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Ảnh bìa: Công viên Bishan–Ang Mo Kio—một biểu tượng về thành công  
của Xinh-ga-po trong thiết kế đô thị và cảnh quan bền vững.
Tất cả ảnh trong ấn phẩm này được lấy từ ADB và Ramboll Studio Dreiseitl, trừ phi có ghi chú khác.

Lời cảm ơn

Ấn phẩm này là một phần trong hoạt động của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) để giúp các thành phố trên khắp 
Châu Á và Thái Bình Dương trở nên thịnh vượng, thích ứng và đáng sống hơn. Nhóm tác giả xin được cảm ơn Satoshi 
Ishii và Alexander Nash, các trưởng nhóm dự án của ADB, vì nỗ lực không mệt mỏi của họ nhằm lồng ghép thiết kế 
đô thị nhạy cảm về nước vào trong các dự án phát triển đô thị tại Việt Nam. Chúng tôi xin đặc biệt cảm ơn Leonard 
Ng và Đỗ Phi Bằng từ Công ty tư vấn Ramboll Studio Dreiseitl và Phạm Quang Tiến từ ADB vì sự đóng góp về mặt 
kỹ thuật. Các tác giả rất biết ơn sự hỗ trợ nhiệt tình của Okju Jeong, Eugenio Antonio Dig, Cao T. Hằng, Giang Mỹ 
Hương, và Elga Reyes từ ADB vì đã tạo điều kiện thuận lợi cho ấn phẩm này ra đời. Chúng tôi xin cũng cảm ơn Vijay 
Padmanabhan, Trưởng ban, Ban Nước và Phát triển đô thị Đông Nam Á; Eric Sidgwick, Giám đốc Quốc gia, Cơ quan 
Đại diện thường trú của ADB tại Việt Nam; Manoj Sharma, Trưởng Nhóm đô thị; Thomas Panella, Trưởng Nhóm 
nước; và Virinder Sharma, Chuyên gia Phát triển đô thị cao cấp, SDCC vì sự tư vấn và định hướng thường xuyên của 
họ. Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo của các thành 
phố ở Việt Nam vì sự cam kết của họ đối với cách tiếp cận sáng tạo này.  

In trên giấy tái chế
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Thiết kế đô thị nhạy cảm về nước (WSUD) là một cách tiếp 
cận phát triển đô thị tương đối mới tại các thành phố Châu Á 
đang phát triển. Ứng dụng của nó bao gồm tích hợp việc quản 
lý chu trình nước với môi trường xây dựng thông qua quy hoạch 
và thiết kế đô thị. Cụ thể, nó tích hợp các dòng nước trong cảnh 
quan đô thị và xem xét tất cả các khía cạnh của chu trình nước 
đô thị - gồm trữ nước, tái sử dụng, xử lý, giữ nước, và thẩm thấu 
nước bề mặt – như là một nguồn lực đô thị quý giá.

Thiết kế đô thị nhạy cảm về nước là một bộ phận của các giải 
pháp thiên nhiên, sử dụng môi trường tự nhiên (ví dụ như đất, 
nước, thực vật) để đáp ứng những thách thức đa dạng về môi 
trường, kinh tế, xã hội và khí hậu. Phương pháp thiết kế này dựa 

Bối cảnh

vào thiên nhiên, tận dụng nước để tạo ra các môi trường đô thị 
lành mạnh và đáng sống hơn. WSUD cung cấp những giải pháp 
đa dạng bao gồm đầm thủy sinh, kênh dẫn nước sinh thái, thảm 
lọc nước sinh thái hoặc các hồ  điều tiết,  mái nhà xanh, mặt lát 
(đường, vỉa hè,..v..v..) thấm nước, giếng thấm nước và các thảm 
lọc sinh thái tuần hoàn. Những giải pháp này có thể bổ sung 
hoặc thay thế cơ sở hạ tầng bê tông tùy thuộc vào các mục đích 
cụ thể và bối cảnh của địa phương. 

