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Cảm tạ Đất nước
Bộ Kế hoạch, Công nghiệp và Môi trường cảm tạ những người Giám hộ 
Truyền thống của đất đai, và bày tỏ niềm tôn kính đến các bậc Trưởng 
thượng trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

Chúng tôi công nhận mối quan hệ văn hóa và tinh thần độc đáo của 
Thổ dân và Dân đảo Torres Strait đối với nơi chốn và sự đóng góp dồi 
dào của họ đến xã hội. NSW là đất của Thổ dân, do đó trong tài liệu này 
Thổ dân được nói đến một cách cụ thể, thay vì gọi là Dân tộc Đầu tiên, 
hoặc Dân đảo Torres Strait.

Thổ dân có quan điểm tổng thể về đất đai, sông nước và văn hóa và 
xem ba điều này là một, không cách biệt đối với nhau. Hiến chương 
Không gian Công cộng NSW dựa trên tiền đề đã được Thổ dân giữ 
vững đó là: nếu chúng ta chăm lo cho Đất nước, đất nước sẽ chăm lo 
cho chúng ta.

Bộ Kế hoạch, Công nghệ và Môi trường NSW xuất bản

dpie.nsw.gov.au

Hiến chương Không gian Công cộng NSW 

Hình ảnh trang bìa: Noreuil Park, Albury. Được cung cấp do nhã ý của 
Destination NSW. 
Nikita Ridgeway đảm trách phần mỹ thuật (bên trái).

© Tiểu bang NSW qua Bộ Kế hoạch, Công nghiệp và Môi trường 2021. 
Quý vị có thể sao chép, phân phối, trưng bày, tải xuống và tùy nghi 
sử dụng ấn bản này cho bất cứ mục đích nào, miễn là có nêu rằng Bộ 
Kế hoạch, Công nghiệp và Môi trường là chủ nhân của ấn bản này. 
Tuy nhiên, quý vị phải xin phép nếu muốn tính tiền những người khác 
trong việc truy cập ấn bản (ngoại trừ mức phí tổn); kể cả dùng ấn bản 
trong quảng cáo hoặc sản phẩm buôn bán; chỉnh sửa ấn bản; hoặc tái 
phát hành ấn bản trên một trang mạng. Quý vị có thể tùy nghi nối kết 
(link) ấn bản này trên một trang mạng của ban ngành.

Khước từ trách nhiệm: Thông tin trong ấn bản này dựa trên kiến thức 
và sự hiểu biết vào lúc biên soạn (Tháng Mười Hai 2021) và có thể 
không được chính xác, hiện hành hoặc hoàn chỉnh. Tiểu bang New 
South Wales (kể cả Bộ Kế hoạch, Công nghiệp và Môi trường NSW), tác 
giả và nhà xuất bản không chịu trách nhiệm, và sẽ không nhận trách 
nhiệm pháp lý nào cả, đối với sự chính xác, hiện hành, đáng tin cậy 
hoặc trung thực của bất kỳ thông tin nào có trong tài liệu này (kể cả tài 
liệu do đệ tam nhân cung cấp). Độc giả nên tự tìm hỏi và dựa vào tư 
vấn riêng của mình khi làm các quyết định liên quan đến thông tin/tài 
liệu có trong ấn bản này.
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Ngài Rob Stokes, Đại biểu Quốc hội 
Bộ trưởng Kế hoạch và Không gian Công cộng 
Bộ trưởng Giao thông Vận tải và Đường lộ

Lời mở đầu của 
Bộ trưởng
Là Bộ trưởng Không gian Công cộng (Minister for 
Public Spaces) đầu tiên của NSW, tôi nhận thấy rõ 
rằng không gian công cộng là việc chung của tất cả 
mọi người. Đó là lý do tại sao Chính phủ NSW đặt ưu 
tiên cho việc gia tăng việc tiếp cận đến các không 
gian công cộng xanh tươi và có chất lượng, và tại 
sao chúng tôi đã soạn ra Hiến chương Không gian 
Công cộng NSW.

Hiến chương đưa ra mười nguyên tắc cho không 
gian công cộng có chất lượng mà đã được thiết kế 
để giúp đạt tối đa các ích lợi xã hội, văn hóa, môi 
trường và kinh tế mà không gian công cộng cung 
ứng.

Việc biên soạn hiến chương đã mất hơn một năm 
và được mọi người tham gia sâu rộng. Đây thực sự 
là một công cụ được cộng đồng chỉ đạo, được thiết 
kế trong sự hợp tác với các chuyên gia và phản ảnh 
những gì cộng đồng yêu thích về không gian công 
cộng và những gì nên được cải tiến mà họ đã cho 
chúng tôi biết.

Vào tháng Mười Một 2021 các kết quả thăm dò ý 
kiến do Chính phủ NSW đưa ra cho thấy rằng gần 
một nửa số người trả lời (thăm dò ý kiến) là những 
người đã sử dụng không gian công cộng và công 
viên nhiều hơn bao giờ hết.

Thật vậy, lòng yêu thích của chúng ta đối với không 
gian công cộng đã được rõ nét hơn bao giờ hết. Rõ 
ràng là đại dịch đã nhấn mạnh nhu cầu cố hữu của 
chúng ta là cần có không gian công cộng an toàn 
và chào đón. Vào lúc cao điểm của COVID-19, nhiều 
người trong chúng ta đã trải nghiệm niềm vui thích 
mới được tìm thấy nơi không gian công cộng mà 
trước đây có thể chúng ta đã coi nhẹ. Việc này cho 
thấy mức độ mà chúng ta cần không gian công cộng 
về mặt thể chất, cảm xúc và tâm lý.

Chính phủ đã đáp ứng đến cộng đồng qua hiến 
chương mới này. Chúng tôi đặt ra tiêu chuẩn để giúp 
thay đổi cách thức mà dân chúng suy nghĩ, quan sát 
và tham gia vào các không gian công cộng tốt đẹp.

Bộ nguyên tắc được hợp nhất này, dựa trên nghiên 
cứu và chứng cớ vững chắc, sẽ là nền tảng cho việc 
sáng tạo và cải tiến các không gian công cộng có 
chất lượng cao khắp NSW.

Tất cả các không gian công cộng của chúng ta phải 
phản ánh được các giá trị, nhu cầu và nguyện vọng 
của cộng đồng mà các không gian đó phục vụ, kể 
cả những người yếu thế và khó tham gia. Việc đảm 
chắc không gian công cộng được bình đẳng và hội 

nhập sẽ dẫn đến việc tạo ra một Tiểu bang chính 
trực hơn. Tạo ra các không gian công cộng để có thể 
giao tiếp xã hội trong các nơi chốn xinh đẹp là một 
viễn kiến tuyệt vời mà tôi tin rằng tất cả mọi người 
đều có thể chia sẻ.

Tôi khuyến khích tất cả tổ chức nào mà tạo dựng, 
trông nom, và sử dụng không gian công cộng tại 
NSW hãy ký kết hỗ trợ hiến chương này. Hãy cùng 
nhau hợp tác để đem lại một di sản mới cho không 
gian công cộng. Hãy dùng các nguyên tắc này để 
chuyển đổi cách thức chúng ta suy nghĩ và cung ứng 
không gian công cộng có chất lượng nhằm giúp tất 
cả các cộng đồng tại NSW yêu thích nơi chốn mà họ 
đang sinh sống.
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Tuyên bố 
về Đất nước
Đất nước (Country) là một thế giới quan tổng thể 
mà bao gồm con người, những thứ không phải con 
người, những thứ hơn cả con người và tất cả các hệ 
thống và mạng lưới phức tạp nối kết họ. Đất nước 
được biết là sinh động và có tri giác, và giao tiếp 
một cách liên tục. Đất nước không bị giới hạn bởi 
biên giới, đường trên bản đồ, hoặc ngoại vi của một 
địa điểm. Thay vào đó, Đất nước bay cao vào khí 
quyển, phóng xa vào đại dương, và chìm sâu vào vỏ 
trái đất. Đất nước có các cách thức bày tỏ đa dạng 
và khác biệt và được hiểu tùy theo dân chúng, nơi 
chốn và bối cảnh. Đất nước được liên kết với các 
nhóm văn hóa của người Thổ dân, là nơi tổ tiên của 
họ vẫn đi lại, và là nơi chốn họ thân thuộc. Nhưng 
có nhiều điều hơn thế. Đất nước được biết qua các 
cách thức vật chất, tinh thần và văn hóa. Về mặt vật 
thể, đất nước có thể bao gồm thực vật, động vật, địa 
chất, thời tiết và nước non. Về mặt phi vật thể, Đất 
nước bao gồm các diễn tả về nơi chốn, linh hồn, các 
câu chuyện, bản sắc, lề lối văn hóa, Luật lệ, truyền 
thuyết, ngôn ngữ, và tập quán. Đất nước chứa đựng 
các khía cạnh riêng biệt này với nhau một cách hài 
hòa, lưu giữ kiến thức như một thư viện bất tử.

