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THÔNG TƯ 

HƯỚNG DẪN VỀ NỘI DUNG THIẾT KẾ ĐÔ THỊ 

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, 
thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Thông tư này hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị trong các đồ án quy hoạch 
chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và Thiết kế đô thị riêng. 

2. Thông tư áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và các tổ chức, cá nhân 
nước ngoài trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động Thiết kế đô thị tại Việt 
Nam. 

Điều 2. Yêu cầu chung về Thiết kế đô thị 

a) Thiết kế đô thị trong đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và đồ án quy 
hoạch chi tiết phải tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch xây dựng và các 
quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan. Các quy định trong Luật quy hoạch đô thị liên quan 
đến Thiết kế đô thị được cụ thể hóa tại các chương II, III, IV của Thông tư này. 

b) Đối với Thiết kế đô thị riêng phải lập nhiệm vụ và đồ án thiết kế. Cấp phê duyệt 
nhiệm vụ và đồ án Thiết kế đô thị riêng là Sở Xây dựng hoặc Sở Quy hoạch Kiến trúc 
(đối với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh). 



c) Tổ chức, cá nhân tham gia lập nhiệm vụ và đồ án Thiết kế đô thị riêng phải có đầy đủ 
năng lực theo quy định tại Điều 5 của Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của 
Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị. Kiến trúc sư chủ 
nhiệm đồ án Thiết kế đô thị riêng phải có kinh nghiệm về thiết kế kiến trúc công trình và 
bảo tồn di sản, di tích (tại khu vực có các di sản, di tích, kiến trúc cổ, cũ). 

d) Đối tượng lập Thiết kế đô thị riêng gồm: Thiết kế đô thị cho một tuyến phố; Thiết kế 
đô thị cho các ô phố, lô phố. 

Chương II 

THIẾT KẾ ĐÔ THỊ TRONG ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG 

Điều 3. Xác định vùng kiến trúc, cảnh quan trong đô thị 

1. Xác định khu vực nội đô hiện hữu; khu vực dự kiến phát triển mới; khu vực cảnh 
quan thiên nhiên, nhân tạo; khu vực bảo tồn và khu vực đặc thù. 

2. Định hướng về hình ảnh đô thị và không gian kiến trúc theo tính chất, mục tiêu phát 
triển của từng khu vực . 

Điều 4. Tổ chức không gian các khu trung tâm, cửa ngõ đô thị, các trục không 
gian chính, quảng trường lớn, điểm nhấn đô thị 

1. Định hướng tổ chức không gian các khu trung tâm chính trị - hành chính, văn hóa - 
thể thao, tài chính, thương mại, dịch vụ, du lịch, y tế cho phù hợp với tính chất, chức 
năng đô thị. 

2. Định hướng tổ chức không gian khu vực cửa ngõ đô thị về không gian kiến trúc cảnh 
quan, xác định vị trí và diễn họa ý tưởng hình khối các công trình điểm nhấn theo các 
hướng, tuyến giao thông chính hướng vào trong đô thị. 

3. Tổ chức các trục không gian chính 

a) Định hướng kiến trúc cho các trục đường chính, các khu vực đặc trưng trong đô thị 
theo nguyên tắc đảm bảo sự chuyển tiếp về hình ảnh kiến trúc đô thị đã phát triển qua 
các giai đoạn. 

b) Đề xuất các trục chính đặc trưng khu vực đô thị. 

c) Đề xuất bảo tồn, khai thác cảnh quan thiên nhiên hiện hữu về địa hình, cây xanh, 
sông hồ, mặt nước, bổ sung thiết kế cảnh quan nhân tạo. 

4. Tổ chức không gian quảng trường 

a) Xác định quy mô, tính chất của quảng trường theo cấp quốc gia, cấp địa phương 
trong đô thị hoặc khu vực đô thị. 



b) Nghiên cứu không gian kiến trúc cảnh quan xung quanh quảng trường. 

