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THUYẾT MINH

1.  Các căn cứ pháp lý:  

- Quyết định số 933/QĐ-BXD ngày 27/10/2011 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt đề cương dự án sự 

nghiệp kinh tế TKĐH năm 2011 “Nhà ở và công trình công 

cộng thuộc vùng thiên tai, khu tái định cư tại miền Trung và 

Tây Nam bộ” 

- Quyết định số 535/QĐ-BXD  ngày 08/06/2012 về việc phê 

duyệt đề cương và dự toán nhiệm vụ thiết kế tập mẫu nhà ở 

vùng thiên tai thuộc dự án TKĐH năm 2011 

- Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 về chính 

sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt 

khu vực miền Trung 

- Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30/11/2011 - Phê duyệt 

chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm 

nhìn đến năm 2030. 

- Quyết định số 1980/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ 

ngày 17/10/2016 về ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xã 

nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 của Quốc hội ban hành 

ngày 18/06/2014 

- Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 

25/11/2014 

2. Tài liệu và Hệ thống tiêu chuẩn quy phạm: 

2.1. Các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia bắt buộc áp dụng: 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2021/BXD về Quy 

hoạch xây dựng; 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02 : 2009/BXD về số 

liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng ban hành kèm 

theo Thông tư số 29/2009/TT-BXD ngày 14/8/2009 của Bộ 

Xây dựng; 

- QCXDVN 05:2008/BXD Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, 

nhà ở và công trình công cộng an toàn sinh mạng và sức 

khoẻ. 

- QCVN 06: 2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an 

toàn cháy cho nhà và công trình; 

- QCVN 09:2017/BXD  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các 

công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả. 

- QCVN 10:2014/BXD về Xây dựng công trình đảm bảo 

người khuyết tật tiếp cận sử dụng. 

- QCVN 12:2014/BXD Hệ thống điện trong nhà ở và công 

trình công cộng 

- QCVN 22:2016 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chiếu sáng 

– mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc. 

- Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình 

2010, ban hành theo quyết định số 47/1999QĐ-BXD ngày 21 

tháng 12 năm 1999 của Bộ Xây Dựng. 
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- QCVN14:2008/BTNMT , Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

nước thải sinh hoạt. 

- Và các QCVN có liên quan 

2.2.  Danh mục các tiêu chuẩn quốc gia, tài liệu kỹ thuật 

chủ yếu liên quan đến thiết kế Nhà ở vùng thiên tai do 

chủ đầu tư quyết định áp dụng bao gồm: 

a. Thiết kế kiến trúc: 

- TCVN 9411:2012 Nhà ở liền kề, tiêu chuẩn thiết kế. 

- TCVN 9254-1:2012 Nhà và công trình dân dụng - Từ vựng 

- Phần 1: Thuật ngữ chung; 

- TCVN 4614:1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Các 

bộ phận cấu tạo ngôi nhà. Ký hiệu quy ước trên bản vẽ xây 

dựng. 

b. Thiết kế kết cấu: 

- TCVN 2737:1995 - Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn 

thiết kế. 

- TCVN 9386-1:2012 - Thiết kế công trình chịu động đất - 

Phần 1: Quy định chung, tác động động đất và quy định với 

kết cấu nhà. 

- TCVN 9386-2:2012 - Thiết kế công trình chịu động đất - 

Phần 2: Nền móng, tường chắn và cách vấn đề địa kỹ thuật. 

- TCVN 1651-1-2018 - Thép cốt bê tông - Phần 1: Thép 

thanh tròn trơn. 

- TCVN 1651-2-2018 - Thép cốt bê tông - Phần 2: Thép 

thanh vằn. 

- TCVN 5574:2018 - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - 

Tiêu chuẩn thiết kế. 

- TCVN 5575:2012 - Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế 

- TCVN 5573:2011 - Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép 

- TCVN: 6477:2011 - Gạch bê tông 

- TCVN 9362: 2012 - Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công 

trình 

- TCVN 9359: 2012 - Nền nhà chống nồm – Thiết kế và thi 

công 

- TCVN 4605:1988 - Kỹ thuật nhiệt – Kết cấu ngăn che – 

Tiêu chuẩn thiết kế 

c. Kỹ thuật công trình 

* Cấp điện: 

- TCVN7114-1:2008 Tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam- Chiếu 

sáng nơi làm việc. 

- TCVN 9206:2012- Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công 

trình công cộng – tiêu chuẩn thiết kế. 

- TCVN 9207:2012- Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công 

trình công cộng – tiêu chuẩn thiết kế. 

- TCVN 7447:2012- Hệ thống lắp đặt điện hạ áp. 

- TCVN 9385:2012- Chống sét cho công trình xây dựng, 

hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống. 

- TCVN  4756:89 “Quy phạm nối đất và nối trung tính các 

thiết bị điện”. 

* Cấp thoát nước: 
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- Cấp nước bên trong, Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4513:1988. 

- Cấp nước mạng lưới bên ngoài và công trình, Tiêu chuẩn 

thiết kế TCXDVN- 33:2006. 

- Thoát nước bên trong,  Tiêu chuẩn thiết kế  TCVN 4474 

:1987. 

- Thoát nước mạng lưới bên ngoài và công trình, Tiêu chuẩn 

thiết kế TCXDVN 9757: 2008. 

- Xử lý nước thải – Nhà xuất bản Xây dựng 1996. 

- Xử lý nước thải sinh hoạt quy mô vừa và nhỏ của  PGS TS. 

Trần Đức Hạ , NXB Khoa học kỹ thuật. Xuất bản tháng 11 

năm 2006. 

* Thông gió – Điều hòa không khí – Tiêu chuẩn thiết kế: 

- TCVN 5687:2010 - Thông gió, điều tiết không khí, sưởi 

ấm. Tiêu chuẩn thiết kế 

* Phòng cháy, chữa cháy:  

- TCVN 2622:1995: Phòng chống cháy cho nhà và công 

trình - Yêu cầu thiết kế 

- TCVN 3890:2009:  Phương tiện phòng cháy và chữa cháy 

cho nhà và công trình, trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng. 

d. Phòng chống mối: 

- TCVN 7958 : 2008, Bảo vệ công trình xây dựng - Phòng 

chống mối cho công trình xây dựng mới 

e. Công tác hoàn thiện: 

- TCVN 5674, Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi 

công nghiệm thu 

* Ghi chú: Trường hợp các TC,QC nêu trên được soát xét 

sửa đổi, thay thế, thì áp dụng phiên bản mới nhất3. Phạm vi 

và điều kiện áp dụng của thiết kế điển hình 

3. Phạm vi và điều kiện áp dụng của thiết kế điển hình 

a. Phạm vi nghiên cứu  

Khu vực  4: Vùng ngập sâu là Đồng tháp mười và vùng tứ 

giác Long xuyên: độ ngập sâu từ 1,5 -3 m các huyện thuộc 

tỉnh Kiên Giang, An Giang và Cần Thơ. 

Khu vực 5: Vùng ngập nông và ít ngập (phía Nam các tỉnh 

Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang, Hậu Giang và An Giang). 

Vùng ngập nông do thủy triều và úng do mưa lớn<1m phân bố 

ở hạ lưu sông Tiền và sông Hậu gồm một số huyện thuộc Đồng 

Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ, Bạc liêu, Cà Mau, Hậu 

Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng,Trà Vinh.  

b. Đối tượng nghiên cứu:  

+ Nhà ở thuần nông 

+ Nhà ở kết hợp cửa hàng buôn bán - dịch vụ nhỏ 

+ Nhà ở kết hợp làm kinh tế trang trại, sản xuất phụ. 

+ Nhà vườn 

c. Điều kiện áp dụng: 

+ Hướng dẫn, gợi ý cho người sử dụng trên cơ sở lựa chọn 

mẫu phù hợp với điều kiện kinh tế, điều kiện tự nhiên, đáp 

ứng yêu cầu phòng chống, giảm thiểu tác hai của thiên tai. 

Tùy theo địa hình cụ thể (đất bằng, đất dốc kiểu sườn đồi, đất 
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ngập lũ nông sâu,…) và điều kiện kinh tế, người sử dụng có 

thể lựa chọn mẫu thích hợp. 

+ Giúp các chủ đầu tư thực hiện dự án tái định cư, quy 

hoạch các điểm dân cư mới tại các vùng thiên tại tại Miền 

Tây Nam Bộ. 

4. Nội dung nghiên cứu thiết kế điển hình 

4.1. Phương pháp nghiên cứu: 

- Lựa chọn phương pháp điển hình hóa bộ phận mặt bằng 

các không gian cơ bản (không gian ngủ, sinh hoạt, phục vụ, 

giao thông…) nhằm đáp ứng yêu cầu sử dụng, đồng thời tạo 

khả năng vận dụng linh hoạt phù hợp với từng gia đình.  

- Phương pháp nghiên cứu được dựa trên các nghiên cứu từ 

đối tượng sử dụng, cách tổ chức cũng như mối quan hệ, ảnh 

hưởng giữa các không gian chức năng của công trình. Trên 

cơ sở đó đề xuất được cách thức tổ hợp, lắp ghép thành công 

trình hoàn chỉnh. 

4.2. Phần NCCB: 

Dựa trên kết quả khảo sát về đặc điểm thiên tai, đặc điểm 

kiến trúc nhà ở trong khu vực, tập TKĐH đưa ra sơ đồ dây 

chuyền công năng, các giải pháp xây dựng nhà ở vùng thiên 

tai bao gồm các giải pháp quy hoạch, giải pháp kiến trúc, 

giải pháp thiết kế bộ phận, liên kết, gia cường… phù hợp với 

điều kiện tự nhiên, xã hội, tập quán sinh sống, đặc biệt đáp 

ứng được nhu cầu phòng chống thiên tai. 

Đề xuất loại nhà sàn bám theo kênh rạch và các trục 

đường chính trong vùng ngập lũ, cao 1-3m có chức năng 

chống mưa lũ, chân cột BTCT. Sử dụng giải pháp tôn nền 

cục bộ kết hợp sàn gác khi có lũ hoặc tôn nền toàn bộ cao 

hơn mực nước lũ. 

+ Các không gian bao gồm: khu ở, sinh hoạt chính, sân 

phơi (chế biến sản phẩm), kho chứa nông sản, chuồng trại gia 

súc, vườn rau, cây ăn quả, xưởng chế biến nhỏ, cửa hàng 

(nếu có), khu vực sản xuất phụ, khu nuôi trồng thủy sản (nếu 

có). 

+ Chú trọng đến vấn đề tích nước sạch trong mùa lũ, vật 

liệu sử dụng loại vật liệu bền vững như bê tông, gạch, đá.  

