
NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT KHUNG THIẾT KẾ ĐÔ THỊ CHO  

TUYẾN ĐƯỜNG TÔN ĐỨC THẮNG THÀNH PHỐ BUÔN MÊ THUỘT 

RESEARCHING AND PROPOSING AN URBAN DESIGN FRAMEWORK FOR 
TON DUC THANG ROUTE IN BUON ME THUOT CITY 

 Tác giả: Ngô Minh Công, Ngô Thị Mỵ 
 

   Viện Quy hoạch miền Nam; minhcongkts@gmail.com 

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng 

 

Tóm tắt: 
 

Tuyến đường Tôn Đức Thắng là tuyến giao thông kết nối không gian các khu chức năng quan 
trọng của thành phố Buôn Mê Thuột. Theo quy hoạch sẽ có nhiều công trình xây dựng mới và phát 
triển nhanh dọc hai bên tuyến. Để  thuận tiện nghiên cứu, đoạn tuyến được chia làm 3 đoạn gồm 
tuyến cũ, tuyến chuyển tiếp (cũ và mới) và tuyến phố mới. Nội dung đề xuất khung thiết kế đô thị 
tổng thể toàn tuyến được nghiên cứu dựa trên cơ sở pháp lý, chức năng và mục tiêu đề ra của tuyến 
phù hợp với qui hoạch chung xây dựng thành phố Buôn Mê Thuột đến năm 2025; và tập trung vào 
5 nội dung chính: Công trình điểm nhấn; Liên kết và giao thông; Không gian cảnh quan và không 
gian mở; Chức năng sử dụng đất và các công trình – các hoạt động đô thị; Hạ tầng kỹ thuật và các  
tiện ích đô thị.  
 

           Từ khóa: Qui hoạch; Thiết kế đô thị; Giao thông; Tuyến đường; Công trình xây dựng; 
Không gian.  
 

 
Abstract:  
 

Ton Duc Thang street is a traffic route that connects the space of the important functional 
areas in the city of Buon Ma Thuot. According to city planning, there will be more 
constructions which are increasingly  built  and  developed  along  the  street.  To  make  the 
investigation  feasible,  the  route  is  divided  into  three  segments including the old, new and 
transitional one (between the old and new one). The content of proposing the urban design 
framework for the entire route studied is based on legal foundation, function and the proposed 
objective suitable for urbanism of building the city of Buon Ma  Thuot  by  2025.  This  
content  centers  on  the  five  main  points including  highlight  buildings;  connection  and  
transportation; landscape  space  and  open  space;  use  function  of  land  and construction – 
urban activities; infrastructure and comforts of city.           
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