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1. BỐI CẢNH CỦA SỰ PHÁT TRIỂN 

1.1. Bối cảnh toàn cầu 

Chính sách Trung Quốc + 1 đã được nhiều nhà đầu tư đề cập đến khi 

nền kinh tế Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 trên thế giới, đồng 

nghĩa với việc Trung Quốc mất dần đi những lợi thế thu hút đầu tư của các 

doanh nghiệp phương Tây và Hoa Kz (cụ thể lợi thế như lao động rẻ, nhiều 

chính sách khuyến khích đầu tư,…). Tới đầu năm 2020, dưới tác động kép từ 

cuộc chiến thương mại Hoa Kz - Trung Quốc và đại dịch Covid-19 bùng phát, 

xu hướng dịch chuyển vốn FDI ra khỏi Trung Quốc sang các nước Đông Nam 

Á, trong đó có Việt Nam, ngày càng được thể hiện rõ và đang được đẩy 

nhanh.  

Việc đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu trong các tháng đầu năm 2020 

đã khiến nhiều quốc gia nhận thấy sự cấp bách của việc đa dạng hóa danh 

mục sản xuất, không chỉ tập trung tại Trung Quốc. Đà dịch chuyển này có thể 

gia tăng do chính sách từ các cường quốc. Cuối tháng 4 năm 2020, Nhật 

Bản tuyên bố dành hơn 240 tỷ yên (khoảng 2,2 tỷ USD) để hỗ trợ công ty 

Nhật chuyển nhà máy từ Trung Quốc về nước hoặc đa dạng hóa sản xuất 

sang Đông Nam Á. Theo Reuters, Hoa Kz cũng muốn lập quỹ 25 tỷ USD hỗ 

trợ công ty chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc. 

https://zingnews.vn/tieu-diem/nhat-ban.html
https://zingnews.vn/tieu-diem/nhat-ban.html
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2.1. Bối cảnh Việt Nam 

 Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 22/3/2018 đã đặt ra 

mục tiêu phát triển của Việt Nam là: “Đến năm 2030, Việt Nam hoàn thành 

mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá, cơ bản trở thành nước công nghiệp 

theo hướng hiện đại; thuộc nhóm ba nước dẫn đầu khu vực ASEAN về công 

nghiệp, trong đó một số ngành công nghiệp có sức cạnh tranh quốc tế và 

tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam 

trở thành nước công nghiệp phát triển hiện đại.” Như vậy, tính đến thời 

điểm năm 2020, Việt Nam chỉ còn 10 năm nữa để hoàn thành mục tiêu 

chiến lược này. 

Tháng 3/2018, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình 

Dương (CPTPP)1 đã được ký kết và mở ra cơ hội đầu tư mới cho Việt Nam 

với hy vọng giúp GDP Việt Nam tăng trưởng thêm 1,32% vào năm 2035. 

Tháng 3/2020, Hiệp định EVFTA2 về thương mại tự do thế hệ mới giữa 

Việt Nam và Liên minh châu Âu đã được Nghị viện châu Âu phê chuẩn với kz 

vọng tăng 20% kim ngạch xuất khẩu giữa Việt Nam và EU kể từ năm 2021. 

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 có những tác động bất lợi lớn đến 

nền kinh tế toàn cầu, hai Hiệp định này có { nghĩa quan trọng khi: 

- Mở ra cơ hội cho Việt Nam tiếp cận các chuỗi cung ứng mới thay thế 

cho các chuỗi cung ứng truyền thống vốn đang bị đứt đoạn hoặc đình 

trệ do dịch Covid-19; 

                                                           
1
 Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Comprehensive and 

Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership - CPTPP) là một Hiệp định về nguyên tắc 

thương mại giữa Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, 

Peru, Singapore và Việt Nam, được các bên ký kết vào tháng 3/2018, Việt Nam phê chuẩn vào 

tháng 11/2018 và có hiệu lực từ tháng 12/2018. 
2
 Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (European-Vietnam Free 

Trade Agreement-EVFTA) là một HIệp định toàn diện, chất lượng cao, cân bằng về lợi ích cho 

cả Việt Nam và EU, đồng thời phù hợp với các quy định của Tổ chức Thương mại thế giới 

(WTO), đã được Nghị viện Châu Âu phê chuẩn vào tháng 3/2020. 

- Mở ra cơ hội tốt để Việt Nam lấp đầy chỗ trống trong các chuỗi cung 

ứng khu vực và toàn cầu do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.  

Bên cạnh đó, với thành công trong việc kiểm soát dịch Covid-19, Việt 

Nam  được xem là một điểm đến đầy hứa hẹn, an toàn và hấp dẫn khi làn 

sóng dịch chuyển nhà máy khỏi Trung Quốc bắt đầu. Theo Cục Đầu tư nước 

ngoài, thu hút FDI của Việt Nam cho thấy những tín hiệu khá lạc quan khi 

tăng dần trở lại vào cuối năm 2020 và tạo đà cho năm 2021 do đón đầu 

dòng vốn tái định vị sản xuất của các công ty đa quốc gia. Nhiều tập đoàn 

lớn trên thế giới đang chuẩn bị kế hoạch đầu tư tại Việt Nam nhờ sự hấp 

dẫn của môi trường và chính sách đầu tư của Việt Nam. Trước tình hình đó, 

ngày 22/5/2020, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

đã đồng ý thành lập tổ công tác đặc biệt để xúc tiến đầu tư, thu hút làn sóng 

dịch chuyển FDI. Đây là các tiền đề quan trọng để Việt Nam bứt phá ngay 

sau đại dịch Covid-19. 
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3.1. Thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam 

Sau khi Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được ban hành năm 

1987, mô hình sản xuất tập trung theo kiểu các nước phát triển đã lần đầu 

tiên được áp dụng ở Việt Nam vào năm 1991 khi Khu chế xuất Tân Thuận (TP 

Hồ Chí Minh) được thành lập. Mô hình này nhanh chóng được phát triển 

rộng khắp Việt Nam dưới tên gọi khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX), 

khu công nghệ cao (KCNC)3, đem lại những lợi ích đáng ghi nhận về thu hút 

vốn đầu tư, chuyển đổi cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, phát triển sản 

xuất, tạo công ăn việc làm cho người lao động,..  

Theo thống kể của Vụ Quản lý các Khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 

tính đến tháng 11/2019, cả nước có 335 KCN được thành lập với tổng diện 

tích 96.500 ha. Trong đó, 256 KCN đã hoạt động với tỷ lệ lấp đầy lên đến 

75%; 79 KCN đang xây dựng, đền bù giải phóng mặt bằng, đảm bảo nguồn 

cung trong tương lai. Bên cạnh đó, các cụm công nghiệp (CCN) địa phương 

cũng được phát triển mạnh mẽ, bổ sung thêm cho nhu cầu đất sản xuất. 

Tuy nhiên, để thực hiện được mục tiêu công nghiệp hóa đặt ra trong 

vòng 10 năm tới, Việt Nam chắc chắn cần có bước đột phá về mô hình 

phát triển KCN - hạt nhân của quá trình công nghiệp hóa - để có thể đem 

lại các giá trị kinh tế-xã hội và môi trường hiệu quả mạnh mẽ hơn nữa. 

Từ năm 2018, thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam đã có 

những dấu hiệu khởi sắc mới khi Chính phủ ban hành Nghị định số 

                                                           
3
 Các quy định về KCN, KCX, KCNC từ 1991 đến 5/2020 gồm:  

- Nghị định số 322/HĐBT ngày 18/10/1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về ban 

hành Quy chế KCX; 

- Nghị định số 192/CP ngày 28/12/1994 của Chính phủ về ban hành Quy chế KCN; 

- Nghị định số 36/CP ngày 24/4/2007 của Chính phủ về ban hành Quy chế KCN, KCX, KCNC; 

- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ về ban hành Quy định về KCN, 

KCX và khu kinh tế. 

- Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/1008 của Chính phủ về ban hành Quyđịnh về quản 

lý  KCN và khu kinh tế. 

82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 Quy định về quản lý  KCN và KKT, trong đó: 

- Bổ sung thêm các mô hình KCN mới như KCN sinh thái, KCN - đô thị - 

dịch vụ, KCN hỗ trợ. Đặc biệt việc cho phép quy hoạch và phát triển 

KCN - đô thị - dịch vụ đã mở ra một hướng đi để giải quyết cho vấn đề 

thu hút lao động và giải quyết nhu cầu lao động tại các KCN. 

- Điều chỉnh điều kiện bổ sung KCN mới, KCN mở rộng vào quy hoạch 

phát triển KCN, trong đó bổ sung thêm 02 trường hợp đặc thù cho 

phép không áp dụng điều kiện tỷ lệ lấp đầy 60%, gồm trường hợp 

điều chỉnh, thay đổi vị trí quy hoạch KCN đã nằm trong quy hoạch 

phát triển KCN nhưng không làm tăng diện tích KCN đó; và trường 

hợp điều chỉnh quy hoạch phát triển KCN trên địa bàn nhưng không 

làm tăng tổng diện tích đất quy hoạch KCN của địa phương đã được 

Chính phủ phê duyệt. 

- Bổ sung các nguyên tắc mới về phân cấp, ủy quyền thực hiện chức 

năng nhiệm vụ chuyên ngành cho Ban Quản lý KCN; bổ sung ưu đãi 

đầu tư đối với KCN; bổ sung thêm các phương thức huy động các 

nguồn vốn đầu tư hạ tầng KCN,... 

Bên cạnh đó, các xu hướng phát triển nhà xưởng xây dựng sẵn cho 

thuê, nhà xưởng xây theo yêu cầu và chuyển nhượng đất công nghiệp đã 

được hình thành rõ nét góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản công 

nghiệp ở Việt Nam. 

Theo dự báo của các chuyên gia, hậu Covid-19 chính là thời điểm vàng 

cho làm sóng dịch chuyển FDI vào Việt Nam mà đầu tiên là làn sóng FDI cho 

chuỗi sản xuất vào các nhà máy và KCN. Thị trường bất động sản công 

nghiệp ở Việt Nam đang đứng trước những thách thức và cơ hội mới, đòi 

hỏi các mô hình phát triển mới tiên tiến, đáp ứng được những nhà đầu tư 

lớn từ các nước phát triển như EU và Hoa Kz, đáp ứng mục tiêu phát triển 

đất nước là “cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” vào 

năm 2030.  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-29-2008-nd-cp-khu-cong-nghiep-khu-che-xuat-khu-kinh-te-64162.aspx
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2. BUSINESS PARK VÀ CÁC KCN THẾ HỆ MỚI 

2.1. Khái niệm 

Trên thế giới, Business Park là tên gọi chung của các Khu công nghiệp - 

Industrial Park, Khu chế xuất - Exporting Zone, Khu công nghệ cao - Hi-tech 

Park hay Technology Park, Khu nghiên cứu khoa học - Science Park hay 

Research Park, Khu văn phòng - Office Park, Khu thương mại - Business Park 

và các khu chức năng tương tự khác như Warehouse/Distribution Park, 

Logistics Park, Incubator Park hay Corporate Park.    

Dưới bất kz tên gọi nào, Business Park luôn là sự kết hợp giữa hai khái 

niệm (1) công viên - park và (2) thương mại - business. Công viên - park là 

một khu vực được sử dụng cho các mục đích nghỉ ngơi, thể thao và giải trí. 

Khu kinh doanh thương mại - business là khu vực được quy hoạch và thiết 

kế theo kiểu các nhóm văn phòng làm việc và sản xuất hiện đại, nhằm phục 

vụ cho việc kinh doanh, thương mại, trao đổi và hợp tác, thường liên quan 

đến các sản phẩm có tính khoa học và công nghệ. Sự hình thành phát triển 

các Business Park đến nay chỉ ra rằng phép cộng trong khái niệm trên là sự 

giải quyết thỏa đáng một tổng thể thống nhất giữa ba yếu tố hoạt động cơ 

bản của con người: sống, làm việc và nghỉ ngơi. 

Ngày nay, Business Park được hiểu là một “cộng đồng phát triển” 

mang tính đặc thù, có một cấu trúc tổng thể hợp nhất theo dạng “công 

viên”, bao gồm các công trình liên hoàn đa chức năng nhằm phục vụ các nhu 

cầu sử dụng khác nhau từ sản xuất công nghiệp tới không gian công sở, 

thương mại, dịch vụ, … và các công trình chức năng khác nhằm phục vụ nhu 

cầu của những người làm việc tại đây.  

 

 

 

 

 

Business Park - Một cấu trúc tổng thể hợp nhất 

2.2. Các thế hệ 

Business Park ngày nay là kết quả của cả một quá trình quy hoạch và 

phát triển lâu dài từ những khu vực tập trung công nghiệp và văn phòng làm 

việc đầu tiên của thế kỷ XX. Dựa trên quy mô, tính chất và đặc trưng phát 

triển, các Business Park đến nay được chia làm bốn thế hệ: 

Thế hệ thứ nhất: Những người khởi xướng; 

Thế hệ thứ hai: Làm việc và cộng đồng; 

Thế hệ thứ ba: Các “khu đô thị” mới; 

Thế hệ thứ tư: Các “đô thị” mới. 
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Business Park thế hệ thứ nhất 

Business Park thế hệ thứ nhất bắt nguồn từ kiểu xây dựng thường 

được gọi là KCN (nằm ven đô thị, gồm từng nhóm các công trình công 

nghiệp hay kho tàng). Các khu đất được chia lô, bán hoặc cho thuê cùng giấy 

phép xây dựng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ đáp ứng. Các khu vực 

này thường có chất lượng quy hoạch, kiến trúc thấp, hầu như không có cảnh 

quan vì mật độ xây dựng cao và thiếu sức sống vào ban đêm. Mô hình này 

vẫn đang được xây dựng, đặc biệt là ở các nước đang phát triển, để phục vụ 

các hoạt động công nghiệp. Mặc dù các tiêu chuẩn về quy hoạch, kiến trúc 

cũng như môi trường được không ngừng nâng cao, song các Business Park 

thế hệ thứ nhất chỉ đơn thuần là công việc xây dựng cơ sở hạ tầng, phân 

chia lô đất, tạo cảnh quan cho các khoảng trống còn lại và “bán” chúng.  

