sang học tập tại các nước này… 

1.2.2  Các tiêu chuẩn áp dụng trong thiết kế 

     Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (Tập I, II, III) 

           Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch 

xây dựng. 

Nghị định số 29/2007/NĐ-CP ngày 27/02/2007 của Chính phủ về quản lý kiến 

trúc đô thị. 

          Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch 

xây dựng. 

          Nghị định 209/2004/ NĐ-CP ngày 16/12/2004 về quản lý chất lượng công trình xây 

dựng. 

 + QCXDVN 01: 2008/BXD Quy chuẩn xây dựng Việt Nam quy hoạch xây dựng 

 + TCVN 4450:1987 Căn hộ ở - Tiêu chuẩn thiết kế 

      +TCXD VN 276 : 2003 ''CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG - NGUYÊN TẮC CƠ 

BẢN ĐỂ THIẾT KẾ''. 

     + TCVN 2622:1995 về phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - yêu cầu 

thiết kế 

 + TCXDVN 265:2002 Đường và hè phố 

 + TCXDVN 293:2003 Chống nóng cho nhà ở -Chỉ dẫn thiết kế. 

 + TCXDVN 175:2005 Mức ồn tối đa cho phép trong công trình công cộng – Tiêu   

chuẩn thiết kế. 
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 + TCVN 4037:1985 Cấp nước - Thuật ngữ và định nghĩa. 

 + TCVN 4038:1985 Thoát nước - Thuật ngữ và định nghĩa. 

 

     + TCVN 5065 : 1990 KHÁCH SẠN- TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ. 

     + TCVN 5744 : 1993 THANG MÁY- YÊU CẦU AN TOÀN TRONG LẮP ĐẶT 

VÀ SỬ DỤNG. 

      + TCVN 6160 : 1996 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY- NHÀ CAO TẦNG- YÊU 

CẦU THIẾT KẾ. 

      + TCVN 5738 : 2001 HỆ THỐNG BÁO CHÁY- YÊU CẦU KỸ THUẬT. 

      + TCVN 6161:1996 CHỢ VÀ TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI- TIÊU CHUẨN 

THIẾT KẾ. 

1.3  Lý do chọn đề tài và sự cần thiết mục tiêu đề tài  

1.3.1 lý do chọn đề tài 

          Hải Phòng là một thành phố năng động phát triển đáng sống và là điểm đến di 

cư ưa thích của người dân trên mọi miền đất nước. Do đó việc nâng cao nhu cầu ở và 

sinh hoạt là vấn đề hết sức cấp bách và cần phải được tiếp cận toàn diện và khoa 

học.Trong vài năm trở lại đây, người dân trên mọi miền đất nước có xu hướng đổ dồn 

về Đà Năng sinh sống và lập nghiệp cùng với sự phá triển các loại hình nhà ở, cư dân 

đô thị có xu hướng sống trong các khu đô thị mới. Các khu đô thị mới thực sự đã đem 

lại một diện mạo mới mẻ cho thành phố, đem lại sự năng động, trẻ trung xây dựng 

các khu chung cư là yêu cầu bức thiết, các nước có nền khinh tế - xã hội phát triển đã 

đi trước chúng ta cả thập kỷ về loại hinh này. Ưu điểm của khu chung cư là tiết kiệm 

đất đô thị, giải quyết được chỗ ở cho nhiều người dân, tăng diên tích cây xanh và các 

công trình công cộng, tạo tiện lợi và thông thoáng về giao thông trật tự, và điều đáng 

kể nhất là tạo nên bộ mặt văn minh đô thị hiện đại. Một không gian nhà ở chung cư 

thực sự tiện nghi, đem lại cuộc sống thoải mái, hài hòa với thiên nhiên, phù hợp với 

điều kiện khí hậu địa phương và thân thiện với môi trường ở Việt Nam nói chung và 

ở Hải Phòng nói riêng hiện nay vẫn chưa có. 
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1.3.2  Sự cần thiết và mục tiêu của đề tài 

Nằm trong định hướng quy hoạch của thành phố Hải Phòng, khu dân cư tiêu 

chuẩn môi trường xanh sạch là một trong những điểm nhấn của thành phố trong 

tương lai, góp phần tăng thêm hình ảnh một thành phố Hải Phòng văn minh hiện đại 

và phát triển.  

Đồng thời khu dân cư này cũng mang lại hiệu quả về mặt xã hội khi góp phần 

nâng cao chất lương cuộc sống của người dân, tăng diện tích đất ở trong đô thị. Việc 

đầu tư xây dựng khudân cư với chủ trương quy hoạch phát triển của thành phố, phù 

hợp với xu hướng phát triển chung mà thành phố đã định hướng, đồng thời góp 

phần chỉnh trang bộ mặt thành phố ngày càng văn minh hiện đại. 