Khái niệm và các công cụ của WSUD đủ linh hoạt để áp dụng 
cho những loại hình phát triển đô thị khác nhau. Trong số đó, 
các công viên và không gian công cộng là những địa điểm lý 
tưởng để tích hợp WSUD. Bằng cách thu hút mọi người đến 

Với sự hỗ trợ của ADB, các thành phố Vĩnh Yên, Huế, Hà Giang và thành phố Hồ Chí Minh sẽ tích hợp những giải pháp thiên nhiên 
thông qua cải tạo các ao hồ, công viên và sông ngòi, từ đó gia tăng đáng kể tính bền vững và thích ứng khí hậu của thành phố. 



gần hơn với nước và thiên nhiên, WSUD giúp các thành phố 
chuyển đổi không gian của mình thành những trung tâm đời 
sống cộng đồng sôi động. Khả năng gia tăng giá trị đất đai và 
nguồn thu từ thuế, cũng như các việc làm mới được tạo ra có 
thể bù đắp cho chi phí phát triển và duy trì thiết kế đô thị nhạy 
cảm với nước. 

Cách tiếp cận sáng tạo này có thể phù hợp nhất cho những 
thành phố đang mở rộng tại Việt Nam và Đông Nam Á, vốn 
đang đối mặt với những thảm họa do biến đổi khí hậu và sự 
xuống cấp môi trường. Với tiềm năng đóng góp cho tính bền 
vững của các đô thị, WSUD là một giải pháp hiệu quả mà các 
thành phố Việt Nam có thể vận dụng để cải thiện môi trường đô 
thị và chất lượng đời sống của cư dân đô thị.    

Các hoạt động thăm quan thực địa, thảo luận kỹ thuật và trao đổi ý tưởng đã diễn ra từ tháng Bảy tới  
tháng Mười hai năm 2018 để cải thiện thiết kế đô thị của bốn thành phố ở Việt Nam.

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Quỹ tín thác Thích ứng 
biến đổi khí hậu đô thị, phối hợp với Công ty tư vấn Ramboll 
Studio Dreiseitl, hỗ trợ cách tiếp cận thiết kế đô thị nhạy cảm về 
nước (WSUD) và hợp tác xuất bản ấn phẩm này – một kết quả 
đầu ra của nỗ lực đang tiếp diễn nhằm giúp các thành phố trở nên 
thịnh vượng, thích ứng và đáng sống hơn. Việc tích hợp WSUD 
tại các đô thị ở Việt Nam đang được tiến hành bởi Dự án Phát 
triển các đô thị loại hai Xanh do ADB tài trợ và Dự án Dịch vụ đô 
thị thích ứng khí hậu thành phố Hồ Chí Minh đang được đề xuất. 
Dự án Phát triển các đô thị loại hai Xanh cũng được sự hỗ trợ của 
Quỹ Môi trường toàn cầu và ba thành phố đô thị loại hai – gồm 
Vĩnh Yên, Huế và Hà Giang – đều tham gia Diễn đàn toàn cầu các 
thành phố phát triển bền vững, với mục tiêu thúc đẩy những giải 
pháp toàn diện cho các thành phố bền vững.      



Thiết kế đô thị nhạy cảm về nước là gì?

Khái niệm cơ bản
Thiết kế đô thị nhạy cảm về nước 
(WSUD) tích hợp việc quản lý chu 
trình nước với môi trường xây dựng 
thông qua quy hoạch và thiết kế đô 
thị. 

Đây là một khái niệm về quy hoạch 
đô thị dài hạn mang tính thích 
nghi dựa trên hệ sinh thái và mô 
phỏng sự cân bằng của nước trong 
tự nhiên. Nó có thể tăng cường 
những giá trị đáng sống cho cư dân 
đô thị và cải thiện sự đa dạng sinh 
học ở đô thị. Các công cụ WSUD 
bao gồm thiết kế kênh dẫn nước 
sinh thái, đầm thủy sinh, thảm lọc 
nước sinh thái hoặc các hồ điều 
tiết, mái nhà xanh, mặt lát (đường, 
vỉa hè,..v..v..) thấm nước , giếng 
thấm nước và các thảm lọc sinh 
thái tuần hoàn.