Phần lớn các KCN của Việt Nam hiện nay với mật độ xây dựng cao và 

phát triển đơn chức năng, đều thuộc Business Park thế hệ thứ nhất. 

 

 

Business Park thế hệ thứ hai 

Business Park thế hệ thứ hai là nỗ lực giải quyết sự thiếu hụt cảnh 

quan, cây xanh và sức sống của thế hệ thứ nhất, kết hợp với chất lượng nổi 

bật của cuộc sống “cộng đồng” qua việc bố trí thêm các chức năng thương 

mại, dịch vụ. Với quan điểm quy hoạch, kiến trúc đẹp sẽ dẫn đến thành công 

trong công việc, các công trình trong Business Park thế hệ thứ hai được tổ 

hợp theo hình thức tổ chức không gian đô thị: các công trình được bố trí 

quây quanh một khoảng không gian mở như quảng trường, đại lộ, hồ nước 

và khoảng cây xanh len lỏi giữa các công trình. Các Business Park thế hệ thứ 

hai thường lấy đầy các khoảng trống ven đô còn lại, tiếp thêm sức sống cho 

các khu vực ngoại ô và xóa đi ảnh hưởng xấu về cảnh quan của các KCN. 

Tại Việt Nam hiện nay, Business Park thế hệ thứ hai đang được nghiên 

cứu phát triển với các mô hình KCN xanh, KCN sạch, KCN sinh thái. 

 

Business Park thế hệ thứ nhất: Khu Callendar, Falkirk, Vương quốc Anh 

 
 

 
Business Park thế hệ thứ hai: Khu Irvine, California, Hoa Kz 
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Business Park thế hệ thứ ba 

Business Park thế hệ thứ ba được phân biệt với các thế hệ trước ở ba 

yếu tố: quy mô, vị trí và mật độ. Đất đai quy mô lớn (80-200ha) với giá cả 

thấp chỉ có thể có ở các vùng ngoại ô ven các tuyến đường cao tốc, gần sây 

bay. Do giá đất thấp, mật độ xây dựng có thể giảm xuống 25-30% và khi đó, 

khái niệm công viên sẽ lớn hơn khái niệm công việc rất nhiều. Các Business 

Park này thường được quy hoạch và thiết kế theo nguyên tắc của một khu 

đô thị mới (đô thị mà trước đây coi các Business Park thế hệ thứ nhất là một 

thành phần của nó). Các công trình công cộng được hợp thành một địa điểm 

nổi bật hay một trung tâm khu đô thị nhỏ phục vụ các đơn vị phát triển. Các 

đơn vị phát triển này với mật độ và kích thước lô đất khác nhau tạo ra sự đa 

dạng cho mọi đối tượng sử dụng trong  Business Park. Do có quy mô lớn, các 

Business Park thế hệ thứ ba có thể bao gồm cả khu vực tư nhân (nhà ở) và 

công cộng trong khi vẫn tạo điều kiện cho việc sản xuất, kinh doanh hiện đại.  

 

 

Business Park thế hệ thứ tư  

Các văn phòng làm việc, các công trình phục vụ nghiên cứu, công nghệ 

hay sản xuất quy mô lớn đều cần đến rất nhiều đất đai, chuyên gia và lao 

động tại chỗ. Kết quả là Business Park thế hệ thứ tư ra đời, một khu vực 

phát triển toàn diện bao gồm khu sản xuất, khu văn phòng, khu thương mại 

và nhà ở, cửa hàng, trường học, khu giải trí,… Các Business Park thế hệ này 

được phát triển như một thực thể độc lập, một đô thị nhỏ mới hay thậm chí 

một đô thị vệ tinh hiện đại mới với ranh giới xác định. Chúng có thể trở 

thành các địa điểm nổi bật, có giá trị và quan trọng của khu vực. 

Ở Việt Nam, các Business Park thế hệ thứ ba và thứ tư mới được biết 

đến trong một số dự án như Khu công nghệ cao TP Hồ Chí Minh hay khu 

công nghệ cao Hòa Lạc.  

 

Business Park thế hệ thứ ba: Khu Stockley Park, Harlington, Vương quốc Anh 

 

 

 
Business Park thế hệ thứ tư: Khu Marina Village, California, Hoa Kz 
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Các thế hệ Business Park 

2.3. Chìa khóa thành công 

Kinh nghiệm phát triển các Business Park trên thế giới cho thấy chìa 

khóa dẫn đến sự thành công của các Business Park gồm các yếu tố sau: 

- Quy hoạch phát triển hướng tới cộng đồng. 

- Quy hoạch phát triển mang tính linh hoạt cao. 

- Quy hoạch, thiết kế cảnh quan và các không gian công cộng hấp dẫn. 

- Thiết kế các công trình mang tính linh hoạt cao. 

- Hệ thống các công trình công cộng và dịch vụ hoàn hảo. 

- Hệ thống các bãi đỗ xe thích hợp. 

- Hệ thống giao thông hiệu quả. 

- Hệ thống cung cấp đảm bảo kỹ thuật đầy đủ và hiệu quả. 

- Giá cả hợp lý. 
 

 

Birmingham Business Park (Anh) - Biểu tượng của sự thành công 
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2.4. Các lợi ích 

Lợi ích cho các doanh nghiệp  

Business Park cung cấp không gian và môi trường làm việc chất lượng 

cao phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của các doanh nghiệp.  

Với các giải pháp dịch vụ toàn diện, mức độ an ninh cao, hệ thống 

công trình và cảnh quan đẹp bao quanh, Business Park sẽ tạo ra một ấn 

tượng, một cách nhìn hoàn toàn mới về các doanh nghiệp và người lao động 

trong đó.  

Các doanh nghiệp có thể giảm được các chi phí đầu tư từ hệ thống 

công trình công cộng đầy đủ trong Business Park, được hưởng lợi từ những 

ưu đãi về thuế, tài chính hay chính sách phát triển của Chính phủ.  

Với các dịch vụ hỗ trợ trong Business Park, các doanh nghiệp có thể có 

các ưu thế cạnh tranh bằng sự tiếp cận tốt nhất với thị trường, các nguồn 

thông tin, nguồn lao động, các nghiên cứu khoa học công nghệ mới nhất và 

hạn chế các rủi ro của doanh nghiệp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lợí ích cho môi trường và xã hội 

Song song với lợi ích cho doanh nghiệp, Business Park luôn đem lại các 

lợi ích to lớn cho sự phát triển kinh tế xã hội và môi trường toàn khu vực. 

Business Park là động lực phát triển kinh tế xã hội toàn khu vực: Cung 

cấp việc làm và đào tạo người lao động; thúc đẩy quá trình đô thị hóa; thúc 

đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp bên trong cũng như các doanh 

nghiệp bên ngoài Business Park; thúc đẩy sự phát triển của các ngành 

thương mại và dịch vụ liên quan khác.  

Business Park cung cấp một không gian cảnh quan và môi trường làm 

việc chất lượng cao cho khu vực trên nguyên tắc bảo vệ môi trường, bảo vệ 

các nguồn tài nguyên và duy trì hệ sinh thái. 

Business Park cung cấp các công trình công cộng và dịch vụ không chỉ 

sử dụng cho các thành viên trong khu mà nhằm mục đích sử dụng chung cho 

toàn thể cộng đồng., đồng thời tìm kiếm sự hòa nhập với cộng đồng để cùng 

nhau phát triển. 

  Business Park - Mội lợi ích tổng thể kinh tế-xã hội-môi trường 
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3. CÁC DẠNG BUSINESS PARK VÀ KCN THẾ HỆ MỚI 

3.1. Các khu công nghiệp thế hệ mới 

3.1.1. Hệ khung đánh giá và sự khác biệt cơ bản 

Trong quá trình công nghiệp hóa, các thế hệ KCN được đánh giá dựa 

trên các hệ khung cốt lõi sau: 

1) Hệ khung Văn hóa:  

KCN thế hệ cũ phần lớn là đơn chức năng (chỉ có sản xuất) chủ yếu tạo 

dựng nên lối sống lao động (sống và làm việc).  

KCN thế hệ mới đa chức năng (sản xuất, dịch vụ công cộng, ở,…) hình 

thành lối sống công nghiệp mới (sống, làm việc và nghỉ ngơi đồng bộ), cơ sở 

vật chất và đời sống văn hóa, tinh thần của người lao động được đề cao. 

2) Hệ khung Con người:  

KCN thế hệ cũ chủ yếu tiếp nhận người lao động trình độ thấp và 

trung bình, làm thuê là chủ yếu.  

KCN thế hệ mới đem con người vào trong một môi trường tri thức và 

công nghệ mới, có trình độ lao động cao và làm chủ bản thân. 

3) Hệ khung Hội nhập:  

KCN thế hệ cũ chủ yếu phục vụ các doanh nghiệp châu Á, gần Việt 

Nam và vẫn mang bản sắc châu Á.  

KCN thế hệ mới sẽ đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế của EU và Mỹ, đưa 

Việt Nam hội nhập với sự phát triển chung của thế giới, tiếp cận các mô hình 

phát triển tiên tiến của thế giới. 

 

 

 

 

 

 

 

 
4) Hệ khung Công nghệ:  

KCN thế hệ cũ chủ yếu là nhập khẩu công nghệ và bán sức lao động. 

KCN thế hệ mới là nơi chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, để 

Việt Nam dần làm chủ công nghệ và nghiên cứu hình thành các công nghệ 

nguồn của Việt Nam. 

5) Hệ khung Kết cấu hạ tầng:   

KCN thế hệ cũ chủ yếu đáp ứng kết cấu hạ tầng cơ bản như giao 

thông, vận tải, cấp điện, cấp thoát nước, xử l{ môi trường,..  

KCN thế hệ mới có một hệ kết cấu hạ tầng phát triển như logistic, 

chuyển đổi số, trung tâm cơ sở dữ liệu công nghệ, chuỗi cung ứng,... 

6) Hệ khung Thể chế:  

KCN thế hệ cũ đang được nhìn nhận như một bộ phận biệt lập của đô 

thị (hàng rào ranh giới, không dân cư,…).  

KCN thế hệ mới có thể được coi là một bộ phận hữu cơ của đô thị, có 

tương tác hai chiều với các chức năng khác của đô thị (nhà ở, dịch vụ công 

cộng, cây xanh mặt nước, hạ tầng kỹ thuật,..) và trở thành một yếu tố tạo thị 

thực sự cho sự phát triển của các đô thị mới. 

Có thể nói, sáu hệ khung này trong tương lai sẽ hình thành một thước 

đo mới về sự phát triển của các địa phương thông qua các KCN thế hệ mới. 



10 
Các Khu công nghiệp thế hệ mới - Mô hình tất yếu cho bất động sản công nghiệp Việt Nam  

 

  

Khu Aztec West Business Park, Bristol, Vương quốc Anh 
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3.1.2. KCN sạch / xanh 

Khu công nghiệp sạch (KCNS) hay Khu công nghiệp xanh (KCNX) là KCN 

trong đó có các doanh nghiệp trong KCN tham gia vào hoạt động sản xuất 

sạch hơn và sử dụng hiệu quả tài nguyên nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, 

môi trường, xã hội của các doanh nghiệp. 

Đặc trưng cơ bản: 

- Mật độ xây dựng trung bình và thấp: Tối đa 50% (cho các lô đất dưới 

5.000m2). 

- Tỷ lệ cây xanh và không gian mở cao: Tối thiểu 15%. Tốt nhất 25-30%. 

- Hệ thống công trình công cộng: Đảm bảo đầy đủ cho nhu cầu chung 

(trung tâm dịch vụ, cửa hàng, câu lạc bộ, khu thể thao, giới thiệu việc 

làm và đào tạo nghề, ngân hàng,…). 

- Hệ thống kết cấu hạ tầng KCN: Sử dụng các công nghệ thân thiện môi 

trường và xử lý triệt để được các chất thải trong KCN. 

- Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp: Tham gia vào hoạt động sản xuất 

sạch hơn và sử dụng hiệu quả tài nguyên. 

Mô hình KCN này rất phù hợp với sự phát triển trong giai đoạn mới 

của Việt Nam hiện nay. 

I-Park@Indahpura, Malaysia 
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3.1.3. KCN sinh thái 

Khu công nghiệp sinh thái (KCNST) là KCN trong đó có các doanh 

nghiệp trong KCN tham gia vào hoạt động sản xuất sạch hơn và sử dụng hiệu 

quả tài nguyên, có sự liên kết, hợp tác trong sản xuất để thực hiện hoạt 

động cộng sinh công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, môi trường, xã 

hội của các doanh nghiệp. (Điều 2, Nghị định 82/2018/NĐ-CP) 

Đặc trưng cơ bản: 

- Mật độ xây dựng trung bình và thấp: Tối đa 50% (cho các lô đất dưới 

5.000m2). 

- Tỷ lệ cây xanh và không gian mở cao: Tối thiểu 15%. Tốt nhất 25-30%. 

- Hệ thống công trình công cộng: Đảm bảo đầy đủ cho nhu cầu chung 

(trung tâm dịch vụ, cửa hàng, câu lạc bộ, khu thể thao, giới thiệu việc 

làm và đào tạo nghề, ngân hàng,…). 

- Hệ thống kết cấu hạ tầng KCN: Sử dụng các công nghệ thân thiện môi 

trường và xử lý triệt để được các chất thải trong KCN. 

- Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp: Tham gia vào hoạt động sản xuất 

sạch hơn và sử dụng hiệu quả tài nguyên. 

- Có hệ cộng sinh công nghiệp giữa các doanh nghiệp sản xuất công 

nghiệp hay xử lý chất thải trong KCN. 