4.3. Các phương án thiết kế điển hình 

Tập TKĐH đưa ra 24 phương án thiết kế minh hoạ cho 4 

loại nhà 

+ Nhà ở thuần nông: 07 mẫu 

+ Nhà ở kết hợp cửa hang buôn bán - dịch vụ nhỏ: 05 mẫu 

+ Nhà ở kết hợp làm kinh tế trang trại: 06 mẫu 

+ Nhà vườn: 06 mẫu   

4.4. Các giải pháp thiết kế kiến trúc-quy hoạch: 

4.4.1.Giải pháp quy hoạch: 

- Không được xây dựng điểm dân cư trong hành lang và khu 

vực cấm xây dựng như quy định trong QCVN 01:2021/BXD. 

- Khu đất xây dựng phải đảm bảo các chỉ tiêu về quy hoạch 

được lấy theo quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD. 
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- Hình thành các điểm dân cư tập trung hoặc các tuyến dân cư 

bằng cách tôn nền theo cụm. Việc đắp bờ bao các khu dân cư 

phải thực hiện theo quy định của Bộ NN&PTNT để tránh làm 

dâng cao mực nước được kiểm soát và đảm bảo thoát nước 

nhanh.  

- Tận dụng mức cao nhất của địa hình tự nhiên để tiến hành 

xây dựng và tính toán triều cường lớn hơn đỉnh triều lớn nhất. 

- Nhà ở nên bám theo sông, kênh, rạch, đường giao thông 

chính. Hướng thuận lợi là hướng quay ra kênh rạch và 

đường giao thông, đảm bảo sự liên kết với các nhà trong 

xóm. Bố trí các bến thuyền vào nhà thuận lợi, không cản trở 

giao thông trên kênh rạch. 

4.4.2.Giải pháp kiến trúc: 

Ngoài các yêu cầu chung đối với nhà ở thông thường, ở 

khu vực thiên tai có các yêu cầu đặc thù sau: 

- Nhà ở được thiết kế đảm bảo an toàn với lũ,  độ cao của sàn 

nhà được xác định theo mực nước cao nhất trong năm của 

mùa nước nổi. 

- Khuyến khích xây dựng nhà ở trên nền đất đắp khu dân cư 

vượt lũ. Ngoài ra còn có hình thức nhà sàn trống tầng 1, nhà 

nổi, nhà lõi cứng, trụ vững… 

- Thiết kế các khu vực đặt bể chứa nước, chỗ trú ẩn khi có lũ 

dài ngày.  

4.4.3.Giải pháp kết cấu: 

- Kết cấu chịu lực: Khung BTCT liền khối (cột, dầm sàn), 

khung thép, tấm 3D panen nhẹ tiền chế, … 

- Kết cấu bao che: Tấm tường nhẹ 3 lớp, tấm tường 3D, tấm 

tường bằng sỏi nhẹ, xây gạch (đặc, rỗng, không nung…)… 

- Sàn: sử dụng tấm sàn BTCT lắp ghép, sàn BTCT đổ tại chỗ 

- Mái: mái BTCT, mái lợp tôn, ngói, xà gồ, vì kèo thép kết 

hợp tường thu hồi. 

- Sử dụng hệ kết cấu nhẹ, dễ tháo lắp, di chuyển khi có lũ 

- Kết cấu nhà có thể dùng hệ khung thép, giàn thép có độ ổn 

định cao, mái lợp vật liệu nhẹ hoặc vật liệu địa phương 

4.4.4.Giải pháp vật liệu: 

- Áp dụng công nghệ và giải pháp xây dựng tiên tiến, thích 

hợp với điều kiện thi công và kỹ năng xây dựng truyền thống 

tại từng địa phương. Kết hợp sử dụng vật liệu truyền thống với 

vật liệu hiên đại, ưu tiên sử dụng vật liệu sinh thái thích bảo 

vệ môi trường. 

- Khuyến khích sử dụng vật liệu địa phương, tuy nhiên phải đề 

cao tính bền vững, đặc biệt chịu tác động của gió bão lớn, và 

ngâm nước dài ngày. 

- Thực hiện các chủ trương của Bộ Xây Dựng về phát triển vật 

liệu xây dựng cho nông thôn, hạn chế sử dụng gỗ trong xây 

dựng. 

- Sử dụng kết cấu nhà khung sườn kết cấu bằng thép nhẹ. Kết 

cấu bao che tấm tường nhẹ 3 lớp (tôn+lớp cách âm nhiệt+lớp 

MDF)…  
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- Cửa đi, cửa sổ dễ dàng thay đổi, tháo rời di chuyển như cửa 

nhựa, nhôm… 

4.4.5.Giải pháp kỹ thuật: 

a. Điện - chiếu sáng: 

- Thiết kế điện tuân theo các tiêu chuẩn thiết kế 

- Tận dụng chiếu sáng tự nhiên. Thiết kế chiếu sáng theo tiêu 

chuẩn TCVN 9207:2012, TCVN 9206:2012 và TCVN 

7447:2012. 

- Khuyến khích tận dụng các nguồn năng lượng tự nhiên như: 

khí biogas, năng lượng gió, năng lượng mặt trời để tạo nguồn 

năng lượng phục vụ cuộc sống. 

b. Cấp thoát nước - Vệ sinh môi trường: 

 Cấp nước: 

- Thiết kế theo TCXDVN 33-2006, Cấp nước - mạng lưới 

đường ống và công trình - tiêu chuẩn thiết kế. 

- Cần tận dụng các nguồn nước khác nhau: nước ngầm mạch 

nông, mạch sâu, nước mưa, nước mặt (sông, suối, giếng 

thấm). Đối với khu vực thiên tai yêu cầu phải có hệ thống 

tích nước trên cao, đề phòng trong mùa mưa lũ. 

 Thoát nước: 

- Thiết kế theo TCVN 7957-2008, Thoát nước - mạng lưới và 

công trình bên ngoài -Tiêu chuẩn thiết kế 

- Cần tận dụng các ao hồ, kênh rạch để thoát nước và làm 

sạch nước thải tự nhiên. 

- Tận dụng nước mưa thông qua hệ thống thu gom mái, nhằm 

tích nước cho mùa lũ và hạn hán trong khu vực. 

 Vệ sinh môi trường: 

- Các chất thải rắn cần phải có biện pháp thu gom, xử lý nhất 

là phân, rác, xác động thực vật để đảm bảo vệ sinh môi trường 

- Đối với các hộ gia đình có chuồng trại chăn nuôi, khuyến 

khích sử dụng bể khí sinh vật (biogas) trong khi ủ phân 

chuồng và thu khí metal làm khí đốt. 

4.4.6. Giải pháp thông gió: 

- Tận dụng tối đa thông gió tự nhiên. Căn cứ vào các yếu tố 

địa hình, khí hậu từng vùng sinh thái để chọn hướng nhà thích 

hợp và tổ chức tốt thông gió tự nhiên cho công trình, bảo đảm 

che nắng chống nóng và cách nhiệt cho vỏ công trình. 

- Thiết kế hệ thống thông gió phải tuân theo các qui định trong 

tiêu chuẩn TCVN 5687-2010 “Thông gió, điều tiết không khí - 

Tiêu chuẩn thiết kế”. 

4.4.7. Chỉ dẫn về điều kiện hợp khối: 

- Nhà ở vùng thiên tai được tổ hợp từ bộ phận cố định bao 

gồm các không gian chức năng chính với bộ phận ghép là các 

không gian chức năng phụ, lắp ghép xung quanh, rời hoặc liền 

kề. 

4.5. Yêu cầu về khái toán và xác định các chỉ tiêu kỹ thuật: 

- Xác định khái toán cho từng phương án  theo các chỉ tiêu 

vật liệu chủ yếu (chú ý trong thiết kế điển hình không có giải 

pháp thiết kế móng). 
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- Trong quá trình lập khái toán chú ý đến các giải pháp phân 

kỳ xây dựng cho phù hợp với nguồn vốn của gia chủ hoặc 

chủ đầu tư, ưu tiên các nhu cầu cấp thiết nhất nhằm tiết kiệm 

kinh phí. 

- Các chỉ tiêu kinh tế kĩ thuật cần được nêu ra trong từng 

phương án thiết kế về các tiêu chí: 

Diện tích khu đất xây dựng 

Diện tích xây dựng 

Diện tích sử dụng 

Diện tích sàn 

Mật độ xây dựng 

Các chỉ tiêu vật liệu chủ yếu: gạch, xi măng, sắt thép… 

5.  Hướng dẫn sử dụng thiết kế điển hình 

Các thiết kế điển hình khi vận dụng bắt buộc phải thông 

qua các cơ quan tư vấn thiết kế. Các giải pháp thiết kế chỉ 

mang tính hướng dẫn, không áp đặt phải sử dụng. 

Các cơ quan tư vấn thiết kế có trách nhiệm giúp chủ đầu tư 

lựa chọn phương án phù hợp về yêu cầu sử dụng, điều kiện 

kinh tế, cũng như hình thức kiến trúc. 

 Phục vụ công tác quản lý: 

Người quản lý sử dụng hồ sơ thiết kế điển hình nhà vùng 

thiên tai tại Miền Trung và Tây Nam Bộ làm tài liệu tham 

khảo, so sánh khi làm công tác thẩm tra, phê duyệt dự án. 

- Phục vụ công tác thiết kế, xây dựng: 

+ Các phương án thiết kế điển hình được thiết kế cho các khu 

đất giả định. Người sử dụng thiết kế điển hình vận dụng trên 

cơ sở khu đất cụ thể và quy hoạch của khu vực, lựa chọn mẫu 

thiết kế phù hợp với điều kiện kinh tế và nhu cầu sử dụng 

+ Thiết kế điển hình được vận dụng trong thực tế thông qua 

thiết kế cơ sở và bản vẽ thiết kế thi công. Do không có thiết 

kế móng nên trong quá trình vận dụng tại địa phương phải 

khảo sát địa chất và thiết kế móng theo quy định. 

6.  Thời hạn sử dụng thiết kế điển hình 

Thời hạn sử dụng thiết kế điển hình nhà ở vùng thiên tai 

tại Miền Tây Nam Bộ: 05 năm. 