Mặc dù môi trường có thể đã không được tạo dựng 
theo cách thức được hiểu như hiện nay, Thổ dân đã 
luôn luôn thiết kế và quản lý môi trường trong sự 
hợp tác với đất nước. Môi trường xây dựng là một 
phần của Đất nước và cần được chăm lo và thiết kế 
như vậy. Cũng thế, việc liên hệ đến Đất nước thông 
qua không gian công cộng sẽ giúp cho các nơi 
chốn này thể hiện linh hồn của nơi chốn như là câu 

chuyện, văn hóa và cuộc sống được chào đón ở nơi 
đó. Vì Đất nước truyền đạt và gìn giữ tất cả kiến thức, 
Đất nước có thể hướng dẫn về những gì đất nước 
cần đến để được lành mạnh, và phải được thiết kế và 
quản lý ra sao, kể cả tại các không gian công cộng. 
Tham gia và kích hoạt không gian công cộng như là 
sự dàn trải của Đất nước cũng là một phần của việc 
chăm lo Đất nước. Việc để cho Đất nước dẫn dắt sự 
thiết kế hoặc hoạch định sẽ đảm chắc sự hội nhập 
của tất cả cá thể lui tới các nơi chốn, không chỉ con 
người, vì Đất nước vốn có tính cách bao gồm. Những 
người Gìn giữ Kiến thức của Đất nước (Knowledge 
Holders of Country) đã được nối dõi từ Đất nước và 
hiểu đất nước rõ nhất. Việc hợp tác với họ là chính 
yếu nhằm để hiểu cách thức để giao tiếp và chăm lo 
cho Đất nước. Tất cả mọi người đều có trách nhiệm 
chăm lo cho Đất nước vì chúng ta đều sinh sống, học 
tập, làm việc và chơi đùa trên Đất nước.

Xin cảm tạ các bậc Trưởng thượng, những người 
Nắm giữ Kiến thức, họ hàng, và gia đình đã rộng 
lượng chia sẻ kiến thức và phương tiện giao tiếp đến 
Đất nước. Và cũng cảm tạ Đất nước vì đã cung ứng 
các từ ngữ và các hiểu biết này.

Dr Danièle Hromek 

Dr Hromek là một phụ nữ Budawang của dân tộc Yuin. 
Bà là nhà nghiên cứu và thiết kế văn hóa và xem xét 
cách thức để Bản địa hóa môi trường xây dựng, bằng 
cách tạo ra các không gian tạo ảnh hưởng đáng kể đến 
quyền hạn và văn hóa Bản địa trong một thể chế.

Công viên bảo tồn Barangaroo.
Nhiếp ảnh gia: Alison Page và 

Nikolas Lachajczak
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Khu Công viên 
Tây Sydney 

Hình ảnh do nhã ý 
của Greater 

Sydney Parklands
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Thương nghiệp và 
kinh tế địa phương  TRANG  19

An toàn và yên ổn    TRANG  20

Thiết kế thích hợp cho nơi chốn TRANG  21

Quản lý hữu hiệu   TRANG  22

5



Giới thiệu
Không gian công cộng là nơi xảy ra đời 
sống công cộng. 
Không gian công cộng giúp hướng dẫn 
và định dạng trải nghiệm của chúng ta 
nơi chúng ta sinh sống, làm việc và thăm 
viếng, lấp đầy những nơi này với sự sinh 
động và năng lượng khi chúng ta nối kết, 
giao tiếp và chia sẻ với những người khác. 
Không gian công cộng khởi đầu vào giây 
phút chúng ta bước ra khỏi cánh cửa nhà 
mình và giúp nối kết chúng ta với công 
việc và giải trí, đời sống công cộng và đời 
sống cá nhân. Không gian công cộng bao 
gồm các đường phố chúng ta đi bộ hoặc 
đi xe đạp, các quảng trường mà chúng ta 
giao tiếp xã hội, các thư viện nơi chúng ta 
học hỏi, các sảnh cộng đồng nơi chúng ta 
tụ họp và các công viên, sân chơi và sân 
thể thao nơi chúng ta vui chơi hoặc thư 
giãn. Không gian công cộng cung ứng ích 
lợi dồi dào về mặt xã hội, văn hóa, kinh tế 
và môi trường mà thiết yếu cho sức khỏe, 
sự an lành và thịnh vượng của cộng đồng.
Dân chúng là trọng tâm của không gian 
công cộng. Cách thức họ dùng không 
gian công cộng giúp chuyển hóa nơi đó 
thành nơi có ý nghĩa với các tầng lớp kinh 
nghiệm được chia sẻ, ký ức tập thể và sự 
pha trộn các bản sắc. Khi dân chúng cảm 
thấy gắn kết với không gian công cộng, họ 
sẽ dễ dàng chấp nhận, sử dụng và chăm 
lo cho nơi đó và có cảm giác mạnh mẽ 
hơn nữa về mối thân thuộc với cộng đồng 
của họ.

Không gian công cộng là tất cả các nơi chốn thuộc sở hữu 
công cộng hoặc dành cho công chúng sử dụng, có thể lui tới 
được và tất cả mọi người đều được hưởng dụng miễn phí, và 
không có mục đích vụ lợi. Các không gian công cộng bao gồm:

KHÔNG GIAN CÔNG CỘNG NGOÀI TRỜI 
 công viên, vườn, sân chơi, bãi biển công 
cộng, bờ sông và ven biển/ven hồ, các bãi/
sân thể thao ngoài trời, và vùng đất bụi rậm 
(bushland) mà công chúng được lui tới 

CÁC TIỆN ÍCH CÔNG CỘNG 
thư viện công cộng, viện bảo tàng, nhà triển 
lãm, các trung tâm dân sự/cộng đồng, các khu 
hội chợ, và các tiện ích thể thao công cộng bên 
trong tòa nhà 

ĐƯỜNG XÁ 
 các đường phố và đại lộ; quảng trường 
(squares, plazas); lối đi lát phẳng; lối qua lại và 
đường hẻm (lanes), và lối dành cho xe đạp 

Chất lượng của không gian công cộng cũng quan trọng như 
việc khả dụng (dễ tiếp cận) của các không gian công cộng, 
vì chất lượng giúp dân chúng cảm thấy an toàn, được chào 
đón và hội nhập. Chất lượng không gian công cộng được 
phản ánh không chỉ qua hình thức vật chất – cách thức thiết 
kế, bảo trì và hòa hợp với môi trường – nhưng cũng qua các 
sinh hoạt ở nơi đó và ý nghĩa của nơi đó. Không gian công 
cộng có thể được đánh giá bằng cách hỏi:

• Tôi có thể đến đó không?
• Tôi có thể vui chơi và tham dự?
• Tôi có thể nán lại?
• Tôi có thể nối kết?

Lễ hội Hy lạp tại Sydney, Darling Harbour.
Hình ảnh do nhã ý của Placemaking NSW
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Mục đích của Hiến chương 
Bộ Kế hoạch, Công nghiệp và Môi trường đã soạn ra 
Hiến chương Không gian Công cộng NSW để hỗ trợ 
tất cả mọi người tại NSW được tiếp cận đến không 
gian công cộng có chất lượng cao nhằm giúp họ vui 
hưởng và tham gia vào cuộc sống công cộng. Hiến 
chương nêu ra 10 nguyên tắc cho không gian công 
cộng tốt đẹp, rút tỉa và phản ánh nghiên cứu dựa 
trên chứng cớ, lề lối thực hành tốt nhất và sự hội ý 
với Thổ dân, các thành viên cộng đồng và đại diện từ 
chính quyền tiểu bang và địa phương, công nghiệp, 
các ban ngành thương nghiệp và văn hóa, và các 
chuyên gia đa ngành về không gian công cộng. 