        Dự án khu dân cư xanh Green Format sẽ đem lại rất nhiều lợi ích trong định 

hướng phát triển quy hoạch, phát triển thành phố đáng sống trong tương lai. Đem lại 

nhiều lợi ích về mặt kiến trúc cảnh quan khu vực, kinh tế xã hội. 
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CHƯƠNG 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ DÂN CƯ XANH GREEN 

FORMAT HẢI PHÒNG 

2.1 Tổng thể / Quy hoạch chung 

2.1.1 Vị trí địa điểm khu đất lựa chọn 

Địa điểm: Xã An Đồng , huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng. Khu đất xây dựng 

có diện tích  3,45 ha. 

 

           Hướng tây: giáp với đường quy hoạch 10m và khu dân cư Đông Thái. 

           Hướng đông: giáp với đường quy hoạch 15m khu dân cư An Thái. 

           Hướng nam:giáp với trường đào tạo lái xe Hoàng Dương 

           Hướng bắc: giáp kênh Cái Tắt và đối diện bệnh viện Việt Tiệp cơ sở 2. 

           Vị trí : gần trung tâm thành phố, các tiện ích về đi lại, mua sắm, y tế, giải trí… 

rất thuận lợi. 

           Mật độ xây dựng dự kiến không quá 40 %, có bãi gửi xe ngoài trời đảm bảo 

môi trường.  
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2.1.1.2 Điều kiện khí hậu tự nhiên Hải Phòng  

2.1.1.3 Đặc điểm địa hình:  

         Địa hình thành phố Hải Phòng vừa có đồng bằng vừa có núi, vùng núi cao và 

dốc tập trung ở huyện Thủy Nguyên và biển đảo, từ đây có nhiều dãy núi chạy dài 

ra biển, một số đồi thấp xen kẽ vùng đồng bằng ven biển hẹp. 

          Địa hình đồi núi chiếm diện tích lớn, độ dốc lớn (>400), là nơi tập trung nhiều 

rừng đầu nguồn và có ý nghĩa bảo vệ môi trường sinh thái của thành phố. 

  

2.1.1.4 Đặc điểm khí hậu: 

- Nhiệt độ: 

      Bảng nhiệt độ trung bình tháng và năm (T0C) : 

 

Các tháng 6, 7, 8 có nhiệt độ trung bình cao nhất, trung bình 33–38 0C. 

Các tháng 12, 1, 2 có nhiệt độ trung bình thấp nhất, trung bình 15-22 0C. 

- Lượng mưa: 

Bảng lượng mưa trung bình tháng và năm (mm) : 
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        Lượng mưa cao nhất vào các tháng 10 và 11, trung bình 400 - 700 mm/tháng. 

    Lượng mưa thấp nhất vào các tháng 2, 3 và 4, trung bình 20 - 40 mm/tháng. 

         Các tháng có số ngày mưa lớn nhất trong năm là các tháng 9, 10, 11 và 12 

(chiếm 70% lượng mưa cả năm). 

- Độ ẩm không khí: 

     Bảng độ ẩm tuyệt đối trung bình tháng và năm (%): 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 

% Hải 
Phòng 

76 82 87 86 83 83 83 84 82 79 78 81,6 

Độ ẩm không khí cao nhất từ tháng 9 đến tháng 4 năm sau. 

Độ ẩm không khí thấp nhất từ tháng 6 đến tháng 7. 

- Chế độ gió: 

Bảng vận tốc gió trung bình tháng và năm (%) : 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 

m/s 1,5 1,7 1,8 1,7 1,5 1,2 1,2 1,2 1,3 1,6 2,0 1,5 1,5 

         Có 2 hướng gió chính : 

Từ  tháng 04-09 : gió Đông. 

Từ  tháng 10-03 : gió Bắc và Tây Bắc. 

Tốc độ gió trung bình : 3,3 m/s. 

Tốc độ gió mạnh nhất : 40 m/s. 
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 Bão ở khu vực Hải Phòng thường xuyên xuất hiện ở tháng 07, 8 , gió cấp 9-10 

(có khi lên cấp 11,12). 

2.1.1.5. Đặc điểm hải văn 

      -    Chế độ dòng chảy:  

          Dòng chảy thường kỳ có hướng chủ đạo là hướng đông nam với tốc độ trung 

bình khoảng từ 20 - 25cm/s. Khu vực gần bờ có tốc độ lớn hơn so với khu vực ngoài 

khơi một chút. Tốc độ dòng chảy ở các khu vực này cũng lớn hơn các khu vực khác 

trong vùng từ  5-8cm/s. 

- Chế độ sóng :  

- Chế độ mực nước:  

        Vùng nghiên cứu thuộc chế độ bán nhật triều không đều. Hầu hết các ngày trong 

tháng đều có 2 lần nước lên và 2 lần nước xuống, độ lớn triều tại Hải Phòng khoảng 

trên dưới 1m. 

2.1.2 phân tích hiện trạng 

2.1.2.1 Cảnh quan thiên nhiên 

Khu đất xây dựng nằm ở ngoại thành nên cảnh quan thiên nhiên thoáng mát, các 

hướng nhìn chính là phía đối diện bênh viện Việt Tiệp 2 vì vậy nên tận dụng khai thác góc 

này. 