Các công cụ quản lý nước

Cân bằng nước trong tự nhiên Cân bằng nước đô thị Cân bằng nước WSUD

Kênh dẫn nước/
lọc nước sinh thái

Điều tiết nước/
Thảm lọc nước sinh thái

Cảnh quan
ven mặt nước

Thoát nước
trên bề mặt

Bể điều tiết/
Bể thu nước mưa

Trạng thái tự nhiên Trạng thái biến đổi

Mưa
Nước

bốc hơi

Dòng chảy
trên bề mặt

Thẩm thấu

Nước sinh hoạt
và các nguồn

khác

Mưa

Giảm bốc
hơi nước

Xả
nước thải

Giảm
thẩm thấu

Lưu lượng
dòng chảy
trên mặt
lớn với

chất lượng
kém

Mưa
Nước

bốc hơi

Tái sử dụng
nước mưa

Dòng
chảy
mặt

Thẩm
thấu

Xử lý
nước mưa

Giảm xả
nước thải

Giảm
tiêu thụ

nước sinh hoạt

Tái sử dụng
nước thải

Mái nhà xanh

Thảm lọc sinh thái tuần hoàn

Đập kiểm soát dòng chảy Dòng chảy ra
kênh rạch có kiểm soát

Đầm thủy sinh

Nguồn: A. Hoban và T.H.F. Wong. 2006. Khả năng thích ứng biến đổi khí hậu của Thiết kế nhạy cảm về nước. Tài liệu trình bày tại 
Hội nghị Thành phố nước toàn quốc Úc lần thứ nhất. Perth. Ngày 8–11 tháng 10.
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Thẩm thấu

BÃI ĐỖ XE ĐƯỜNGPLAZA Cây xanh để
thoát hơi nước

Mái nhà xanh

Tường
xanh

Vườn mưa / kênh sinh thái
Nơi trữ nước

Nước đã được lọc = Sông sạch
Trữ nước

QUẢNG TRƯỜNG

KHÔNG GIAN
MỞ

Bốc hơi

TÒA NHÀ

Bốc hơi

Ứng dụng
Khái niệm và các công cụ của 
WSUD đủ linh hoạt để đưa vào 
trong các loại hình cảnh quan đô 
thị khác nhau. Những không gian 
mở lớn với các dòng nước, một 
công trình xây dựng, nơi tụ họp 
của người dân và các cảnh quan 
cứng (bãi đỗ xe và đường sá) là 
những giải pháp ứng dụng điển 
hình. Trong bất kỳ trường hợp nào, 
cảnh quan mềm cũng đóng vai trò 
quan trọng trong việc lưu giữ, xử lý 
và vận chuyển nước phục vụ nhiều 
mục đích khác nhau: giảm thiểu 
ngập lụt, thu nước bề mặt và tái 
sử dụng, giảm nhiệt độ, và phục vụ 
hoạt động giải trí với giá trị gia tăng 
về mặt sinh thái.



Các loại hình  
xử lý bờ nước
Một trong những yếu tố quan trọng 
của WSUD là sử dụng kỹ thuật xử 
lý gia cố bờ. Bờ ám chỉ đường bao 
của dòng nước, theo nghĩa đó 
bờ nước là nơi giao thoa giữa con 
người, dòng nước và đời sống thủy 
sinh. Điều hết sức quan trọng là 
tạo ra một tập hợp mặt cắt đa dạng 
dọc theo bờ để làm gia tăng giá trị 
về xã hội và sinh thái. Những thiết 
kế mẫu dưới đây minh họa cho 
một số cách thức thiết kế các môi 
trường nước sinh động.

Các thành phần chủ chốt của Thiết kế đô thị nhạy cảm về nước 

Lối đi lát ván

Vườn mưa

Bể lắng cặn

Kè bê tông

Dòng nước

Bờ tự nhiên

Lối đi lát ván Không gian xanhKè bê tông

Dòng nước

Bờ tự nhiên

Phương án thay thế
Đường đi bộ

Dòng nước

Bờ tự nhiên Bờ tự nhiên

Công viênKhuôn viên và
điểm ngắm cảnh

Dòng nước

Bờ tự nhiên

Phương án thay thế
Bờ tường rọ đá

Vỉa hè Đường
Kè bờ

bậc thang
nhiều tầng

Dòng nước

Bờ tự nhiên

Dòng nước Lối đi lát ván Điểm dừng chân Bờ sông tự nhiênBậc lên
xuống

Các kỹ thuật gia cố bờ tự nhiên

Vải lọc
Các lớp bụi cây

Rọ đá với lớp lót bằng
vật liệu đá

Tầng lọc

Hỗn hợp
sỏi

Đá tự nhiên/
vụn bê-tông

Cành giâm

Bó cây Cỏ

Cọc
Vải địa

kỹ thuật

Đường có rãnh
thoát nước vệ đường
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Lối đi lát ván