 



 phÇn nghiªn cøu c¬ b¶n

-miÒn t©y nam bé (®ång b»ng s«ng cöu long) lµ mét bé phËn ch©u thæ s«ng mª k«ng cã diÖn tÝch 39.734km2.cã vÞ trÝ n»m liÒn kÒ víi vïng
®«ng nam bé, phÝa b¾c gi¸p campuchia, phÝa t©y nam lµ vÞnh th¸i lan, phÝa ®«ng nam lµ biÓn ®«ng. vïng ®ång b»ng s«ng cöu long ®îc
h×nh thµnh tõ nh÷ng trÇm tÝch phï sa vµ båi dÇn qua nh÷ng kû nguyªn thay ®æi mùc níc biÓn, qua tõng giai ®o¹n kÐo theo sù h×nh thµnh
nh÷ng giång c¸t däc theo bê biÓn. nh÷ng ho¹t ®éng hçn hîp cña s«ng vµ biÓn ®· h×nh thµnh nh÷ng v¹t ®Êt phï sa ph× nhiªu däc theo ®ª
ven s«ng lÉn däc theo mét sè giång c¸t ven biÓn vµ ®Êt phÌn trªn trÇm tÝch ®Çm mÆn tròng thÊp nh vïng ®ång th¸p mêi, tø gi¸c long
xuyªn-hµ tiªn, t©y nam s«ng hËu vµ b¸n ®¶o cµ mau.
-®Þa h×nh vïng t¬ng ®èi b»ng ph¼ng vµ thÊp, cao ®é b×nh qu©n 0.8m. ®Þa h×nh ®ång b»ng chiÕm diÖn tÝch 95%, cã hÖ thèng kªnh, r¹ch
ch»ng chÞt víi chiÒu dµi kho¶ng 28.000km thuËn lîi cho giao th«ng ®êng thñy vµ lµm cho d¹ng ®Þa h×nh nµy trë thµnh d¹ng ®ång
b»ng ®Æc thï ë níc ta-®ång b»ng kªnh r¹ch. d¹ng ®Þa h×nh ®åi nói kh«ng nhiÒu, ph©n bè ë 2 huyÖn tri t«n, tÞnh biªn (an giang), r¶i r¸c
ven biÓn hµ tiªn, vÞnh t« ch©u vµ ®¶o phó quèc. ngoµi ra cßn cã ®Þa h×nh bng tròng xen kÏ gi÷a nh÷ng giång c¸t t¹i khu vùc ven c¸c
s«ng lín, cã cao ®é 1-2m ph©n bè chñ yÕu ë tØnh trµ vinh vµ huyÖn vÜnh ch©u (sãc tr¨ng).
-nÒn ®Êt trong vïng thuéc d¹ng ®Êt yÕu (bïn sÐt, bïn sÐt pha, bïn c¸t pha). bÒ dµy phæ biÕn 5-20m.

-khÝ hËu trong vïng thuéc khÝ hËu nhiÖt ®íi Èm víi tÝnh chÊt cËn xÝch ®¹o, nãng quanh n¨m víi hai mïa râ rÖt, mïa ma tõ th¸ng 4-11.
mïa kh« tõ th¸ng 11 ®Õn th¸ng 4 n¨m sau. lîng ma trung b×nh n¨m kho¶ng 1550mm. ma ph©n bè theo mïa. mïa ma lîng ma chiÕm
tíi 99% tæng lîng ma c¶ n¨m. ®é ¶m trung b×nh  82%. trong vïng kh«ng cã b·o nhng cã lèc vµ giã xo¸y.
-chÕ ®é thñy v¨n chÞu t¸c ®éng chñ yÕu cña hÖ th«ng s«ng mª k«ng vµ t¸c ®éng cña thñy triÒu biÓn ®«ng. triÒu biÓn ®«ng cã chÕ ®é b¸n
nhËt triÒu, biªn ®é dao ®éng lín nhÊt 3.5m-4m

-thiªn tai do ngËp lò:
ngËp lò vïng ®ång b»ng s«ng cöu long lµ hiÖn tîng tù nhiªn xÈy ra rÊt b×nh thêng, chñ yÕu do lò tõ thîng nguån s«ng mª k«ng ®æ vÒ
céng víi lîng ma vïng ch©u thæ t¹o nªn vµ cã t¸c ®éng m¹nh cña thñy triÒu biÓn. thêi gian ngËp lò kÐo dµi 2-6 th¸ng/n¨m. ngËp lò x¶y
ra trªn diÖn réng, diÖn tÝch vïng ngËp lò kho¶ng 1,2-1,9 triÖu ha. tæng sè c¸c x· bÞ ¶nh hëng ngËp lò trªn 720 x·. chiÕm tû lÖ 55% tæng sè x·
toµn vïng. cã 3 lo¹i vïng ngËp lò:
+ vïng ngËp s©u møc ngËp 2-3m chiÕm 29,3% diÖn tÝch vïng ngËp ph©n bè chñ yÕu lµ c¸c tØnh ®ång th¸p, long an, an giang
+ vïng ngËp trung b×nh møc ngËp 1-2m chiÕm 37,9% diÖn tÝch vïng ngËp ph©n bè chñ yÕu ë c¸c tØnh long an, tiÒn giang, an giang, kiªn giang...
+ vïng ngËp n«ng møc ngËp<1m chiÕm 32,8% diÖn tÝch vïng ngËp ph©n bè ë c¸c tØnh hËu giang, vÜnh long, bÕn tre, kiªn giang...
-thiªn tai do s¹t lë bê biÓn
-thiªn tai do x©m nhËp mÆn: ®ång b»ng s«ng cöu long lµ khu vùc chÞu ¶nh hëng bÞ x©m nhËp mÆn nghiªm träng nhÊt, phøc t¹p nhÊt. mÆn
x©m nhËp s©u trªn ®Êt liÒn, ®Æc biÖt mÆn x©m nhËp tíi méc hãa trªn s«ng vµm cá t©y (c¸ch biÓn 110km) vµ ®ång th¸p mêi (c¸ch biÓn 139km).
x©m nhËp mÆn ¶nh hëng lín ®Õn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ khã kh¨n cho viÖc lÊy níc  sinh ho¹t

®Æc ®iÓm tù nhiªn
* vÞ trÝ ®Þa h×nh:

* khÝ hËu:

b¶n ®å khu vùc t©y nam bé

®Æc ®iÓm tù nhiªn miÒn t©y nam bé

* ®Æc ®iÓm thiªn tai trong vïng:

t¹i miÒn trung vµ miÒn t©y nam bé
kt - 01
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 phÇn nghiªn cøu c¬ b¶n

®Æc ®iÓm d©n c, x· héi
-vïng ®ång b»ng s«ng cöu long cã 31 d©n téc anh em cïng sinh sèng, trong ®ã ngêi kinh chiÕm chñ yÕu kho¶ng 92,3% tæng d©n sè vïng. tiÕp theo lµ ngêi kh¬me
chiÕm 6,4% ph©n bè chñ yÕu ë c¸c tØnh sãc tr¨ng, trµ vinh, an giang, kiªn giang. ngêi hoa chiÕm 1,2% tæng d©n sè vïng vµ sinh sèng chñ yÕu ë  ®« thÞ. c¸c d©n téc Ýt
ngêi kh¸c cã quy m« kh«ng ®¸ng kÓ.
-mËt ®é d©n sè trung b×nh cña vïng 436 ngêi/km2, cao gÇn gÊp ®«i d©n sè trung b×nh cña c¶ níc. mËt ®é d©n sè 200-300 ngêi/km2 thuéc vÒ c¸c tØnh cµ mau, kiªn
giang, tõ 300-400 ngêi/km2 lµ c¸c tØnh sãc tr¨ng, b¹c liªu, long an. tõ 400-650 ngêi/km2 thuéc vÒ c¸c tØnh hËu giang, trµ vinh, bÕn tre, ®ång th¸p, tiÒn giang, vÜnh
long, an giang vµ thµnh phè cÇn th¬.
-h×nh th¸i d©n c vïng ®ång b»ng s«ng cöu long rÊt ®Æc thï. d©n c tËp trung chñ yÕu ven c¸c tuyÕn ®êng thñy (s«ng r¹ch) vµ tuyÕn ®êng bé, t¹o thµnh chuçi
liªn hoµn (tuyÕn-côm). cßn khu vùc néi ®ång d©n c tha thít, tËp trung thµnh nh÷ng ®iÒm d©n c t¹i nh÷ng gß hay cï lao. h×nh th¸i d©n c nµy phæ biÕn cho c¶d©n
c s¶n xuÊt lóa vµ thñy s¶n. d©n c trång c©y ¨n qu¶ (miÖt vên) sèng tËp trung h¬n, h×nh th¸i d©n c gÇn nh lµ trang tr¹i s¶n xuÊt g¾n liÒn víi ë.d©n c trong
vïng chÞu ¶nh hëng ngËp lò h×nh thµnh h×nh th¸i d©n c phï hîp ®¶m b¶o sèng chung víi lò. h×nh th¸i d©n c cã thÓ theo d¹ng t«n nÒn vît lò hoÆc ®ª bao...phô
thuéc vµo møc ®é ngËp s©u, ngËp n«ng, ngËp trung b×nh. trong vïng ngËp s©u hiÖn cã kho¶ng 2,2 triÖu ngêi sinh sèng. ngËp trung b×nh cã kho¶ng 3 triÖu ngêi
vµ ngËp n«ng kho¶ng 5,8 triÖu ngêi.

* ®Æc trng vÒ ph¸t triÓn ®iÓm d©n c n«ng th«n trong vïng:
-d©n c vïng ngËp s©u, ngËp trung b×nh, ngËp n«ng
víi ph¸t triÓn kinh tÕ s¶n xuÊt lóa vµ thñy s¶n
-d©n c  kªnh r¹ch (vïng kh«ng bÞ ngËp) víi ph¸t triÓn
kinh tÕ s¶n xuÊt lóa vµ thñy s¶n
-d©n c miÖt vên víi ph¸t triÓn kinh tÕ trång c©y ¨n qu¶
-d©n c c¸c ®ång bµo d©n téc Ýt ngêi (d©n téc kh¬ me)
-d©n c däc khu vùc biªn giíi quèc gia
-thiªn tai do ngËp lò trªn ph¹m vi lín vµ thêng xuyªn;
x©m nhËp mÆn trªn ph¹m vi lín; s¹t lë bê biÓn x¶y ra
nhiÒu ®iÓm; ¶nh hëng trong ph¹m vi nhá.