Trong khu vực nghiên cứu không có di tích lịch sử. Chưa có quy hoạch cụ thể rõ 

ràng nên mật độ công trình lân cận chưa nhiều. 

2.1.2.2 Cơ sở hạ tầng kỹ thuật 

      Hệ thống cấp, thoát nước đầy đủ và rất gần sông. 

      Chưa có hệ thống điện đường chiếu sáng. 

      Có hệ thống thông tin liên lạc. 

      Lối tiếp cận công trình là trục giao thông lớn, nằm giữa thị trấn Huyện An 

Dương và Trung tâm thành phố. Cách sân bay 10 km, ga tàu 5 km, bến xe trung tâm 

3 km. 

      Tình hình kinh tế ở khu vực này nằm vào mức trung bình khá. Hầu hết các 

công trình lân cận nhằm phục vụ các đối tượng dân cư thổ địa và canh tác là chính. 
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  Nằm gần biển nên việc sử dụng nguồn gió mát vào mùa nóng là rất lớn, cần 

khai thác sự thuận lợi này. Tuy nhiên, vào mùa lạnh thì có gió bắc xấu, cần phải có 

những giải pháp hạn chế điều này. 

2.1.3 Ý tưởng  

2.1.3.1 Nhiệm vụ đồ án 

+, Hướng tới 1 khu công trình ở tối giản về hình thức và đảm bảo tính ổn định-bền 

vững, môi trường sống, không gian sống. 

+, Tính sinh hoạt cộng đồng thân thiện cao, đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất rèn 

luyện thể thao cho mọi lứa tuổi. 

+, Tạo ra 1 điểm nhấn kiến trúc đơn giản nhưng độc đáo cho khu vực và thành phố. 

+, Các căn hộ phải được tiếp xúc tối đa với thiên nhiên và không có sự lặp lại 

nhằm tạo sự ngẫu nhiên về kiến trúc và tính riêng tư sở hữu vật thể bản quyền cho 

chủ căn hộ. 

+, Tận dụng tối đa các nguồn năng lượng tự nhiên và kết hợp xử lí không gian tốt 

để đảm bảo môi trường sống được thân thiện với tự nhiên nhất có thể, cũng như nhằm 

tiết kiệm năng lượng tiêu hao khắc phục môi trường. 

+, Xử lí và tái chế nguồn nước mưa để phục vụ sinh hoạt, tưới tiêu cây xanh. 

_ Các không gian giữa các căn hộ được tạo khoảng không nhất định để thông 

thoáng và trồng thêm cây xanh. 
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 Giải pháp dùng pin năng lượng mặt trời để tận dụng tiết kiệm năng lượng tự 

nhiên, và chống nóng cho mái. 

 

 

2.2 Các hạng mục thiết kế và đề xuất 

        Khi thiết kế cần coi trọng tính địa phương, tính khu vực, tiếp tục gìn giữ văn 

hóa của địa phương. 

       Sự bố cục công trình phải hài hòa phù hợp với khu đất, nếu biết tận dụng tối 

đa các yếu tố có lợi và giảm thiểu rủi ro của môi trường thiên nhiên trong cảnh quan 

bao quanh có thể tạo nên giải pháp kiến trúc hiện đại, từ đó căn hộ sẽ được cải thiện 

chất lượng nhờ vào các giải pháp tổ chức quy hoạch tổng mặt bằng. 

       Khi thiết kế quy hoạch mặt bằng tổng thể dân cư xanh cần giải quyết các vấn 

đề sau: 



 

20 

           Mặt bằng đáp ứng nhu cầu phát triển về mặt kinh tế, xã hội, quan hệ cộng 

đồng. 

           Tổ chức mặt bằng tạo thành những hành lang, đường dạo và các không gian 

mở đưa gió mát từ công viên, cây xanh, mặt nước vào từng khu ở và căn hộ. 

           Tận dụng hướng gió chính của Hải Phòng là hướng Nam và Đông Nam 

           Bố trí các căn hộ ở hợp lý, vị trí các phòng luôn có view nhìn đẹp ra khuôn 

viên cây xanh. 

           Khai thác tầm nhìn tối đa,Khoảng cách giữa các khối ở hợp lý tránh cản gió 

mát, cản tầm nhìn, hấp thụ bức xạ nhiệt… 

Tầng mái có phủ lớp pin năng lượng mặt trời để tận dụng nguồn năng lượng dồi dào 

và cũng chống nóng cho các căn hộ. Điều đó sẽ không chỉ cải tạo vi khí hậu của khu 

vực mà còn tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí sử dụng cho những người ở, tạo ra 

những không gian mang tính cộng đồng cao, đưa không gian xanh đến các căn hộ 

ở… 

           Diện tích căn hộ dân cư xanh không nhỏ hơn 20m2/ng. 

