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Tóm tắt: 

Quy hoạch xanh và kiến trúc xanh là hai khái niệm lớn được hiểu và áp dụng trên thế giới. Bài 

viết này, tác giả giới hạn ở chỗ: (1) rút ra những kinh nghiệm về kết hợp giữa Quy hoạch và Kiến 

trúc xanh trong ứng dụng công nghệ xanh trên thế giới. Trong phần này tác giả sẽ chắt lọc một số 

kinh nghiệm của thế giới về quy hoạch xanh và kiến trúc xanh như là phần gợi ra những ý tưởng 

về sự kết hợp có hệ thống và mang tính bền vững. (2) Tác giả tìm hiểu thêm về hiện thực quy 

hoạch và kiến trúc đô thị Đà Nẵng trong sự kết hợp các yếu tố xanh trong quy hoạch và kiến trúc 

ở lĩnh vực tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan. (3) Từ đó, tác giả sẽ đưa ra một số đề xuất 

liên quan đến tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan cho đô thị Đà Nẵng dưới cái nhìn kết hợp 

đa chiều nhưng phải mang tính hệ thống. (4) Cuối cùng là phần kết luận và nhận định về chủ đề 

tác giả đưa ra. 

         Từ khóa : Quy hoạch xanh; Kiến trúc xanh; Công nghệ xanh; Giải pháp; Tổ chức không 

gian kiến trúc cảnh quan. 

Abstract: 

Green planning and green architecture are two important concepts that have been carried out in 

the urbanization of the world. Firstly, the writer draws some core experiences from the 

combination between the green planning and green architecture in the application of green 

technology in the world. This section will inspire some ideas of the systematic and sustainable 

combination. Secondly, the writer investigates Danang’s planning and architecture with the 

combination of the Green factors in spacial architectural organization. Thirdly, the writer puts 

forward some suggestions involved in spacial architectural organization for Danang from the 

multi-direction and systematic perspective. Lastly, the writer summarizes the key ideas of the 

paper and draws out conclusion. 
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