5. Tổ chức không gian tại các điểm nhấn đô thị 

a) Xác định vị trí điểm nhấn của toàn đô thị và từng khu vực đô thị. 

b) Trong trường hợp điểm nhấn là công trình kiến trúc hoặc cụm công trình kiến trúc, 
cần đề xuất định hướng về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan xung quanh cho 
phù hợp; trường hợp tận dụng cảnh quan tự nhiên làm điểm nhấn cần có định hướng 
tôn tạo, khai thác. 

Điều 5. Tổ chức không gian cây xanh, mặt nước 

1. Tổ chức không gian cây xanh 

a) Xác định không gian xanh của đô thị, bao gồm hành lang xanh, vành đai xanh, nêm 
xanh, công viên hoặc rừng tự nhiên, nhân tạo trong đô thị. 

b) Giải pháp cây xanh trong các trục không gian chính, các khu đô thị. 

2. Tổ chức không gian mặt nước 

a) Đề xuất quy định bảo tồn, khai thác, phát huy cảnh quan mặt nước tự nhiên và bảo 
vệ môi trường sinh thái. 

b) Đề xuất vị trí quy mô các hồ nước nhân tạo bổ sung cho đô thị. 

Điều 6. Yêu cầu thể hiện Thiết kế đô thị trong đồ án Quy hoạch chung 

1. Phần thuyết minh diễn đạt đầy đủ các nội dung yêu cầu nêu ở Điều 3, 4, 5 phù hợp 
với các bản vẽ. 

2. Hồ sơ gồm bản vẽ và mô hình 

a) Phần bản vẽ: thể hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu ở Điều 4 và Điều 5 theo tỷ lệ 
1/2000 - 1/1000. Các bản vẽ phối cảnh tổng thể và các góc nhìn chính mô phỏng không 
gian kiến trúc phù hợp, để làm rõ được các nội dung nghiên cứu. 

b) Phần mô hình: trường hợp gợi ý cụ thể về một số không gian chính, mô hình thực 
hiện với tỷ lệ 1/1000 - 1/500. Mô hình tổng thể thực hiện tỷ lệ 1/5000 - 1/2000. Vật liệu 
làm mô hình phù hợp ý tưởng thiết kế. 

Chương III 

THIẾT KẾ ĐÔ THỊ TRONG ĐỒ ÁN QUY HOẠCH PHÂN KHU 

Điều 7. Xác định các chỉ tiêu khống chế về khoảng lùi 



1. Xác định khoảng lùi trên cơ sở đánh giá hiện trạng cốt nền và kiến trúc cảnh quan, 
địa hình tự nhiên, tính chất và chức năng các tuyến phố chính. 

2. Việc xác định khoảng lùi công trình phải phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng 
hiện hành. 

Điều 8. Cảnh quan đô thị khu vực trung tâm, dọc các trục đường chính, các khu 
vực không gian mở, các công trình điểm nhấn 

1. Cảnh quan đô thị khu vực trung tâm 

a) Xác định mật độ xây dựng và chiều cao công trình kiến trúc của từng khu vực. Tỷ lệ 
(%) cây xanh trong khu vực trung tâm; 

b) Nội dung thiết kế cải tạo, chỉnh trang đối với khu vực trung tâm hiện hữu và giải pháp 
kiến trúc cảnh quan khu vực trung tâm mới để tạo nét đặc thù đô thị. 

2. Cảnh quan đô thị dọc các trục đường chính 

a) Đề xuất nguyên tắc bố cục và hình khối kiến trúc trên cơ sở phù hợp với điều kiện tự 
nhiên, tập quán văn hóa xã hội và đặc thù khu vực; 

b) Cây xanh cho các trục đường chính: cần khai thác tối đa chủng loại cây xanh sẵn có 
tại địa phương. 

c) Các tuyến đường sông cần bảo tồn cảnh quan tự nhiên, đề xuất ý tưởng thiết kế 
cảnh quan kiến trúc, kiến trúc của cầu, kè sông, lan can. 