           Theo thông tư của Bộ Xây dựng, khu dân cư xanh được qui định là hạng có 

chất lượng sử dụng cao nhất; đảm bảo yêu cầu về qui hoạch, kiến trúc, hạ tầng kỹ 

thuật, hạ tầng xã hội; chất lượng hoàn thiện, trang thiết bị và điều kiện cung cấp dịch 

vụ quản lý sử dụng đạt mức độ hoàn hảo. 

2.2.1 Thiết kế công trình 

           Nhiệm vụ thiết kế chi tiết: 

           Diện tích lô đất xây dựng 3,45 ha. 

           Mật độ xây dựng: 15,3 %. 

           Loại căn hộ và tỷ lệ căn hộ: 

 

 

 

 

        



 

21 

stt Loại căn hộ Số người ở Tỷ lê (%) Diện tích(m2) 

1 1 phòng ngủ 1-2 26,6% 45 

2 2 phòng ngủ 3-4 37,6%  

3 3 phòng ngủ 5-6 35.8%  

             Số lượng căn hộ toàn công trình: 263 căn hộ.  

             Căn hộ 1 phòng ngủ: 70 căn hộ. 

             Căn hộ 2 phòng ngủ: 99 căn hộ. 

             Căn hộ 3 phòng ngủ: 94 căn hộ. 

             Số lượng chỗ để xe tính toán trong công trình: 

              ( mỗi gia đình có từ 1 -2 chiếc) 

2.2.1.1 Vị trí 

            Phải có hệ thống giao thông bên ngoài nhà đảm bảo các loại phương tiện giao 

thông đường bộ đều được tiếp cận đến sảnh chính của công trình. Cảnh quan có sân, 

vườn, thảm cỏ, cây xanh, đường dạo thiết kế đẹp, hoàn chỉnh và thống nhất. Không 

gian xung quanh thoáng mát, rộng rãi và sạch đẹp. 

2.2.1.2 Trong thiết kế kiến trúc 

            Cơ cấu của căn hộ gồm có: phòng khách, phòng ngủ, khu vực bếp, phòng ăn, 

phòng vệ sinh và các phòng khác. Mỗi căn hộ tối thiểu có hai khu vệ sinh, phòng ngủ 

chính có khu vệ sinh riêng. Diện tích căn hộ phải phụ thuộc vào qui mô thiết kế, 

nhưng không nhỏ hơn 45m2.  

           Diện tích phòng ngủ lớn hơn 10m2. 

           Diện tích nhà về sinh nhỏ nhất lớn hơn 3 m2. 

           Các phòng đều phải đảm bảo thông gió, chiếu sáng, phòng khách, phòng ngủ, 

bếp, phòng ăn phải được thông gió, chiếu sáng tự nhiên và tiếp xúc với không gian 

rộng rãi. Thiết bị tối thiểu gồm: chậu rửa mặt, bồn cầu, thiết bị vệ sinh phụ nữ, vòi 

tắm hoa sen, bồn tắm nằm hoặc đứng. Các thiết bị cấp nước có hai đường nước nóng 

và nước lạnh. Có hệ thống camera kiểm soát trong các sảnh, hành lang, cầu thang, có 

nhân viên bảo vệ tại các lối ra vào 24/24giờ trong ngày. Vật tư, vật liệu dùng để xây 

dựng và hoàn thiện, các trang thiết bị gắn với nhà được sử dụng các. 
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2.2.1.3 Sơ đồ công năng điển hình khối nhà ở 

 

 

2.2.2.4 Thiết kế MB, MĐ, MC 

- Giải pháp mặt bằng căn hộ: 

     Không gian sử dụng trong căn hộ gồm các không gian sau: không gian chuyển 

tiếp, không gian tĩnh, không gian động và các không gian phụ trợ… 

         Không gian tĩnh: sảnh căn hộ, tiền phòng liên hệ trực tiếp với phòng khách, kết 

hợp với chỗ đễ mũ, áo, giày, dép… 

         Không gian động: phòng khách, phòng sinh hoạt chung, phòng ăn…những 

không gian này có thể linh hoạt trở thành những không gian lớn hơn. 

    Không gian tĩnh: không gian nghỉ ngơi, phòng ngủ, phòng làm việc. 

    Không gian phụ: phòng vệ sinh, bếp, kho… 

    Ban công, lô gia: được thiết kế gắn liền với phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ 

- Thiết kế căn hộ theo kiểu giản dị, tiện nghi: 
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         Các phòng trong căn hộ phải được thiết kế tiếp xúc trực tiếp với thiên nhiên 

hoặc thông qua ban công, lô gia.. 

         Các không gian chính cần ưu tiên tiếp xúc với thiên nhiên, các không gian phụ 

cần hạn chế bố trí trực tiếp với thiên nhiên… 

     Tạo điểm nhìn tốt cho các không gian chính, điểm nhìn không bị ảnh hưởng bởi 

không gian căn hộ bên cạnh. 