- Có hệ cộng sinh công nghiệp giữa các doanh nghiệp sản xuất công 

nghiệp hay xử lý chất thải bên trong và bên ngoài KCN. 

Mô hình KCN này có yêu cầu về tổ chức và liên kết mức độ cao, phù 

hợp với sự phát triển của những tập đoàn lớn với nhiều doanh nghiệp con 

trong cùng một chuỗi cung ứng và sản xuất. Chỉ một mối liên kết bị gián 

đoạn là toàn bộ sự vận hành của chuỗi bị ảnh hưởng theo. 

Theo các chuyên gia, quy định hiện nay về Tiêu chí xác định KCNST 

(Điều 42, Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 Quy định về quản lý 

KCN và KKT) được xem là chưa đủ để hình thành một KCNST thực sự, cụ thể: 

- Tối thiểu 20% doanh nghiệp trong khu công nghiệp áp dụng các giải 

pháp sử dụng hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn, đổi mới, cải 

tiến phương pháp quản lý và công nghệ sản xuất để giảm chất thải, 

chất gây ô nhiễm, tái sử dụng chất thải và phế liệu. 

- Thực hiện ít nhất 01 liên kết cộng sinh công nghiệp và ít nhất 10% 

tổng số doanh nghiệp trong khu công nghiệp có kế hoạch tham gia các 

liên kết cộng sinh công nghiệp. 

Theo Tổ chức hợp tác phát triển Đức GIZ, KCNST được đánh giá dựa 

trên các tiêu chí về: 1) Sử dụng năng lượng hiệu quả và năng lượng tái tạo; 

2) Các dòng vật liệu, trao đổi cộng sinh, bảo toàn tài nguyên thiên nhiên; 3) 

Đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường; 4) Quản l{ nước thải và các chất thải 

không thể tái sử dụng; 5) Quản lý chất thải độc hại; 6) Cải thiện hoạt động 

của các doanh nghiệp; 7) Quản lý bất động sản hiệu quả. 
 

 

Các nguyên tắc cơ bản của KCNST theo Tổ chức hợp tác phát triển Đức GIZ  
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3.1.4. KCN - đô thị - dịch vụ   

Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ gồm các khu chức năng: KCN là khu 

chức năng chính; khu đô thị - dịch vụ có chức năng hỗ trợ, cung cấp các dịch 

vụ tiện ích xã hội cho KCN (có thể bao gồm các phân khu chức năng như: 

Nhà ở, bệnh viện, trường học, trung tâm nghiên cứu và phát triển, trung 

tâm ươm tạo doanh nghiệp và một số hạng mục công trình kinh tế - xã hội 

khác cần thiết cho sự phát triển đồng bộ, bền vững của khu), được đầu tư 

xây dựng để đảm bảo sự phát triển hiệu quả, bền vững về kinh tế, xã hội, 

môi trường của KCN. Quy mô diện tích khu đô thị - dịch vụ tối đa không vượt 

quá một phần ba (1/3) quy mô diện tích KCN. (Điều 2, Nghị định 

82/2018/NĐ-CP) 

Để phát triển đồng bộ KCN và khu đô thị - dịch vụ ngay cạnh nhau thì 

trước tiên KCN phải là một KCN sạch /xanh (để đảm bảo giảm thiểu tác động 

môi trường tới khu đô thị - dịch vụ) với các đặc trưng cơ bản sau: 

- Mật độ xây dựng trung bình và thấp: Tối đa 50% (cho các lô đất dưới 

5.000m2). 

- Tỷ lệ cây xanh và không gian mở cao: Tối thiểu 15%. Tốt nhất 25-30%. 

Có thể sử dụng chung cho khu đô thị - dịch vụ. 

- Hệ thống công trình công cộng: Đảm bảo đầy đủ cho nhu cầu chung 

(trung tâm dịch vụ, cửa hàng, câu lạc bộ, khu thể thao, ngân hàng,…) 

và có thể sử dụng chung cho khu đô thị - dịch vụ. 

- Hệ thống kết cấu hạ tầng KCN: Sử dụng các công nghệ thân thiện môi 

trường và xử lý triệt để được các chất thải trong KCN cũng như xử lý 

cho khu đô thị - dịch vụ. 

- Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp: Tham gia vào hoạt động sản xuất 

sạch hơn và sử dụng hiệu quả tài nguyên. 

Đặc trưng cơ bản đối với khu đô thị - dịch vụ: 

- Mật độ xây dựng, chiều cao tầng: Gia tăng để đảm bảo hiệu quả sử 

dụng đất theo kiểu đô thị “nén”. 

 

KCN Yingde, Quảng Đông, Trung Quốc 

- Nhà ở: Ưu tiên phát triển các loại hình nhà ở cho công nhân, đảm bảo 

sinh kế, môi trường và cộng đồng bền vững. 

- Các công trình hạ tầng xã hội cơ bản (như nhà trẻ, trường học, trạm 

xá, chợ,…): Quy hoạch bố trí đầy đủ và được xây dựng đồng bộ, hình 

thành điểm nhấn không gian cho khu đô thị - dịch vụ. 

- Các công trình hạ tầng xã hội phát triển (như trung tâm nghiên cứu và 

phát triển, trung tâm ươm tạo doanh nghiệp,…): Tùy điều kiện phát 

triển kinh tế-xã hội và thu hút đầu tư của khu vực mà nghiên cứu bố 

trí với trọng tâm là phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ 

(KHCN),  tài chính thương mại và chuyển giao KHCN. Hình thành điểm 

nhấn không gian và hoạt động kinh tế, KHCN cho khu toàn khu vực. 

- Hệ thống kết cấu hạ tầng: Sử dụng các công nghệ thân thiện môi 

trường và kết nối, kết hợp với hệ thống kết cấu hạ tầng trong KCN. 

Mô hình KCN này rất phù hợp với sự phát triển của Việt Nam hiện 

nay, mở ra bước phát triển mới cho các Business Park / KCN thế hệ thứ hai 

và thứ ba tại Việt Nam, đảm bảo được một tổng thể phát triển đồng bộ các 

lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường. 
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3.1.5. KCN thông minh 

KCN thông minh là KCN trong đó có các doanh nghiệp trong KCN sử 

dụng các công nghệ thông minh tiên tiến, có sự liên kết, hợp tác trong sản 

xuất và quản lý nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, môi trường, xã hội của các 

doanh nghiệp.  

Đặc trưng cơ bản: 

- Mật độ xây dựng trung bình: Tối đa 60% (cho các lô đất dưới 

5.000m2). 

- Tỷ lệ cây xanh và không gian mở trung bình: Tối thiểu 15%. Tốt nhất 

20-25%. 

- Hệ thống công trình công cộng: Đảm bảo nhu cầu của nguồn nhân lực 

cao cấp. 

- Hệ thống kết cấu hạ tầng KCN: Sử dụng các công nghệ thân thiện môi 

trường và xử lý triệt để được các chất thải trong KCN. 

- Quản lý và vận hành KCN: Có hệ thống quản lý và vận hành thông 

minh trên nền tảng công nghệ 4.0 (trí tuệ nhân tạo AI, internet vạn 

vật IoT, cơ sở dữ liệu lớn Big Data,…), tự động hóa và liên kết ở tất cả 

các cấp độ KCN, nhà máy và xưởng sản xuất. Hạn chế tối đa nguồn 

nhân lực.  

- Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp: Tham gia vào hoạt động sản xuất 

sạch hơn và sử dụng hiệu quả tài nguyên đồng thời sử dụng các công 

nghệ quản lý và sản xuất tiên tiến, tự động hóa cao và sử dụng trí tuệ 

nhân tạo ở mọi công đoạn. Hạn chế tối đa nguồn nhân lực.  

- Quản lý và vận hành sản xuất: Được xác định nhanh chóng và tự động 

bởi máy tính và hệ thống trí tuệ nhân tạo. Công việc của công nhân là 

điều hành và kiểm tra các vấn đề phát sinh chứ không phải sản xuất 

trực tiếp. Toàn bộ hệ thống sản xuất có thể được kiểm soát và điều 

khiển trực tuyến ở bất cứ đâu thông qua một thiết bị di động. Sự phụ 

thuộc vào lao động trực tiếp giảm đến mức tối thiểu.  

Mô hình KCN thông minh có yêu cầu về tổ chức quản lý, liên kết và 

công nghệ thông minh, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo ở mức độ rất cao. Mô 

hình này đã được bắt đầu thử nghiệm với sự hợp tác của Saigontel và Viettel 

để xây dựng KCN thông minh kiểu mẫu ở Việt Nam. Tại KCN thông minh này, 

mọi hoạt động quản lý, vận hành về an ninh an toàn, chiếu sáng, kiểm soát 

nước sạch,… của Saigontel sẽ được số hoá toàn bộ và được đầu tư ngay từ 

bước đầu xây dựng KCN.  

 

Các cơ cở để phát triển KCN thông minh 

 

KCN thông minh Andson, Anping, Trung Quốc 
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3.2. Các loại Business Park khác 

3.2.1. Khu Phân phối hàng hóa  

Khu Phân phối hàng hóa là khu vực tập trung các công trình nhà kho 

lưu trữ lớn, thường là các công trình thấp tầng thuận tiện cho vận chuyển 

bốc xếp hàng hóa bằng xe tải hay xe container, phục vụ việc tập trung, trung 

chuyển và phân phối hàng hóa của các doanh nghiệp sản xuất hay buôn bán 

thương mại. Khu Phân phối hàng hóa thường gắn liền với các tuyến giao 

thông huyết mạch quốc gia về đường bộ, đường sắt, đường thủy hay đường 

hàng không.  

Thành phần chức năng cơ bản của khu Phân phối hàng hóa là Trung 

tâm điều hành, dịch vụ vận chuyển và khu vực các nhà kho lưu trữ kết hợp 

với khu vực bốc xếp hàng hóa và bãi đỗ xe. Có thể bố trí văn phòng làm việc, 

trưng bày giới thiệu sản phẩm gắn liền với các nhà kho. 

3.2.2. Khu Logistic  

Cũng giống như khu Phân phối hàng hóa, khu Logistic là khu vực tập 

trung các công trình nhà kho lưu trữ lớn nhưng đi kèm với đó là các giá trị 

gia tăng của sản xuất, phân phối và thương mại như: các trung tâm bán 

buôn lớn; khu trình diễn, trưng bày và giới thiệu sản phẩm; các dịch vụ vận 

chuyển và phân phối đa quốc gia; các nhà cung cấp giải pháp logistic cho 

doanh nghiệp; các nhà cung cấp tài chính;… 

3.2.3. Khu Vườn ươm doanh nghiệp 

Khu Vườn ươm doanh nghiệp là một dạng Business Park phục vụ nhu 

cầu các doanh nghiệp khởi nghiệp, có thể phát triển độc lập hay là một 

thành phần của khu R&D hay KCNC.  

Thành phần chức năng cơ bản trong khu này gồm: Khu vực các văn 

phòng làm việc dạng cho thuê với giá ưu đãi và các không gian dịch vụ công 

cộng nhằm tăng cường sự hợp tác trao đổi và liên kết cho các doanh nghiệp 

khởi nghiệp. 

 
Khu phân phối hàng hóa Manaus III, Arizonas, Brazil 

 
Khu Logistic Falcon, Karachi, Pakistan 

Vườn ươm doanh nghiệp Hàn Quốc - Việt Nam  
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3.2.4. Khu Khoa học / Nghiên cứu và Phát triển 

Khu Khoa học / Nghiên cứu và Phát triển (R&D) là 

khu vực được quy hoạch và thiết kế nhằm khai thác mối 

quan hệ với các trường đại học hay viện nghiên cứu để 

nghiên cứu, cải tiến và chuyển giao khoa học công nghệ. 

Có hai loại: Khu nghiên cứu và Phát triển tổng hợp và 

Khu nghiên cứu và Phát triển chuyên ngành (như sinh 

học, hóa học, vật liệu mới,…).  

Thành phần chức năng cơ bản trong khu này gồm: 

Khu vực các văn phòng làm việc, nghiên cứu và thí 

nghiệm; Khu vực sản xuất thử nghiệm và triển khai, phát 

triển các ứng dụng khoa học kỹ thuật đã nghiên cứu; Các 

khu vực nhà ở và công trình công cộng tập trung. 

3.2.5. Khu Công nghệ cao 

Khu công nghệ cao là khu tập trung các doanh 

nghiệp công nghệ kỹ thuật cao và các đơn vị hoạt động 

phục vụ cho phát triển công nghệ cao gồm nghiên cứu - 

triển khai khoa học - công nghệ, đào tạo và các dịch vụ 

liên quan, có ranh giới địa lý xác định; do Chính phủ hoặc 

Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập. Trong khu 

công nghệ cao có thể có doanh nghiệp chế xuất. (Theo 

Nghị định số 36/CP ngày 24/4/2007 của Chính phủ về 

ban hành Quy chế KCN, KCX, KCNC). 

Tương tự như khu R&D, thành phần chức năng cơ 

bản trong KCNC cũng bao gồm: Khu vực các văn phòng 

làm việc, nghiên cứu và thí nghiệm; Khu vực sản xuất thử 

nghiệm và triển khai, phát triển các ứng dụng khoa học 

kỹ thuật đã nghiên cứu; Các khu vực nhà ở và công trình 

công cộng tập trung. 

  

Khu nghiên cứu khoa học Hong Kong , Hong Kong 

Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Việt Nam 
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4. QUY HOẠCH VÀ THIẾT KẾ CÁC KCN THẾ HỆ MỚI 

4.1. Đội ngũ tư vấn cho dự án 

Phát triển các KCN thế hệ mới không đơn thuần chỉ là việc xây dựng 

hệ thống hạ tầng với các công trình đơn lẻ mà là một quá trình phát triển 

tổng thể từ quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan, xây dựng tới thương mại, dịch 

vụ, công nghệ và cuối cùng là sự phát triển của cộng đồng. Do vậy, dự án đòi 

hỏi một đội ngũ chuyên gia tư vấn và thiết kế giỏi chuyên môn, có bề dày 

kinh nghiệm, nhạy bén với sự phát triển và thay đổi của thời đại. Chủ đầu tư 

KCN sẽ giữ vai trò chủ đạo và liên kết hợp tác mọi thành viên trong đội ngũ 

trên để đạt được một hiệu quả tổng thể cao nhất.  