3. Các khu vực không gian mở 

a) Đề xuất về chức năng cho các không gian mở trong khu vực nghiên cứu. 

b) Xác định không gian kiến trúc cảnh quan mở về: hình khối kiến trúc, khoảng lùi, cây 
xanh, quảng trường. 

c) Nghiên cứu không gian kiến trúc cảnh quan tại các ngã, nút giao thông đô thị lớn và 
trong từng khu vực. 

4. Các công trình điểm nhấn 

a) Cụ thể hóa Thiết kế đô thị theo đồ án quy hoạch chung, nêu ý tưởng kiến trúc công 
trình điểm nhấn theo tính chất công trình, cảnh quan xung quanh. 

b) Điểm nhấn ở các vị trí điểm cao cần khai thác địa thế và cảnh quan tự nhiên, hoặc 
đã có công trình kiến trúc, hoặc đề xuất xây dựng công trình mới, giải pháp giảm thiểu 
sự lấn át của các kiến trúc xung quanh. 



c) Điểm nhấn ở các vị trí khác được cụ thể bằng việc đề xuất xây dựng công trình hoặc 
cụm công trình kiến trúc, hoặc không gian kiến trúc cảnh quan. 

5. Khu vực các ô phố 

a) Xác định về mật độ, tầng cao xây dựng, ngôn ngữ và hình thức kiến trúc, thể loại 
công trình đối với khu vực đô thị mới. Giải pháp bảo tồn tôn tạo đối với khu phố cổ, khu 
phố cũ . 

b) Giải pháp tổ chức cảnh quan cây xanh, mặt nước, tiện ích đô thị. 

Điều 9. Yêu cầu thể hiện Thiết kế đô thị trong đồ án Quy hoạch phân khu 

1. Phần thuyết minh diễn đạt đầy đủ các nội dung yêu cầu nêu ở Điều 7 và Điều 8 phù 
hợp với các bản vẽ. 

2. Hồ sơ gồm bản vẽ và mô hình 

a) Phần bản vẽ: thể hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu ở Điều 7 và Điều 8 theo tỷ lệ 
1/1000 - 1/500; các bản vẽ phối cảnh các tuyến trục chính làm rõ ý tưởng nghiên cứu. 
Không gian kiến trúc thể hiện được nét đặc trưng của đô thị. 

b) Phần mô hình: trường hợp cần làm rõ một số không gian chính thì mô hình thực hiện 
với tỷ lệ 1/500 - 1/200. Mô hình tổng thể thực hiện với tỷ lệ 1/2000 - 1/1000. Vật liệu 
làm mô hình phù hợp ý tưởng thiết kế. 

Chương IV 

THIẾT KẾ ĐÔ THỊ TRONG ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT 

Điều 10. Xác định các công trình điểm nhấn trong khu vực quy hoạch theo các 
hướng tầm nhìn 

1. Cụ thể hóa các công trình điểm nhấn được xác định từ quy hoạch phân khu, định 
hình thiết kế kiến trúc công trình phù hợp với tính chất sử dụng và tạo thụ cảm tốt. 

2. Trong trường hợp điểm nhấn không phải là công trình kiến trúc, có sử dụng không 
gian cảnh quan là điểm nhấn thì cần cụ thể hóa về cây xanh, mặt nước, địa hình tự 
nhiên, nhân tạo. 

Điều 11. Xác định chiều cao xây dựng công trình 

1. Tổ chức không gian và chiều cao cho toàn khu vực nghiên cứu và cụ thể đối với 
từng lô đất. 

2. Xác định chiều cao công trình trên cơ sở tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây 
dựng, phù hợp với mật độ xây dựng và cảnh quan, cây xanh, mặt nước trong khu vực 
đô thị đã được quy định trong quy hoạch phân khu. 



Điều 12. Xác định khoảng lùi công trình trên từng đường phố, nút giao thông 

1. Xác định cụ thể khoảng lùi đối với công trình kiến trúc trên từng đường phố, nút giao 
thông; đề xuất các giải pháp khả thi để sửa chữa những khiếm khuyết trong đô thị hiện 
hữu bằng các giải pháp: trồng cây xanh bổ sung, làm mái hiên dọc hè phố, hoặc bằng 
các biện pháp kỹ thuật khác. 

