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BỘ XÂY DỰNG                  ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY              KỲ THI KTHP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 04/6/2019 

                                     Môn: LÝ THUYẾT QUY HOẠCH ĐÔ THỊ 

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                    (Đáp án - thang điểm gồm 2/2 trang) 

 

Câu Nội dung Điểm 

1 

Khái niệm:  

• Quy hoạch xây dựng  đô thị: là một môn  khoa học tổng hợp 

thuộc nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội, nhân văn, địa lý, tự nhiên, kỹ 

thuật và nghệ  thuật… nhằm xác định sự phát triển  hợp  lý của đô 

thị  trong từng giai đoạn và việc định  hướng phát triển lâu dài cho 

đô thị. 

 

 

1,0 

 

 

Đối tượng: 

• Đối tượng của công tác quy hoạch xây dựng đô thị chính là đô  

thị. Đó chính là tổ chức sản xuất, tổ chức đời sống, tổ chức không   

gian kiến trúc, cảnh quan và môi trường  đô thị. 

 

1,0 

 

 

Mục tiêu: 

• Quy hoạch xây dựng đô thị cụ thể hóa chiến lược phát triển kinh 

tế XH của đất nước, cụ thể hóa chiến lược phát triển đô thị quốc gia, 

đảm bảo quá trình đô thị hóa và sự phát triển của đô thị đạt hiệu quả 

cao về kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường. 

 

1,0 

 

 

 

Nội dung tổ chức sản xuất: 

• Quy hoạch xây dựng đô thị cần đảm bào phân bố hợp lý các khu 

vực sản xuất trong đô thị: các khu công nghiệp tập trung, các xí 

nghiệp, các cơ sở thủ công nghiệp và các loại hình sản xuất đặc 

trưng khác. 

• Quy hoạch xây dựng đô thị cần giải quyết tốt mối quan hệ giữa 

hoạt động sản xuất của các khu công nghiệp với bên ngoài và các 

hoạt động khác của các khu chức năng trong  đô thị. 

 

 

1,0 

 

 

1,0 

Tổng điểm câu 1 5,0đ 

2 

• Sơ đồ quy hoạch xây dựng vùng 

• Quy hoạch chung xây dựng đô thị 

• Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị  

• Thiết kế đô thị 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 
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Câu Nội dung Điểm 

Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị 

Khái niệm: 

•  Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị xác định hướng cải tạo, 

xây dựng phát triển đô thị về tổ chức không gian, cơ cấu sử dụng 

đất đô thị, về cơ sở hạ tầng và mối quan hệ bên trong với bên ngoài 

đô thị nhằm tạo nên một môi trường sống thích hợp với các hoạt 

động kinh tế, văn hóa , xã hội của đô thị. 

Nhiệm vụ: 

• Đánh giá thực trạng và nguồn lực phát triển của đô thị, xác định 

thế mạnh và động lực phát triển của đô thị 

• Xác định tính chât quy mô, sơ sở kinh tế - kỹ thuật và các chỉ 

tiêu quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị 

• Định hướng phát triển không gian kiến trúc, môi trường và cơ sở 

hạ tầng 

• Quy hoạch xây dựng đợt đầu 5 – 10 năm 

• Xác lập các căn cứ pháp lý để quản lý xây dựng đô thị. 

 

 

 

0,75 

 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,25 

 

0,25 

0,25 

Đồ án thiết kế đô thị 

Khái niệm: 

• Thiết kế đô thị bản chất là thiết kế không gian kiến trúc đô thị: bố 

cục không gian, tạo cảnh quan và trang trí không gian 

Nhiệm vụ: 

• Nâng cao chất lượng môi trường đô thị và tiêu chuần cuộc sống 

trước sự phát triển của khoa học kỹ thuật, kinh tế kèm theo đô thị 

hóa 

• Tạo ra sự gắn kết chặt chẽ giữa các lĩnh vực chuyên môn: quy 

hoạch đô thị, kiến trúc công trình, kiến trúc cảnh quan và cả kĩ thuật 

kết cấu hạ tầng 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

Tổng điểm câu 2 5,0đ 

 