- Giải pháp hình khôi công trình: 

          Hình khối công trình phải đảm bảo thông thoáng tự nhiên cho các căn hộ bên 

trong 

          Nếu chọn hình khối chữ nhật thì có một cạnh ngắn cạnh dài cạnh ngắn đặt theo 

hướng bất lợi bị bức xạ mặt trời. 

     Các khối công trình nên đặt song song, so le nhau… 

     Các hình khối trải dài theo hướng đông tây để tránh nắng, lấy sang tốt. 

      Bố trí hình khối không gian chức năng bên trong theo hướng đón gió chủ đạo, 

thông gió tự nhiên vào mùa hè… 

     Đảm bảo thông gió đi qua các không gian bên trong 

      Bố cục hình khối công trình có các không gian mở bên trong làm tăng khả 

năng thông gió với các căn hộ ở hướng bất lợi 

     Hệ thống kĩ thuật và các không gian phụ trợ về hướng bất lợi. 

- Giải pháp mặt đứng công trình: 

     Các bộ phận bên ngoài ( lớp vỏ bao che ) gồm tường, mái, cửa kính. Lớp vỏ bao 

che tạo mỹ quan cho mặt đứng tòa nhà đồng thời ngăn chặn bức xạ nhiệt, gió, bụi, 

tiếng ồn…Tường là bộ phận chịu bức xạ nhiệt lớn nhất do đó vật liệu cho cấu tạo 

tường ngoài thường là kết cấu nhẹ, giải tỏa nhiệt nhanh. 

1. Tường cách nhiệt, tường hai lớp 
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Hiệu quả cách nhiệt của tường hai lớp 

 

2. Cửa kính mặt tường ngoài 

   Diện tích kính không nên vượt quá 20-35%. Nên sử dụng kết cấu che nắng cho 

cửa kính… 

3. Kết cấu che nắng và tạo bóng 

Giảm bức xạ nhiệt vào bên trong tòa nhà. 

Tạo bóng là tạo những mảng sáng tối cho tòa nhà, giảm hấp thụ nhiệt lên tường 

nhà. 

4. Giải pháp mái 

          Mái phải đảm bảo tốt cách nhiệt và chống thấm, một số giải pháp như: 

khí hậu cho ngôi nhà. 
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- Giải pháp mặt cắt công trình: 

    Công trình được bố trí các loại cửa hướng về 2 hướng chính Bắc và chính Nam      

nên công trình sẽ tránh nắng rất tốt. 

- Giải pháp vỉa hè thấm nước 

Giảm bão nước chảy tràn 

Bổ sung nước ngầm 

Giảm lũ lụt có thể quá tải nhà máy nước thải kết hợp thoát nước 

Giảm chất ô nhiễm trong dòng chảy 

Giảm diện tích trồng thủy lợi dựa vào rò rỉ của mưa vào các bề mặt đất phụ 

Giảm nhiệt độ 

Giảm ánh sáng chói từ bề mặt 

Giảm sự tích tụ đá vỉa he 

Tăng khu vực giải trí, vui chơi, giao lưu cộng đồng 

Tăng các khu vực cho môi trường sống 

Tăng chất lượng nước tổng thể 
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2.2.3 Kết cấu / Các giải pháp kỹ thuật 

a) Hệ khung chịu lực                  

    Hệ được tạo bởi các cột và các dầm liên kết cứng tại các nút tạo thành hệ khung 

không gian của nhà. Tuy nhiên nó tỏ ra kém hiệu quả khi tải trọng ngang công trình 

lớn vì kết cấu khung có độ cứng chống xoắn và chống cắt không cao. Nếu muốn sử 

dụng hệ kết cấu này cho công trình thì tiết diện kết cấu sẽ khá lớn,làm ảnh hưởng đến 

tải trọng bản thân công trìnhvà chiều cao thông thuỷ của công trình.Nếu để giảm tiết 

diện thì phải  giảm bước cột nhưng mất tính linh hoạt cho căn hộ vì có quá nhiều cột 

trong không  gian sử dụng. 

     Hệ kết cấu khung chịu lực tỏ ra không hiệu quả với công trình này bởi khẩu độ 

vượt công xôn là khá lớn. 

b) Hệ lõi chịu lực  

     Lõi chịu lực có dạng vỏ hộp rỗng tiết diện kín hoặc hở có tác dụng nhận toàn bộ 

tài trọng lên công trình và truyền xuống đất. Hệ lõi chịu lực có hiệu quả với công 

trình có độ cao tương đối lớn , do có độ cứng chống xoắn và chống cắt lớn. 

c) Hệ vách cứng chịu lực: 