2. Đề xuất khoảng lùi tạo không gian đóng/mở bằng phương án thiết kế trên cơ sở thực 
trạng và giải pháp nhằm làm phong phú không gian kiến trúc cảnh quan, đảm bảo tiện 
lợi trong khai thác sử dụng. 

3. Việc xác định khoảng lùi tối thiểu của công trình phải tuân thủ quy hoạch phân khu, 
các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành. 

Điều 13. Xác định hình khối, màu sắc, hình thức kiến trúc chủ đạo của các công 
trình kiến trúc 

1. Đối với hình khối kiến trúc 

a) Cụ thể hóa quy hoạch phân khu: thiết kế về tổ chức không gian cảnh quan, tạo lập 
hình ảnh kiến trúc khu vực. 

b) Xác định khối tích các công trình bằng giải pháp: hợp khối hoặc phân tán. 

c) Đề xuất giải pháp cho các kiến trúc mang tính biểu tượng, điêu khắc. 

2. Đối với hình thức kiến trúc chủ đạo 

a) Đề xuất hình thức kiến trúc chủ đạo là kiến trúc hiện đại hoặc kiến trúc kết hợp với 
truyền thống; kiến trúc mái dốc hoặc mái bằng, cốt cao độ của các tầng, hình thức cửa, 
ban công, lô gia. 

b) Đề xuất các quy định bắt buộc đối với các kiến trúc nhỏ khác về: kích cỡ, hình thức 
các biển quảng cáo gắn với công trình. 

3. Màu sắc chủ đạo của công trình kiến trúc phải phù hợp với tính chất và lịch sử khu 
đô thị, cảnh quan thiên nhiên khu vực, tập quán và sự thụ cảm của người bản địa về 
vật liệu, màu sắc. 

Điều 14. Hệ thống cây xanh mặt nước và quảng trường 

1. Đối với hệ thống cây xanh 

a) Thiết kế hệ thống cây xanh phải sử dụng chủng loại cây xanh đô thị, đảm bảo yêu 
cầu về môi trường và cảnh quan, phù hợp với mặt cắt hè đường và điều kiện khí hậu 
thổ nhưỡng khu vực. 

b) Xác định hệ thống cây xanh đường phố, vườn hoa, công viên. 



2. Đối với mặt nước (sông, hồ): phải đề xuất phương án thiết kế trên cơ sở kết hợp 
giữa mặt nước và hệ thống cây xanh. 

3. Đối với quảng trường: cụ thể hóa trên cơ sở quy hoạch phân khu. Đề xuất phương 
án kiến trúc khu vực bao quanh quảng trường, với việc sử dụng vật liệu, màu sắc, ánh 
sáng, cây xanh. 

Điều 15. Yêu cầu thể hiện Thiết kế đô thị trong đồ án Quy hoạch chi tiết 

1. Phần thuyết minh diễn đạt đầy đủ các nội dung yêu cầu nêu ở Điều 10, 11, 12, 13, 
14 phù hợp với các bản vẽ. 

2. Hồ sơ gồm bản vẽ và mô hình 

a) Phần bản vẽ: thể hiện được các nội dung yêu cầu ở Điều 10, 11, 12, 13, 14 theo tỷ lệ 
1/500 – 1/200. Các bản vẽ phối cảnh các góc, thể hiện được ý tưởng về không gian 
kiến trúc và kiến trúc nhỏ mang tính biểu tượng; điêu khắc trong đô thị cần làm rõ ý 
tưởng nghiên cứu. Không gian kiến trúc phải thể hiện được nét đặc trưng của đô thị. 

b) Phần mô hình: trường hợp cần làm rõ một số không gian chính, mô hình thực hiện 
với tỷ lệ 1/200. Mô hình tổng thể thực hiện với tỷ lệ 1/1000-1/500. Vật liệu làm mô hình 
phù hợp ý tưởng thiết kế. 