Vườn mưa

Bể lắng cặn

Kè bê tông

Dòng nước

Bờ tự nhiên

Lối đi lát ván Không gian xanhKè bê tông

Dòng nước

Bờ tự nhiên

Phương án thay thế
Đường đi bộ

Dòng nước

Bờ tự nhiên Bờ tự nhiên

Công viênKhuôn viên và
điểm ngắm cảnh

Dòng nước

Bờ tự nhiên

Phương án thay thế
Bờ tường rọ đá

Vỉa hè Đường
Kè bờ

bậc thang
nhiều tầng

Dòng nước

Bờ tự nhiên

Dòng nước Lối đi lát ván Điểm dừng chân Bờ sông tự nhiênBậc lên
xuống

Các kỹ thuật gia cố bờ tự nhiên

Vải lọc
Các lớp bụi cây

Rọ đá với lớp lót bằng
vật liệu đá

Tầng lọc

Hỗn hợp
sỏi

Đá tự nhiên/
vụn bê-tông

Cành giâm

Bó cây Cỏ

Cọc
Vải địa

kỹ thuật

Đường có rãnh
thoát nước vệ đường

6



Các trẻ em mẫu giáo thăm quan Công viên Bishan–Ang Mo Kio Park 
tại Xinh-ga-po để học hỏi về đa dạng sinh thái, do công viên này giờ 
đây đã trở thành môi trường sống của vô số loài thực vật và động vật.



Giảm thiểu nguy cơ về  
các thảm họa môi trường 

như lũ lụt và hạn hán 

Kiểm soát sạt lở đất 
và bùn lắng

Khôi phục và tăng cường  
hệ sinh thái và đa dạng  

sinh thái ở đô thị

Giảm thiểu hiệu ứng  
đảo nhiệt đô thị

Cải thiện phúc lợi cho  
cộng đồng và môi trường sống 

lành mạnh

Kích thích nền kinh tế  
địa phương và tạo việc làm mới 

thông qua cung cấp  
các dịch vụ du lịch và giải trí

Tăng giá trị đất đai và 
nguồn thu cho chính quyền

Cải thiện 
chất lượng nước

Những lợi ích của Thiết kế đô thị nhạy cảm về nước 

Bảo tồn 
tài nguyên nước

Góp phần giảm thiểu biến đổi 
khí hậu bằng cách gia tăng  

cô lập các-bon 

Giúp tái sinh 
những khu vực bị lãng quên 

và tái tạo đô thị

Tăng cường sử dụng  
bền vững năng lượng và  

các nguồn lực đô thị



THÀNH PHỐ HUẾ. Do kè bờ cứng ở xung quanh và qua nhiều năm tiếp nhận dòng nước pha trộn giữa nước 
mưa và nước thải sinh hoạt, sông Lấp và các hồ trong thành phố có chất lượng nước rất kém. Con sông ngày 
càng hẹp, gây cản trở dòng chảy và tích tụ bùn lắng dày; các hồ, do thiếu tuần hoàn nước hằng ngày, đang dần 
trở nên tù đọng. Cách thức xây dựng kè bờ sông cũng không khuyến khích người dân tương tác với dòng nước 
hoặc môi trường tự nhiên.

Huế có tiềm năng rất lớn trong việc ứng dụng những kỹ thuật xử lý bờ mới và các công cụ WSUD khác để giúp 
cải thiện chất lượng nước và tạo ra không gian cộng đồng sống động hơn.  