     Trong hệ kết cấu này thì bộ phận chịu lực chính của nhà là các vách cứng phẳng 

đổ bê tông cốt thép toàn khối, tải trọng ngang được truyền đến các tấm tường thông 

qua các bản sàn,công xôn được xem là cứng tuyệt đối . Với hệ kết cấu này thì khoảng 

không gian bên trong công trình linh hoạt hoàn toàn và không chịu ảnh hưởng của 

dầm cột đến kiến trúc nội thất bên trong. Với ưu điểm như khả năng chịu lực tốt , độ 

cứng lớn, độ bền cao, độ ổn định cao, phù hợp với công trình cao tầng.Tuy nhiên giá 

thành thi công cao, thi công khá phức tạp. 

d) Hệ hộp chịu lực: 

        Ở hệ hộp chịu lực, các bản sàn đựơc gối vào các kết cấu chịu tải nằm trong 

mặt phẳng tường ngoài mà không cần các gối trung gian khác bên trong. Giải pháp 

này thường dùng cho các nhà có chiều cao cực lớn( trên 80 tầng ) 

e)Hệ hỗn hợp : 

        Là hệ kết hợp từ hai hay nhiều hệ cơ bản: 
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Hệ khung- tường chịu lực 

Hệ khung – lõi chịu lực 

Hệ khung – hộp chịu lực 

Hệ hộp – lõi chịu lực 

Hệ vách cứng – lõi chịu lực 

f/ Hệ kết cấu khung thép chịu lực : 

            Ứng dụng rộng rãI trong các công trình đương đại ,với hệ khung thep liên kết 

hàn với nhau tại các mối nối tạo thành một thể thông nhất và bền vững . 

2.2.4 Đề xuất phương án kết cấu cho công trình 

       Lựa chọn kết cấu thép toàn khối 

           Dùng vật liệu BTCT chịu tải lớn cho các hệ cột 

           Các vách tường ứng dụng công nghệ bê tông nhẹ, giảm thiểu nguồn nguyên 

liệu đồng thời thân thiện với môi trường 

           Bố trí hợp lý các khe lún, kết hợp với các khoảng thông tầng  để tạo độ bền 

vững cho công trình 

Sử Dụng: 

           Gạch không nung: Hiện nay trên thế giới đã áp dụng nhiều công nghệ sản xuất 

vật liệu xây dựng không nung, nhằm giảm thiểu sự ô nhiễm môi trường trong quá 

trình khai thác, sản xuất và đã mang lại nhiều kết quả tích cực như: tận dụng được 

nhiều nguồn nguyên liệu rẻ tiền hiện có tại các vùng miền, tạo ra được nhiều loại 

VLXD có giá thành thấp,... Ngoài ra vật liệu xây dựng không nung còn mang lại hiệu 

quả kinh tế cao cho các chủ thể trong ngành công nghiệp xây dựng như: chủ đầ tư 

chủ thầu thi công, nhà sản xuất vật liệu xâ dựng và cuối cùng là lợi ích của người tiêu 

dùng.  

           Khi sử dụng gạch đất sét, chúng ta phải sử dụng nguồn đất khai thác từ đất 

ruộng, đất phù sa, đất sét… tức là nguồn tài nguyên rất quý hiếm của một quốc gia, 

hiện nay, nguồn tài nguyên này đã bắt đầu đang cạn kiệt và chắc chắn sẽ không còn 

nhiều trong tương lai.       Lượng đất sét này, chúng ta có thể dùng vào việc sản xuất 

các sản phẩm cao cấp hơn, thẩm mỹ hơn, mang lại giá trị kinh tế hơn thay cho việc 
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sản xuất gạch xây thông thường. Mặt khác, trong quá trình sản xuất gạch đất sét 

nung, khi nung gạch đỏ sẽ gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường xung quanh. Ở khắp 

nơi trên từ Nam ra Bắc, đi đâu chúng ta cũng có thể nhìn thấy các lò gạch xả khói 

bụi, ô nhiễm môi trường, làm thiệt hại đến mùa màng trong vùng lân cận. Gạch 

không nung sử dụng các nguồn nguyên vật liệu chính trong tự nhiên như: đá, cát, xi 

măng,... Các loại nguyên vật liệu này có mặt ở khắp nơi, việc khai thác và sử dụng 

chúng không gây tác động đến môi trường tự nhiên của quốc gia. Có thể nói, Gạch 

không nung không chỉ là sản phẩm gạch xây thông thường mà khi sử dụng, nó còn 

mang giá trị nhân văn cao cả vì nó bảo vệ môi trường, bảo vệ cuộc sống của chúng ta. 

Quá trình sản xuất gạch không nung không sinh ra chất gây ô nhiễm, không tạo ra 

chất phế thải hoặc chất thải độc hại. Năng lượng tiêu thụ trong quá trình sản xuất 

gạch không nung chiếm một phần nhỏ so với quá trình sản xuất các vật liệu khác. 

Gạch không nung bảo vệ ngôi nhà của bạn thông qua tính năng làm giảm sự tác động 

của môi trường bên ngoài, giúp tiết kiệm năng lượng trong việc làm mát (hoặc làm 

ấm) cho ngôi nhà. 