Chương V 

THIẾT KẾ ĐÔ THỊ TRONG ĐỒ ÁN THIẾT KẾ ĐÔ THỊ RIÊNG 

Điều 16. Quy định về nhiệm vụ thiết kế 

1. Việc lập nhiệm vụ của đồ án Thiết kế đô thị riêng cần xác định phạm vi lập Thiết kế 
đô thị, mục tiêu, nguyên tắc và các quy định về nội dung cần đạt được đối với Thiết kế 
đô thị và hồ sơ sản phẩm của đồ án Thiết kế đô thị. 

2. Đánh giá hiện trạng và phân tích tổng hợp (lập bảng biểu hệ thống sơ đồ và các bản 
vẽ minh họa) về: số lượng, tương quan tỷ lệ (%) giữa các thể loại công trình, vật thể 
kiến trúc; khoảng lùi, chiều cao, màu sắc cho các công trình kiến trúc; cây xanh, địa 
hình cốt cao độ và hệ thống hạ tầng kỹ thuật. 

3. Nội dung nghiên cứu thiết kế đồ án Thiết kế đô thị riêng 

a) Tổ chức không gian quy hoạch, kiến trúc và cảnh quan. 

b) Bảo tồn đô thị đối với các đô thị cổ, đô thị cũ...( nếu có) 

c) Yêu cầu đối với hệ thống hạ tầng. 

d) Đánh giá tác động môi trường. 



Điều 17. Nội dung đồ án Thiết kế đô thị cho một tuyến phố 

1. Nội dung thiết kế không gian kiến trúc cảnh quan tuyến phố mới 

a) Đánh giá hiện trạng đề xuất Thiết kế đô thị về: mật độ, tầng cao, khoảng lùi, tỷ lệ cây 
xanh trên tuyến phố. Các nội dung này phải tuân thủ theo quy hoạch chung và quy 
hoạch phân khu đã được duyệt. 

b) Định hình các khối và hình thức kiến trúc chủ đạo, kiến trúc chính: màu sắc, vật liệu 
sử dụng trong kiến trúc; cụ thể hóa bằng thiết kế sơ bộ kiến trúc các công trình điểm 
nhấn và những kiến trúc nhỏ khác. Thiết kế tổng thể hệ thống cây xanh và cảnh quan, 
chỉ định chủng loại, kích cỡ cây xanh. 

2. Nội dung thiết kế không gian kiến trúc cảnh quan tuyến phố cũ: 

a) Đánh giá hiện trạng kiến trúc trên tuyến phố. 

b) Xác định mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao: 

- Đề xuất nội dung và phương án thiết kế khoảng lùi cho tuyến phố và từng công trình, 
tuân thủ nguyên tắc không được phá vỡ cấu trúc không gian truyền thống khu vực và 
các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. 

- Phương án thiết kế cụ thể chiều cao kiến trúc công trình cho tuyến phố gắn với mật 
độ xây dựng. Giải pháp kiểm soát tầng cao cho cả tuyến phố, từng đoạn phố. 

c) Định hình về kiến trúc: 

- Về hình khối và hình thức kiến trúc chủ đạo: theo xu hướng truyền thống hoặc hiện 
đại hoặc kết hợp. Cụ thể hóa kiến trúc ở những thành phần như: mái, cốt cao các tầng, 
cửa, ban công, lô gia.. 

- Định hình công trình kiến trúc điểm nhấn. Đề xuất kiến trúc nhỏ mang tính biểu tượng, 
điêu khắc và trang trí gắn kết với ngôn ngữ hình khối chung của khu vực. Đối với các 
biển quảng cáo cần đề xuất kích cỡ, màu sắc, tỷ lệ phù hợp. 

- Chỉ định màu sắc chủ đạo trên tuyến phố phù hợp với tập quán, văn hóa. 