®Æc ®iÓm kiÕn tróc nhµ ë n«ng th«n miÒn t©y nam bé

1. tæng mÆt b»ng:
- tæ chøc kh«ng gian ®iÓn h×nh nhµ ë viÖt truyÒn thèng: ng«i nhµ + s©n + vên + ao
- do lîi thÕ ®Êt ®ai réng lín nªn tæng mÆt b»ng bè trÝ c¸c c«ng tr×nh phô bao quanh nhµ ë chÝnh, «m lÊy s©n ph¬i theo mét sè d¹ng: ch÷ nhÊt, ch÷ nhÞ, ch÷ ®inh...c¸c c«ng tr×nh chÝnh, phô cè g¾ng Èn
m×nh trong c©y xanh, nhê ®ã cã thÓ ®¬ng ®Çu víi giã b·o vµ tËn dông khÝ m¸t trong lµnh.
- bè côc nhµ quay híng ®«ng, nam ®ãn giã m¸t cho nhµ chÝnh, tr¸nh b·o vµ giã l¹nh. c«ng tr×nh phô, vÖ sinh ®îc t¸ch riªng so víi nhµ chÝnh vµ ®Æt ë cuèi híng giã, h¹n chÕ mïi ¶nh hëng tíi m«i
trêng.
- s©n vên thiÕt kÕ theo nguyªn t¾c "trªn-díi": ao ë chç thÊp nhÊt, ®Çu giã; cao h¬n lµ ®Êt vên, s©n vµ c«ng tr×nh phô; cao nhÊt lµ nhµ ë chÝnh võa thuËn lîi cho viÖc ®ãn giã m¸t, võa tr¸nh ®îc m«i
trêng Èm ít xung quanh
- thiÕt kÕ s©n ph¬i ®a chøc n¨ng, n»m ë trung t©m cña tæng mÆt b»ng, cã t¸c dông ®iÒu hßa, c¶i t¹o vi khÝ hËu. s©n cßn bæ xung ¸nh s¸ng bªn trong cho c¸c phßng ë bÞ thiÕu ¸nh s¸ng trùc tiÕp v× m¸i thÊp
vµ bÞ Èn díi vßm c©y.
- kÕt cÊu bao che thêng máng manh v× nã chØ cã t¸c dông che ma, n¾ng thuÇn tóy vµ c¶n trë m¾t nh×n tõ bªn ngoµi.

2. kiÕn tróc nhµ chÝnh:
- nhµ chÝnh lµ mét kh«ng gian thèng nhÊt t¹o ®iÒu kiÖn tèi u cho kh«ng khÝ ®îc lu th«ng, ®Æc biÖt trong ®iÒu kiÖn khÝ hËu nãng Èm
- h×nh d¹ng m¸i dèc vÒ hai phÝa cã vai trß tho¸t níc ma nhanh, t¹o thÈm mü cho c«ng tr×nh. m¸i dèc thêng v¬n ra xa khái mÆt têng nhµ ®Ó tr¸nh níc ma t¹t ngang vµ tho¸t níc ra phÝa ngoµi
nhµ. ®ång thêi m¸i lîp ngãi cßn cã t¸c dông c¸ch nhiÖt gi¶m nãng trong mïa hÌ, gi¶m thÊm dét hiÖu qu¶.
- m¸i hiªn, thÒm nhµ tho¸ng réng lµ nh÷ng nh©n tè mÒm chuyÓn tiÕp tõ thiªn nhiªn vµo nhµ vµ ngîc l¹i, cã t¸c dông che ma t¹t, n¾ng chãi vµ lµ n¬i nghØ ng¬i cña gia ®×nh
- thiÕt kÕ tËn dông vËt liÖu ®Þa ph¬ng, häc tËp kinh nghiÖm truyÒn thèng khi sö dông c¸c biÖn ph¸p che  n¾ng, th«ng giã vµ c¸ch nhiÖt hiÖu qu¶ (c¸c h×nh thøclîp m¸i cãi, cá, r¬m vµ phªn liÕp di ®éng, c¸c
tÊm gi¹i, mµnh s¸o läc ¸nh s¸ng, giµn c©y...) t¹o ra sù th«ng tho¸ng kh« r¸o, trong lµnh ®èi víi m«i trêng ë.
- do ®Æc thï nhµ ë trªn vïng ®Êt ®ai réng lín nhng l¹i bÞ ngËp lôt thêng xuyªn vµo mïa lò, nhiÒu kªnh r¹ch, d©n c tha thít, giao th«ng chñ yÕu b»ng ghe thuyÒn. c d©n vïng nµy thêng chän nhµ
trªn ®Êt giång, gß, ®åi vµ nhµ ë thêng ch¹y däc theo kªnh r¹ch. viÖc lùa chän c¸ch bè trÝ nµy gióp cho hä dÔ dµng trong viÖc lao ®éng s¶n xuÊt còng nh c¸c ho¹t ®éng bu«n b¸n, hä thêng sèng
chung thµnh mét côm d©n c, ranh giíi gi÷a lµng nµy víi lµng kia chØ mang tÝnh tîng trng

®Æc ®iÓm d©n c, x· héi miÒn t©y nam bénhµ ë vïng thiªn tai
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bè côc mÆt b»ng nhµ ch÷ ®inh cho phÐp dÔ dµng linh ho¹t vµ s¾p xÕp mäi sinh ho¹t cña gia ®×nh vµ c¸c
ho¹t ®éng s¶n xuÊt, v× vËy nã ®îc nhiÒu tÇng líp nh©n d©n a thÝch. d¹ng nhµ ch÷ ®inh hiÖn nay phæ
biÕn lµ d¹ng ba gian kh«ng cã ch¸i hiªn. bªn c¹nh nhµ ch÷ ®inh th«ng thêng, c d©n ë ®©y cßn c¶i tiÕn
nhµ ch÷ ®inh theo kiÓu cã s©n trong, nghÜa lµ nhµ trªn vµ nhµ díi c¸ch nhau mét s©n hÑp vµ dµi, chiÒu
réng tõ 2-3m. chiÒu dai s©n b»ng chiÒu dµi nhµ díi vµ c¶ chiÒu s©u nhµ trªn. kho¶ng s©n nµy ®îc nèi víi
nhau b»ng hµnh lang cã m¸i che, mÆt s©n lu«n thÊp h¬n mÆt sµn cña nhµ trªn vµ nhµ díi. s©n còng lµ
n¬i ®Æt d·y lu ®Ó chøa níc ma.

 phÇn nghiªn cøu c¬ b¶n

nhµ ë vïng thiªn tai
t¹i miÒn trung vµ miÒn t©y nam bé kt - 03

12

®Æc ®iÓm kiÕn tróc nhµ ë VïNG THI£N TAI miÒn t©y nam bé

2.1. nhµ ë truyÒn thèng:
®îc x©y dùng ë nh÷ng n¬i ®Êt ®ai b»ng ph¼ng, kh«ng chÞu ¶nh hëng cña ngËp lôt hoÆc Ýt ngËp. nhµ cã diÖn tÝch khu ®Êt réng, nhµ cöa g¾n liÒn víi ruéng vên.
s©n vên réng, vên thêng trång c©y ¨n tr¸i, c©y lÊy bãng m¸t. s©n tho¸ng trèng ®Ó ph¬i lóa, ph¬i cñi. hiªn nhµ réng hay hÑp tïy thuéc vµo ®é réng ng«i nhµ.
hiªn cã t¸c dông lµm dÞu cêng ®é ¸nh s¸ng, gi¶m oi bøc vµo mïa nãng vµ h¹n chÕ ma t¹t nh÷ng khi trêi ma. ngoµi ra hiªn cßn lµ n¬i trÎ con ch¬i ®ïa, ngêi lín
m¾c vâng nghØ ng¬i, ®Ó bµ con lèi xãm tíi lui truyÖn trß. phÝa sau nhµ thêng lµ vên c©y, chuång nu«i sóc vËt, bÕn níc dïng lµm n¬i t¾m giÆt vµ ®Ëu ghe xuång
còng nh c¸c sinh ho¹t kh¸c. nhµ ®îc x©y dùng hµi hßa víi tù nhiªn: chuéng híng ®«ng, nam, quay mÆt ra s«ng. ngâ kh«ng ®©m th¼ng vµo cöa chÝnh.
- nhµ truyÒn thèng miÒn t©y nam bé cã c¸c d¹ng nhµ chÝnh sau:

* nhµ ch÷ ®inh:
®©y lµ kiÓu nhµ rÊt phæ biÕn bao gåm 1 nhµ trªn vµ 1 nhµ díi liÒn v¸ch, ®ßn d«ng nhµ trªn vµ ®ßn d«ng
nhµ díi th¼ng gãc víi nhau t¹o thµnh d¹ng chø ®inh hay d¹ng ch÷ t. cã khi nhµ trªn vµ nhµ díi c¸ch
nhau mét th¶o b¹t hay m¸i ngang. nÕu nhµ díi n»m bªn h«ng ph¶i th× gäi lµ ®inh thuËn. nhµ ®îc x©y
b»ng g¹ch, m¸i lîp ngãi hoÆc t«n, gç, lîp l¸, v¸ch v¸n hoÆc lîp l¸ dõa níc. kiÓu nhµ nµy thêng cã
hµng hiªn ë phÝa tríc nªn n¾ng kh«ng bÞ chãi, ma kh«ng bÞ t¹t vµo bªn trong.
nhµ trªn lu«n cã vÞ trÝ vµ diÖn tÝch ®îc u tiªn v× lµ n¬i thê cóng, tiÕp kh¸ch, nghØ ng¬i cña c¸c thµnh viªn
nam giíi trong gia ®×nh
nhµ díi lµ n¬i sinh ho¹t hµng ngµy cña gia ®×nh nh ¨n c¬m, nÊu níng, chøa thãc lóa vµ gia c«ng
nh÷ng s¶n phÈm n«ng nghiÖp kh¸c.