Các nguyên tắc của hiến chương dựa trên sự hiểu 
biết rằng không có một phương cách duy nhất nào 
đối với không gian công cộng. Mỗi không gian công 

cộng có lịch sử, di sản, bối cảnh độc đáo riêng rẽ của 
nơi đó và hỗ trợ các nhu cầu và việc sử dụng khác 
biệt của một cộng đồng cụ thể. Có các khác biệt 
đáng kể và quan trọng về phong cảnh, khí hậu, tiện 
nghi, mật độ dân số và khảo cứu dân số về mặt xã 
hội và văn hóa khắp vùng Greater Sydney và vùng xa 
cũng như vùng nông thôn của New South Wales. Tất 
cả các yếu tố này ảnh hưởng đến nơi chốn và cách 
thức mà dân chúng dùng không gian công cộng và 
những gì là ưu tiên cho cộng đồng của họ. Không có 
luật lệ cố định về việc hiến chương được áp dụng ở 
đâu và khi nào – hiến chương có thể được áp dụng 
vào việc quản lý một khu công viên có tầm mức 
vùng miền hoặc quốc gia, mà cũng có thể áp dụng 
vào việc thiết kế một công viên mới và nhỏ.

Wagga Beach,  
Wagga Wagga.

Hình ảnh do nhã ý 
của Wagga Wagga 

City Council
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10 Nguyên tắc
Hiến chương đề ra 10 nguyên tắc cho không gian công cộng có chất lượng, để hỗ trợ tất cả những 
người đứng ra bênh vực, cố vấn, quyết định, hoặc hoạch định, thiết kế, quản lý và kích hoạt các 
không gian công cộng tại NSW.

Hiến chương 
Không gian  

Công cộng NSW

Lành mạnh và 
năng động

Rộng mở và 
chào đón

Chú trọng đến 
cộng đồng

Văn hóa và 
sáng tạo

Đặc tính và  
bản sắc  

địa phương

Thiết kế  
thích hợp  

cho nơi chốn

An toàn và 
yên ổn

Thương nghiệp 
và kinh tế  

địa phương

Quản lý 
hữu hiệu

Xanh tươi và 
bền vững
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Các giá trị
Hiến chương cũng được tạo dựng dựa trên các giá trị cốt lõi sau đây mà được thể hiện mạnh mẽ 
qua tất cả các nguyên tắc. Các giá trị này phải luôn được xem xét khi áp dụng các nguyên tắc.

Nối kết đến Đất nước 
Tất cả không gian công cộng tại NSW đều thuộc về 
Đất nước, là cốt lõi của bản sắc và cảm nhận thân 
thuộc của tất cả mọi Thổ dân. Đó là nơi bắt nguồn 
của ngôn ngữ và văn hóa Thổ dân, giúp xác định 
các gia đình, thân tộc và cộng đồng. Thổ dân là 
người Giám hộ Truyền thống của tất cả không gian 
công cộng tại New South Wales. Việc cảm tạ và 
trân quý Thổ dân và kiến thức văn hóa Thổ dân khi 
chúng ta hoạch định, quản lý và cung ứng không 
gian công cộng là những điều có thể giúp quảng 
bá và tăng cường sự nối kết đến Đất nước và tạo 
ra sự hàn gắn cho cộng đồng Thổ dân và cả những 
người không phải Thổ dân.

Hình ảnh do nhã ý của Destination NSW

Bình đẳng và hội nhập
Không gian công cộng là tài sản cộng đồng mà phải 
hỗ trợ một xã hội trong đó mọi người có thể tham gia, 
phát triển, và đạt tới tiềm năng của họ. Việc hội nhập 
vào không gian công cộng và vào tiến trình hoạch định, 
thiết kế, quản lý và kích hoạt các không gian này là điều 
chính yếu để tạo ra các không gian công cộng có tính 
cách bình đẳng và đảm chắc tất cả mọi người đều có 
thể tiếp cận các ích lợi mà các nơi này đem lại.

Hình ảnh do nhã ý của Adam Hollingworth

Sự tham gia của cộng đồng 
Việc giúp cộng đồng tham gia tích cực trong các tiến trình đưa ra 
quyết định khi hoạch định, thiết kế, quản lý và kích hoạt không 
gian công cộng sẽ giúp đảm chắc không gian đó phản ánh được 
các giá trị, nhu cầu và nguyện vọng của họ. Các tiến trình tham 
gia, sự hợp tác và cùng thiết kế trong đề án không gian công 
cộng sẽ giúp tạo dựng sự tin tưởng, dẫn đến tăng tiến việc sử 
dụng và gắn kết của mọi người đối với nơi chốn đó. Việc đảm 
chắc các cộng đồng nào khó tham gia hoặc yếu thế cũng được 
tham dự vào tiến trình này cũng giúp cho các không gian công 
cộng có tính cách chào mời và hội nhập hơn nữa.
Kids on Q, Campbelltown.
Hình ảnh do nhã ý của Campbelltown City Council
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Ai nên dùng bản hiến chương 
Hiến chương này có thể được dùng bởi bất cứ cơ quan hoặc chuyên viên nào tham gia vào việc 
hoạch định, thiết kế, cung ứng, quản lý hoặc đánh giá không gian công cộng. Trở thành một người 
ký kết hỗ trợ (signatory) Hiến chương Không gian Công cộng NSW sẽ giúp cơ quan của quý vị để 
cung ứng hoặc bênh vực cho các không gian công cộng tốt đẹp hơn. Việc này cũng giúp cơ quan 
quý vị tiếp cận đến nhóm cộng tác (CoP) của hiến chương, sự hỗ trợ riêng rẽ từ Bộ, các cơ hội 
khuyến mãi và chia sẻ dữ liệu. Dưới đây là các ví dụ về việc hiến chương có thể sử dụng ra sao.

Cộng đồng có thể dùng 10 
nguyên tắc để hiểu được giá 
trị và các ích lợi của không 
gian công cộng có chất lượng. 
Hiến chương sẽ giúp cộng 
đồng tham gia thảo luận về 
việc không gian công cộng 
nên được hoạch định, thiết kế, 
quản lý và kích hoạt ra sao.

Người quản lý không 
gian công cộng có thể 
dùng 10 nguyên tắc để cung 
cấp thông tin cho các kế hoạch 
quản lý và các chính sách và 
chương trình nhằm đáp ứng 
nhu cầu người sử dụng.

Chuyên viên lập kế 
hoạch theo luật định và 
lập sách lược có thể áp 
dụng 10 nguyên tắc khi họ 
soạn thảo các dự án hoạch 
định, các công cụ hoạch định 
của địa phương và các kế 
hoạch cho các địa điểm, khu 
vực chính quyền địa phương, 
hoặc vùng miền. 

Chuyên viên lập chính 
sách công cộng có thể đưa 
10 nguyên tắc vào chính sách 
và khuyến nghị nhằm giúp 
thông tin cho các ưu tiên đầu 
tư của hội đồng thành phố và 
Chính quyền NSW.

Các thương nghiệp 
địa phương và phòng 
thương mại có thể dùng 10 
nguyên tắc để hiểu rõ về cách 
thức để cân nhắc về không 
gian công cộng cho thương 
nghiệp của họ và bênh vực 
cho không gian công cộng nơi 
khu vực của họ.

Các chuyên gia phát 
triển chẳng hạn như kiến 
trúc sư, chuyên gia di sản 
và chuyên gia trồng cây 
(arborists) có thể dùng 10 
nguyên tắc để giúp thông tin 
cho việc thiết kế và cung ứng 
không gian công cộng. 

Các tổ chức công nghiệp  
có thể dùng 10 nguyên tắc để 
thông tin và hỗ trợ các thành 
viên tham gia vào việc hoạch 
định, thiết kế, cung ứng, quản 
lý hoặc đánh giá không gian 
công cộng. 

Các công ty phát triển 
xây dựng có thể rút tỉa từ 10 
nguyên tắc này để hoạch định 
và cung ứng các không gian 
công cộng có chất lượng trong 
các đề án phát triển của họ.

Để thành người ký kết 
 ủng hộ hiến chương  
(signatory to the charter),  
hãy đăng ký nguyện vọng của  
quý vị bằng cách gửi email đến  
Public.Space@planning.nsw.gov.au
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Việc dùng bản hiến chương
Chúng tôi đã soạn hiến chương để hỗ trợ tất cả những 
người bênh vực cho, tư vấn, quyết định, hoặc hoạch 
định, thiết kế, quản lý và kích hoạt các không gian công 
cộng tại NSW.
Hiến chương này nhắm đến việc tương đồng với các 
chính sách và sách lược khác của chính phủ và các cơ 
quan phi chính phủ đối với việc tạo ra các nơi chốn tươi 
đẹp, nơi dân chúng có thể dễ dàng tiếp cận các không 
gian công cộng đa dạng để vui hưởng phong cảnh ngoài 
trời, giao tiếp với người khác hoặc chỉ để thư giãn.
Hiến chương cũng có thể được cộng đồng sử dụng để 
hiểu được không gian công cộng có chất lượng (quality 
public space) nghĩa là gì và cũng để giúp thông tin cho 
việc tham gia của họ khi họ quyết định về cách thức 
hoạch định, thiết kế, quản lý và kích hoạt không gian 
công cộng.