- Đề xuất giải pháp thiết kế cụ thể, có tính khả thi, sửa chữa những khiếm khuyết trong 
đô thị cũ bằng việc trồng cây xanh bổ sung, làm mái hiên dọc hè phố hoặc bằng các 
biện pháp kỹ thuật khác. 

d) Đối với hệ thống cây xanh và cảnh quan: lựa chọn chủng loại cây xanh có màu sắc, 
kích cỡ phù hợp với tuyến phố và sẵn có tại địa phương. Giải pháp thiết kế mặt nước 
kết hợp cây xanh đảm bảo phù hợp với cảnh quan xung quanh. 

e) Đối với các khu di tích, các công trình di sản văn hóa cần khoanh vùng bảo vệ theo 
Luật di sản, kiểm soát việc xây dựng các công trình xung quanh. 



3. Trong trường hợp hai tuyến phố cũ và mới liên thông cần phải đề xuất về giải pháp 
thiết kế không gian kiến trúc cảnh quan đảm bảo sự kết nối hài hòa giữa tuyến phố mới 
và tuyến phố cũ. 

4. Nội dung thiết kế hạ tầng kỹ thuật: 

a) Về giao thông: xác định mặt cắt đường, vỉa hè, biển báo giao thông. 

b) Hạ tầng kỹ thuật khác: xác định chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, các yêu cầu cụ 
thể đối với tuyến phố, phạm vi và hành lang bảo vệ các công trình ngầm, nổi và trên 
cao. Đề xuất thiết kế sơ bộ các hệ thống trang thiết bị hạ tầng đồng bộ, các công trình 
tiện ích đường phố và chiếu sáng đô thị. 

Điều 18. Nội dung của đồ án Thiết kế đô thị cho một ô phố, lô phố 

1. Nội dung Thiết kế đô thị riêng quy định tại điều này được áp dụng chung cho ô phố, 
lô phố trong đô thị cũ hoặc khu vực cần cải tạo. 

2. Nội dung thiết kế không gian kiến trúc cảnh quan: 

a) Xác định mật độ xây dựng, tầng cao, khoảng lùi công trình trên ô phố. 

- Khống chế chiều cao công trình tối đa, tối thiểu đối với ô phố, lô phố. 

- Đề xuất nội dung và phương án thiết kế khoảng lùi công trình không được phá vỡ cấu 
trúc truyền thống khu vực, đáp ứng tiện ích công trình và phù hợp với cảnh quan 
chung. 

- Quy định cụ thể giới hạn chiều cao tầng một (hoặc tầng trệt) trở xuống, kích thước và 
cốt cao độ của các ban công, lô gia, mái. 

b) Định hình về kiến trúc: 

- Công trình điểm nhấn, ngôn ngữ kiến trúc chủ đạo, bố cục và phân bổ các công trình 
theo chức năng, hình thức kiến trúc của từng thể loại công trình. 

- Hình thức kiến trúc, giải pháp tổ chức các không gian lõi bên trong ô phố, lô phố: các 
không gian công cộng, giao thông nội bộ, không gian đi bộ, giải trí, thể dục thể thao, 
cây xanh, mặt nước. 

- Giải pháp thiết kế phải kế thừa, đảm bảo hài hòa hình thức kiến trúc đặc trưng với 
kiến trúc mới, hiện đại. 

- Đề xuất thiết kế kiến trúc nhỏ mang tính biểu tượng, điêu khắc và trang trí gắn kết với 
ngôn ngữ hình khối chung của khu vực. Đối với các biển quảng cáo cần đề xuất kích 
cỡ, màu sắc, tỷ lệ phù hợp. 



- Sử dụng màu sắc, vật liệu cho công trình kiến trúc phải phù hợp với truyền thống và 
tập quán khu vực, hài hòa với cảnh quan tự nhiên chung đô thị. 

c) Đối với hệ thống cây xanh và cảnh quan: giải pháp thiết kế cây xanh kết hợp với mặt 
nước, cảnh quan tự nhiên khu vực. Lựa chọn chủng loại cây xanh sẵn có tại địa 
phương, có kích cỡ, màu sắc phù hợp phương án thiết kế. 

d) Giải pháp bảo tồn, tôn tạo, khoanh vùng bảo vệ đối với các công trình di tích văn hóa 
lịch sử theo Luật di sản, các quy định quản lý xây dựng các công trình xung quanh. 