Các nhà quy hoạch và kiến trúc sư 

Nhà quy hoạch là người chuyển tải các { tưởng của chủ đầu tư dự án 

lên khu đất xây dựng và biến các { tưởng đó trở nên khả thi. Muốn được 

như vậy, nhà quy hoạch cần hợp tác chặt chẽ với các nhà tư vấn về các lĩnh 

vực chuyên môn khác. Ví dụ, các phân tích về thị trường của chuyên gia kinh 

tế sẽ xác định quy mô lô đất và tỷ lệ các thành phần chức năng trong KCN, 

các số liệu phân tích của kỹ sư và chuyên gia môi trường sẽ đặt ra các yêu 

cầu riêng cho hệ thống giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật hay các 

khoảng cách ly an toàn. Nhà quy hoạch, trong quá trình quy hoạch thiết kế 

cần cân bằng mọi yếu tố tác động để đạt một hiệu quả cao nhất trên khu đất 

xây dựng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiến trúc sư là người giữ vai trò chủ đạo trong việc phát triển các KCN, 

đưa ra các { tưởng thiết kế từ kiến trúc tổng thể tới từng chi tiết, chịu trách 

nhiệm trong suốt quá trình thiết kế, từ thiết kế sơ bộ tới thiết kế bản vẽ thi 

công. Kiến trúc sư cũng là người chịu trách nhiệm phối hợp, chủ trì các đội 

ngũ thiết kế kỹ thuật khác như kết cấu, cấp điện, cấp thoát nước,… và giúp 

chủ đầu tư có sự lựa chọn chính xác phương án cuối cùng.  

Kiến trúc sư cảnh quan đóng vai trò ngày càng quan trọng trong thiết 

kế cảnh quan cho các KCN thế hệ mới từ lựa chọn vị trí, quy mô và xác định 

các loài cây trồng, thiết kế các dạng tiểu cảnh, không gian mở, điểm nhìn cho 

toàn bộ KCN đến thiết kế đường dạo, mặt nước cảnh quan, các khu vực giải 

trí ngoài trời, hệ thống chiếu sáng, hoàn thiện ngoại thất, các biển báo, các 

yếu tố cảnh quan khu đất và ngoại thất công trình khác. Vai trò này được 

đặc biệt nhấn mạnh khi các yêu cầu về cảnh quan và môi trường của KCN 

ngày càng cao và KCN cần thực sự phù hợp và hòa nhập với cộng đồng địa 

phương và với môi trường tự nhiên xung quanh. 

Kiến trúc sư nội thất cũng góp phần không nhỏ trong sự tạo dựng nét 

đặc trưng bên trong các không gian công cộng, không gian thương mại, dịch 

vụ và các không gian sản xuất.  

Sự thành công của KCN phụ thuộc rất nhiều vào trình độ và { tưởng 

sáng tạo đặc biệt của nhà quy hoạch và kiến trúc sư. 
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Các kỹ sư 

KCN thế hệ mới cần một đội ngũ rất nhiều kỹ sư trong quá trình quy 

hoạch cũng như thiết kế công trình, từ các kỹ sư hạ tầng kỹ thuật đô thị 

(thiết kế chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng, giao thông, cấp thoát nước, cấp 

điện, thông tin liên lạc,…), các kỹ sư kết cấu (thiết kế kết cấu và độ bền vững 

của công trình) đến các kỹ sư kỹ thuật công trình (thiết kế hệ thống điều hòa 

vi khí hậu, chiếu sáng, thông gió, cấp nước, cấp điện, hệ thống an toàn, an 

ninh,…cho công trình). Họ có vai trò quan trọng trong việc tư vấn các giải 

pháp và công nghệ thân thiện môi trường, hiệu quả năng lượng và các giải 

pháp thông minh. 

Các chuyên gia môi trường  

Các chuyên gia môi trường trên nhiều lĩnh vực khác nhau sẽ cung cấp 

rất nhiều dịch vụ cho việc phát triển KCN thế hệ mới, trước tiên là các đánh 

giá tác động môi trường của dự án trên cơ sở điều kiện địa điểm thực tế. 

Các nhà tư vấn môi trường sẽ đưa ra các yêu cầu hay số liệu giúp các nhà tư 

vấn thiết kế dự án đảm bảo các quy định của Nhà nước và các cơ quan quản 

lý chức năng về môi trường. Họ còn đưa ra các yêu cầu về sinh thái, đa dạng 

sinh học, quản lý nguồn nước, quản l{ đất,… để đảm bảo các yêu cầu phát 

triển bền vững chung. 

Các chuyên gia giao thông 

KCN sẽ sử dụng nhiều xe ô tô, xe tải và các loại xe chuyên dụng khác 

nhau, do đó cần có sự tư vấn của các chuyên gia giao thông và dịch vụ vận 

tải ngay từ những bước quy hoạch, thiết kế ban đầu. Các chuyên gia này sẽ 

đánh giá mức độ vận chuyển, mật độ giao thông, khả năng sử dụng các loại 

xe,… để đưa ra các giải pháp về giao thông hiệu quả nhất: mạng lưới đường, 

chiều rộng đường, góc quay, điểm giao cắt, nút giao thông, bãi đỗ xe,…  

 

 

Các nhà thầu xây dựng 

Các nhà thầu xây dựng sẽ chịu trách nhiệm xây dựng dự án, bảo 

dưỡng và bảo hành toàn bộ các công trình xây dựng trong dự án. Đây là 

người nắm giữ khâu thực hiện quan trọng nhất, tiêu tốn tài chính lớn nhất 

của dự án. Một nhà thầu chính có đủ năng lực và kinh nghiệm sẽ giúp tiết 

kiệm rất nhiều chi phí cho chủ đầu tư cũng như khả năng sớm đưa dự án 

vào hoạt động. 

Các chuyên gia giám sát 

Các chuyên gia giám sát đóng vai trò quan trọng trong quá trình thi 

công dự án. Họ là người theo dõi trực tiếp quá trình thi công xây dựng, chịu 

trách nhiệm giám sát xây dựng toàn bộ các hạng mục công trình cũng như 

lắp đặt trang thiết bị theo đúng thiết kế và tiến độ đề ra. Họ cũng là người 

chịu trách nhiệm trong các phát sinh của dự án.  

Các chuyên gia thị trường  

Các chuyên gia thị trường sẽ thực hiện các nghiên cứu khảo sát và 

đưa ra các kết quả phục vụ cho tính khả thi kinh tế và thị trường của dự án. 

Trong giai đoạn chuẩn bị ban đầu, các dự liệu của họ về thị trường, khu đất 

và các dự liệu liên quan khác có thể được sử dụng để xác định { tưởng cho 

dự án và phương thức thực hiện. Trong các giai đoạn sau, các thông tin thị 

trường có thể được sử dụng như là một công cụ tiếp thị để thu hút các 

nguồn tài chính và thu hút các nhà thuê đất. 

Các chuyên gia kinh tế 

Các chuyên gia kinh tế sẽ tính toán đảm bảo cho tính khả thi kinh tế 

của dự án. Họ sẽ tính toán nguồn vốn, chi phí, doanh thu dự kiến và các vấn 

đề kinh tế khác để đua ra phương án kinh doanh hiệu quả nhất. 
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Các nhà quản lý bất động sản 

Việc thuê các nhà quản lý bất động sản có kinh nghiệm ngay từ giai 

đoạn đầu sẽ đảm bảo được tính hiệu quả dự án từ khâu thiết kế tới thi công 

xây dựng, cũng như quá trình hoạt động của dự án. Kinh nghiệm của các nhà 

quản lý bất động sản sẽ định hướng cho các đội ngũ thiết kế, giúp họ hợp 

tác chặt chẽ, giải quyết hiệu quả các áp lực và thực hiện đúng mục tiêu đề 

ra. Trong quá trình hoạt động, họ sẽ giúp ích cho việc quản lý dự án, cho 

thuê đất và các dịch vụ bất động sản khác hiệu quả. Từ đó, họ có thể đem lại 

các hiệu quả kinh tế to lớn hơn và các cơ hội phát triển mới. 

Các chuyên gia luật 

Các chuyên gia luật sẽ tư vấn trong suốt quá trình từ khi hình thành 

tới khi hoạt động dự án, chịu trách nhiệm tư vấn và thực hiện toàn bộ các 

dịch vụ luật pháp liên quan tới dự án. Ví dụ, trong quá trình lựa chọn địa 

điểm, các chuyên gia tư vấn luật sẽ giúp chủ đầu tư định giá đất, thương 

thảo, lập các thỏa thuận đền bù giải phóng mặt bằng hay hợp đồng mua bán 

đất. Trong quá trình cho thuê đất, họ sẽ giúp thương thảo và lập các điều 

khoản hợp đồng cũng như đảm bảo các thủ tục pháp lý về tài chính, thuế,… 

Đặc biệt trong trường hợp đầu tư ra nước ngoài, chủ đầu tư cần có một đội 

ngũ tư vấn luật chuyên nghiệp hiểu biết rõ luật pháp và các thủ tục bản địa. 

  

Đội ngũ chuyên gia tư vấn cho dự án KCN thế hệ mới 
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4.2. Lựa chọn địa điểm 

Vị trí và quy mô khu đất xây dựng là vấn đề quan trọng đầu tiên khi 

lập dự án các KCN thế hệ mới, quyết định tới đặc điểm chức năng của dự án. 

Với mỗi một thể loại hay thế hệ KCN khác nhau thì các yêu cầu về địa điểm 

cũng khác nhau. Trong số một loạt các yếu tố đánh giá về địa điểm, cần 

đánh giá một cách hệ thống và chính xác các yếu tố sau đây:  

Giá cả khu đất 

Các chuyên gia tư vấn và chủ đầu tư cần thiết lập được một sự cân 

bằng giữa vị trí, giá cả và tính khả thi lâu dài của dự án.  

Quy mô khu đất 

Để có một kết quả mà trong đó thành phần công viên chiếm đủ ưu 

thế cho phép duy trì hệ thống cây xanh, các khoảng mở không phát triển và 

bao gồm đủ các công trình phục vụ công cộng, khu đất phát triển cần phải 

đạt được một quy mô tới hạn.  

Kinh nghiệm phát triển các Business Park trên thế giới chỉ ra rằng để 

đảm bảo một yêu cầu tiện nghi tối thiểu cũng như khả năng linh hoạt của 

các lô đất cũng như chức năng sử dụng đất, quy mô nhỏ nhất của một 

Business Park phải vào khoảng 20ha, quy mô l{ tưởng nhất là vào khoảng 

80-120ha. 

Hình dạng, địa hình và địa chất  

Đây là các yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới việc quy hoạch sử dụng 

đất, chia lô và khả năng tận dụng đất. Một khu đất có hình dạng vuông vắn, 

bằng phẳng luôn tạo điều kiện linh hoạt cho việc chia lô đất và thỏa mãn cao 

nhất các yêu cầu của doanh nghiệp. Tuy nhiên, khu đất hình dạng vuông vắn 

lại khó tạo ra các { tưởng kiến trúc quy hoạch mới. Ngược lại, một khu đất 

với hình dạng bất kz và điều kiện địa hình tự nhiên phong phú có nhiều khả 

năng mang lại một không gian quy hoạch rất sinh động và nổi bật. 

Khả năng phát triển mở rộng 

Một KCN phát triển thành công sẽ cần được mở rộng. Một quỹ đất 

liền kề đủ lớn và không bị ràng buộc bới các quy định pháp l{ hay địa hình, 

địa chất cần được tính đến khi phát triển dự án ngay ở những giai đoạn đầu.  

Hệ thống giao thông tiếp cận 

Khu đất dự án KCN cần tiếp cận trực tiếp với các tuyến giao thông 

chính quốc gia hay khu vực, tốt nhất là gần giao điểm của hai hay nhiều 

đường cao tốc.  

Khu đất có khả năng phát triển tốt cần nằm gần các trung tâm vận 

chuyển hàng hóa, sân bay, bến cảng, nhà ga tàu hỏa,… 

Các công trình công cộng và dịch vụ hiện có trong khu vực 

KCN sẽ phát triển thuận lợi hơn khi nằm gần các trung tâm công cộng 

và dịch vụ có sẵn của khu vực: cửa hàng, quán ăn, trường học, nhà trẻ, trung 

tâm thể thao giải trí,… Điều này sẽ làm giảm chi phí đầu tư ban đầu cho KCN 

và tăng sự hấp dẫn thu hút các doanh nghiệp thuê đất.  

 

Các yếu tố cơ bản để lựa chọn địa điểm xây dựng KCN 
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Thị trường 

Một yếu tố quan trọng không thể thiếu khi lựa chọn địa điểm và quy 

mô xây dựng KCN là các phân tích về thị trường: Thông tin về tình hình thuê 

đất, giá thuê đất, chức năng sử dụng đất hiện tại; Các đánh giá phân tích về 

nhu cầu thuê đất, giá thuê đất và chức năng sử dụng đất trong tương lai. 

Vị trí và quy mô phát triển KCN có phù hợp với thị trường và có đem 

lại hiệu quả cho chủ đầu tư hay không sẽ là yếu tố quyết định của dự án. 

4.3. Phân khu chức năng 

Trước tiên, cần xác định đúng thành phần và tỷ lệ các thành phần 

chức năng để đảm bảo đem lại hiệu quả cao nhất cho dự án KCN.  

Với cơ sở thông tin về các yếu tố thị trường, các đặc điểm địa hình 

địa chất khu đất, dự kiến kích thước các công trình, các yêu cầu về giao 

thông vận chuyển,… các nhà quy hoạch và thiết kế sẽ bố trí các khu vực chức 

năng vào vị trí thích hợp nhất. 