Hướng dẫn cho các chuyên viên
Bản hiến chương cũng kèm theo bản hướng dẫn cho 
các chuyên viên (những người hành nghề). Chúng tôi đã 
soạn hướng dẫn này để giúp họ hiểu được hiến chương 
và cách thức để họ có thể áp dụng hiến chương vào công 
tác của họ. Hướng dẫn cũng giải thích 10 nguyên tắc 
của hiến chương và cách thức mà họ nên áp dụng các 
nguyên tắc này khi hoạch định, thiết kế, quản lý và kích 
hoạt không gian công cộng.
Cho mỗi một trong 10 nguyên tắc của hiến chương, 
hướng dẫn:
• giải thích các nguyên tắc 
• giải thích nguyên tắc sẽ như thế nào trong hoạt động
• cung ứng bí quyết cho chuyên viên để hỗ trợ về việc 

có thể làm theo các nguyên tắc ra sao khi không gian 
công cộng được hoạch định, thiết kế, quản lý và kích 
hoạt 

• cung ứng các ví dụ thích ứng 
• liên kết đến các chính sách hoặc kế hoạch hỗ trợ và 

thích ứng.

Bộ công cụ Không gian Công cộng 
Tốt đẹp
Hiến chương và hướng dẫn cho chuyên viên cũng 
được hỗ trợ bởi Great Public Spaces Toolkit (Bộ công 
cụ Không gian Công cộng Tốt đẹp), giúp cung ứng các 
khảo cứu trường hợp (case studies) sâu rộng và tài liệu 
miễn phí để hỗ trợ chính quyền địa phương, cơ quan 
tiểu bang, giới công nghiệp và cộng đồng. Bộ công cụ 
bao gồm Hướng dẫn Không gian Công cộng Tốt đẹp và 
Bộ Công cụ Đánh giá Không gian Công cộng và Cuộc 
sống Công cộng, và có thể được dùng bởi bất cứ ai 
muốn tìm hiểu các điểm mạnh và các lĩnh vực cần cải 
tiến nơi không gian công cộng.

Trở thành người ký kết hỗ trợ 
Trong khi chúng tôi đã soạn hiến chương không gian 
công cộng để sử dụng bởi bất cứ ai tham gia vào việc 
hoạch định, thiết kế, cung ứng hoặc quản lý không gian 
công cộng, Bộ Kế hoạch, Công nghiệp và Môi trường 
khuyến khích các cơ sở và các chuyên viên nên ký kết 
hỗ trợ hiến chương. Khi trở thành người ký kết hỗ trợ 
(signatory) Hiến chương Không gian Công cộng NSW, có 
nghĩa là cơ quan hoặc cá nhân đó đang thể hiện việc cam 
kết sẽ áp dụng 10 nguyên tắc khi họ hoạch định, thiết kế, 
quản lý và kích hoạt các không gian công cộng. 
Những người ký kết hỗ trợ hiến chương sẽ được đội đề 
án Hiến chương Không gian Công cộng NSW hỗ trợ bằng 
cách tư vấn cách thức để soạn một kế hoạch hành động 
để thi hành Hiến chương trong cơ quan hoặc cơ sở của 
họ. Họ cũng sẽ được tiếp cận đến một nhóm cộng tác 
(community of practice - CoP), mỗi ba tháng một lần. 
Nhóm cộng tác sẽ tập trung vào việc tạo dựng năng lực 
của người ký kết để áp dụng hiến chương, bằng cách nối 
kết họ với các chuyên gia về không gian công cộng và 

cung ứng cơ hội để họ được thông tin và chia sẻ dữ 
liệu và cũng để quảng bá hoạt động của họ hoặc đề 

án không gian công cộng của họ.
Để đăng ký nguyện vọng của cơ quan  

quý vị là tham gia ký kết hỗ trợ  
hiến chương, hãy email đến 

PublicSpace@planning.nsw.gov.au 
Trong khi Bộ không có ý định tái duyệt 
hiến chương thường xuyên, chúng tôi 
có thể cập nhật hiến chương khi cần 
để phản ánh phương cách thực hành 
hiện đại và các nghiên cứu mới.

Unity Place, Burwood.
Hình ảnh do nhã ý của Burwood Council

https://www.dpie.nsw.gov.au/premiers-priorities/great-public-spaces/festival-of-place/great-public-spaces-toolkit
mailto:PublicSpace%40planning.nsw.gov.au%20?subject=
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Stirling Brown, Mavis 
Feirer, Queenie Walker, 
Janelle Brown và Robyn 
Bancroft tại Market Square, 
Grafton
Nhiếp ảnh gia: Alison Page và 
Nikolas Lachajczak
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NGUYÊN TẮC #1

Rộng mở và chào đón
Tất cả mọi người đều có thể tiếp cận không gian công cộng và cảm thấy được chào đón, tôn trọng và hòa nhập.

Không gian công cộng phải dành cho tất cả mọi 
người, bất kể giới tính, tuổi tác, phái tính, chủng tộc, 
sắc tộc, tôn giáo, nguồn gốc văn hóa, địa vị kinh tế 
xã hội, khả năng và/hoặc giá trị bản thân; do đó các 
ích lợi xã hội, văn hóa, môi trường và kinh tế được 
chia sẻ một cách bình đẳng.

Để không gian công cộng được dành cho tất cả mọi 
người, không gian đó phải dễ tiếp cận về mặt văn 
hóa, thể chất và xã hội và được cộng đồng nhận thấy 
như vậy. Đó phải là những nơi mà mọi người cảm 
thấy an toàn, chào đón và có thể tham gia vào cuộc 
sống công cộng. Không gian công cộng phải cung 
ứng nhiều cách sử dụng đa dạng và các trải nghiệm 
đã được thiết kế hữu hiệu và được miễn phí bất kể 
lợi tức, khả năng hoặc nơi ở của họ. Phải có các tiện 
nghi như chỗ ngồi, bóng mát và mái che mưa nắng, 
các tiện nghi sau chuyến đi, nhà vệ sinh dễ lui tới và 
chỗ chơi đùa dành cho mọi người để bất cứ ai cũng 
có thể vui hưởng và sử dụng.

Việc thiết kế cấu trúc cụ thể của một nơi chốn, cách 
thức để người ta đến nơi đó và di chuyển và lui tới 
giữa các không gian công cộng, là điều thiết yếu. 
Không gian công cộng phải được thiết kế và duy trì 
để bảo đảm mức tiếp cận cao nhất khả dĩ, để mọi 
người ở tất cả lứa tuổi với khả năng nhận thức, cảm 
quan, thể chất hoặc phát triển khác nhau có thể sử 
dụng các không gian công cộng đó một cách thoải 

mái và đàng hoàng. Không gian công cộng phải có 
lối ra vào rõ rệt, tầm nhìn rộng mở, cách tìm đường 
dễ thấy và định hướng rõ ràng. Không gian công 
cộng phải phối hợp tốt với việc sử dụng đất đai xung 
quanh và các phương tiện giao thông công cộng, và 
dễ đi bộ đến hoặc đi xe đạp đến.

Mỗi không gian công cộng có thể có các chức năng 
và mục đích khác biệt, và có lẽ không thể phục vụ 
cho mọi nhu cầu. Việc lập kế hoạch cho không gian 
công cộng được nối kết và phân phối một cách bình 
đẳng có thể tạo ra một mạng lưới các không gian nối 
kết hơn và hợp tác với nhau và hỗ trợ lẫn nhau.

Việc tạo ra không gian công cộng rộng mở và chào 
đón cần có sự tham gia sớm và liên tục với cộng 
đồng về cách thức hoạch định, thiết kế, quản lý 
và kích hoạt các nơi này. Việc bao gồm các nhóm 
đa dạng, kể cả Thổ dân, giới trẻ, người khuyết tật, 
những người trải qua cảnh vô gia cư và những người 
gốc văn hóa và ngôn ngữ đa dạng trong việc tạo 
hình thái cho không gian công cộng có thể giúp tạo 
thêm nhiều không gian công cộng dễ lui tới, dễ hòa 
nhập và chào đón cho tất cả mọi người. Điều quan 
trọng đặc biệt là nên có sẵn các sách lược để khuyến 
khích việc tham gia của các nhóm và thành viên cộng 
đồng nào mà trong quá khứ đã cảm thấy không 
được bao gồm trong các tiến trình này.