- vËt liÖu lµm nhµ: d©n c n¬i ®©y thêng chän nh÷ng vËt liÖu cã s½n trong vên hoÆc ë ®Þa ph¬ng. ngêi d©n n¬i ®©y thêng cÊt nhµ b»ng gç trßn, nhá nh trµm, ®íc, lîp l¸ dõa níc. nhµ cña
nh÷ng ngêi giµu cã th× ®îc cÊt b»ng nh÷ng lo¹i gç quý, m¸i lîp ngãi hoÆc x©y b»ng bª t«ng cèt thÐp trang trÝ ®Ñp m¾t, sang träng víi nhiÒu néi thÊt quý gi¸.
- nhµ cña c d©n cã thÓ quay theo bÊt cø híng nµo miÔn híng ®ã cã lîi cho viÖc lµm ¨n vµ sinh sèng. nhµ ë vïng ngËp lôt thêng xuyªn hay lµm kiÓu nhµ trÖt 3 gian 2 ch¸i hoÆc nhµ sµn, mÆt b»ng nhµ
cã gian gi÷a lµ n¬i tiÕp kh¸ch, 2 gian bªn c¹nh lµ n¬i ngñ. ch¸i nhµ bªn lµ kho n«ng cô vµ l¬ng thùc. bÕp, nhµ t¾m, bÓ níc n»m sau ch¸i hÌ. khu vÖ sinh n»m c¸ch xa gÇn ao nu«i c¸. kÕt cÊu nhµ ®¬n gi¶n
b»ng tre, v¸ch ®an phªn tr¸t bïn, m¸i lîp l¸ dõa níc. nh÷ng nhµ trung n«ng thêng cã s©n, vên víi diÖn tÝch kho¶ng vµi ba c«ng ®Êt. vên trång c©y ¨n tr¸i, s©n dïng ®Ó ph¬i lóa, ph¬i r¬m. hiªn nhµ
réng. phÝa sau nhµ lµ vên c©y, bÕn níc, khu chuång tr¹i.
-do ®Æc trng ®Þa lý, khÝ hËu cña khu vùc; do tËp tôc sinh sèng l©u ®êi cña ngêi d©n, hiÖn tr¹ng nhµ ë n«ng th«n miÒn t©y nam bé ®îc chia thµnh 4 d¹ng c¬ b¶n:
+ d¹ng nhµ ë truyÒn thèng
+ d¹ng nhµ ë ven s«ng, ven kªnh r¹ch:
+ d¹ng nhµ ë ven lé (trôc ®êng giao th«ng):
+ d¹ng nhµ ë n»m trong côm tuyÕn d©n c vît lò:

®Æc ®iÓm kiÕn tróc nhµ ë VïNG THI£N TAI
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nhµ ë vïng thiªn tai
t¹i miÒn trung vµ miÒn t©y nam bé kt - 04

 phÇn nghiªn cøu c¬ b¶n

* nhµ ch÷ nhÞ hay cßn gäi lµ nhµ s¾p ®äi:
kiÓu nhµ nµy còng  phæ biÕn ë miÒn t©y nam bé. nhµ trªn vµ nhµ díi nèi tiÕp nhau, mÆt tiÒn hÑp nhng cã chiÒu s©u nhµ
trªn lín h¬n chiÒu s©u nhµ díi, kh«ng cã hai gian ch¸i hai bªn.
nhµ trªn lµ n¬i thê cóng tæ tiªn, tiÕp kh¸ch, hai gian kÒ s¸t hai têng ®Çu håi lµ hai phßng ngñ.
nhµ díi lµ n¬i cÊt chøa l¬ng thùc, lµ n¬i nÊu níng, ¨n c¬m cña c¶ gia ®×nh. do nhµ trªn vµ nhµ díi x©y ¸p s¸t
nhau nªn nhµ díi thêng thiÕu ¸nh s¸ng vµ th«ng giã tù nhiªn. ®Ó kh¾c phôc nhîc ®iÓm nµy vµ còng lµ ®Ó cho c¸c
sinh ho¹t cã tÝnh riªng biÖt cao h¬n, kiÓu nhµ nµy ®îc s¸ng t¹o thªm nhµ s¾p ®äi cã s©n t¬ng (s©n trong), th¶o b¹t,
nhµ cÇu nèi...
nhµ s¾p ®äi cã th¶o b¹t lµ nhµ cã gian th¶o b¹t x©y s¸t tríc mÆt nhµ trªn, nh»m t¹o thªm 1 gian ®Ó tiÕp kh¸ch. nÕu ë vÞ
trÝ gÇn chî hay khu bu«n b¸n, gian th¶o b¹t kiÓu nµy trë thµnh gian b¸n hµng. nhµ s¾p ®äi thêng lµ nhµ l¸, cét b»ng
gç mï u, sÇu ®©u, so ®òa, gç mÝt...chiÒu dµi cña nhµ díi b»ng chiÒu dµi nhµ trªn, muèn ®i qua nhµ díi ph¶i ®i qua cöa
nhµ trªn. chÝnh v× nhîc ®iÓm nµy mµ ngêi d©n ®· c¶i tiÕn thµnh nhµ s¾p ®äi kiÓu nèi dµi, nhµ s¾p ®äi cã s©n trong. phÇn
nhµ díi t¸ch phÇn nhµ trªn kho¶ng 2-3m, cã lèi ®i víi m¸i che nèi liÒn 2 nhµ, s©n trong võa lµ ®Ó lÊy ¸nh s¸ng võa lµ
n¬i ®Ó d·y lu chøa níc ma.

* nhµ ch÷ nhÊt :
phæ biÕn lµ nhµ ba gian hai ch¸i (cña tÇng líp kh¸ gi¶), ba gian hai ch¸i th¶o b¹t, ba gian hai ch¸i ®«i, n¨m gian hai ch¸i
(chñ nh©n cña lo¹i nhµ nµy thêng lµ tÇng líp quan l¹i, quyÒn quý), mét gian hai ch¸i (thêng lµ tÇng líp nghÌo)
trong nhµ chÝnh lµ khu vùc ®Ó thê cóng vµ tiÕp kh¸ch, hai ch¸i hai bªn dïng lµm buång chøa ®å ®¹c, lµm phßng ngñ
cho phô n÷ trong nhµ.

* nhµ b¸t dÇn:
- lµ nhµ cã cÊu t¹o kiÓu m¸i xô, hay cßn gäi lµ nhµ t¸m ®Êm t¸m quyÕt. bªn ngoµi nh×n vµo m¸i cã
vÎ  sµ thÊp xuèng nhng hÖ cét kÌo bªn trong nhµ l¹i cao, kh«ng gian bªn trong th«ng tho¸ng,
cao r¸o, ¸nh n¾ng chiÕu vµo kh«ng bÞ chãi chang
- tiªu biÓu cña loai nhµ nµy lµ ®é kÐo dµi ra hÕt gian ch¸i cña m¸i phô kh¸c h¼n víi c¸c d¹ng m¸i
kh¸c

®Æc ®iÓm kiÕn tróc nhµ ë VïNG THI£N TAI
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* nhµ kh«ng ch¸i :
lo¹i nhµ nµy thêng lµ cña hé gia ®×nh n«ng d©n nghÌo, víi cÊu tróc ®¬n gi¶n dÔ lµm. th©n nhµ b»ng v¸n gç, tre hoÆc l¸ dõa
níc. toµn bé v¸ch mÆt tiÒn cña nhµ trªn b»ng chÊn song gç nªn nhµ cã nhiÒu ¸nh s¸ng, tho¸ng m¸t. cöa ra vµo cña lo¹i nhµ
nµy ph©n bè ë 2 bªn v¸ch cña nhµ trªn. c¸c chÊn song cã t¸c dông nh chiÕc b×nh phong che mÆt tiÒn nhµ.

nhµ ë vïng thiªn tai
t¹i miÒn trung vµ miÒn t©y nam bé kt - 05

 phÇn nghiªn cøu c¬ b¶n

2.2. nhµ ë ven s«ng hoÆc ven kªnh r¹ch:
- ®Æc ®iÓm kiÕn tróc, kÕt cÊu: hÇu hÕt nhµ ë lo¹i nµy ®Òu lµm theo kiÓu t¹m bî, kh«ng kiªn cè, m¸i lîp t«n, l¸. ng«i nhµ ®îc thiÕt kÕ  bao che ®¬n gi¶n víi têng x©y, qu©y cãt, v¸ch gç t¹p hoÆc qu©y
t«n. kiÓu d¸ng cña m¸i dèc ®Ó tho¸t níc ma nhanh. néi thÊt th«ng tho¸ng, kh«ng ng¨n che nhiÒu, ®Æc ®iÓm nµy ®¸p øng ®îc kiÓu thêi tiÕt n¾ng nãng, ma bÊt thêng cña khÝ hËu miÒn t©y nam bé.
do sù ®Çu t t¹m bî nªn nhµ thêng cã diÖn tÝch nhá, kho¶ng tõ 30-50m2, chñ yÕu ®Ó ®¸p øng tèi thiÓu c¸c diÖn tÝch thiÕt yÕu sinh ho¹t hµng ngµy. nÕu ®êng ven s«ng lµ ®êng lín th× diÖn tÝch cã thÓ lªn
tíi 100-150m2 vµ xuÊt hiÖn nh÷ng c¨n nhµ lín h¬n 2 tÇng.
- kÕt cÊu nÒn mãng: ®îc lµm ®¬n gi¶n, chñ yÕu b»ng cäc trµm, ®ãng xuèng mét phÇn bê ®Êt  ven s«ng g©y nªn nh÷ng nguy c¬ tiÒm Èn rÊt nguy hiÓm vÒ sù mÊt an toµn kÕt cÊu. víi nh÷ng hé d©n cã
®iÒu kiÖn kinh tÕ th× hä sö dông mãng  b»ng cäc Ðp btct vµ x©y lín h¬n 2 tÇng.
- kÕt cÊu têng: nhµ cã ®iÒu kiÖn th× x©y b»ng g¹ch bao che, nhµ kh«ng cã ®iÒu kiÖn th× qu©y l¹i b»ng t«n, b»ng liÕp, l¸, cã nhµ qu©y t¹m b»ng b¹t døa.
- kÕt cÊu m¸i: xµ gå b»ng gç trµm hoÆc b»ng thÐp, m¸i lîp t«n hoÆc l¸.
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- ®©y lµ ®Æc trng rÊt tiªu biÓu vÒ nhµ ë miÒn t©y nam bé: b¸m theo kªnh r¹ch, s«ng lín, s«ng nhá t¹o thµnh chuçi nhµ ë ®«ng ®óc. trong nh÷ng ng«i nhµ nµy diÔn ra mäi ho¹t ®éng mu sinh cña ngêi
d©n vïng s«ng níc. c¸ch ®Þnh c nhµ ë ven s«ng thêng g¾n bã víi cuéc sèng d©n c theo kiÓu truyÒn ®êi qua nhiÒu thÕ hÖ mµ cha t×m ra t×m ra ®iÒu kiÖn ®Ó thay ®æi (c¶ vÒ lèi sèng cña ngêi d©n
lÉn chÝnh s¸ch cña chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng ®Ó c¶i thiÖn m«i trêng ë)
- u ®iÓm chung:
+ d¹ng nhµ nµy rÊt phï hîp víi ®Æc thï mu sinh (®¸nh b¾t, bu«n b¸n trªn s«ng, vËn chuyÓn hµng hãa...) vµ lèi sèng truyÒn thèng cña ngêi d©n vïng s«ng níc.
+ tËn dông ®îc nguån vËt liÖu x©y dùng ®Þa ph¬ng (tre, trµm, gç, nøa, l¸...)
+ thuËn tiÖn vÒ giao th«ng ®êng thñy
- nhîc ®iÓm:
+ ®a sè nhµ ®Òu x©y dùng tr¸i phÐp. x©y lén xén, lÊn chiÕm lßng bê s«ng, lßng kªnh r¹ch, h¹n chÕ lu vùc cña dßng ch¶y g©y nªn hiÖn tîng s¹t lë bê s«ng
+ kh«ng ®¶m b¶o an toµn cho ngêi vµ c«ng tr×nh khi x¶y ra thiªn tai