Đầu tiên, nhà quy hoạch hình thành một số phác thảo bao gồm vị trí 

cổng vào, hệ thống giao thông chính và chia lô sơ bộ. Dự toán chi phí sẽ 

được lập cho từng phương án. Sau đó, chủ đầu tư và các chuyên gia tư vấn 

về thị trường, kinh tế, kỹ thuật, xây dựng,… sẽ lựa chọn phương án phù hợp 

nhất về tính thực tế, về lợi nhuận, về hiệu quả sử dụng đất trên quan điểm 

của nhà đầu tư bất động sản và nhà quản l{. Làm tương tự như vậy trong 

các giai đoạn sau để lựa chọn ra bản quy hoạch phân khu thích hợp nhất. 

Thông thường, các công trình mang tính dân dụng cao như khu vực 

văn phòng, các công trình nghiên cứu hay các công trình phục vụ công cộng 

sẽ được đặt ở các vị trí dễ nhận biết nhất, gần với các nút giao thông chính, 

gần các khu dịch vụ thương mại và khu dân cư. Các công trình mang tính 

công nghiệp cao như nhà sản xuất, nhà kho sẽ đặt ở các vị trí sâu phía sau. 

Các công trình mang tính hỗn hợp như nhà kho kết hợp văn phòng sẽ bố trí 

tùy thuộc theo yêu cầu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyên tắc phân khu chức năng trong KCN 
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4.4. Chia lô đất 

Việc phân chia lô đất phải dựa trên các phân tích về thị trường, 

địa hình, địa chất, cảnh quan,… và khả năng của các nhà thuê đất 

trong tương lai.  

Bản quy hoạch chia lô cần cung cấp các lô đất đa dạng về quy 

mô cũng như hình dạng để thích hợp với nhiều chức năng sử dụng.  

Không có một tiêu chuẩn chung nào cho việc chia lô đất, tuy 

nhiên, các lô đất có chiều sâu từ 60m đến 90m thường phổ biến và 

thích hợp nhất. Các lô đất có chiều sâu tới 150m cũng có nhiều ưu 

điểm về khả năng chia nhỏ trong tương lai.  

 

 

 

 

  

Giải pháp chia lô đất trong KCN Khả năng kết hợp hay chia nhỏ các lô đất trong KCN 
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4.5. Quy hoạch và thiết kế cảnh quan 

Các KCN thế hệ mới đòi hỏi một chất lượng cảnh quan tổng thể đẹp, 

hài hoà và đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau đây: 

Đường phố 

Công trình cần được nhìn đẹp từ đường phố và ngược lại, đường phố 

cần được nhìn đẹp từ trong lô đất hay công trình. Đường phố cần nhấn 

mạnh và phục vụ người đi bộ cũng như đi trên các phương tiện giao thông. 

Các thành phần trong thiết kế cảnh quan đường phố chung gồm vỉa hè, lối đi 

bộ, kè đất bờ rào hay các lối mòn. Đối với các KCN lớn, các thành phần cảnh 

quan có thể bao gồm cả các quảng trường, dải phân cách, chỗ đỗ xe ven 

đường hay các bến xe buýt. 

Cổng vào 

Một biểu tượng ở cổng vào sẽ làm nổi bật và nhấn mạnh về vị trí, đặc 

trưng của KCN.  

Biển hiệu 

Trong KCN, các biển hiệu không chỉ nhằm xác định hướng đi, xác định 

các công trình hay chủ thuê đất mà còn tạo lập một ấn tượng mạnh mẽ về 

sự phát triển. Đối với từng lô đất, biển hiệu là yếu tố không thể thiếu của 

ngoại thất công trình. Giải pháp tốt nhất là có một chương trình toàn diện về 

các biển hiệu ngay từ giai đoạn thiết kế ban đầu. Mẫu thiết kế, vật liệu sử 

dụng, màu sắc, chiếu sáng cần được nghiên cứu kỹ lưỡng cho từng loại biển 

hiệu và được quy định cụ thể trong bản quy hoạch và chỉ dẫn thiết kế.  

Tuyến giao thông 

Các tuyến giao thông bằng phương tiện cơ giới hay đi bộ cần phải 

được chỉ dẫn rõ ràng thông qua các biển báo, bờ kè, cây trồng theo mùa hay 

các tiểu cảnh. 

 

 

 

Đường phố trong KCN VSIP, Bình Dương, Việt Nam 

 

 

 

 

Cổng vào KCN Silver Soil, Jaipur, Ấn Độ 
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Lối vào các công trình  

Lối vào các công trình cần được đặc biệt nhấn mạnh thông qua việc 

thiết kế tuyến giao thông, đường vào, vật liệu xây dựng và cách thức bố trí 

cảnh quan, cây trồng, đài phun nước hay các plaza.  

Cây xanh 

Việc bố trí cây xanh, vườn dạo hay công viên cần tận dụng tối đa các 

điều kiện cảnh quan tự nhiên của khu đất, bảo vệ hệ thống cây trồng hiện 

có. Cây xanh là yếu tố hữu hiệu nhất làm đẹp các không gian trống và điều 

tiết vi khí hậu. 

Mặt nước 

Mặt nước là yếu tố quan trọng không thể thiếu trong thiết kế cảnh 

quan đặc biệt trong công viên. Mặt nước vừa có tác dụng nâng cao chất 

lượng cảnh quan vừa có tác dụng giảm bớt các sức ép về nguồn nước tưới 

và thoát nước mưa.  

Các khoảng mở công cộng 

Các khoảng mở công cộng cần được bố trí tại những nơi dễ nhận biết, 

hấp dẫn và tạo điều kiện liên kết con người.  

Các sân chơi nhỏ, ghế ngồi nghỉ hay các điểm dừng chân cần được 

quan tâm đúng mức.  

Các khu vực phụ trợ 

Các khu vực phụ trợ như chỗ đỗ xe tải, bãi bốc xếp hàng hóa, sân bãi 

lộ thiên, các khu vực kỹ thuật ngoài trời (điện, nước, thông tin, xăng dầu, 

gas,…) cũng cần phải được thiết kế cảnh quan, bao gồm các vùng đệm cây 

xanh, hàng rào cây, cây bụi, thảm cỏ hay các dạng cảnh quan khác tùy thuộc 

{ đồ của nhà thiết kế. 
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4.6. Quy hoạch hệ thống đường giao thông 

4.6.1. Các vấn đề chung 

Hệ thống đường giao thông cần phải được quy hoạch thiết kế tạo 

điều kiện linh hoạt nhất cho việc phân chia các lô đất: có thể gộp lại, chia 

nhỏ hay tái chia lại ranh giới. Hệ thống giao thông đối ngoại tiếp cận, mật độ 

giao thông, khối lượng và phương tiện vận chuyển dự kiến sẽ giúp xác định 

vị trí, số lượng cổng vào và giải pháp tuyến giao thông trong khu đất. Sau đó, 

căn cứ vào các yếu tố và { tưởng quy hoạch phát triển khu đất, vị trí các 

đường giao thông trong KCN được thiết lập cụ thể.  

Việc quy hoạch hệ thống giao thông trong KCN phụ thuộc vào các yếu 

tố sau đây: 

- Loại phương tiện đi lại và vận chuyển trong KCN; 

- Khối lượng vận chuyển trong KCN; 

- Hệ thống giao thông tiếp cận hiện có và  các công trình phục vụ giao 

thông gần khu đất; 

- Kế hoạch phát triển mở rộng KCN; 

- Yêu cầu và chức năng sử dụng của lô đất: kích thước, chiều rộng, dài, 

khoảng xây lùi,…; 

- Các điều kiện địa hình và địa chất khu đất; 

- Đặc điểm sinh thái tự nhiên của khu đất và địa phương; 

- Các yêu cầu về an ninh và sự riêng biệt. 

4.6.2. Các loại đường giao thông 

KCN thế hệ mới sẽ bao gồm nhiều loại đường giao thông với chức 

năng sử dụng, tính chất và quy mô khác nhau, bao gồm: 

Khu Chicswick Business Park, London, Vương quốc Anh 



26 
Các Khu công nghiệp thế hệ mới - Mô hình tất yếu cho bất động sản công nghiệp Việt Nam  

 

 

Đường chính 

Có nhiệm vụ liên kết các khu vực chức năng trong KCN và kết nối với 

hệ thống giao thông bên ngoài, phục vụ việc đi lại của người lao động và các 

hoạt động giao dịch, thương mại, dịch vụ chung. Lòng đường thường cho 4-

6 làn xe. Tiêu chuẩn 3,5-4,0m/làn xe. 

Đường nhánh 

Phục vụ cho một hay một số khu vực chức năng nhất định trong KCN. 

Lòng đường thường cho 3-4 làn xe. Tiêu chuẩn 3,5-4,0m/làn xe. 

Đường hàng hóa 

Nếu KCN có quy mô vận chuyển lớn (như trong các Khu kho tàng và 

phân phối hàng hóa), các tuyến giao thông vận tải hàng hóa có thể được 

tách riêng. Lòng đường thường cho 2-4 làn xe. Tiêu chuẩn 4,0m/làn xe. 

Đường phế thải 

Khi phát triển cộng sinh công nghiệp, đường phế thải hay đường chất 

thải sẽ là một đặc thù đảm bảo sự liên kết giữa các doanh nghiệp trong 

KCNST và được tách riêng. Lòng đường thường cho 2-3 làn xe. Tiêu chuẩn 

4,0m/làn xe. 

Đường xe đạp 

Khi các lao động trong KCN có nhu cầu sử dụng xe đạp cao, các tuyến 

đi xe đạp cần được thiết kế riêng hay có thể là một phần tách riêng của các 

tuyến giao thông chính. Tiêu chuẩn thường là 1,5m/làn xe. 

Đường đi bộ 

Có nhiệm vụ liên kết các công trình, các lô đất hay bến bãi đỗ xe với 

các khu vực phục vụ công cộng, dịch vụ, vui chơi giải trí. Tiêu chuẩn 0,75-

0,8m/tuyến người. 

 

4.6.3. Bãi đỗ xe 

KCN không cho phép việc đỗ xe ven đường mà các bãi đỗ xe phải 

được thiết kế trong lô đất và lô đất nào sử dụng bãi đỗ xe riêng của lô đất 

đó. Tuy nhiên, đối với các lô đất có diện tích hạn chế, nằm gần nhau và có 

nhu cầu sử dụng xe ô tô thấp, chủ đầu tư có thể xây dựng một bãi đỗ xe để 

sử dụng chung.  

Nhu cầu chỗ đỗ xe được tính toán dựa trên diện tích sàn làm việc của 

các công trình và phụ thuộc vào chức năng của công trình đó. Nhiều công 

trình nghiên cứu và công nghệ cao lấy tiêu chuẩn 1 chỗ đỗ xe cho 1 lao động 

để thiết kế. Sau đây là một số tiêu chuẩn chỗ đỗ xe cho các loại công trình 

trong KCN: 

Loại công trình Số chỗ đỗ xe / 100m2 

Nhà kho 1-2 

Xưởng sản xuất, lắp ráp 2-6 

Công trình nghiên cứu, công nghệ cao, đa năng 3-5 

Văn phòng làm việc 4-5 

Trung tâm liên lạc, dịch vụ khách hàng 7-8 

(Nguồn: Institute of Transportation Engineers, Trip generation, 6
th

 ed, 1997) 
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4.7. Công trình công nghiệp Xanh 

Công trình Xanh là xu hướng thiết kế và xây dựng tất yếu trong thời 

gian tới ở Việt Nam, trong đó Công trình công nghiệp Xanh là xu thế tất yếu 

cho các KCN thế hệ mới. 

4.7.1. Công trình Xanh 

Khái niệm 

Theo Hội đồng Công trình Xanh thế giới (WGBC), Công trình Xanh là 

công trình trong thiết kế, xây dựng hoặc vận hành giảm thiểu các tác động 

xấu và có thể tạo ra những tác động tích cực đối với khí hậu và môi trường. 

Công trình Xanh bảo tồn tài nguyên thiên nhiên quý giá và nâng cao chất 

lượng cuộc sống.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trên cơ sở đó, WGBC đã đưa ra một loạt tiêu chí đánh giá cho Công 

trình Xanh bao gồm: 

- Sử dụng hiệu quả năng lượng, nước và các tài nguyên khác; 

- Sử dụng năng lượng tái tạo (như năng lượng mặt trời); 

- Có giải pháp hạn chế ô nhiễm, hạn chế phế thải và cho phép tái chế, 

tái sử dụng; 

- Đảm bảo chất lượng không khí của môi trường bên trong công trình 

- Sử dụng vật liệu không độc hại, có trách nhiệm và bền vững; 

- Tính đến yếu tố môi trường trong thiết kế, thi công và vận hành; 

- Tính đến chất lượng cuộc sống trong thiết kế, thi công và vận hành; 

- Thiết kế đảm bảo phù hợp với biến đổi của môi trường. 

Tòa nhà Đại học FPT - Một công trình Xanh tiêu biểu của Việt Nam 
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Lợi ích về môi trường 

Công trình xanh là một trong những giải pháp đặc biệt quan trọng và 

có tính khả thi cao để phát triển bền vững và bảo vệ môi trường, từ phạm vi 

quốc qua tới phạm vi toàn thế giới.  

Một trong những loại lợi ích quan trọng nhất của Công trình Xanh là 

mang lại khí hậu và môi trường tự nhiên cho con người. Công trình Xanh 

không chỉ có thể làm giảm hoặc loại bỏ các tác động tiêu cực đến môi 

trường, bằng cách giảm thiểu sử dụng nước, năng lượng hoặc tài nguyên 

thiên nhiên, mà trong nhiều trường hợp có thể có tác động tích cực đến môi 

trường xung quanh bằng cách tạo ra năng lượng riêng hoặc tăng sự đa dạng 

sinh học. 