Prince Alfred Square, Parramatta. Hình ảnh do nhã ý của Destination NSW 
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NGUYÊN TẮC #2

Chú trọng đến cộng đồng 
Không gian công cộng giúp đưa mọi người đến với nhau và tạo dựng các cộng đồng mạnh mẽ, 
nối kết và bền vững. 

Không gian công cộng là nơi gặp gỡ và tụ họp để 
chúng ta giao tiếp với bạn bè và người thân yêu và 
trải nghiệm các nối kết xã hội là điều thiết yếu cho 
sức khỏe và an lành của cá nhân và cộng đồng.

Không gian công cộng là nơi quan trọng vì có thể 
đưa chúng ta đến gần những người không quen 
biết, chia sẻ không gian và trải nghiệm với những 
người khác biệt với chúng ta. Việc này có thể tạo ra 
sự hiểu biết, đồng cảm và tin cậy lẫn nhau, mà theo 
thời gian giúp làm vững mạnh nguồn tài nguyên xã 
hội của cộng đồng. Tài nguyên xã hội là những gì 
làm cho các cộng đồng gắn kết và bền vững, giúp họ 
có các mối quan hệ và mạng lưới hỗ trợ mà họ cần 
để chống chỏi và thích ứng với các biến đổi xã hội và 
kinh tế lớn lao hơn. 

Việc hoạch định, thiết kế, quản lý và kích hoạt không 
gian công cộng nên hướng tới một kết quả then 
chốt, đó là làm sao để không gian công cộng thúc 
đẩy mối xã giao chính thức và không chính thức và 

nuôi dưỡng sự nối kết xã hội giữa những người khác 
biệt, các cộng đồng văn hóa, nhóm tuổi tác, nhóm 
tôn giáo, các gia đình và bạn bè. Không gian công 
cộng cũng phải là những nơi thúc đẩy sự bình đẳng, 
hợp quần, công bằng xã hội và dân chủ. Không gian 
công cộng phải cho phép sự biểu đạt tự do, hành 
động tập thể, tranh luận công cộng và cơ hội để dân 
chúng từ mọi nguồn gốc được tham gia vào cuộc 
sống dân sự.

Không gian công cộng mà do cộng đồng dẫn dắt, với 
nền tảng vững chắc về sự bao gồm và tham gia bình 
đẳng, cộng tác, và hợp tác thiết kế sẽ dễ đáp ứng 
các ước mong, kỳ vọng, truyền thống và nhu cầu của 
cộng đồng nơi đó. Tạo điều kiện để cộng đồng tham 
gia, kể cả các nhóm đa dạng, thiếu kém đại diện và 
khó liên lạc, vào các quyết định về cách thức hoạch 
định, thiết kế, quản lý và kích hoạt không gian công 
cộng, sẽ giúp tạo dựng sự tin cậy và sau cùng là cảm 
tưởng thân thuộc và gắn kết với nơi chốn.

Kerrabee Soundshell, Moama. 
Hình ảnh do nhã ý của Murray River Council/Rebecca Pilgrim
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NGUYÊN TẮC #3

Văn hóa và sáng tạo
Không gian công cộng cung ứng một nền tảng cho việc biểu đạt văn hóa và sáng tạo giúp tạo ra các 
không gian đầy màu sắc và sinh động hơn và giúp kích thích ý tưởng. 

Tất cả không gian công cộng là trên Đất nước, là nơi dung 
chứa kiến thức và ký ức sâu đậm mà được xem là điểm 
khởi đầu của việc xem xét văn hóa của một nơi chốn. 
Thổ dân luôn dùng các lễ lạc, nghi thức và việc kể 
chuyện để tham gia với linh hồn của một nơi chốn, 
kích hoạt ký ức và nối kết với Đất nước. 

Điều quan trọng là Thổ dân có thể sử dụng 
không gian công cộng để sinh hoạt văn hóa, 
phối hợp với bất cứ hoạt động nào nối kết họ 
với văn hóa, Đất nước và Giấc mơ. Các hoạt 
động văn hóa có thể bao gồm việc chăm lo 
cho các hoạt động với Đất nước và không chỉ 
gói gọn vào các hoạt động truyền thống.

Bằng cách lắng nghe người Thổ dân và 
chia sẻ các câu chuyện của Đất nước, tất cả 
chúng ta đều có thể giúp tạo vững mạnh 
thêm sự hiểu biết về, và nối kết đến, nơi 
chốn và giữa chúng ta với nhau. Là địa 
điểm nói lên sự thật về lịch sử của chúng ta 
và tác động của chế độ thuộc địa, các không 
gian công cộng cũng có thể trở thành nơi 
chốn để hàn gắn và hòa giải.

Văn hóa và sáng tạo là các công cụ mạnh mẽ 
giúp cộng đồng tạo ra một câu chuyện tích cực 
về việc họ là ai và họ muốn tương lai của họ sẽ 
như thế nào. Văn hóa và nghệ thuật đưa dân chúng 
đến với nhau, giúp họ chia sẻ các trải nghiệm mà xây 
dựng cộng đồng một cách mạnh mẽ. Những nơi chốn 
có bản sắc văn hóa tươi vui phong phú và trình bày sáng 
tạo thì sinh động và nổi bật hơn, dễ có nhiều người thích 
sinh sống, làm việc và trải qua thời gian ở đó hơn.

Không gian công cộng có thể bao trùm các trải nghiệm 
nghệ thuật, âm nhạc, văn chương, màn ảnh, trình diễn 
và văn hóa, nghệ thuật công cộng và các sự kiện một 
cách trực tiếp vào tâm điểm của cộng đồng. Việc hỗ trợ 
các cơ hội địa phương đối với việc biểu đạt văn hóa và 
sáng tạo nơi không gian công cộng giúp khuyến khích 
thêm sự tham gia đa dạng và bình đẳng cho khán giả và 
các nghệ sĩ.

Sự đa dạng văn hóa dồi dào của NSW truyền năng lượng 
phấn khởi vào các không gian công cộng, khiến cho các 
nơi này thành nơi chốn giao tiếp và trao đổi văn hóa. 
Các chương trình và lễ lạc như các buổi ca nhạc, lễ hội, 
kể chuyện, và các lễ lạc có thể phản ánh lịch sử, văn hóa 
và truyền thống của địa phương. Những việc này có thể 
bồi dưỡng việc hòa nhập xã hội và đối thoại liên văn hóa 
giữa các nhóm cộng đồng đa dạng.

Các không gian công cộng như thư viện, công viên, ngõ 
hẻm và quảng trường có thể cung ứng các không gian 
không chính thức giúp hỗ trợ các công trình sáng tạo 
ngắn ngủi, tạm thời và thường trực để có thể dễ nhìn thấy,  
có giá trị, nổi bật và dễ sử dụng. Các không gian công 
cộng chung quanh và giữa các tiện ích công cộng chẳng 
hạn như thư viện, viện bảo tàng, phòng triển lãm và các 
trung tâm cộng đồng là các địa điểm đặc biệt thuận tiện 
cho việc hoạch định các đề án và sinh hoạt văn hóa và 
sáng tạo. Các phương cách dựa vào nơi chốn mà bao 
gồm các nghệ sĩ địa phương và các tổ chức sáng tạo có 
thể giúp tạo dựng bản sắc độc đáo của khu vực và cộng 
đồng địa phương để kích hoạt không gian công cộng.

