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Solutions  
for Resilient Housing to Climate change 
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In recent years, Da Nang has suffered from several strong typhoons 

with critical damage and losses. Among coastal areas of Da Nang 
exposed to typhoons, Hoa Hiep Bac Ward in Lien Chieu District shows 
its limits in urban planning with a spontaneous development of local 
housing of the poor groups. Their main jobs are fishery, mountain trips, 
or workers in the city and factories nearby. 

According to site visits, most of houses in Hoa Hiep Bac are lack of 
storm resistant features in building structures and, therefore, are in 
critical unsafe conditions. In some houses with safe construction, the 
techniques for storm resistance are quite simple and inadequate because 
of the over reliance on limited local experience. Thus, the research and 
proposal of housing models that can be resilient to sea level rise and 
storm hazards is an urgent issue needed to consider for protecting people 
and property from climate change and climate disasters.  
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LTS: Climate change is one of the most controversial issues in Vietnam, especially 
in the coastal urban cities of the central part. This Vietnamese architectural journal 
wants to introduce some new design ideas for resilient housing to climate change in 
a housing design competition organized by ISET in partnership with Da Nang and 
Hue city in the context of urbanization. The research location is Da Nang City. The 
project shown here is the first-prize design voted by the community.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Một số hình ảnh do bão gây ra tại Đà Nẵng 

 
Housing distribution in residential areas according to functional regions: city centre, coastal areas, public buildings areas, neighborhood’s internal areas 

 
 
 
 
 
 

Housing model in response to sea 
level rise and storms 

Planning solution – “storm resilient 
village” 

The location of Hoa Hiep Bac has a 
geographical disadvantage because it is 
situated in the wind-suction bag under 
the Hai Van pass. Here, it limits urban 
planning solutions to traffic system 
organization, function areas division, and 
the rearrangement of residential plots and 
trees to minimize storm impacts.  

Traffic patterns as well as housing 
development here were mainly 
established from spontaneous 
phenomena. Urban transport consists of 
unplanned and non-perpendicular roads 
which were previously generated from 
small alleys (1.5m - 3m width) and, 
sometimes, from cul-de-sacs (become 
wind-suction bags in storms). Residential 
houses were mainly self-built 
(predominantly seen in tube and 
horizontal houses) based on their limited 
available experiences, with the dominant 
use of local materials and local labor. 
These houses are lack of safety-related 
features and structural calculations for 
hazard mitigation and are quite 
temporary or unsafe structures. This 
adversely affects the architectural 
quality, urban landscape and urban 
images in a wider context.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bản đồ cơ cấu dân cư phương án quy hoạch "làng chống bão" 

 
Planning solutions: Suggesting a research process for maintaining 

and promoting advantages and values of the existing road systems and the 
existing settlement patterns in Hoa Hiep Bac. Then, it is required to re-
plan and re-zone urban functional areas in Hoa Hiep Bac to build it as a 
‘storm resilient ward’. Road system needs to be modified and improved. 
Storm resistant houses need to be added in the existing settlements to 
replace unsafe ones. In the meantime, it is also essential to locate houses 
in the alternate or non-parallel directions as well as to use zigzag and 
diagonal or non-perpendicular roads to divide wind-flows and reduce 
wind forces during storms. This principle is consistent with current road 
systems and settlement patterns in Hoa Hiep Bac (spontaneously 
established from alleys).  
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Therefore, it is crucial to develop this 
principle of urban planning to make Hoa Hiep 
Bac become a ‘storm resilient ward’ on the 
spirit of non-destroying existing settings and 
patterns and maximizing available advantages. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bản đồ quy hoạch chỉnh trang - Xây dựng mô hình "làng chống 
bão" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Existing residential areas of Hoa Hiep Bac, Lien Chieu, Da Nang 

Architectural solutions – “storm 
resilient housing” 
Housing is the place to live for a long time. 
Therefore, besides the seeking of storm resistant 
measures for the level 12 (Beaufort scale), it is 
essential to address aesthetic aspects responsive to 
local culture, lifestyles, and local architecture as 
well as ensure the human comfort and adequate 
functional spaces for a standard local family of: 2 
parents, 2 children, and grandparents. The project 
suggested three housing models for storm 
resilience for Hoa Hiep Bac region: 
 
Tube house model – corrugated iron sheets for 
roof cover: 5m-wide, 14m-long, and 3m-high.  
This is a very common housing type in this region 
with the simple shape that has a potential to 
connect together to become consistent housing 
blocks. It was proposed to have modern spatial 
arrangements with the availability of all living 
spaces (kitchen, WC, bedrooms, living room, and 
family room). The living room and kitchen are 
spatially linked that allows a clear view from the 
front to the back. This helps intensify natural 
ventilation for the house. The design requires the 
use of sufficient structural elements such as: 
foundation, foundation beams, foundations for 
posts, wall’s beams, posts, and RC roof frames. 
There is a requirement to connect all these 
elements in a closed solid frame or structure to 
reinforce the house. The remaining thing is the 
design of anchoring solutions to attach the house’s 
roof and veranda’s roof to this frame to ensure the 
solidity of the building. It is also required to 
design solutions for doors and windows to ensure 
their closeness and solidity.    