Các công trình đạt được chứng nhận Green Star ở Úc đã giảm được 

62% lượng khí thải nhà kính và 51% lượng nghiên cứu tiêu thụ so với các tòa 

nhà thông thường khác. Còn ở Ấn độ, các công trình đạt chứng nhận bởi Hội 

đồng Công trình Xanh Ấn Độ (IGBC) đã tiết kiệm được 40 - 50% lượng năng 

lượng và 20 - 30% lượng nước tiêu thụ so với các tòa nhà thông thường 

khác. Tại Hoa Kz và các nước phát triển khác, các công trình đạt được chứng 

nhận LEED tiêu thụ ít hơn 25% năng lượng và 11% nước so với các tòa nhà 

không được chứng nhận. 

Lợi ích về xã hội 

Bên cạnh các lợi ích về môi trường và kinh tế, Công trình Xanh cũng 

được chứng minh là mang lại những lợi ích xã hội thiết thực, đặc biệt là sức 

khỏe và phúc lợi của những người làm việc trong các văn phòng xanh hoặc 

sống trong những ngôi nhà xanh. 

Nhân viên trong các văn phòng xanh ghi nhận mức tăng 101% về điểm 

số nhận thức chức năng não bộ (Harvard, Trường Y tế Công cộng Chan, 

2015). Chất lượng không khí trong nhà tốt hơn (nồng độ CO2 và chất ô 

nhiễm thấp, và tỷ lệ thông gió cao) có thể dẫn đến cải thiện hiệu suất làm 

việc lên tới 8%  (Park và Yoon, 2011). 

Lợi ích về kinh tế 

Công trình Xanh mang lại một loạt các lợi ích kinh tế hoặc tài chính 

cho những nhóm người liên quan như: Tiết kiệm chi phí trên hóa đơn điện, 

nước cho người sử dụng; Chi phí xây dựng thấp hơn và giá trị tài sản cao 

hơn cho chủ đầu tư; Tăng tỷ lệ lấp đầy và giảm chi phí vận hành cho chủ sở 

hữu tòa nhà; Tổng chi phí vòng đời thấp hơn;... 

Ở cấp độ toàn cầu, các biện pháp hiệu quả năng lượng trong công 

trình có thể tiết kiệm khoảng 280 đến 410 tỷ euro chi tiêu cho năng lượng, 

tương đương với gần gấp đôi mức tiêu thụ điện hàng năm của Hoa Kz (Ủy 

ban Châu Âu, 2015). Ở cấp quốc gia, ngành công nghiệp xanh Canada tạo ra 

23,45 tỷ USD GDP và đại diện cho gần 300.000 việc làm toàn thời gian trong 

năm 2014 (Hội đồng Công trình Xanh Canada, Tập đoàn Delphi, 2016). Ở cấp 

độ công trình, theo báo cáo của các chủ sử hữu, Công trình Xanh dù xây 

dựng mới hoặc được cải tạo tăng 7% giá trị tài sản so với các tòa nhà truyền 

thống (Dodge Data & Analytics, 2016). 

 

 

Các lợi ích của Công trình Xanh theo Hội đồng Công trình Xanh thế giới WGBC 
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Nhà máy Cogate Pamolive - Công trình công nghiệp đầu tiên tại Việt Nam 

đạt chứng nhận Công trình Xanh (LEED Silver - 2010) 
 

 

Nhà máy ATAD - Công trình công nghiệp xanh đạt chứng nhận LEED Gold (2017) 
 

 

Nhà máy Lê Trần - Công trình công nghiệp xanh đạt Chứng nhận LEED Silver (2020) 

4.7.2. Công trình công nghiệp Xanh 

Nhận thức được các lợi ích của Công trình Xanh, tại Việt Nam, các 

công trình công nghiệp đăng k{ và đạt các chứng nhận công trình xanh 

(LEED, LOTUS, EGDE, GREEN MARK) đã gia tăng nhanh chóng kể từ năm 

2010 đến nay. Theo Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam VGBC, tính đến hết 

năm 2019, có tổng số 45 công trình công nghiệp đạt chứng chỉ xanh, vượt 

trội so với các nhóm công trình khác. 

Có hai hệ thống chủ yếu để đánh giá và chứng nhân Công trình công 

nghiệp Xanh hiện nay là LEED của Hòa Kz và LOTUS của Việt Nam.  

Leadership in Energy & Environmental Design - LEED  

Để đạt được các mức chứng nhận LEED, các yếu tố chính của thiết kế 

công trình công nghiệp được đánh giá bao gồm:  

- Địa điểm xây dựng bền vững;  

- Chất lượng và bảo tồn nước;  

- Năng lượng và môi trường;  

- Chất lượng môi trường trong nhà;  

- Vật liệu và Tài nguyên; 

- Thiết kế có tính đổi mới. 

Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam - LOTUS 

Để đạt được các mức chứng nhận LOTUS, các yếu tố chính của thiết 

kế công trình công nghiệp được đánh giá bao gồm:  

- Năng lượng; 

- Nước; 

- Vật liệu; 

- Sinh thái; 

- Chất thải và Ô nhiễm. 

- Sức khỏe và Tiện nghi; 

- Thích ứng và Giảm nhẹ; 

- Quản l{; 

- Sáng kiến. 
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4.8. Nhà xưởng xây dựng sẵn 

Khi quỹ đất công nghiệp ngày càng thu hẹp và giá 

thành tăng cao, nguồn kinh phí để thuê đất hạn chế và 

thời gian chuẩn bị đầu tư nhà xưởng rút ngắn, các doanh 

nghiệp sản xuất công nghiệp có xu hướng chuyển sang 

thuê các dạng nhà xưởng xây dựng sẵn. Đây là cơ hội đầu 

tư hiệu quả nhằm gia tăng giá trị của các chủ đầu tư bất 

động sản công nghiệp. 

Các nhà xưởng xây dựng sẵn thường được thiết kế 

thành từng modul tiêu chuẩn, sau đó được bố trí thành 

từng nhóm, từng cụm hay thành dãy nhằm tạo nên không 

gian thay đổi sinh động trong KCN. Các nhà xưởng này 

thường được quy hoạch trên cơ sở các lô đất cơ bản ghép 

lại với nhau theo nhu cầu của thị trường. Một nhà xưởng 

có thể cho nhiều doanh nghiệp thuê và một doanh nghiệp 

có thể thuê nhiều nhà xưởng liền nhau theo nhu cầu của 

doanh nghiệp. 

Mỗi một nhà xưởng hay một nhóm nhà xưởng cần 

có diện tích sân chung rộng cho các hoạt động tập kết và 

vận chuyển hàng hóa của nhiều doanh nghiệp. Sân chung 

được kết hợp với tổ chức xây xanh, mặt nước nhằm mang 

lại không gian cảnh quan môi trường cho lô đất.  

Đối với nhà xưởng cao tầng, mặt nhà thường hướng 

ra phía đường giao thông chính và khoảng sân chung rộng 

ở phía trước, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp 

có nhu cầu quảng cáo và biển hiệu lớn.  

Đối với nhà xưởng một tầng có diện tích nhỏ, tổ 

chức sân chung vuông góc với tuyến giao thông chính, các 

doanh nghiệp quay mặt vào sân chung này. 

 

  

Nhà xưởng một tầng cho thuê tại KCN Hải Sơn, Long An 

Nhà xưởng nhiều tầng cho thuê tại KCX Tân Thuận, TP Hồ Chí Minh 
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5. QUY HOẠCH, THIẾT KẾ KHU ĐÔ THỊ - DỊCH VỤ  

VÀ KHU NHÀ Ở CHO CÔNG NHÂN KCN 

5.1. Các khái niệm chung 

Khu đô thị - dịch vụ 

Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ bao gồm KCN và khu đô thị - dịch 

vụ. Khu đô thị - dịch vụ có chức năng hỗ trợ, cung cấp các dịch vụ tiện ích xã 

hội cho KCN (có thể bao gồm các phân khu chức năng như: Nhà ở, bệnh 

viện, trường học, trung tâm nghiên cứu và phát triển, trung tâm ươm tạo 

doanh nghiệp và một số hạng mục công trình kinh tế - xã hội khác cần thiết 

cho sự phát triển đồng bộ, bền vững của khu), được đầu tư xây dựng để 

đảm bảo sự phát triển hiệu quả, bền vững về kinh tế, xã hội, môi trường của 

KCN. Quy mô diện tích khu đô thị - dịch vụ tối đa không vượt quá một phần 

ba (1/3) quy mô diện tích KCN. (Điều 2, Nghị định 82/2018/NĐ-CP) 

Khu nhà ở cho công nhân KCN 

Trong khu đô thị - dịch vụ gắn liền với KCN có các khu nhà ở cho công 

nhân KCN. Nhà ở cho công nhân trong KCN là một dạng Nhà ở xã hội được 

quy định trong Luật Nhà ở 2014.  Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính 

phủ năm 2015 đã quy định như sau: 

Điều 4, khoản 1: Tại các đô thị loại đặc biệt, loại 1, loại 2 và loại 3 

trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị, quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch 

phát triển khu công nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương (gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) có trách nhiệm căn cứ vào 

nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn để bố trí đủ quỹ đất dành cho phát triển 

nhà ở xã hội; chỉ đạo cơ quan chức năng xác định cụ thể vị trí, địa điểm, quy  

 

 

mô diện tích đất của từng dự án xây dựng nhà ở xã hội đồng bộ về hệ thống 

hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội để phát triển nhà ở xã hội. 

Điều 6. Quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội đối với các KCN: 

1. Trường hợp KCN đang trong giai đoạn hình thành thì Ban quản lý 

KCN của địa phương hoặc doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng KCN có trách 

nhiệm tổ chức giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu 

nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động làm việc tại KCN đó theo quy 

hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và chuyển giao cho chủ 

đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội được lựa chọn theo quy định tại Điều 8 

của Nghị định này đảm nhận việc triển khai thực hiện dự án. Chi phí bồi 

thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở 

xã hội được phân bổ một phần hoặc toàn bộ vào giá thành kinh doanh hạ 

tầng KCN đó. 

2. Trường hợp KCN đã hình thành mà chưa có hoặc chưa đáp ứng đủ 

nhà ở cho công nhân, người lao động thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách 

nhiệm tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt (hoặc điều chỉnh quy hoạch) để bổ 

sung quỹ đất phù hợp phát triển nhà ở xã hội; thực hiện bồi thường, giải 

phóng mặt bằng và thu hồi đất để giao cho chủ đầu tư dự án xây dựng nhà 

ở xã hội được lựa chọn theo quy định tại Điều 8 của Nghị định này đảm nhận 

việc triển khai thực hiện dự án. Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng 

được trích từ nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền cho thuê đất để lại cho địa 

phương. 

Đối với các KCN chưa sử dụng hết diện tích đất công nghiệp thì Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức điều chỉnh quy hoạch xây dựng; 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để chuyển mục đích sử dụng đất theo 

thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc điều 

chỉnh một phần diện tích đất của KCN đó để xây dựng nhà ở xã hội phục vụ 

công nhân, người lao động tại KCN. 
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5.2. Lựa chọn địa điểm 

Địa điểm xây dựng khu đô thị - dịch vụ, khu nhà ở công nhân KCN 

thường được xác định sẵn khi quy hoạch xây dựng chung đô thị hoặc quy 

hoạch xây dựng KCN- đô thị - dịch vụ liền kề KCN. 

Nếu chưa được quy hoạch, việc lựa chọn địa điểm xây dựng khu đô 

thị - dịch vụ, khu nhà ở công nhân KCN chủ yếu dựa trên các yếu tố sau: 

- Có đủ quỹ đất phát triển hệ thống công trình dịch vụ-công cộng và khu 

nhà ở đồng bộ; 

- Có khả năng phát triển mở rộng trong tương lai; 

- Gắn kết chặt chẽ với khu vực đô thị hoặc làng xóm hiện hữu; 

- Có hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật kết nối đầy đủ;  

- Ưu tiên các khu vực gần hệ thống hạ tầng xã hội hiện có; 

- Ưu tiên các khu vực gần KCN; 

- Không có các tác động xấu tới môi trường khi phát triển dự án; 

- Giá cả hợp lý. 

 
Các yếu tố cơ bản để lựa chọn vị trí xây dựng khu đô thị - dịch vụ 

 

5.3. Xác định quy mô 

Quy mô khu đô thị - dịch vụ, khu nhà ở công nhân KCN được xác 

định dựa trên các yếu tố cơ bản sau: 

- Dự báo số lượng người lao động trong KCN theo các giai đoạn phát 

triển KCN; lứa tuổi, giới tính của người lao động theo yêu cầu của các 

ngành công nghiệp trong KCN; số lượng lao động tại chỗ và lao động 

nhập cư; 

- Chỉ tiêu diện tích đất đơn vị ở trên đầu người lao động: Tối thiểu 

15m2/người; 

- Chỉ tiêu diện tích đất cây xanh công cộng: Tối thiểu 2m2/người; 

- Hệ thống các công trình dịch vụ - công cộng thiết yếu theo các giai 

đoạn phát triển của KCN và khu nhà ở;  

- Hệ thống các công trình dịch vụ - công cộng hiện có trong khu vực; 

 

 

Các yếu tố cơ bản để xác định quy mô khu đô thị - dịch vụ  
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5.4. Xác định các thành phần chức năng 

Khu đô thị - dịch vụ (tương đương với một hay một vài đơn vị ở) bao 

gồm các thành phần chức năng cơ bản sau đây: 

- Đất xây dựng các công trình dịch vụ - công cộng thiết yếu, bao gồm: 

trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trạm y tế, 

trung tâm văn hóa - thể thao, sân luyện tập, sân chơi nhóm nhà ở, 

chợ. Quy mô các công trình này được xác định theo Quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng đối với đơn vị ở. 

- Đất xây dựng các công trình dịch vụ - công cộng phát triển, bao gồm: 

trường dạy nghề, trung tâm đào tạo nghề, trung tâm xúc tiến việc 

làm, dịch vụ logistic, dịch vụ vận chuyển, đại lý máy công nghiệp, ngân 

hàng, quỹ tín dụng, chuyển giao công nghệ, nhà hàng,… Quy mô và vị 

trí các công trình xác định theo nhu cầu thực tế. 