Manning Regional Art Gallery, Taree. 
Hình ảnh do nhã ý của MidCoast Council
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NGUYÊN TẮC #4

Đặc tính và bản sắc địa phương  
Không gian công cộng phản ánh chúng ta là ai và các câu chuyện và lịch sử đa dạng của chúng ta. 
Không gian công cộng chứa đựng các tầng lớp di 
sản được tạo dựng và di sản tự nhiên mà vượt thời 
gian và đem tới cho cộng đồng một cảm nhận đặc 
biệt về cá tính, nơi chốn và bản sắc. Di sản này có 
thể là vật thể hoặc phi vật thể, chứa đựng trong hình 
thức đã kiến tạo và các cảnh quan hoặc sinh động 
qua các câu chuyện, ký ức và lịch sử truyền khẩu. 
Đất nước là nền tảng của bản sắc một nơi chốn. 
Không gian công cộng phải thừa nhận và phản ánh 
ngôn ngữ, tên của nơi chốn, và lịch sử của Thổ dân. 
Không gian công cộng phải cung ứng nơi chốn để 
văn hóa Thổ dân có thể được thực hiện và chia sẻ, 
vì việc này giúp dân chúng cảm thấy nối kết hơn với 
Đất nước và nơi chốn. Các nơi công cộng như công 
viên, thư viện, trung tâm cộng đồng, quảng trường 
và sân thể thao có các giá trị mỹ thuật, lịch sử, khoa 
học, xã hội hoặc tinh thần giúp phong phú cho cuộc 
sống của chúng ta và giúp chúng ta cảm thấy nối kết 
với cộng đồng và cảnh quan. 
Tính chất và chất lượng của di sản trong không gian 
công cộng phải được quản lý và duy trì cẩn thận, để 
quảng bá bản sắc địa phương và để truyền lại cho các 
thế hệ tương lai. Các không gian công cộng tân tạo 
phải hòa đồng với lịch sử và di sản của địa điểm và với 

cộng đồng đã và đang sinh sống ở đó, nhất là trong 
việc tân trang đô thị và việc xây dựng trên đất hoang/
hoặc đã ô nhiễm. Việc tái sử dụng thích nghi các tòa 
nhà di sản như thị sảnh, trạm cứu hỏa và bệnh viện 
có thể đem lại các nơi chốn công cộng mới mẻ và vui 
thích và các sử dụng được dựa trên lịch sử và mối gắn 
kết mà cộng đồng hiện có với các nơi này.
Việc hỗ trợ các nghệ sĩ địa phương và các sáng tạo 
để họ hợp tác với các cộng đồng có thể đem tới các 
chương trình nghệ thuật công cộng và tạo ra nơi 
chốn đầy sáng tạo, nhằm thích ứng với nơi chốn và 
tán dương các câu chuyện, văn hóa và lịch sử địa 
phương. 
Các cộng đồng là chuyên gia giỏi nhất trong việc 
nhận ra và đánh giá đặc tính và bản sắc địa phương 
của một nơi chốn, và họ nên được tham gia sớm vào 
tiến trình hoạch định, thiết kế và kích hoạt không 
gian công cộng. Việc đưa cộng đồng vào tham gia 
một cách hữu hiệu và đầy ý nghĩa sẽ đảm chắc các 
ý kiến, văn hóa và lịch sử khác biệt đều có thể được 
phản ánh trong đặc tính của không gian công cộng 
và tất cả mọi người đều cảm nhận sự tự hào và thân 
thuộc một cách mạnh mẽ hơn.

Line of Lode Miners Memorial, Broken Hill 
Hình ảnh do nhã ý của Destination NSW
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NGUYÊN TẮC #5

Xanh tươi và bền vững
Không gian công cộng giúp nối kết chúng ta với thiên nhiên, tăng tiến sự đa dạng sinh học và 
tạo dựng sự bền vững khí hậu vào các cộng đồng.

Các không gian công cộng hỗ trợ sự luân chuyển tự 
nhiên và các chu kỳ của môi trường, bằng cách kết 
nối các hệ thống sinh thái và mạng lưới các không 
gian xanh tươi, sông nước, vùng đất bụi rậm, phong 
cảnh ven sông và hành lang động vật hoang dã. 
Động vật hoang dã dựa vào không gian công cộng 
để có thức ăn và trú ẩn, và các sử dụng và nhu cầu 
của chúng cần được xem xét và bảo vệ. Thực vật 
và cây cối bản địa cần được ưu tiên nơi không gian 
công cộng vì những thứ này cung cấp chỗ ở tự nhiên 
cho muông thú, và phù hợp hơn đối với khí hậu và 
tình trạng đất đai của Úc.
Bằng cách tôn trọng, đánh giá và được hướng dẫn 
bởi kiến thức và cách thức quản lý đất đai của Thổ 
dân về cách thức chăm lo cho không gian công cộng, 
chúng ta có thể hỗ trợ sự lành mạnh và an lành của 
Đất nước. Việc hoạch định, thiết kế, quản lý và kích 
hoạt không gian công cộng cũng có thể hỗ trợ các nơi 
này thành các địa điểm để hướng dẫn về việc chăm lo 
cho sự an lành của Đất nước và vai trò của các nơi này 
trong việc hỗ trợ sự đa dạng sinh học và hệ sinh thái 
rộng rãi.
Không gian công cộng phải hội nhập với cơ sở hạ 
tầng xanh để đảm bảo các cộng đồng đô thị và vùng 
xa đều được tiếp cận bình đẳng đến các ích lợi xã 
hội, môi trường và kinh tế của không gian xanh tươi 
và có chất lượng. Cơ sở hạ tầng xanh là mạng lưới 
các không gian xanh tươi, các hệ thống thiên nhiên 
và hệ thống nửa thiên nhiên (semi-natural) mà hỗ 

trợ các cộng đồng bền vững. Các thứ này gồm có 
sông ngòi, vùng đất bụi rậm, tàng cây và cây xanh 
che phủ mặt đất, công viên và không gian xanh 
ngoài trời mà đã được hoạch định, thiết kế và quản 
lý theo sách lược để hỗ trợ chất lượng cuộc sống tốt 
đẹp trong môi trường đô thị.
Không gian công cộng mà có cơ sở hạ tầng xanh 
tươi và có chất lượng, kể cả tàng cây che phủ, có 
thể gia tăng việc chứa đựng và thải bỏ khí carbon 
dài hạn, giảm bớt sức nóng và các đợt nắng nóng 
nơi đô thị, cải thiện chất lượng không khí và nước, 
gia tăng bóng mát thiên nhiên và giúp người dân lối 
xóm có thể tản bộ, giảm ô nhiễm tiếng ồn và giảm 
nguy cơ ngập lụt và tràn cống rãnh.
Qua việc hoạch định và thiết kế một cách cẩn thận, 
không gian công cộng có thể tạo dựng sự bền 
vững khí hậu cho các cộng đồng đô thị và vùng 
xa. Điều này gồm có việc sử dụng các vật liệu bền 
vững và kết hợp các mái và các bức tường xanh vào 
môi trường xây dựng, cung ứng các lớp chắn xanh 
chống cháy giữa môi trường thiên nhiên và môi 
trường xây dựng, và các khu vực giúp giảm/chống 
ngập lụt ở những vùng dễ bị lũ lụt. Việc hoạch định 
và thiết kế các tiện ích cộng đồng dễ thích nghi mà 
có thể thay đổi việc sử dụng chẳng hạn như là nơi 
trú ẩn và điểm phân phối sẽ đảm bảo hạ tầng cơ 
sở xã hội thiết yếu có sẵn trong những lúc khủng 
hoảng và thiên tai.

Great River Walk, Penrith. Hình ảnh do nhã ý của Destination NSW
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NGUYÊN TẮC #6

Lành mạnh và năng động
Không gian công cộng giúp mọi người tham gia vào các sinh hoạt giúp tăng tiến sức khỏe và 
sự an lành của chúng ta. 

Không gian công cộng giữ vai trò thiết yếu trong 
việc tạo dựng các cộng đồng bền vững và lành 
mạnh bằng cách hỗ trợ sự nối kết và giao tiếp xã 
hội và cung ứng các cơ hội vui chơi và giải trí, các 
môi trường thiên nhiên và xanh tươi, tiếp cận các 
thực phẩm lành mạnh của địa phương và các tuyến 
đường an toàn để đi bộ và cỡi xe đạp.

Không gian công cộng mà được thiết kế tốt, có nối 
kết và bao gồm cho mọi người thì có thể giúp mọi 
người tạo sinh hoạt đi bộ, thể dục và vận động vào 
cuộc sống hàng ngày, giúp ngăn ngừa các bệnh 
mãn tính như ung thư, bệnh tim, tiểu đường và trầm 
cảm. Việc gia tăng cung ứng và phân phối bình đẳng 
các không gian công cộng ngoài trời dễ lui tới có 
thể cải tiến cơ hội cho sinh hoạt giải trí thụ động và 
giải trí tích cực, như đi bộ, chạy nhảy, cỡi xe đạp, thể 
thao nhóm, vui chơi ăn uống ngoài trời.

Bằng cách cung ứng việc tiếp cận đến các không 
gian xanh tươi và mát mẻ và nối kết dân chúng đến 
các phong cảnh thiên nhiên, như các đường mòn tự 
nhiên, các lối đi ven sông và ven biển và vùng đất bụi 
rậm, các không gian công cộng giúp cải tiến rất nhiều 
sức khỏe tâm thần của chúng ta, giúp giảm trầm 
cảm, lo âu và căng thẳng, cải tiến trí nhớ và sự tập 
trung. Không gian công cộng phải khuyến khích và hỗ 
trợ sự nối kết và giao tiếp xã hội, là điều quan trọng 
cho sự an lành xã hội của chúng ta, và có thể giúp 
giảm sự cô đơn và cách ly xã hội. Dân chúng 
phải được tiếp cận với sự pha trộn quân bình 
gồm các không gian tiện nghi và tĩnh lặng 
để ngồi và thư giãn cũng như các không 
gian cho các hoạt động có cường độ cao 
hơn chẳng hạn như thể thao và giải trí, 
và dành ưu tiên các sử dụng thích ứng 
đối với các không gian khác nhau.