 
 

 
 
 
 
 
 

Tube house 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Horizontal house model – Clay tile for roof: 7m wide, 10m 
long, and 3m high.  
This is a quite common housing type in this region with simple 
shapes and the inclusion of garden. The design proposes modern 
functional spaces with adequate facilities (such as WC, kitchen, 
bedrooms, and living rooms). Living room and kitchen are 
spatially linked that allow a clear vision from the front to the 
back and increase natural ventilation. It is also required to have 
sufficient structural elements such as: foundation, foundation 
beams, posts, wall beams …and RC roof frames. All these 
elements need to be securely connected together to become a 
solid and strong structure.   The remaining thing is the design of 
anchoring solutions to attach the house’s roof and veranda’s 
roof to this frame to ensure the solidity of the building. It is also 
required to design solutions for doors and windows to ensure 
their closeness and solidity. 
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Horizonal house 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Double storey twin house 

 
 

Square double-storey house model – twin 
house: 7m wide, 7m long, 6m high with two 
stories, simple forms, two twin houses help 
increase wind resistant capacity of the double 
storey structure, and a garden near the house 
offers a green and comfortable space for 
inhabitants. 

 
Construction Techniques 
for Storm Resilient 
Structures 

 
The sand-based ground with the 

compressing pressure Rtc  =  1,2kg/cm2 is 
quite effective to support building foundation.. 
Single foundation system is then suggested 
with the participation of foundation beams 
and the adequate distribution of steel 
according to structural calculations, and the  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cross-section areas of foundation 
beams Hgm = L/12. Related to 
building skeleton, posts, and 
beams, it is required to have 
adequate posts with the cross-
section areas and distribution of 
steel conformed to structural 
calculations. It is also required to 
have the beams on the wall’s top 
within the size of 100x200mm and 
two steel bars Ø12 and steel wires 
Ø6 for binding. It is required to have 
beams and bracings on all envelop 
walls with the beam size Hd = (1/8; 
1/12)L. These beams must be 
securely attached to the posts to 
increase wind resistant capacity of the 
envelop walls. The structure is also 
additionally consolidated by a 
wooden mezzanine near the roof. The 
surrounding envelop walls must be 
made with solid brick with the 
200mm-thickness. The brick should 

be placed horizontally. Beams and bracings 
are put on the top of windows and doors to 
consolidate the structure. Roof structure 
needs to have a reinforced concrete (RC) 
frame to securely connect with RC posts and 
beams underneath (do not use the wooden 
and steel roof frame because of different 
materials). All doors and windows (on the 
envelop walls) is open to outside and have 
strong locking bars. It is essential to use 
wood material for window and door’s 
frames and panels (do not use fragile 
materials such as glass or canvas). All doors 
and windows need to have no holes or gaps 
that allow wind penetration, and the opposite 
doors or windows should be equal in size. 
Along the sand dune of the seaside, it is 
required to plant trees, with the hard trees 
layer near the sea and the softer but tough 
trees layer near housing locations. The 
distance between trees and housing location 
is about L=1.5H. In the gardens of the 
houses, fences should be made by vegetation 
or small trees and tough fruit trees need to 
be planted inside them. Do not plant big 
trees near the house or on road pavements 
inside residential areas. The principle is 
planting bigger trees when moving farther 
from residential houses. With the distance of 
L > 2H, it can be planted with big trees. It is 
also essential to encourage people to 
understand and know how to undertake safe 
construction and to self-construct their 
homes, in collaboration with local masons, 
to reduce labor and construction costs. 