- Đất công viên cây xanh, mặt nước: Quy mô tối thiểu được xác định 

theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng đối với đơn 

vị ở. 

- Đất xây dựng nhà ở, gồm: nhà ở riêng lẻ thấp tầng (thường cho 

chuyên gia) và các loại chung cư (cho công nhân). Tỷ lệ nhà ở riêng lẻ 

và nhà chung cư được xác định theo các đánh giá về nhu cầu và thị 

trường thực tế của từng KCN. Tuy nhiên, các dạng nhà ở chung cư vẫn 

chiếm tỷ lệ lớn và thường đóng vai trò chủ đạo trong quy hoạch của 

khu nhà ở. 

- Đất giao thông và bãi đỗ xe: Quy mô mặt cắt đường, diện tích bãi đỗ 

xe và các công trình phục vụ giao thông được xác định theo Quy 

chuẩn kỹ thuật Quốc gia về hệ thống giao thông. 

 
- Đất các công trình cung cấp và đảm bảo kỹ thuật (cấp điện, cấp nước 

sạch, xử lý chất thải,…): Về nguyên tắc các công trình này phải xây 

dựng độc lập riêng cho khu nhà ở công nhân nhưng đối với khu nhà ở 

công nhân liền kề KCN, khu này có thể kết nối và sử dụng hệ thống hạ 

tầng của KCN nếu quy hoạch đủ công suất. Quy mô các công trình này 

được xác định theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về hệ thống hạ tầng 

kỹ thuật đô thị. 

 
Các thành phần chức năng trong khu đô thị - dịch vụ và KCN 
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5.5. Giải pháp quy hoạch 

Quy hoạch khu đô thị - dịch vụ, khu nhà ở công nhân KCN 

được thực hiện giống như quy hoạch đơn vị ở hay nhóm ở trong 

đô thị với các quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng hiện hành. Riêng 

đối với trường hợp nhà chung cư, mật độ xây dựng hoặc hệ số sử 

dụng đất được phép tăng lên tối đa 1,5 lần so với các quy định này 

(theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP). 

Giải pháp quy hoạch phù hợp đối với khu đô thị - dịch vụ, 

khu nhà ở công nhân KCN là giải pháp quy hoạch theo kiểu “đơn vị 

ở nén” với các đặc trưng cơ bản sau đây: 

- Mật độ cao hơn: Bố trí được nhiều hộ gia đình hơn và 

nhiều việc làm hơn trong bán kính đi bộ (400-500m) từ đầu 

mối giao thông công cộng (thường là bến xe buýt). Điều này 

đồng nghĩa với việc tăng chiều cao công trình, rút ngắn 

khoảng cách giữa các tòa nhà nhưng lại dành được những 

không gian lớn hơn cho các khoảng mở công cộng và không 

gian xanh. 

- Phát triển hỗn hợp: Phát triển hỗn hợp các chức năng ở 

(sống), thương mại (mua sắm, ăn uống), văn phòng (làm 

việc), câu lạc bộ (vui chơi) và các chức năng sử dụng khác 

trong cùng một khu vực sẽ làm giảm tần xuất đi lại và gia 

tăng sự sống động của địa điểm. Việc phát triển hỗn hợp 

được thực hiện theo cả phương ngang (hỗn hợp chức năng 

trong một khu vực hay nhiều chức năng được bố trí cạnh 

nhau) và phương đứng (hỗn hợp chức năng trong cùng một 

công trình). 

- Các tòa nhà quay ra đường phố: Các tòa nhà với tỷ lệ thích 

hợp và chức năng dịch vụ, tiện ích thích hợp dọc theo vỉa hè  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

có thể làm chậm tốc độ giao thông lại và làm cho việc đi bộ trở nên thú vị, 

hấp dẫn hơn.  

- Một mạng lưới đường phố kết nối: Mạng lưới đường phố kết nối liên thông 

(thường theo dạng ô cờ) tạo ra nhiều lựa chọn tuyến cho cùng một điểm đến 

và giảm đáng kể ách tắc giao thông. Khoảng cách giữa các tuyến phố ngắn 

hơn cũng có thể cải thiện khả năng đi bộ, làm chậm và phân tán giao thông.  

- Đường phố có quy mô phù hợp: Lòng đường hẹp hơn sẽ làm chậm giao thông 

và có thể làm giảm tỷ lệ va chạm. Lòng đường hẹp hơn cũng tạo điều kiện 

dành nhiều chỗ hơn cho vỉa hè và có thể cải thiện cảm giác thoải mái cho 

người đi bộ.  

- Đa dạng phương tiện vận chuyển: Các phương tiện vận chuyển công cộng 

cùng với một mạng lưới vỉa hè cho người đi bộ và xe đạp sẽ là những lựa chọn 

thay thế khả thi cho ô tô. 

Một khu nhà ở quy hoạch theo kiểu “đơn vị ở nén: ở Xiong’an, Trung Quốc 
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Kiểu thông thường Kiểu “nén” 

 Mật độ cao hơn 

  

 Phát triển hỗn hợp 

  

 Các tòa nhà quay ra đường phố 

  

 

 

 

Kiểu thông thường Kiểu “nén” 

 Mạng lưới đường phố kết nối 

  

 Đường phố có quy mô phù hợp 

  

 Đa dạng phương tiện vận chuyển 
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5.6. Thiết kế nhà ở cho công nhân 

5.6.1. Các loại nhà ở cho công nhân 

Ở Việt Nam hiện nay có rất nhiều dạng nhà ở cho công nhân KCN. Có 

thể phân loại như sau: 

Phân loại theo sở hữu: 

- Nhà ở do các cá nhân, hộ gia đình đầu tư xây dựng và cho công nhân 

thuê; 

- Nhà ở do các doanh nghiệp, tổ chức (bao gồm cả các doanh nghiệp 

đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN) đầu tư xây dựng và cho công 

nhân thuê, thuê mua hoặc bán cho công nhân theo các chính sách về 

nhà ở xã hội; 

- Nhà ở do Nhà nước đầu tư xây dựng và và cho công nhân thuê, thuê 

mua hoặc bán cho công nhân theo các chính sách về nhà ở xã hội; 

- Nhà ở do doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trong KCN trực tiếp đầu 

tư xây dựng để cho công nhân của doanh nghiệp mình thuê; 

Phân loại theo hình thức: 

- Nhà ở liền kề thấp tầng; 

- Chung cư mini; 

- Chung cư kiểu ký túc xá (dạng hành lang giữa và dạng hành lang bên); 

- Chung cư kiểu căn hộ độc lập (dạng hành lang giữa, dạng hành lang 

bên và dạng đơn nguyên). 

Phân loại theo đầu tư: 

- Đầu tư xây dựng riêng lẻ (của các các nhân, hộ gia đình); 

- Dự án đầu tư xây dựng tập trung (của các doanh nghiệp, tổ chức). 

 

 

5.6.2. Nhu cầu phát triển 

Theo thống kê của Bộ Xây dựng, tính đến tháng 5/2020, có 111 dự án 

nhà ở xã hội cho công nhân KCN đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng với quy 

mô xây dựng khoảng 47.000 căn hộ, tổng diện tích 2.350.000m2. 91 dự án 

đang đc tiếp tục triển khai với quy mô xây dựng khoảng 90.500 căn hộ, tổng 

diện tích 4.525.000m2. 

So với con số 3,7 triệu lao động trong các KCN hiện nay ở Việt Nam và 

con số 12,5 triệu mét vuông nhà ở xã hội đề ra trong Chiến lược phát triển 

nhà ở Quốc gia đến năm 2020 (theo Quyết định số 2127/QĐ-TTG ngày 

30/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chiến lược phát triển nhà 

ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030) thì sự phát triển của 

nhà ở xã hội cho công nhân KCN ở Việt Nam đang diễn ra rất chậm trễ.  

Theo đánh giá của các chuyên gia, để đáp ứng kịp thời sự phát triển 

của các KCN thế hệ mới cùng làn sóng đầu tư FDI vào Việt Nam, chung cư 

kiểu ký túc xá và kiểu căn hộ độc lập đầu tư xây dựng tập trung theo dự án 

là dạng nhà ở cho công nhân cần được chú trọng phát triển vì: 

- Có khả năng đáp ứng nhu cầu lớn về nhà ở và an sinh xã hội đồng bộ 

cho người lao động; 

- Có khả năng áp dụng các công nghệ tiên tiến về thiết kế, vật liệu, xây 

dựng, kỹ thuật công trình và quản l{ để xây dựng nhanh chóng và 

giảm thiểu giá thành; 

- Phù hợp với yêu cầu quy hoạch, quản lý và phát triển chung của khu 

vực cũng như các vấn đề về môi trường, sinh thái và phát triển bền 

vững; 

- Có khả năng hình thành được các KCN - đô thị - dịch vụ văn minh, hiện 

đại và đồng bộ. 
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5.6.3. Các tiêu chuẩn cơ bản 

Thông tư 20/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghị định 

100/2015/NĐ-CP về Phát triển và quản lý nhà ở xã hội, trong đó có nhà ở 

cho công nhân KCN, quy định như sau: 

Điều 3. Tiêu chuẩn tối thiểu đối với phòng ở 

1. Diện tích sử dụng phòng ở không được nhỏ hơn 10m2; chiều rộng 

thông thủy không dưới 2,40m; chiều cao thông thủy chỗ thấp nhất không 

dưới 2,70m. 

2. Phòng ở phải có cửa đi, cửa sổ đảm bảo yêu cầu thông gió và chiếu 

sáng tự nhiên. 

3. Tường bao che, tường ngăn giữa các phòng phải được làm bằng 

vật liệu đáp ứng yêu cầu phòng cháy và chống thấm. 

4. Mái nhà không được lợp bằng vật liệu dễ cháy và phải đảm bảo 

không bị thấm dột. 

5. Nền nhà phải được lát gạch hoặc láng vữa xi măng và phải cao hơn 

mặt đường vào nhà, mặt sân, hè. 

6. Có đèn đủ ánh sáng (tối thiểu có một bóng đèn điện công suất 

40W cho diện tích 10m2), nếu ở tập thể thì phải có tối thiểu một ổ cắm điện 

cho một người. 

7. Nếu phòng ở được xây dựng khép kín thì khu vệ sinh phải có tường 

ngăn cách với chỗ ngủ. 

8. Bảo đảm cung cấp nước hợp vệ sinh theo quy chuẩn, tiêu chuẩn của 

pháp luật chuyên ngành. 

9. Có các thiết bị phòng chống cháy nổ theo quy định. 

10. Diện tích sử dụng bình quân không nhỏ hơn 5m2 cho một người. 

 

 

11. Trường hợp xây dựng nhà ở xã hội liền kề thấp tầng để bán hoặc 

cho thuê mua thì từng phòng ở phải được xây dựng khép kín (có khu vệ 

sinh). Trường hợp để cho thuê thì có thể sử dụng khu vệ sinh chung cho 

nhiều phòng ở, nhưng phải bố trí khu vệ sinh riêng cho nam và nữ. 

Điều 4. Tiêu chuẩn tối thiểu đối với căn hộ, căn nhà 

1. Đối với căn hộ nhà chung cư phải đáp ứng tiêu chuẩn của căn hộ 

khép kín theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật về nhà ở, có 

diện tích sử dụng tối thiểu là 25m2 (bao gồm cả khu vệ sinh). 

2. Đối với căn nhà (không phải căn hộ nhà chung cư) phải đáp ứng 

tiêu chuẩn về phòng ở quy định tại Điều 3 Thông tư này và phải được xây 

dựng khép kín (có phòng ở riêng, khu vệ sinh riêng), có diện tích sử dụng tối 

thiểu là 25m2 (bao gồm cả khu vệ sinh); đáp ứng các quy định về chất lượng 

công trình xây dựng từ cấp 4 trở lên theo pháp luật về xây dựng. 

Điều 5. Yêu cầu tối thiểu đối với khu đất xây dựng nhà ở xã hội 

1. Khu đất xây dựng nhà ở xã hội do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây 

dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua phải phù hợp với quy hoạch xây dựng; 

không thuộc khu vực cấm xây dựng; không vi phạm hành lang bảo vệ công 

trình giao thông, thủy lợi, đê Điều, năng lượng, khu di tích lịch sử - văn hóa 

và khu vực cần bảo vệ khác theo quy định của pháp luật; không thuộc khu 

vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập úng, bị ô nhiễm bởi chất thải công 

nghiệp, bãi rác, nghĩa trang; không lấn chiếm đất công và không có tranh 

chấp về đất đai. 

2. Việc xây dựng các hạng Mục công trình hạ tầng thiết yếu trong khu 

đất (giao thông, chiếu sáng, cấp thoát nước, phòng chống cháy nổ, vệ sinh 

môi trường) phải đảm bảo tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn của pháp luật 

chuyên ngành. 

3. Mỗi khu nhà ở phải có Bản nội quy sử dụng treo ở nơi dễ quan sát. 
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Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4451:2012 Nhà ở - Nguyên tắc cơ bản để 

thiết kế quy định về nhà ở k{ túc xá như sau: 

5. Yêu cầu về khu đất xây dựng và quy hoạch tổng mặt bằng 

5.3. Nên lựa chọn hướng nhà là hướng của cửa sổ phòng ở mở ra để 

đón gió mát hoặc lấy ánh sáng. Trong nhà ở căn hộ, ít nhất phải có một số 

phòng quay về hướng quy định: Căn hộ có 2 và 3 phòng: 1 phòng;  Căn hộ có 

4 phòng trở lên: 2 phòng; 

Trong nhà ở tập thể (ký túc xá): ít nhất có 40 % số phòng ở có hướng 

tiếp xúc với bên ngoài nhà. 