2.3. nhµ ë ven trôc ®êng giao th«ng, ven lé:
- ®©y lµ d¹ng nhµ ë b¸m theo trôc  giao th«ng ®êng bé, phæ biÕn ë d¹ng chia l« liÒn kÒ. tÝnh chÊt vµ ph¬ng thøc ë còng t¬ng tù nh m« h×nh nhµ ë cña c¸c vïng miÒn kh¸c khi cã trôc giao th«ng
®êng bé ®i qua.
- cÆp ph¹m trï lé vµ s«ng lµ hai yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu ®îc ®èi víi ngêi d©n s«ng níc. nhµ ë cã tÝnh chÊt võa ®Ó ë võa ®Ó kinh doanh bu«n b¸n. nhµ b¸m däc theo trôc  giao th«ng ®êng bé
- ®Æc ®iÓm kiÕn tróc: nhµ ven lé ®îc lµm theo nhiÒu h×nh thøc kiªn cè, b¸n kiªn cè, nhµ t¹m. 95% lµ d¹ng m¸i dèc  lîp t«n ®Ó tho¸t níc ma nhanh. nhµ cã 2 d¹ng chÝnh:
+ nhµ h×nh èng cã hiªn phÝa tríc
+ nhµ h×nh ch÷ l cã hiªn tríc vµ hiªn ë bªn c¹nh (®©y lµ lo¹i nhµ ven lé phæ biÕn)
- ®Æc ®iÓm kÕt cÊu: khung cét btct; x©y têng g¹ch chÞu lùc; nhµ kh«ng cã ®iÒu kiÖn th× têng ®¾p ®Êt víi lâi tre, trµm. sµn b»ng btct, l¸t g¹ch. m¸i d¸n ngãi, xµ gå b»ng gç trµm hoÆc b»ng thÐp lîp
t«n.

nhµ ë vïng thiªn tai
t¹i miÒn trung vµ miÒn t©y nam bé kt - 06

 phÇn nghiªn cøu c¬ b¶n

- u ®iÓm:
+ thuËn tiÖn cho viÖc ®i l¹i b»ng giao th«ng ®êng bé, thuËn tiÖn cho viÖc bu«n b¸n th¬ng m¹i, ph¸t triÓn ®a d¹ng c¸c lo¹i h×nh thøc kinh doanh ngµnh nghÒ.
+ nhµ ®îc x©y dùng kiªn cè, b¸n kiªn cè nªn t¬ng ®èi æn ®Þnh vÒ c¬ së vËt chÊt vµ m«i trêng sèng.
- nhîc ®iÓm:
+ quy m« x©y dùng vµ h×nh thøc kiÕn tróc kh«ng ®ång nhÊt. mét sè nhµ t¹m (hé nghÌo) thêng kh«ng an toµn vÒ kÕt cÊu, nhÊt lµ khi cã thiªn tai xÈy ra.
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 phÇn nghiªn cøu c¬ b¶n

2.4. nhµ ë n»m trong côm tuyÕn d©n c vît lò:
- ®Õn thêi ®iÓm nµy, c¸c tØnh miÒn t©y nam bé ®· vµ ®ang triÓn khai 796 côm tuyÕn d©n c vît lò, ®ång thêi bè trÝ h¬n 76000 hé d©n vµo ë æn ®Þnh t¹i c¸c côm tuyÕn d©n c ®· hoµn thµnh. bé phËn d©n c
tríc ®©y sinh sèng trong vïng ngËp lò nguy hiÓm, ®iÒu kiÖn sinh ho¹t kh«ng ®îc tèt, ®· cã chç ë an toµn, cã níc s¹ch, ®iÖn chiÕu s¸ng vµ c¸c h¹ tÇng x· héi thiÕt yÕu. ®¹i bé phËn ngêi d©n ®Òu
thÊy cuéc sèng trong côm tuyÕn ®îc ®¶m b¶o tèt h¬n. nhng tríc m¾t cßn rÊt nhiÒu khã kh¨n v× bµ con ph¶i thay ®æi tËp qu¸n sinh sèng

nhµ ë côm tuyÕn d©n c vît lò x· trêng long - huyÖn phong ®iÒn - tØnh cÇn th¬

nhµ ë côm tuyÕn d©n c vît lò x· mü kh¸nh - huyÖn phong ®iÒn - tØnh cÇn th¬

nhµ ë côm tuyÕn d©n c vît lò x· b×nh thñy - huyÖn ch©u phó - tØnh an giang
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®iÓm d©n c

®iÓm d©n c

®iÓm d©n c

®iÓm d©n c

®iÓm d©n c

ct c«ng céng

ct c«ng céng

vên c©y

vên c©y
®iÓm d©n c

®iÓm d©n c

trêng häc

®iÓm ctcc

s«ng kªnh r¹ch tù nhiªn

gi¶i ph¸p tæ chøc ®iÓm d©n c ph¸t triÓn
theo c¸c trôc gt ®êng bé&®êng thñy

 phÇn nghiªn cøu c¬ b¶n

nhµ ë vïng thiªn tai
t¹i miÒn trung vµ miÒn t©y nam bé

17

kt - 08
gi¶i ph¸p x©y dùng nhµ ë n«ng th«n

 vïng thiªn tai miÒn t¢Y NAM Bé: quy ho¹ch

gi¶i ph¸p X¢Y DùNG nhµ ë vïng thiªn tai miÒn t¢Y NAM Bé: quy ho¹ch
1. quy ho¹ch :
- ®Þa h×nh t©y nam bé cã ®Æc ®iÓm lµ hÖ thèng kªnh, r¹ch ch»ng chÞt, giao th«ng ®êng thñy rÊt ph¸t triÓn, ngêi d©n ë ®©y sèng b¸m theo c¸c kªnh r¹ch, ph¬ng tiÖn giao th«ng lµ ghe thuyÒn nªn vÞ trÝ
thuËn lîi ®Ó x©y dùng c¸c ®iÓm d©n c lµ:
+ däc theo c¸c tuyÕn kªnh r¹ch thuËn lîi cho giao th«ng ®êng thñy
+ trªn c¸c triÒn ®Êt cao tù nhiªn ®Ó tr¸nh lò lôt
+ däc theo c¸c tuyÕn ®êng bé ®Ó d©n c cã thÓ liªn hÖ thuËn tiÖn víi trung t©m x·
+ thuËn lîi ®Ó kÕt hîp giao th«ng ®êng thñy vµ ®êng bé
- mét sè m« h×nh quy ho¹ch ®iÓm d©n c vïng t©y nam bé
a. d¹ng tuyÕn:
+ m« h×nh d¹ng tuyÕn lµ m« h×nh bè trÝ khu d©n c b¸m theo c¸c tuyÕn ®êng, kªnh, r¹ch. m« h×nh nµy ®îc ¸p dông ®èi víi c¸c khu d©n c ph¸t triÓn g¾n víi c¸c tuyÕn giao th«ng chÝnh, c¸c kªnh
m¬ng cã ®êng lín ch¹y song song
+ gi¶i ph¸p quy ho¹ch: tõng bíc tæ chøc m« h×nh tuyÕn thµnh c¸c ®iÓm tËp trung d©n c tõ 40-60% sè d©n vµo trung t©m cña x·, côm x· hoÆc trung t©m Êp. sè hé d©n c cßn l¹i bè trÝ theo tuyÕn n»m
gi÷a c¸c trung t©m x· hoÆc trung t©m Êp. t¹i c¸c vÞ trÝ trung t©m x·, côm x· ph¶i ®îc t«n nÒn chèng ngËp lôt cho c¸c khu d©n c, khu hµnh chÝnh, khu th¬ng m¹i, khu v¨n hãa gi¸o dôc...
+ gi¶i ph¸p chèng ngËp: ®µo ao, hå, kªnh lÊy ®Êt t«n nÒn nhµ cao theo c¸c tuyÕn ®êng vît ngËp vµ cã biÖn ph¸p ng¨n sôt lë do dßng ch¶y vµ sãng níc.
lµm nhµ trªn cäc: phÇn tríc nhµ kÒ ngay s¸t lÒ dêng, phÇn sau nhµ dùng trªn cäc
b. d¹ng tËp trung:
+ m« h×nh d¹ng tËp trung lµ m« h×nh x©y dùng nhµ ë theo c¸c côm d©n c tËp trung tõ 20 hé trë lªn trong mét khu vùc ®Þa lý nhÊt ®Þnh. m« h×nh nµy ®îc ¸p dông cho vïng ngËp s©u, vïng kinh tÕ míi,
vïng trång lóa níc, c¸c trung t©m x· cã nhiÒu ho¹t ®éng vÒ dÞch vô kinh doanh, s¶n xuÊt tiÓu thñ c«ng nghiÖp...
+ gi¶i ph¸p quy ho¹ch: côm c¸c ®iÓm d©n c tèi thiÓu 160 hé d©n, bè trÝ 3-5 ®iÓm chôm l¹i víi b¸n kÝnh tíi trêng tèi ®a lµ 2km
+ gi¶i ph¸p chèng ngËp: t«n nÒn: tïy theo møc ®é ngËp lò cña tõng khu vùc, tõng bíc t«n nÒn khu d©n c cao h¬n cèt ngËp lò cho nhµ ë, c¸c c«ng tr×nh c«ng céng, ®êng giao th«NG
lµm nhµ trªn cäc: t¹o khung nhµ kiªn cè trªn phÇn mãng v÷ng ch¾c. chiÒu cao trªn mÆt ®Êt cña cäc ph¶i ®¶m b¶o cao h¬n møc níc  lò tõ 0.3-0.5m
C. D¹NG TUYÕN §IÓM B¸M DäC HEO K£NH R¹CH, TRôC GIAO TH¤NG:
+ TËN DôNG C¸C K£NH R¹CH LµM HÖ THèNG GIAO TH¤NG. HÖ THèNG GIAO TH¤NG §¦êNG Bé PH¸T TRIÓN THEO D¹NG X¦¥NG C¸, TRôC CHÝNH LI£N HÖ VíI C¸C §IÓM D¢N C¦ XUNG QUANH, H¦íNG CHñ YÕU B¸M THEO K£NH R¹CH
Tù NHI£N, H¹N CHÕ H¦íNG VU¤NG GãC VíI THÕ Lò (NÕU C¾T §¦êNG Lò PH¶I L¾P CèNG §Ó THO¸T N¦íC) KHU TRUNG T¢M Bè TRÝ T¹I NG· BA CñA K£NH R¹CH HOÆC T¹I C¸C VÞ TRÝ LI£N KÕT THUËN LîI GI÷A GIAO TH¤NG §¦êNG
THñY Vµ §¦êNG Bé
+ C¸C §IÓM D¢N C¦ PH¸T TRIÓN SONG SONG VíI H¦íNG Lò TRµN, CHIÒU DµY C¸C §IÓM D¢N C¦ KH¤NG QU¸ 2-3 LµN NHµ §Ó THO¸T Lò NHANH.