Ngoài ra, một trong những ưu điểm lớn của Gạch không nung là nó có thể làm giảm 

khả năng tác động của nhiệt độ bên ngoài và làm tăng hiệu quả sử dụng năng lượng 

bên trong của tòa nhà. 

      Ưu điểm của gạch không nung 

           Độ cứng cao, bảo ôn, cách nhiệt tốt có thể thay thế hoàn toàn các loại vật liệu 

cách nhiệt hiện có trên thị trường, phòng hoả, chống thấm, chống nước, kích thước 

chuẩn xác, quy cách hoàn hoản… nâng cao hiệu quả kiến trúc, giảm thiểu được kết 

cấu cốt thép, rút ngắn thời gian thi công, tích kiệm vữa xây, giá thành hạ. 

Sản phẩm gạch không nung có nhiều chủng loại trên một loại gạch để có thể sử dụng 

rộng rãi từ những công trình phụ trợ nhỏ đến các công trình kiến trúc cao tầng, giá 

thành phù hợp với từng công trình. Có nhiều loại dùng để xây tường, lát nền, kề đê và 

trang trí. 
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Gạch không nung được sản xuất từ công nghệ, thiết bị tiên tiến của quốc tế, nó có các 

giả pháp khống chế và sự đảm bảo chất lượng hoàn thiện, quy cách sản phẩm chuẩn 

xác. Có hiệu quả trong xây dựng rõ ràng, phù hợp với các TCVN do bộ xây 

Đây là một loại bê tông nhẹ kỹ thuật, có khả năng cách âm, cách nhiệt và 

chống ẩm tốt, tỷ trọng chỉ bằng 1/10 so với bê tông thường. Vật liệu này có thể áp 

dụng cho những công trình xây dựng có nền đất yếu, các công trình chắn sóng và va 

đập, thi công đường, lớp bảo vệ đường ống ngầm... phát triển. 

Bê tông nhẹ bọt xốp dùng nguyên liệu chính là xi măng có chứa các tế bào khí 

ổn định. Các tế bào khí này được phân bố đồng nhất trong cấu trúc bê tông, giữ vai 

trò như một dạng cốt liệu. Hỗn hợp bê tông xốp nhẹ được tạo thành từ xi măng, nước, 

phụ gia tạo bọt, phụ gia dẻo, phụ gia khoáng. Bê tông nhẹ bọt xốp khi hoàn thiện có 

thể tự lèn chặt, lèn đều, không cần đầm rung.  

Với ưu điểm nhẹ (tỷ trọng là 230-960 kg/m3, so với bê tông thường là 2.300-

2.500 kg/m3), bền, ổn định, dễ dàng tạo hình, chịu được rung, không dẫn điện, cách 

âm, chống thấm… công nghệ bê tông nhẹ bọt xốp có thể áp dụng cho những công 

trình xây dựng có nền đất yếu, các công trình chắn sóng và va đập... Ngoài ra, nó còn 

được ứng dụng để tạo thành các sản phẩm xây dựng như sàn mái cách nhiệt, sàn - 

tường cách âm, các tấm panel đúc sẵn trong hệ thống nhà ở, sàn mặt cầu tải trọng 

thấp… 

Sản phẩm bê tông nhẹ hoàn toàn có thể thay thế các loại vật liệu xây dựng cổ 

truyền như gạch đất nung, bê tông thường, tre, gỗ, không làm giảm diện tích đất trồng 

trọt như công nghệ sản xuất gạch đất nung, làm sạch môi trường do tận dụng được 

nguồn phế thải từ sản xuất công nông nghiệp. 

Do công nghệ sản xuất bê tông nhẹ nổi trên mặt nước mang tính cơ giới hóa 

cao nên năng suất lao động tăng gấp 20 lần so với sản xuất gạch đất nung bằng lò 

tuynel. Sản phẩm bê tông nhẹ nổi trên mặt nước được công nhận là loại vật liệu xây 

dựng tiên tiến, vừa nhẹ, chỉ bằng 1/2 gạch đất nung và bằng 1/3 bê tông thường, bền 

theo thời gian, bền như bê tông thường, bền trong mọi điều kiện thời tiết, vừa không 

gây ô nhiễm môi trường, giá thành rẻ phù hợp với thu nhập của đa số người dân. Sản 
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phẩm này không chỉ thích hợp cho các công trình trên nền đất yếu mà còn rất thích 

hợp để xây nhà cao tầng và thấp tầng ở Việt Nam. 

Công nghệ sản xuất sản phẩm bê tông nhẹ nổi trên mặt nước mang lại hiệu quả 

kinh tế rất lớn cho xã hội. Nếu so sánh với nhà máy sản xuất gạch tuynel cùng công 

suất thì nhà máy sản xuất bê tông nhẹ nổi trên mặt nước sẽ giảm được 75% kinh phí 

đầu tư cho một nhà máy, giảm 80% diện tích đất cho mặt bằng sản xuất và giảm 99% 

năng lượng cho sản xuất.  