6. Yêu cầu thiết kế kiến trúc 

6.4. Tiêu chuẩn diện tích ở tối thiểu đối với nhà ở ký túc xá dành cho 

các đối tượng là học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp 

chuyên nghiệp và dạy nghề là 4 m2/người. 

6.5. Phòng ở trong ký túc xá cũng được kết hợp với các phòng như 

tiền phòng, bếp, phòng vệ sinh. 

6.6. Trong nhà ở ký túc xá được thiết kế bếp hoặc khu vệ sinh chung 

cho một số phòng ở, nhưng không lớn hơn 25 người. Cần bố trí các gian 

phòng phục vụ công cộng như sinh hoạt văn hóa, học tập, thể thao, nghỉ 

ngơi, ăn uống công cộng, phục vụ y tế, quản trị, hành chính. Thành phần và 

diện tích phòng phục vụ công cộng lấy theo nhiệm vụ thiết kế. 

6.7. Tùy thuộc vào chức năng sử dụng và yêu cầu về khối tích của từng 

phòng ở trong căn hộ ở, trong ký túc xá mà thiết kế chiều cao và chiều rộng 

cho thích hợp. 

Chiều cao tầng không được nhỏ hơn 3,0m;  Chiều cao thông thủy của 

phòng không được nhỏ hơn 2,7m;  Chiều cao thông thủy của phòng ở trong 

tầng áp mái không được nhỏ hơn 1,5m; 

Đối với các phòng ở trong ký túc xá sử dụng giường tầng, chiều cao 

thông thủy không nhỏ hơn 3,3m. Trong trường hợp này chiều rộng thông 

thủy của phòng không được nhỏ hơn 3,3m. 

5.6.4. Các loại phòng và căn hộ cơ bản 

Tùy theo mức độ độc lập (khép kín) khi sử dụng mà phòng và căn hộ 

cơ bản trong chung cư kiểu ký túc xá và kiểu căn hộ độc lập có thể được 

phân thành các loại như sau: 

TT Phân loại 

Các chức năng / phòng cơ bản 

Phòng 

ở 

Phòng 

vệ sinh 

Giặt,  

phơi  
Bếp 

Ăn 

uống 

Sinh hoạt 

chung 

1 Chung cư kiểu Ký túc xá 

 Phòng loại A  

(4-6 người) 
Cp Cp Cp Cp Cp Ct 

 Phòng loại B  

(6-8 người) 
Cp Cp Cp Ct Ct Ct 

 Phòng loại C  

(6-8 người) 
Cp Ct Ct Ct Ct Ct 

2 Chung cư kiểu căn hộ độc lập 

 Căn hộ loại A  

(1-2 phòng ngủ) 
Rp Rp Cc Cc Cc Cc 

 Căn hộ loại B  

(2-3 phòng ngủ) 
Rp Cc Cc Cc Cc Cc 

 Căn hộ loại C  

(3-4 phòng ngủ) 
Rp Cc Cc Ct Ct Cc 

 Căn hộ loại D  

(2-3 phòng ngủ) 
Cp Cc Ct Ct Ct Ct 

* Ghi chú:  Rp: Riêng cấp độ phòng trong căn hộ Cb: Chung cấp độ toà nhà  

 Ct: Chung cấp độ tầng  Cc: Chung cấp độ căn hộ  

 Cp: Chung cấp độ phòng trong căn hộ 

Tùy theo nhu cầu sử dụng và mức độ đầu tư mà chủ đầu tư sẽ có các 

phương án bố trí khác nhau nhằm tối ưu hóa hiệu quả cho dự án. 
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5.6.5. Chung cư kiểu ký túc xá 

Phòng ở 

Quy mô: Bố trí phòng ở lớn cho nhiều người nhưng không nên quá 8 

người. Tốt nhất là 4-6 người. 

Chỉ tiêu diện tích: Tối thiểu 4m2/người. 

Bố trí thiết bị, nội thất: Giường nên bố trí dọc theo tường và nên sử 

dụng giường tầng để giảm hệ số chiếm đồ và tăng hiệu quả sử dụng không 

gian. Tủ quần áo, vật dụng cá nhân có thể được bố trí hợp khối với giường 

tầng hoặc bố trí riêng biệt. Nên bố trí quạt trần nhưng phải đảm bảo chiều 

cao an toàn khi sử dụng giường tầng. Tùy mức độ tiện nghi có thể bố trí 

thêm tủ lạnh, điều hòa, tivi,... 

Khu vệ sinh khép kín trong phòng ở 

Quy mô: Phụ thuộc vào số lượng người trong phòng ở.  

Chỉ tiêu sử dụng: Tối thiểu 1 phòng ở: 1 chỗ rửa mặt, 1 chỗ tắm và 1 

toilet (3m2). 

Vị trí: Có thể bố trí tại 1 góc của phòng ở (thường là góc ngay cạnh 

cửa vào hoặc góc ra ban công) hay bên cạnh dọc theo phòng ở. Bố trí thành 

cụm giữa 2 phòng ở để tiết kiệm đường ống, hộp kỹ thuật và thuận tiện cho 

việc bảo dưỡng, sửa chữa. 

Bố trí thiết bị, nội thất: Bố trí tách biệt một phần hoặc hoàn toàn khu 

vực rửa mặt, tắm và toilet để thuận tiện cho việc sử dụng đồng thời của 

nhiều người. Phải bố trí quạt thông gió để  đảm bảo điều kiện vệ sinh, nhất 

là đối với khu vệ sinh không tiếp xúc trực tiếp với ngoài trời. 

Khu vệ sinh chung 

Quy mô: Phụ thuộc vào số lượng người ở trên 1 tầng. Có thể bố trí 

khu vệ sinh cho từng tầng hoặc cho chung 2 tầng. Phải phân chia khu vệ sinh 

nam và nữ riêng biệt nếu tầng có cả nam và nữ. Nên bố trí khu vực giặt giũ 

cùng trong khu vệ sinh này.  

Chỉ tiêu sử dụng cho 15-20 nam: 1 chậu rửa, 1 tiểu, 1 toilet, 1 tắm; 

cho 15-20 nữ: 1 chậu rửa, 2 toilet, 1 tắm. 

Chỉ tiêu diện tích: 1,2-1,5m2/chậu rửa; 1,0-1,2 m2/tiểu nam; 1,2-

1,5m2/toilet. 

Vị trí: Đặt tại khu vực cuối các hành lang nhưng phải đảm bảo thuận 

tiện cho người sử dụng và phải tiếp xúc trực tiếp với ngoài trời. 

Bố trí thiết bị, nội thất: Bố trí tách biệt hoàn toàn khu vực rửa mặt, 

tắm và toilet để thuận tiện cho việc sử dụng đồng thời của nhiều người. Phải 

bố trí quạt thông gió để  đảm bảo điều kiện vệ sinh.  

- Khu vực chậu rửa: Bố trí theo kiểu dãy các chậu rửa liền kề nhau. 

- Khu vực tắm: Bố trí theo kiểu dãy cabin riêng biệt hoặc kiểu dãy vòi 

tắm liên tục. 

- Khu vực toilet: Bố trí theo kiểu dãy cabin riêng biệt. 

 
Một số dạng bố trí phòng ở và khu vệ sinh chung trong ký túc xá 
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Bếp chung 

Quy mô: Phụ thuộc vào số lượng người ở, phòng ở trên 1 tầng. Nên 

bố trí liên thông với phòng ăn chung của tầng. 

Chỉ tiêu sử dụng:  1 chỗ nấu / 1-2 phòng, 1 chỗ gia công / 1-2 phòng. 

Chỉ tiêu diện tích: 1,5-2m2/chỗ nấu; 2-2,5 m2/chỗ gia công. 

Vị trí: Đặt tại khu vực cuối các hành lang, gần cầu thang chính hoặc 

cầu thang thoát hiểm nhưng phải đảm bảo thuận tiện cho người sử dụng và 

phải tiếp xúc trực tiếp với ngoài trời. 

Bố trí thiết bị, nội thất: Thường bố trí phân khu gia công (bàn gia công, 

chậu rửa) và khu nấu (bếp) thành dãy liên hoàn song song để thuận tiện cho 

việc nhiều người sử dụng đồng thời. Có thể bố trí thêm các hốc tủ có khóa 

cho từng phòng để dụng cụ riêng biệt. Bệ gia công, nấu và hốc tủ thường 

được thi công bằng các vật liệu kiên cố như gạch, BTCT. Phải bố trí quạt hút 

gió công nghiệp cho khu vực nấu để  đảm bảo điều kiện vệ sinh. Có thùng 

rác đảm bảo đủ tiêu chuẩn vệ sinh và phân loại ngay tại nguồn. 

Phòng ăn chung 

Quy mô: Phụ thuộc vào số lượng người ở trên 1 tầng. Nên bố trí liên 

thông với bếp chung của tầng. 

Chỉ tiêu sử dụng:  1 chỗ ăn cho 2-3 người. 

Chỉ tiêu diện tích: 0,6-0,8m2/chỗ ăn. 

Vị trí: Đặt liền kề với khu vực bếp chung, gần cầu thang chính hoặc cầu 

thang thoát hiểm, đảm bảo thuận tiện cho người sử dụng và phải tiếp xúc 

trực tiếp với ngoài trời. 

Bố trí thiết bị, nội thất: Bố trí theo bộ bàn và ghế ăn 6-8 người. Phải 

bố trí chỗ rửa tay ngay ngoài hoặc trong phòng ăn (Chỉ tiêu sử dụng: 1 chỗ 

rửa tay cho 25-30 người). Phải bố trí quạt thông gió để  đảm bảo điều kiện 

vệ sinh. Nên bố trí quạt trần hoặc quạt gió công nghiệp để đảm bảo thông 

thoáng khí cho người sử dụng. Có thùng rác đảm bảo đủ tiêu chuẩn vệ sinh 

và phân loại ngay tại nguồn. 

Phòng sinh hoạt chung 

Nên bố trí phòng sinh hoạt chung theo từng tầng để nâng cao chất 

lượng cuộc sống cho người sử dụng ký túc xá.Tùy thuộc nhu cầu mà có thể 

bố trí ghép với phòng ăn chung, bếp thành một khu vực đa năng của tầng. 

Quy mô: Phụ thuộc vào số lượng người ở trên 1 tầng. 

Chỉ tiêu sử dụng:  Nên tính toán cho 2/3 số lượng người trên 1 tầng. 

Chỉ tiêu diện tích: 0,8-1,0m2/chỗ. 

Vị trí: Ở giữa tầng hoặc sát với phòng ăn để thuận tiện cho người sử 

dụng. Gần cầu thang chính hoặc cầu thang thoát hiểm. 

Bố trí thiết bị, nội thất: Chủ yếu là những bộ bàn ghế ngồi để giao lưu 

và xem tivi. Phải bố trí quạt thông gió để  đảm bảo điều kiện vệ sinh. Nên bố 

trí quạt trần hoặc quạt gió công nghiệp để đảm bảo thông thoáng khí cho 

người sử dụng. 

 

Một số dạng bố trí khu vực đa chức năng chung: Bếp, phòng ăn và sinh hoạt chung 
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5.6.6. Chung cư kiểu căn hộ độc lập 

Căn hộ loại A 

Trong phân khúc nhà ở cho công nhân, đây là dạng căn hộ có mức độ 

tiện nghi tốt nhất, bao gồm: 

- 1-2 phòng ngủ riêng biệt, mỗi phòng cho 1-2 người. Diện tích ≥ 7 

m2/phòng đơn,  ≥ 10m2/phòng đôi; 

- Khu vệ sinh riêng từng phòng. Diện tích ≥ 2m2/phòng; 

- Phòng sinh hoạt chung, ăn và bếp kết hợp. Diện tích ≥ 12m2; 

- Ban công hoặc lô gia phơi. Diện tích ≥ 1,5m2. 

Căn hộ loại B 

Trong phân khúc nhà ở cho công nhân, đây là dạng căn hộ có mức độ 

tiện nghi tốt, bao gồm: 

- 2-3 phòng ngủ riêng biệt, mỗi phòng cho 1-2 người. Diện tích ≥ 7 

m2/phòng đơn,  ≥ 10 m2/phòng đôi; 

- Khu vệ sinh chung cho cả căn nhưng có khả năng dùng chung cho 

nhiều người cùng lúc. Diện tích ≥ 8m2/khu; 

- Bếp nấu ăn; 

- Phòng sinh hoạt chung, ăn và bếp kết hợp. Diện tích ≥ 15m2; 

- Ban công hoặc lô gia phơi. Diện tích ≥ 2,0m2. 

Căn hộ loại C 

Trong phân khúc nhà ở cho công nhân, đây là dạng căn hộ có mức độ 

tiện nghi khá, bao gồm: 

- 3-4 phòng ngủ riêng biệt, mỗi phòng cho 1-2 người. Diện tích ≥ 7 

m2/phòng đơn,  ≥ 10m2/phòng đôi; 

- Khu vệ sinh chung cho cả căn nhưng có khả năng dùng chung cho 

nhiều người cùng lúc. Diện tích ≥ 8m2/khu; 

- Phòng sinh hoạt chung. Diện tích ≥ 15m2/phòng. 

- Ban công hoặc lô gia phơi. Diện tích ≥ 2,0m2. 

Căn hộ loại D 

Trong phân khúc nhà ở cho công nhân, đây là dạng căn hộ có mức độ 

tiện nghi thấp, bao gồm: 

- 2-3 phòng ngủ chung, mỗi phòng cho 3-4 người. Chỉ tiêu diện tích 

khoảng 4m2/người; 

- Khu vệ sinh chung cho cả căn nhưng có khả năng dùng chung cho 

nhiều người cùng lúc. Diện tích ≥ 8m2/khu; 

 

Một số dạng tổ hợp căn hộ  
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Khu nhà ở công nhân KCN Nhơn Trạch, Đồng Nai 

 

 

Khu nhà ở công nhân KCN Samsung, Bắc Ninh 

 

Khu nhà ở công nhân KCN Đồng An 2, Bình Dương 
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