b¸m theo kªnh r¹ch giao nhau gi÷a ®êng bé vµ ®êng thñy
gi¶i ph¸p tæ chøc c¸c ®iÓm d©n c ë n¬igi¶i ph¸p tæ chøc c¸c ®iÓm d©n c
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 phÇn nghiªn cøu c¬ b¶n

2. C¥ CÊU §IÓM D¢N C¦:
-C¸C §IÓM D¢N C¦ Lµ C¸C XãM ÊP, CôM TUYÕN D¢N C¦, C¸C THÞ Tø B¸M THEO K£NH - Lé Tæ CHøC THEO KIÓU NHµ V¦êN. QUY M¤ §IÓM D¢N C¦ PHô THUéC VµO §IÒU KIÖN §ÞA H×NH, Tù NHI£N Vµ §IÒU KIÖN S¶N XUÊT. T¹I C¸C VïNG
NGËP S¢U, MçI X· Cã 1 §IÓM D¢N C¦ ë TRUNG T¢M X·, §IÓM NµY Cã THÓ KÐO DµI HOÆC TËP TRUNG THEO TUYÕN §IÓM NH¦NG PH¶I Cã §ÇY §ñ C¸C C¤NG TR×NH PHóC LîI C¤NG CéNG NH¦ TR¦êNG HäC, TR¹M X¸, CHî, UBND...
3. NGUY£N T¾C §Ò XUÊT GI¶I PH¸P KIÕN TRóC Vµ Kü THUËT:
- NHµ QUAY XUèNG MÆT K£NH CHÝNH, PHÝA SAU Cã §¦êNG Bé NHá LI£N KÕT C¸C NHµ TRONG XãM
- KHU¤N VI£N NHµ PHï HîP VíI H×NH THøC Tæ CHøC S¶N XUÊT. H¦íNG THUËN LîI CHO C¸C KHU¤N VI£N NHµ ë Lµ H¦íNG NAM Vµ §¤NG NAM, H¦íNG RA PHÝA K£NH R¹CH, H¦íNG RA PHÝA §¦êNG GIAO TH¤NG.
- TÝCH CùC KHAI TH¸C C¸C KINH NGHIÖM TRUYÒN.  do §IÒU KIÖN KINH TÕ, NG¤I NHµ N£N Cã GI¸ THµNH THÊP, Cã THÓ HOµN THIÖN THEO TõNG GIAI §O¹N. TËN DôNG C¸C NGUåN VËT LIÖU §ÞA PH¦¥NG
- DO §IÒU KIÖN Lò LôT TH¦êNG XUY£N, C¸C NG¤I NHµ CÇN Cã C¸C GI¶I PH¸P SAU:
+ T¤N CAO NÒN HOÆC LµM NHµ SµN, NHµ NæI
+ NHÑ, DÔ TH¸O L¾P §Ó DI CHUYÓN §ÕN N¥I KH¤ R¸O KHI Cã Lò
4. vÞ trÝ x©y dùng:

®êng bé

®êng s«ng

tríc ®êng sau s«ng tríc ®êng sau vên
®êng bé

®êng s«ng

b¸m theo s«ng, kªnh r¹ch b¸m theo trôc ®êng giao th«ng

híng tho¸t níc m¸i

híng níc ch¶y
mùc níc lò

ch©n cét bª t«ng cèt thÐp

híng giã
tiÕp cËn giao th«ng
®êng thñy

híng tho¸t níc m¸i

tiÕp cËn giao th«ng ®êng bé

gi¶i ph¸p thiÕt kÕ  nhµ ë miÒn t©y nam bé thÝch øng víi ®iÒu kiÖn tù nhiªn
nhµ ë trong  vïng ngËp s©u, vïng ngËp níc ®Þnh kú

sµn g¸c, sµn di ®éng
lµm n¬i tró Èn, kho

t«n nÒn

-m¸i nhµ nªn cã ®é dèc 30-45 ®Ó sö dông kh«ng gian
lµm n¬i cÊt gi÷ l¬ng thùc, ®å ®¹c khi cã lò
-cöa sæ m¸i ®¶m b¶o th«ng tho¸ng vµ tho¸t ngêi
khi níc ngËp cao

nhµ ë vïng Ýt ngËp

gi¶i ph¸p X¢Y DùNG nhµ ë vïng thiªn tai miÒn t¢Y NAM Bé: VÞ TRÝ X¢Y DùNG

gi¶i ph¸p x©y dùng nhµ ë n«ng th«n
 vïng thiªn tai miÒn t¢Y NAM Bé: VÞ TRÝ X¢Y DùNG
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GI¶I PH¸P XD NHµ ë VïNG THI£N TAI T¹I MIÒN T¢Y NAM Bé

s¬ ®å tæ chøc tæng mÆt b»ng

GI¶I PH¸P X¢Y DùNG NHµ ë VïNG THI£N TAI T¹I MIÒN T¢Y NAM Bé: s¬ ®å tæ chøc tæng mÆt b»ng

 phÇn nghiªn cøu c¬ b¶n

phßng ngñ
kÕt hîp n¬i tró Èn khi

cã thiªn tai

s¶nh
(hiªn)

bÕp
phßng ¨n

khu vÖ
sinh

bé phËn cè ®Þnh
kh«ng gian
biÕn ®æi

kh«ng gian cè ®Þnh

phßng thê
+phßng kh¸ch

bé phËn t¸ch rêi hoÆc ghÐp liÒn

cöa hµng
bu«n b¸n

s©n tríc

kho
s¶n xuÊt
phô

khu
ch¨n nu«i

s©n sau s©n sau
khu

ch¨n nu«i

bé phËn t¸ch rêi hoÆc ghÐp liÒn

phßng ngñ
kÕt hîp
n¬i tró Èn

khi cã thiªn tai

phßng thê
+phßng kh¸ch

bÕp
phßng ¨n

khu vÖ
sinh

s¶nh
(hiªn)

kh«ng gian cè ®Þnh

bé phËn cè ®Þnh

kh«ng gian biÕn ®æi

bÕn thuyÒn
kho

s¶n xuÊt
phô

phßng ngñ
kÕt hîp
n¬i tró Èn

khi cã thiªn tai

s©n
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kh«ng gian ë
sinh ho¹t

npnc

1.nhµ chÝnh kÕt hîp kinh
doanh. nhµ phô ®éc lËp

kd

2.nhµ chÝnh kÕt hîp nhµ phô.
kinh doanh ®éc lËp

npnc

3.nhµ chÝnh , nhµ phô, kinh
doanh ®éc lËp víi nhau

nckd np kd

1.nhµ chÝnh kÕt hîp kinh
doanh. nhµ phô ®éc lËp

d¹ng nhµ kiÓu nµy cã ®Þa ®iÓm ven ®êng giao th«ng liªn x·, liªn huyÖn. khu«n viªn chia l« nhá, kÕt
hîp kinh doanh, kh«ng gian kinh doanh bè trÝ s¸t ®êng. kh«ng gian ë lïi vÒ phÝa sau, bao gåm nhµ
chÝnh, nhµ phô, s©n...

cöa hµng
dÞch vô

phôc vô sx
n«ng nghiÖp

giao th«ng ®êng bé

s©n ®a n¨ng
s©n tËp kÕt hµng hãa

cöa hµng
dÞch vô

kh«ng gian ë
sinh ho¹t

phôc vô sx
n«ng nghiÖp

s¬ ®å bè côc chøc n¨ng
d¹ng nhµ ë kÕt hîp cöa hµng bu«n b¸n, dÞch vô nhá

1 2

4

5

7

3

6

8

ghi chó:

1. nhµ chÝnh
2. nhµ phô
3. cöa hµng
4. chuång tr¹i
5. s©n ph¬i, sx
phô
6. giÕng níc
7. vên c©y
8. cæng ®êng
bé
9. bÕn thuyÒn-
cæng ®êng
s«ng

1 2

3

4

3

8

5
6

7
2

3

1

4

5

6

8

s¬ ®å bè côc chøc n¨ng
d¹ng nhµ ë kÕt hîp s¶n xuÊt phô (hoÆc nu«i thñy s¶n)

 ë sinh ho¹t

kho, n¬i
lµm sx phô

s©n lµm
sx phô

phôc vô sx
n«ng nghiÖp

s©n lµm sx phô

kho, n¬i lµm sx phô
(nu«i thñy s¶n)

1.nhµ chÝnh kÕt hîp nhµ phô.
n¬i s¶n xuÊt phô ®éc lËp

npnc

2.nhµ chÝnh , nhµ phô, s¶n
xuÊt phô ®éc lËp víi nhau

ncsx np kd

d¹ng nhµ kiÓu nµy cã ®Þa ®iÓm ven ®êng giao th«ng. khu«n viªn chia l«, kh«ng gian s¶n xuÊt phô
bao gåm c¸c mÆt hµng phi n«ng nghiÖp-n«ng nghiÖp. tïy thuéc vµo lo¹i hµng ®Ó cã ph¬ng ¸n bè
trÝ n¬i s¶n xuÊt, chç tËp kÕt, kho b·i... kh«ng gian ë bao gåm nhµ chÝnh, nhµ phô, s©n...