3. Nội dung thiết kế hạ tầng kỹ thuật: 

a) Về giao thông: xác định mặt cắt lòng đường, vỉa hè, biển báo giao thông. Thiết kế sơ 
bộ hình thức, màu sắc, vật liệu và chỉ định phương tiện giao thông cho các tuyến giao 
thông nội bộ; 

b) Hạ tầng kỹ thuật khác: đề xuất thiết kế sơ bộ các hệ thống trang thiết bị hạ tầng đồng 
bộ, các công trình tiện ích đường phố và chiếu sáng đô thị. 

4. Đối khu vực quảng trường chính, khu công cộng đặc thù trong đô thị và một số loại 
hình khác có thể áp dụng theo đồ án Thiết kế đô thị cho một ô phố. 

Điều 19. Quy định quản lý theo Thiết kế đô thị riêng 

1. Quy định những vấn đề cụ thể trong công tác quản lý theo nội dung của đồ án Thiết 
kế đô thị riêng. 

a) Về không gian kiến trúc cảnh quan. 

b) Hệ thống hạ tầng đô thị và môi trường. 

2. Tổ chức thực hiện theo đồ án Thiết kế đô thị riêng. Trách nhiệm của các cấp chính 
quyền, tổ chức cá nhân liên quan. 

Điều 20. Yêu cầu nội dung thể hiện đối với bản vẽ Thiết kế đô thị riêng cho một 
tuyến phố, ô phố, lô phố 

1. Phần thuyết minh diễn đạt đầy đủ các nội dung yêu cầu nêu ở Điều 17, 18 phù hợp 
với các bản vẽ. 

2. Phần bản vẽ: thể hiện được các nội dung yêu cầu ở Điều 17 và 18. 

a) Sơ đồ vị trí, mối liên hệ khu vực thiết kế với đô thị (trong đó xác định vị trí ranh giới 
khu vực thiết kế và giới hạn các vùng ảnh hưởng đến kiến trúc cảnh quan khu vực). 

b) Các bản vẽ mặt bằng hiện trạng (có phân tích đánh giá) thể hiện theo tỷ lệ 1/500 – 
1/200 dựa trên cơ sở bản đồ địa hình có tỷ lệ tương ứng. 



c) Các bản vẽ chi tiết (mặt bằng tổng thể, mặt đứng, phối cảnh minh hoạ) tỷ lệ 1/500-
1/200. Trong trường hợp cần làm rõ kiến trúc một số công trình tiêu biểu, đặc trưng, 
điểm nhấn tại những khu vực cụ thể thì tỷ lệ bản vẽ 1/200-1/100 

d) Bản vẽ quy định về kỹ thuật hạ tầng (mặt cắt cốt đường, cốt xây dựng nền đường, 
cốt xây dựng vỉa hè, các, trang thiết bị đường phố và các công trình tiện ích khác trong 
đô thị) thể hiện tỷ lệ 1/500 

3. Phần mô hình: mô hình thực hiện với tỷ lệ 1/500, vật liệu làm mô hình phù hợp ý 
tưởng Thiết kế đô thị. Trường hợp cần thiết phải làm rõ những khu vực có công trình, 
điểm nhấn, ý tưởng chính của đồ án thì mô hình thực hiện với tỷ lệ 1/200. 

Chương VI 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 21. Tổ chức thực hiện 

Vụ Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng - Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố, 
Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội và Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh có 
trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định tại thông tư này. 

Điều 22. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 6 năm 2013 và thay thế Điều 
8, Điều 14 Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/08/2010 của Bộ Xây dựng quy định 
hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
gửi ý kiến về Bộ Xây dựng để xem xét giải quyết./. 
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