Không gian công cộng mà an toàn, 
kết nối hữu hiệu và có chất lượng cao 
sẽ giúp khuyến khích thói quen đi bộ 
và cỡi xe đạp. Các lối đi rộng tiếp giáp 
nhau, các tàng cây và hành lang đầy 
bóng mát, các ngăn cách giữa xe cộ 
lưu thông và dân chúng, việc thắp 
sáng hữu hiệu, nhiều lối băng qua 

đường và tốc độ lưu thông chậm hơn đều có thể góp 
phần gia tăng việc đi bộ. Nên xem xét việc di chuyển 
và nơi chốn để hoạch định, thiết kế và quản lý đường 
xá nhằm để đảm bảo sự hỗ trợ các chức năng đôi 
này. Khung cảnh đường xá cần được xem là nơi chốn 
để thu hút dân chúng đến thăm và nán lại, không chỉ 
là nơi để đi ngang qua. Các điều này cần góp phần 
vào mạng lưới không gian công cộng trong một địa 
điểm, nơi dân chúng có thể có cuộc sống lành mạnh, 
phong phú, gặp gỡ nhau, giao tiếp và thực hiện các 
sinh hoạt hàng ngày của họ.

Chất lượng của không gian công cộng là điều thiết 
yếu trong việc hình thành sự phát triển thể chất, 
nhận thức và giao tiếp của trẻ em. Nên luôn luôn 
xét đến nhu cầu của trẻ em, cũng như của gia đình 
các em. Việc hỗ trợ sự tham gia trong các tiến trình 
hình thành không gian công cộng sẽ thúc đẩy nhiều 
loạt hành vi và sinh hoạt lành mạnh và giúp có thêm 
nhiều người được tiếp cận bình đẳng đến các lợi lộc 
sức khỏe mà các nơi này đem lại.

Sydney Olympic Park. 
Hình ảnh do nhã ý của Sydney Olympic Park 
Authority/Fiora Sacco 
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NGUYÊN TẮC #7

Thương nghiệp và 
kinh tế địa phương 
Không gian công cộng hỗ trợ cuộc sống kinh tế năng động và các trung tâm đô thị và thành 
phố sinh động. 
Mạng lưới không gian công 
cộng hỗ trợ các đại lộ sinh 
động, các tiệm ăn và quán cà 
phê ngoài trời, và các thắng 
cảnh cho du khách, và cũng 
giúp đem đến các cơ hội 
thương mại dễ tiếp cận, chẳng 
hạn như các phiên chợ, xe bán 
thức ăn lưu động và việc trình 
diễn trực tiếp.
Cách thức chúng ta đánh giá 
các tòa nhà và nơi chốn tùy 
thuộc rất nhiều đến trải nghiệm 
của dân chúng về các nơi này 
và nơi đó có bao gồm các 
không gian đáp ứng nhu cầu 
của họ không. Các địa điểm có 
chất lượng cao, các không gian 
công cộng được thiết kế tốt và 
quản lý hữu hiệu sẽ thu hút cư 
dân, khách hàng, nhân viên và 
dịch vụ, dẫn đến việc thu hút 
kinh doanh và đầu tư. Để cung 
ứng trải nghiệm chất lượng 
cao, không gian công cộng phải 
có viễn kiến mạnh mẽ và các 
tầng lớp sinh hoạt để thu hút 
nhiều nhóm người khác nhau 
và giúp họ hình thành sự gắn 
kết với nơi chốn. 
Các không gian do tư nhân làm 
chủ và các sinh hoạt thương 
mại có thể bổ túc và kích hoạt không gian công cộng, 
nhưng phải không làm suy yếu chức năng chính yếu 
của nơi đó trong việc cung ứng ích lợi công cộng. Các 
mặt tiền sinh động, các góc cạnh và tiền sảnh của tòa 
nhà có thể tạo ra sức sống và sinh hoạt kinh tế nhằm 
thu hút dân chúng đến một khu vực, trong khi không 
gian công cộng thu hút các nhóm dân chúng đa dạng 
và nối kết họ với các nơi bán lẻ và kinh doanh. Các 
trung tâm thành phố và khu buôn bán mà được hỗ 
trợ qua không gian công cộng tốt đẹp nơi dân chúng 
có thể ngồi chơi, nghỉ ngơi và nối kết với nhau, là 
những nơi dễ phát đạt hơn.
Dùng đường xá làm không gian công cộng có thể 
tạo ra các khu vực buôn bán lẻ và dịch vụ ăn uống 
năng động và khởi sắc hơn và giúp khách bộ hành 
lui tới nhiều hơn. Việc kích hoạt các đường phố và 

ngõ hẻm (laneways) với sự hoạch định và kiến tạo 
nơi chốn đầy sáng tạo có thể thổi sinh khí và năng 
lượng vào không gian công cộng và làm cho các khu 
vực lối xóm trở thành các thắng cảnh, thúc đẩy sự 
cải cách và cải tiến giá cả đất đai và địa ốc.
Việc kích hoạt vào buổi tối cho các không gian công 
cộng như công viên, quảng trường, thư viện, viện 
bảo tàng và các trung tâm cộng đồng theo phương 
cách an toàn và chào đón là việc thiết yếu nhằm giúp 
cho kinh tế ban đêm được đa dạng và sinh động 
hơn. Hiểu được các nhịp điệu và các khuôn mẫu của 
cách thức sử dụng không gian công cộng vào những 
giờ giấc khác nhau trong ngày có thể hướng dẫn 
cách thức phù hợp nơi chốn và sách lược trong việc 
lập chương trình và kích hoạt, giúp hỗ trợ kinh tế địa 
phương vào mọi thời điểm.

Blak Markets, La Perouse. Hình ảnh do nhã ý của Destination NSW
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NGUYÊN TẮC #8

An toàn và yên ổn   
Tất cả mọi người cảm thấy an toàn để lui tới và sử dụng không gian công cộng vào tất cả các 
thời điểm trong ngày.  
Sự nhận thức về an toàn cá nhân sẽ ảnh hưởng đến 
cách thức mà không gian công cộng được tiếp cận và sử 
dụng. Không gian công cộng được an toàn hơn khi được 
sử dụng tốt và bao gồm cho mọi người, và dân chúng 
có thể nhìn thấy nhau và giao tiếp với nhau. Không gian 
công cộng phải khuyến khích việc hòa nhập đa dạng 
giữa những người khác văn hóa và thế hệ, và nhìn nhận 
trẻ em là những người sử dụng tích cực những nơi này. 
Không gian công cộng phải được kích hoạt với đủ loại 
sử dụng vào mọi lúc trong ngày và được chiếu sáng vào 
buổi tối để tạo thuận tiện cho dân chúng, nhất là dọc 
theo lối đi bộ và lối chạy xe đạp.
Việc phối hợp các chiến lược ngăn ngừa tội phạm 
chẳng hạn như các nguyên tắc Ngăn ngừa Tội phạm 
Thông qua Thiết kế Môi trường khi hoạch định và thiết 
kế các không gian công cộng có thể giúp giảm tội 
phạm và các hành vi chống phá xã hội, giúp cho các nơi 
chốn và không gian được an toàn hơn, và qua đó giúp 
tăng tiến sự an lành thể chất, tâm thần và xã hội của 
các thành viên cộng đồng. Tuy nhiên điều quan trọng 

là các chiến lược và phương cách để thiết kế và quản lý 
các không gian công cộng an toàn sẽ không lấy đi sự 
độc đáo và các tiện nghi công cộng của những nơi này, 
và cũng không làm cho các nhóm yếu thế khó tiếp cận.
Các thẩm định nguy cơ và các kiểm toán về an toàn 
(safety audit) là công cụ quý báu để tìm hiểu nếu có các 
vấn đề an toàn nơi không gian công cộng và các biện 
pháp nào có thể áp dụng để xử trí các vấn đề này. Việc 
hội ý các nhóm đa dạng, kể cả phụ nữ và các nhóm 
yếu thế hoặc thiệt thòi, là điều quan trọng để hiểu trải 
nghiệm của họ trong việc lui tới và sử dụng không 
gian công cộng và quan niệm của họ về sự an toàn của 
không gian công cộng.
Cảm thấy an toàn về mặt văn hóa, thể chất và tinh thần 
khi lui tới không gian công cộng là điều đặc biệt quan 
trọng cho Thổ dân và các cộng đồng. Việc đưa cộng 
đồng Thổ dân, vào mọi giai đoạn của việc phát triển và 
tiếp tục quản lý không gian công cộng, là then chốt để 
tạo ra và duy trì không gian công cộng an toàn về mặt 
văn hóa.

