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Tóm tắt: 

 

 

Tổ chức và khai thác hiệu quả các không gian sinh hoạt công cộng tạo nên sự hoàn chỉnh 

cho hệ thống không gian công cộng trong quy hoạch phát triển đô thị, góp phần nâng cao 

chất lượng cuộc sống cho người dân và góp phần gìn giữ tính cộng đồng - một nét bản sắc 

văn hóa đặc trưng của người Việt Nam - cho cư dân đô thị. Tuy nhiên, vấn đề tổ chức các 

không gian sinh hoạt công cộng hiện nay tại các đô thị còn nhiều bất cập, đặc biệt là tại các 

Khu chung cư thuộc các dự án nhà ở xã hội. Bài báo nghiên cứu, đánh giá thực trạng tổ chức 

và khai thác không gian sinh hoạt công cộng của các khu chung cư thuộc các dự án nhà ở xã 

hội tại thành phố Đà Nẵng. Từ đó, đề xuất những định hướng chung cho việc cải tạo các 

không gian này.       
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Abstract 

Effectively creating and exploiting spaces for public activities will make a perfect public 

space system in urban development planning. It contributes to improving the quality for 

residents’ life and conserving the community spirit - a cultural feature of Vietnamese people 

- for urban residents. However, there are inadequacies in creating spaces for public activities 

in urban planning, especially in apartment buildings that belong to Social housing projects. 

In this article, we study and assess the actual situation of creating and exploiting spaces for 

public activities in apartment buildings of Social housing projects in Danang city. Then, we 

propose some general orientations to renovating these spaces.     
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