Kênh dẫn nước sinh thái
để vận chuyển

và xử lý nước bề mặt

Kè bậc lên xuống
nhiều tầng

để gần gũi với nước

Khuôn viên ven hồ
và điểm dừng chân
 cho các hoạt động

xã hội

Lối đi lát ván và
đường đi dạo

được nâng lên

Đầm thủy sinh
với hệ thống

tuần hoàn nước
Nước chảy
tràn xuống
theo tường

Tạo ra không gian sống động cho con người và tự nhiên

CÁC CHIẾN LƯỢC THIẾT KẾ
Thêm nhiều điểm tụ họp cộng đồng được đưa vào một cách 
chiến lược để khuyến khích sự tiếp xúc giữa con người và dòng 
nước. Các bậc lên xuống, khuôn viên ven bờ và lối đi lát ván 
mang lại trải nghiệm đa dạng dọc theo bờ nước. Cùng với việc 
hấp thu dưỡng chất của các loài thủy sinh, hệ thống tuần hoàn 
nước chi phí thấp sẽ giúp cải thiện chất lượng nước hiện thời.
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Hồ Sen
Thành phố Huế
Hồ Sen và sông Lấp ở Thành phố 
Huế là những địa điểm nghiên cứu 
điển hình minh chứng kết quả cải 
thiện không gian nhờ việc áp dụng 
các loại hình xử lý bờ mới và/hoặc 
các công cụ WSUD để giúp cải 
thiện chất lượng nước, tạo ra các 
không gian cộng đồng đầy sức sống.



Sông Lấp
Thành phố Huế

CÁC CHIẾN LƯỢC THIẾT KẾ
Các điểm dừng chân ngắm cảnh được đưa vào tại những địa điểm có tiềm năng tập trung người dân. Đề xuất bảo 
tồn một đoạn bờ tự nhiên trải dài dể giữ lại cây cối và giá trị đa dạng sinh học hiện thời. Bên cạnh đó, các phương 
pháp gia cố bờ sử dụng rải đá và rọ đá được áp dụng tại những địa điểm phù hợp cần gia cố bờ dốc chắc chắn.

 

Khuôn viên ven sông
và điểm dừng chân

cho các hoạt động xã hội

Lối đi lát ván
và đường đi dạo
được nâng lên

Kênh dẫn nước
sinh thái  để vận chuyển

và xử lý nước bề mặt

Bờ tự nhiên với
giá trị sinh thái

gia tăng

Rải đá kết hợp
giâm cành

Tường rọ đá
kết hợp với trồng cây



THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Kênh Tham 
Lương – Bến Cát – Rạch Nước Lên có vai trò 
quan trọng đối với thành phố Hồ Chí Minh. 
Tuyến kênh này chạy qua tám quận huyện và có 
tác động trực tiếp tới đời sống của hơn 2 triệu 
người dân.

Công viên Văn hóa Gò Vấp, với diện tích xấp xỉ 
37 héc-ta, là một điểm nhấn đặc trưng đối với 
một trung tâm đô thị đông đúc dân cư như thành 
phố Hồ Chí Minh; tuy nhiên, công viên này hiện 
không được tận dụng. Các kè bờ cứng dọc theo 
toàn bộ con kênh có thể giải quyết một số vấn đề 
như sạt lở bờ, lấn chiếm trái phép và tắc nghẽn 
giao thông. Tuy nhiên, đây có thể là một giải pháp 
thiết kế đã lỗi thời với rất nhiều nhược điểm, bao 
gồm sử dụng không gian thiếu hiệu quả do sự 
tách biệt giữa dòng nước với con người.

Thay vào đó, thiết kế của Công viên Văn hóa Gò 
Vấp có thể được tối ưu hóa để tạo ra một công 
viên ven sông hấp dẫn cho cộng đồng, đồng thời là 
nơi chứa lũ để giúp giảm mực nước lũ khi trời mưa.

Khu công nghiệp Tân Bình cũng có tiềm năng 
chuyển đổi từ một khu công nghiệp sang khu 
dân cư với chất lượng đời sống cao, có thể giúp 
giải quyết các vấn đề ngập lụt, ô nhiễm và ùn tắc 
giao thông.