Đối với chủ đầu tư các công trình xây dựng, sử dụng sản phẩm bê tông nhẹ nổi 

trên mặt nước sẽ giảm được 30% tổng tải trọng truyền xuống móng công trình dẫn 

đến giảm chi phí gia cố nền móng, tiết kiệm được năng lượng điều hòa không khí cho 

nhà ở và các công trình công nghiệp do bê tông nhẹ cách âm, cách nhiệt tốt hơn so 

với gạch đất nung và bê tông thường, sử dụng sản phẩm bê tông nhẹ sẽ giảm giá 

thành xây dựng từ 5-7% đối với nhà từ 3-5 tầng và giảm hơn 7% đối với nhà từ 6 

tầng trở lên.   

Đối với các nhà thầu xây dựng sử dụng bê tông nhẹ thay thế cho gạch đất nung 

sẽ giảm được 70% vữa xây, tăng 150% năng suất lao động của thợ xây và giảm được 

50% chi phí vận chuyển so với gạch đất nung và chi phí vận chuyển chỉ bằng 70% so 

với bê tông thường.  

 

 

 

CHƯƠNG 3.  KẾT LUẬN 

3.1 Kết luận 

        Trong 10 năm trở lại đây, cùng với sự phát triển các loại hình nhà ở, cư dân đô 

thị có xu hướng sống trong các khu đô thị mới. Các khu đô thị mới thực sự  đem tới 

một diện mạo mới mẻ năng động, trẻ trung cho thành phố. Tuy nhiên, sự gia tăng dân 

số chóng mặt kéo theo sự gia tăng các khu đô thị, chung cư, nhà ở cao tầng khiến việc 

đầu tư thích đáng cho môi trường sống bị lơ là.  
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        Do dân số đô thị có xu hướng càng ngày càng tăng thêm, nên việc tìm ra một 

loại hình không gian ở thích hợp, vừa tiết kiệm diện tích đất xây dựng, vừa phục vụ 

được số đông người dân, lại đem lại một môi trường sống thoải mái và tiện nghi là 

một nhu cầu bức thiết. Nhà chung cư cao tầng là một loại hình nhà ở đáp ứng được 

các yêu cầu trên, và hiện nay đang được áp dụng xây dựng rộng trong các khu đô thị 

mới.  

        Xây dựng các khu chung cư là yêu cầu bức thiết, các nước có nền kinh tế xã hội 

phát triển đi trước chúng ta cả thập kỷ về loại hình này. Ưu điểm của khu chung cư là 

tiết kiệm đất đô thị, giải quyết được chỗ ở cho nhiều người dân, tăng diện tích cây 

xanh và các công trình công cộng, tạo tiện lợi và thông thoáng về giao thông trật tự, 

và điều đáng kể nhất là tạo nên bộ mặt văn minh đô thị hiện đại.  

        Hầu hết chung cư được xây dựng đều có kiến trúc na ná nhau, thậm chí giống 

nhau cả về mầu sắc trang trí. Kiến trúc của khu nhà này giống khu nhà khác, kiến trúc 

của mỗi căn hộ giống hệt nhau tạo nên sự đơn điệu, thậm chí bất tiện, không thỏa 

mãn nhiều loại nhu cầu.  

         Nhà chung cư cao tầng hiện nay đáp phần nào đáp ứng được nhu cầu ở của 

người dân. Các dân cư xanh cũng cung cấp được các không gian ở rộng rãi, đầy đủ 

tiện nghi với hệ thống hạ tầng và phục vụ công cộng đầy đủ.          

        Một không gian nhà ở dân cư xanh thực sự tiện nghi, đem lại cuộc sống thoải 

mái, hài hoà với thiên nhiên, phù hợp với khí hậu địa phương và thân thiện với môi 

trường ở Việt Nam nói chung và Hải Phòng nói riêng hiện nay vẫn chưa có.  

       Việc nghiên cứu và xây dựng dân cư xanh hài hoà với thiên nhiên, bảo vệ môi 

trường và đem lại cuộc sống tiện nghi cho con người là hết sức cần thiết, nhất là 

trong điều kiện Hải Phòng  hiện nay. 

 

 

3.2 Điểm nhấn của đồ án 

         Điểm nhấn ở đây chính là sự kết hợp hài hòa của cả quần thể chung cư với thiên 

nhiên sự kết hợp này mang tính đột phá tạo điểm nhấn và bộ mặt của một đô thị hiện 
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đại thành phố Hải Phòng, vị trí được đặt thuận lợi gần trung tâm thành phố. Căn hộ sẽ 

được thiết với không gian đầy tiện nghi sang trọng, và hiện đại để phục vụ tối đa nhu 

cầu sống của người dân thành phố Hải Phòng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Công trình tham khảo 
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Chung cư Very-Unique-Housing-Complex-Design-Singapore-by-OMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chung cư terrace-9-atelier-zndel 
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Chung cư Nine-Dragon-Housing-Complex 
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PHẦN BẢN VẼ (A3) 
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