Inner West Fest - Baludarri. Hình ảnh do nhã ý của Inner West Council/Daniel Kukec
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NGUYÊN TẮC #9

Thiết kế thích hợp cho nơi chốn
Không gian công cộng được linh hoạt và thích nghi với môi trường để đáp ứng các nhu cầu của cộng đồng. 

Cách thức mà không gian công cộng được thiết 
kế có thể ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến 
cách thức không gian đó được dùng, và ai sẽ dùng. 
Không gian công cộng phải cung ứng các không 
gian ngoài trời và các tiện nghi đa dụng, nối kết và 
uyển chuyển đủ để hỗ trợ nhiều loại sử dụng, sinh 
hoạt và trải nghiệm cho cả ngày và đêm. Không gian 
công cộng phải đáp ứng đối với môi trường và sự đa 
dạng của người sử dụng, và có phối hợp các nguyên 
tắc thiết kế phổ quát để mọi người đều có thể vui 
hưởng không gian công cộng, bất kể tuổi tác, khả 
năng và mức độ đi lại của họ.
Không gian công cộng mà có cùng địa điểm với các 
loại sử dụng khác, chẳng hạn như giáo dục, y tế, tiện 
ích văn hóa và các không gian công cộng khác, có 
thể giúp tạo ra một cảm nhận về nơi chốn và cộng 
đồng. Ví dụ, đặt địa điểm thư viện trong vòng trung 
tâm cộng đồng hoặc không gian ngoài trời gần 
trường học có thể giúp đa dạng hóa việc sử dụng 
các không gian này và cung ứng việc tiếp cận bình 
đẳng hơn. Hoạch định cho nơi chốn suốt trọn chu kỳ 
hoạt động của một đề án, từ ý tưởng, cho đến thiết 
kế, bàn giao và thực hiện sẽ dẫn đến các không gian 
công cộng hữu hiệu hơn nữa.
Mỗi không gian công cộng đều độc đáo và có bối 
cảnh, cộng đồng và môi trường riêng biệt của nơi 
đó. Không gian công cộng phải phù hợp cho mục 
đích, được thiết kế với sự hiểu biết về cách thức nơi 
đó sẽ được sử dụng ra sao và ai sẽ sử dụng. Không 

gian công cộng phải có thể thích ứng với các nhu 
cầu và các sử dụng thay đổi. Không gian công cộng 
phải khuyến khích sự giao tiếp trang trọng và giao 
tiếp bình dị, và cung ứng cho dân chúng các mức độ 
tham gia khác nhau để họ không phải tiếp xúc với 
không gian đó theo cùng phương cách. Không gian 
công cộng nên có các sử dụng bổ sung nếu được và 
nối kết tốt với các khu vực chung quanh và không 
gian công cộng khác để đem tới trải nghiệm phong 
phú hơn cho những người sử dụng.
Việc nối kết không gian công cộng đến tầng trệt của 
các tòa nhà và cách thức các nơi này cùng hoạt động 
để hỗ trợ lẫn nhau là điều quan trọng. Việc hoạch 
định, thiết kế và kích hoạt các mặt bằng tầng trệt mà 
hỗ trợ các đường phố, ngõ hẻm và không gian ngoài 
trời chung quanh giúp khuyến khích cuộc sống công 
cộng sinh động và cung ứng một mạng lưới liên tục 
gồm các lối đi và trải nghiệm giúp dân chúng lui tới 
dễ dàng và an toàn hơn. 
Những người Nắm giữ Kiến thức Thổ dân, các cơ 
quan và cộng đồng nên được tham gia sớm trong 
tiến trình thiết kế không gian công cộng, nhằm đảm 
bảo việc suy xét/sử dụng kiến thức về Đất nước. 
Việc này có thể gồm sự nhận ra các câu chuyện hoặc 
truyện kể có liên quan với một nơi chốn mà có thể 
góp thông tin vào việc thiết kế, hoặc để hiểu xem 
có các lối di chuyển chính hoặc đường đi trong mơ 
(Songlines) mà có thể hướng dẫn cách thức dân 
chúng ra vào không gian công cộng. 

Leagues Club Park, Gosford.  
Hình ảnh do nhã ý của Hunter & Central Coast Development Corporation
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NGUYÊN TẮC #10

Quản lý hữu hiệu  
Không gian công cộng được quản lý và duy trì hữu hiệu sẽ hoạt động tốt hơn và mời gọi dân 
chúng sử dụng và chăm lo cho nơi đó.

Tất cả không gian công cộng cần đến vài hình thức 
quản lý để các nơi đó có thể tiếp tục hoàn thành 
các vai trò khác nhau và cung ứng một môi trường 
an toàn và chào đón. Thường có nhiều tổ chức/
nhóm quan tâm khác nhau mà sự tham gia, hoạt 
động và mối quan hệ của họ có thể ảnh hưởng đến 
chất lượng của không gian công cộng và những ai 
có quan tâm và nhu cầu cá biệt về cách thức không 
gian công cộng nên duy trì như thế nào. Các thỏa 
thuận điều hành và quản trị không gian công cộng, 
các chiến lược và khuôn khổ nhằm định nghĩa các 
vai trò và trách nhiệm, hỗ trợ sự hợp tác và xem xét 
các mô hình tài trợ bền vững là những điều có thể 
đem tới kết quả tốt đẹp hơn nữa cho nơi chốn.
Không gian công cộng nên được quản lý theo một 
cách thức nhằm khuyến khích việc sử dụng và có lưu 
ý chu đáo đến những người sử dụng. Luật lệ điều 
hành không gian công cộng chỉ nên hạn chế các sinh 
hoạt và hành vi nào không an toàn và không nên 
nhắm vào các nhóm sử dụng mà trong quá khứ 
đã bị loại trừ khỏi không gian công cộng, kể cả 
những người trẻ, Thổ dân và những người trải 
qua cảnh vô gia cư. 
Không gian công cộng nên được thiết kế 
với sự cứu xét về sự bền vững tài chánh 
của các nơi đó, và cách làm sao để giảm 
thiểu chi phí điều hành và bảo trì dài 
hạn. Các cơ sở hạ tầng, hệ thống và kỹ 
thuật hiện đại cũng có thể cải tiến cách 
thức các không gian công cộng được 
theo dõi và quản lý. Việc dọn dẹp, bảo 
trì và sửa chữa không gian công cộng 
và các tiện nghi của nơi đó cần được 
thực hiện phù hợp với mức độ sử 
dụng của các nơi đó nhằm duy trì một 
môi trường chào đón.
Thổ dân là chuyên gia trong cách thức 
quản lý đất đai nhằm đảm bảo sự an 
lành của Đất nước. Việc tôn trọng và 
trân quý kiến thức về văn hóa Thổ dân và 
hợp tác với Thổ dân phải là ưu tiên trong 
việc quản lý không gian công cộng. Việc 
này cũng sẽ đảm bảo rằng các nơi chốn quan 
trọng về mặt văn hóa sẽ được tôn trọng và bảo 
vệ, và có sử dụng cho sinh hoạt văn hóa.
Các thiết kế linh động do cộng đồng dẫn dắt, các 
tiến trình có khuyến khích sự tham gia và việc tạo 
dựng năng lực cũng có thể dẫn đến việc xuất hiện 
nhiều mô hình quản lý hữu hiệu và năng động. Khi 

quyền lực và trách nhiệm của việc quản lý không 
gian công cộng được chia sẻ với cộng đồng, dân 
chúng cảm thấy có được sự đầu tư hơn và càng 
vui lòng để tham gia duy trì, lập chương trình, tô 
điểm và bênh vực cho các nơi này. Các nhóm tình 
nguyện chẳng hạn như nhóm hướng đạo, trường 
địa phương, câu lạc bộ thể thao và câu lạc bộ cứu hộ 
cho những người trượt nước, các nhóm chăm sóc 
đất rừng (bush care) hoặc mạng lưới khoa học dân 
sự có thể cung ứng mối hợp tác cộng đồng quý báu 
cho việc quản lý không gian công cộng.

 Royal Botanic Gardens Sydney’s Aboriginal Education & 
Engagement Manager Renee Cawthorne

Hình ảnh do nhã ý của Royal Botanic Gardens and Domain Trust
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