Ảnh: Google Maps



Phạm vi chứa lũ trong trường hợp mưa to

Cây trồng ngập mặn
Các kỹ thuật gia cố bờ dốc tự nhiên

Hoạt động
chủ động

Thụ động

Thể thao
Vui chơi

Bán hàng

Tập luyện
Đi bộ/
đạp xe

Nghỉ ngơi
Thiên nhiên

Tiếp cận từ khu vực
xung quanh

Các cụm cây trồng

Địa hình của công viên được thiết kế dốc dần về phía nguồn nước, với các khu vực
chứa lũ nhiều tầng.

Giảm thiểu nguy cơ lũ lụt

Công viên Văn hóa 
Gò Vấp 
Thành phố Hồ Chí Minh
Đề xuất đối với Công viên Văn hóa 
Gò Vấp là tạo ra một công viên 
tương tác với dòng sông và hấp dẫn 
đối với cộng đồng, đồng thời là nơi 
chứa lũ để giúp giảm bớt mực nước 
lũ cục bộ khi trời mưa. Địa hình 
được bố trí lại cũng sẽ tạo cơ sở 
cho các hoạt động và thiết kế cây 
xanh đa dạng.

13



GIAI ĐOẠN 2: 
Xác định các ranh giới vùng 
khô, vùng khô/ướt, và vùng ướt. 
Phát triển năng lực chống ngập 
với diện tích ven bờ lớn.

GIAI ĐOẠN 4: 
Thực thi các công cụ WSUD 
trong toàn bộ khu vực, với nhiều 
điểm kết nối tới dòng nước.

GIAI ĐOẠN 1: 
Cải tạo kênh để tối ưu công suất 
vận chuyển nước, và bố trí 
đường trục giao thông bên trên 
để sử dụng đất tốt hơn.

GIAI ĐOẠN 3: 
Hồi sinh dòng nước và cải 
thiện môi trường ven 
sông, áp dụng khái niệm 
WSUD.

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

Vùng khô

Vùng ướt/

khô

Hỗ trợ tái tạo đô thị

Khu đô thị ven sông 
Tân Bình
Thành phố Hồ Chí Minh
Khu công nghiệp Tân Bình có tiềm 
năng chuyển đổi từ đất công nghiệp 
nhẹ sang khu dân cư với chất lượng 
đời sống cao nhờ việc áp dụng các 
nguyên tắc WSUD, giảm thiểu các 
vấn đề về ngập lụt, ô nhiễm và ùn 
tắc giao thông.



Các dịch vụ cơ sở hạ tầng đô thị xanh và thích ứng tại Vĩnh Yên, Huế và Hà Giang sẽ 
được cải thiện thông qua Dự án Phát triển các đô thị loại hai Xanh.





Hội nghị thảo luận ý tưởng về thiết kế đô thị 
nhạy cảm về nước tại Hà Giang.
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Những bài học then chốt cho việc thực hiện Thiết kế đô thị nhạy cảm về nước

Mặc dù khái niệm Thiết kế đô thị nhạy cảm về nước đã xuất hiện như một giải pháp thiết kế đô thị mới trên khắp thế giới, các thành 
phố của VIệt Nam vẫn chưa quen với khái niệm này. Có những rào cản được nhận thấy trong việc triển khai WSUD, do cách tiếp cận 
này khác biệt với những phương pháp thiết kế kỹ thuật đô thị cứng truyền thống, và những lợi ích của nó chưa được minh chứng tại Việt 
Nam.

Dưới đây là những bài học then chốt để triển khai thành công WSUD trong các thành phố của Việt Nam.

• Sự tham gia của cộng đồng từ giai 
đoạn thiết kế tới khi thực thi các giải 
pháp WSUD là một yếu tố then chốt 
để bảo đảm thành công.

• Cần có sự đồng thuận trong việc thừa 
nhận hoạt động cải tạo và mở rộng 
các hệ thống nước trong thành phố là 
nền tảng cơ bản để xây dựng khả năng 
thích ứng của đô thị. Cần tuyên truyền 
nâng cao nhận thức của người dân về 
những lợi ích của WSUD.

• Để triển khai trên diện rộng, việc sử 
dụng phương pháp WSUD cần được 
khuyến khích đối với khu vực tư nhân 
và người dân đô thị.

Sự lãnh đạo về mặt chính trị và quy hoạch Truyền thông và tham gia Tri thức và thiết kế

• Kiến thức và thiết kế quốc tế cần được 
điều chỉnh phù hợp với bối cảnh địa 
phương.