1 2

3
4

5

7

kh«ng gian ë
sinh ho¹t

s©n lµm sx phô

kho, n¬i
lµm sx phô

8

1

2

35

6

7

8

1
23

4

5 7

6

8

ghi chó:

1. nhµ chÝnh
2. nhµ phô
3. nhµ sx
4. chuång tr¹i
5. s©n lµm sx
phô
6. giÕng níc
7. vên c©y
8. cæng
®êng bé
9. cæng
®êng s«ng

kh«ng gian ë
sinh ho¹t

giao th«ng ®êng thñy

giao th«ng ®êng bé

giao th«ng ®êng thñy

giao th«ng ®êng bé

giao th«ng ®êng thñy giao th«ng ®êng thñy

giao th«ng ®êng bé

giao th«ng ®êng thñy

giao th«ng ®êng bé

9

5

9 9 9

5

9 9

GI¶I PH¸P X¢Y DùNG NHµ ë VïNG THI£N TAI T¹I MIÒN T¢Y NAM Bé: MéT Sè GI¶I PH¸P Tæ CHøC TæNG MÆT B»NG

GI¶I PH¸P XD NHµ ë VïNG THI£N TAI T¹I MIÒN T¢Y NAM Bé
MéT Sè GI¶I PH¸P tæ chøc tæng mÆt b»ng
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s¬ ®å bè côc chøc n¨ng d¹ng nhµ vên vµ nhµ thuÇn n«ng

kh«ng gian ë sinh
ho¹t, giao dÞch

vênao chuång chuångvên ao

kh«ng gian ë sinh ho¹t, giao dÞch

vên

ao

chuång

vÒ kh«ng gian: 2 d¹ng nhµ nµy cã chøc n¨ng t¬ng ®¬ng nhau
+ d¹ng nhµ vên: thêng ®îc quy ho¹ch thµnh nhãm riªng, ë nh÷ng n¬i cã ®iÒu kiÖn thuËn tiÖn cho viÖc lµm vên, kÕt hîp ch¨n nu«i, s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. ®Êt nhµ ë lµ cè ®Þnh, ng«i nhµ ®îc hßa
m×nh vµo khu vên, ®¶m b¶o c¸c chøc n¨ng ë vµ sinh ho¹t b×nh thêng ngoµi ra cßn cã  chøc n¨ng phôc vô cho viÖc lµm vên trong mèi quan hÖ sinh th¸i. ®Êt lµm vên vµ ch¨n nu«i chØ ®îc sö
dông theo môc ®Ých ®· ®Þnh s½n (kh«ng ®îc x©y dùng nhµ ë)
+ d¹ng nhµ thuÇn n«ng: tån t¹i 2 lo¹i
- lo¹i ®¬n thuÇn chØ ®Ó ë: chØ cã chøc n¨ng ë, sinh ho¹t kh«ng cã nhu cÇu kinh doanh, s¶n xuÊt phô. nghÒ chÝnh lµ lµm n«ng nghiÖp, ®Êt canh t¸c thêng ®îc ph©n riªng trong khu ruéng chung cña
lµng, x·
- lo¹i cã chøc n¨ng ë g¾n liÒn víi ruéng n»m c¹nh nhµ (lo¹i nµy thêng lµ ®Êt xen kÏ víi c¸c lo¹i nhµ kh¸c, ®Êt do cha «ng ®Ó l¹i), lo¹i nµy chiÕm tû lÖ nhá.

®Êt s¶n xuÊt
n«ng nghiÖp

kh«ng gian ë sinh
ho¹t, giao dÞch

kh«ng gian ë sinh
ho¹t, giao dÞch

vên chuång

1
2

4 6

3

8

5

7

ghi chó:

1. nhµ chÝnh
2. nhµ phô
3. ao
4. chuång tr¹i
5. s©n ph¬i
6. giÕng níc
7. vên c©y ¨n qu¶
8. cæng ®êng bé
9. cæng ®êng s«ng

1
24

8

3

7

5

6 1

2 4
3

7

7

6

8

giao th«ng ®êng thñy giao th«ng ®êng thñy giao th«ng ®êng thñy giao th«ng ®êng thñy giao th«ng ®êng thñy

9 9 9

GI¶I PH¸P X¢Y DùNG NHµ ë VïNG THI£N TAI T¹I MIÒN T¢Y NAM Bé: MéT Sè GI¶I PH¸P Tæ CHøC TæNG MÆT B»NG

GI¶I PH¸P XD NHµ ë VïNG THI£N TAI T¹I MIÒN T¢Y NAM Bé
MéT Sè GI¶I PH¸P tæ chøc tæng mÆt b»ng
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gi¶i ph¸p thiÕt kÕ kiÕn tróc nhµ ë miÒn t©y nam bé
thÝch øng ®iÒu kiÖn ngËp lôt

mét sè gi¶i ph¸p thiÕt kÕ kiÕn tróc nhµ ë miÒn t©y nam bé thÝch øng ®iÒu kiÖn ngËp lôt

kt - 13

1. ®èi víi vïng ngËp s©u, vïng ngËp níc ®Þnh kú:
* nhµ trªn cäc : ƯU ĐIỂM LÀ NHÀ CÓ KHẢ NĂNG PHÒNG TRÁNH ĐƯỢC LŨ LỤT. NHỮNG ĐỊA PHƯƠNG CÓ NHIỀU TÀI NGUYÊN GỖ, TRÀM... RẤT THUẬN LỢI CHO VIỆC LÀM NHÀ TRÊN CỌC. NHƯỢC ĐIỂM LÀ KHÔNG ĐẢM BẢO XÂY
DỰNG NHÀ Ở NHỮNG VÙNG NGẬP SÂU, NGƯỜI DÂN SINH SỐNG Ở NHÀ XÂY DỰNG RẢI RÁC SẼ BỊ BIỆT LẬP VỚI CỘNG ĐỒNG NẾU LŨ LỤT KÉO DÀI.
- n©ng nhµ, bá trèng tÇng 1, kh«ng c¶n dßng níc lò, gióp lò tho¸t nhanh h¬n gi¶i ph¸p t«n nÒn vµ ®¾p ®ª bao. gi¶i ph¸p nµy  ®¶m b¶o tÝnh bÒn v÷ng, gi¸ c¶ phï hîp. c¸c cÊu kiÖn mãng trô, tÊm ®an  sµn
®îc s¶n xuÊt t¹i xëng ®¶m b¶o ®é bÒn, chèng x©m thùc m«i trêng, ®ñ nhÑ ®Ó cã thÓ vËn chuyÓn, l¾p dùng nhanh b»ng ph¬ng ph¸p thñ c«ng. kÕt cÊu khung nhµ ®îc s¶n xuÊt b»ng èng  kÏm vinapipe,
nót liªn kÕt lµc¸c nót  pate cót nèi b»ng gang võa ®¶m b¶o kh¶ n¨ng chÞu lùc, võa chèng ®îc ¨n mßn

* nhµ cã g¸c hoÆc tÇng löng sö dông phao næi hoµn toµn: (thÝch hîp víi vïng ngËp s©u) hoÆc
nhµ 2 tÇng sö dông 1 phÇn phao næi:
- mÆt b»ng nhµ cã thÓ thiÕt kÕ hoµn toµn theo truyÒn thèng: 3 gian 2 ch¸i, nhµ s¾p ®äi....lo¹i nhµ
nµy cã hÖ thèng phao næi eps (phao ®îc bäc líp nhùa bªn ngoµi) ®îc thiÕt kÕ liªn kÕt, gióp nhµ
cã thÓ di chuyÓn dÔ dµng theo ph¬ng ®øng däc theo 4 trô ®Þnh híng khi cã níc lªn. hÖ
thèng phao ®îc ®Æt díi nÒn nhµ khi cã lò ®Õn sÏ tù ®éng n©ng nhµ lªn. khi kh«ng muèn di dêi,
nhµ cã thÓ tù næi t¹i chç. kÕt cÊu khung nhµ cã thÓ chän lµ gç hoÆc nh«m (nhÑ, dÔ l¾p r¸p, ®é
bÒn cao...)
- trêng hîp níc ngËp trÇn nhµ, phao sÏ tiÕp tôc næi lªn qua cöa tho¸t hiÓm nhng vÉn gi÷
®îc th¨ng b»ng trong dßng níc lín nhê hÖ thèng d©y ch»ng ë bèn gãc. khi lò rót th× phao
sÏ tù ®éng h¹ vÒ vÞ trÝ ban ®Çu
- ƯU ĐIỂM: NẾU LÀ NHÀ NỔI KIÊN CỐ, CHẤT LƯỢNG TỐT THÌ SẼ ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO NGƯỜI VÀ TÀI SẢN
CỦA NGƯỜI DÂN TRONG THỜI GIAN CÓ LŨ LỤT.
- NHƯỢC ĐIỂM: CÓ NHIỀU BẤT CẬP TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG, KHI NƯỚC NỔI THÌ NHÀ NỔI. KHI NƯỚC
RÚT THÌ NHÀ SẼ NẰM TRÊN 1 LỚP ĐẤT PHÙ SA DÀY, DO TRỌNG LƯỢNG NGÔI NHÀ KHÔNG ĐỀU Ở MỌI VỊ
TRÍ NÊN NHÀ CÓ THỂ BỊ NGHIÊNG. NGOÀI RA LỚP ĐẤT DÀY KHI KHÔ SẼ TẠO THÀNH 1 LỚP ĐẤT CỨNG BAO
BỌC GIỮ CHẶT LẤY NHÀ, KHI CHƯA CÓ LŨ NHÀ BỊ NẰM SÂU TRONG ĐẤT, KHI LŨ VỀ NHÀ SẼ KHÔNG TỰ NỔI
LÊN ĐƯỢC.
- KHI BỊ TRÔI DO CÓ GIÓ LỚN HOẶC BỊ VA ĐẬP LÀM NHÀ BỊ HỎNG, NƯỚC TRÀN VÀO SẼ GÂY NGUY HIỂM
ĐẾN TÍNH MẠNG CỦA GIA ĐÌNH. SỐNG TRÊN NHÀ NỔI DỄ BỊ BIỆT LẬP VỚI CỘNG ĐỒNG.
* nhµ t«n nÒn:
- ƯU ĐIỂM: NHÀ XÂY DỰNG TRÊN NỀN ĐẤT CAO SẼ KHÔNG BỊ TÁC ĐỘNG CỦA LŨ LỤT
- NHƯỢC ĐIỂM: CHỈ THỰC HIỆN TẠI NHỮNG KHU VỰC NGẬP NÔNG.
- chiÒu cao t«n nÒn ph¶i ®îc tÝnh to¸n theo chiÒu cao lò trong t¬ng lai. chiÒu cao t«n nÒn sÏ
cao h¬n mùc níc ngÇm hiÖn h÷u. vËt liÖu t«n nÒn cã thÓ lµ sái, c¸t...
- tËn dông ®Êt ®µo kªnh lµm nÒn ®êng vµ nÒn nhµ. phÇn ®Êt cßn thiÕu lµm nÒn nhµ cã thÓ ®µo
ao phÝa sau ®Ó ®¾p nÒn vµ dù tr÷ níc ngät.
- khu vùc thiÕu ®Êt ®¾p hoµn chØnh mét nÒn nhµ vît møc ngËp lò th× cã thÓ ®¾p mét phÇn nÒn
vît ®Ønh lò vµ mét phÇn t«n nÒn thÊp. khi lò ®Õn sÏ lªn sµn ®Ó sinh ho¹t (kiÓu nhµ sµN - nhµ trªn
cäc)
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