• Các chuyên gia và nhà thầu địa 
phương có năng lực cần được tham 
gia để giúp tăng cường hiểu biết và 
năng lực của địa phương.

• Thiết kế cần đơn giản để dễ bảo dưỡng.
• Các dự án thí điểm sẽ giúp các bên 

hữu quan và các nhà đầu tư nhận ra và 
trải nghiệm những lợi ích của WSUD.

• Vai trò lãnh đạo chính trị và cam kết 
mạnh mẽ, cũng như sự phối hợp tốt 
giữa các cơ quan liên quan là yếu tố 
không thể thiếu để bảo đảm thành 
công của phương pháp WSUD.

• Việc triển khai WSUD một cách manh 
mún sẽ dẫn tới kết quả kém. Cần thiết 
lập tầm nhìn và mục tiêu rõ ràng ở cấp 
độ toàn thành phố của cách tiếp cận 
thiết kế đô thị nhạy cảm về nước.

• Các giải pháp WSUD là đa chức năng. 
Cần xây dựng một quy hoạch tổng 
thể/ chiến lược toàn diện và tích hợp 
để khai thác những lợi ích về mặt xã 
hội, kinh tế, khí hậu và môi trường.

• Tích hợp các giải pháp thiên nhiên và 
WSUD trong những hướng dẫn và quy 
định về quy hoạch đô thị.



3 1

1 2

Các dự án Quốc tế

4
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1   Suối Cheonggyecheon, Seoul, Hàn Quốc. Con suối dài 11 ki-lô-mét 
được phục hồi giữa thành phố. Lợi ích bao gồm cải thiện giá trị giải trí của 
khu vực và giảm thiểu hiệu ứng đảo nhiệt đô thị.

2   Công viên Văn hóa Thiên Tân, Thiên Tân, Trung Quốc. Lợi ích bao 
gồm cải thiện quản lý nước mưa và giảm các điều kiện nhiệt độ cực đoan.

3   Công viên Tanner Springs Park, Portland, Mỹ. Lợi ích bao gồm bảo vệ 
các đầm thủy sinh đô thị và cải thiện quản lý nước mưa.

4   Công viên Bishan–Ang Mo Kio, Xinh-ga-po. Lợi ích bao gồm bảo vệ hệ 
thống sông ngòi đô thị và nâng cao giá trị giải trí của khu vực.

4

3



Những giải pháp thiên nhiên cho các đô thị ở Việt Nam
Thiết kế đô thị nhạy cảm về nước

Thiết kế đô thị nhạy cảm về nước tích hợp việc quản lý chu trình nước vào trong môi trường xây dựng. Nó có 
thể giúp các thành phố trở nên đáng sống hơn, giảm nguy cơ ngập lụt và chuyển đổi các không gian đô thị thành 
những trung tâm đời sống cộng đồng sôi động. Ấn phẩm này giới thiệu phương pháp Thiết kế đô thị nhạy cảm 
về nước và những lợi ích của nó, thảo luận các ví dụ từ Việt Nam, và nêu bật những bài học trong quá trình triển 
khai. Tài liệu do Ngân hàng Phát triển Châu Á và Quỹ Tín thác Thích ứng biến đổi khí hậu đô thị, phối hợp với 
Công ty tư vấn Ramboll Studio Dreiseitl, ấn hành. 

Ngân hàng Phát triển Châu Á

ADB cam kết đạt tới một khu vực Châu Á và Thái Bình Dương thịnh vượng, đồng đều, thích ứng và bền vững, 
trong khi duy trì nỗ lực xóa nghèo cùng cực. Được thành lập năm 1966, ADB thuộc sở hữu của 68 thành viên, 
trong đó có 49 thành viên trong khu vực. Những công cụ chính của ADB để hỗ trợ các quốc gia thành viên đang 
phát triển là đối thoại chính sách, cho vay, đầu tư cổ phần, bảo lãnh, viện trợ không hoàn lại và hỗ trợ kỹ thuật.

NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á
6 Đại lộ ADB, Thành phố Mandaluyong
1550 Metro Manila. Phi-líp-pin
www.adb.org