 
In the context of urbanization and 

globalization, challenges to housing and 
settlements become greater, in which, housing 
is not only used for hazard mitigation but also 
brings about long-term social, economic, 
cultural and environmental benefits for residents 
and community. Due to economic constraints 
and limited awareness of climate change and 
natural disaster, housing construction of low-
income families in the peri-urban and hazard 
prone areas still contain potential risks to future 
climate. Thus, there is a need to have an overall 
or comprehensive housing solution: to well 
respond to sea level rise and storm events and to 
minimize their impacts on human societies and 
communities in Vietnam generally and in Da 
Nang particularly. 
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Trong những năm qua, Đà Nẵng đã chịu 
thiệt hại nghiêm trọng do một số cơn bão gây 
ra. Được biết, trong các khu vực ven biển Đà 
Nẵng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, hiện 
khu vực thuộc quận Liên Chiểu trong đó có 
Hòa Hiệp Bắc vẫn chưa được tổ chức quy 
hoạch, hiện là khu vực phát triển nhà ở tự 
phát của cư dân nghèo định cư lâu năm ở 
đây (họ làm nghề đánh cá, đi núi, hay công 
nhân lao động trong thành phố và các khu 
công nghiệp).

 Theo kết quả khảo sát thực tế khu vực 

phường Hòa Hiệp Bắc quận Liên Chiểu, 
hầu hết các hộ không áp dụng kỹ thuật nhà 
chống bão nên không an toàn khi có bão 
lũ. Nếu có thì đó chỉ là những phương pháp 
chống bão thủ công theo kinh nghiệm của 
người dân. Vì vậy, việc nghiên cứu và đề xuất 
mô hình nhà ở và nhà làm việc có khả năng 
thích ứng với nước biển dâng và bão là một 
vấn đề cần được giải đáp kịp thời nhằm bảo 
vệ con người và tài sản trước thiên tai, trước 
mối đe dọa của biến đổi khí hậu.

 Ths. KTS Lê Toàn THắng - Phòng Kiến trúc Quy hoạch - Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế

nhà ở thích ứng với 
biến đổi khí hậu 

Giải pháp 
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LTS: Biến đổi khí hậu hôm nay là một trong những vấn đề cấp bách 
của Việt Nam, đặc biệt đối với các đô thị duyên hải miền Trung. Tạp 
chí Kiến trúc Việt Nam kỳ này xin trân trọng giới thiệu ý tưởng thiết kế 
nhà ở thích ứng với biến đổi khí hậu trong cuộc thi do tổ chức ISET phối 
hợp với thành phố Đà Nẵng và thành phố Huế trong bối cảnh đô thị 
hóa. Địa điểm nghiên cứu là thành phố Đà Nẵng. Đây là phương án đạt 
giải Nhất do cộng đồng bình chọn.

Mô HìnH nHà ở THícH ứng với 
Mực nước biển dâng cao và 
bão

Phương án quy hoạch - "Làng chống 
bão"

Hòa Hiệp Bắc có một địa thế - địa hình 
bất lợi, vì nằm trong túi hứng gió bão dưới 
chân đèo Hải Vân. Ở Hòa Hiệp Bắc chỉ có 
thể tìm kiếm các giải pháp tổ chức giao 
thông, phân khu chức năng, bố trí lại nhà 
ở và cây xanh hợp lý để hạn chế tối đa sự 
công phá của gió bão.

Mô thức giao thông ở đây, cũng như sự 
phát triển nhà ở là một quá trình hình thành 
tự phát. Mạng lưới giao thông là một hệ 
thống đường không thẳng góc, được hình 
thành bởi các con hẻm nhỏ và vừa (kích 
thước từ 1.5 - 3m) phát triển một cách 
ngẫu hứng và có rất nhiều hẻm cụt (túi 
hứng gió). Nhà ở của dân phần lớn là nhà 
tự xây (cơ bản là nhà ống và nhà ngang) 
trên nền tảng kinh nghiệm tự có của người 
dân, với vật liệu và thợ xây địa phương. 
Các căn nhà này thiếu kỹ thuật và thiếu 

sự tính toán đảm bảo bền chắc, an toàn 
chống bão, khá manh mún, lộn xộn, tạm 
bợ; không đảm bảo chất lượng kiến trúc, 
cảnh quan và hình ảnh đô thị.

*Giải pHáp quy HoạCH: Đề xuất một 
tiến trình nghiên cứu các giá trị đặc trưng 
có thể gìn giữ, khai thác và phát triển trong 

Bản đồ cơ cấu dân cư phương án quy hoạch "làng chống bão"

Sơ đồ phân bố nhà ở khu dân cư theo các khu: Trung tâm, ven biển, khu công trình công cộng khu nội bộ

Một số hình ảnh do bão gây ra tại Đà Nẵng
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mạng lưới giao thông và mô thức ở hiện 
trạng của khu Hòa Hiệp Bắc. Sau đó, tổ 
chức quy hoạch phân vùng và phân khu 
lại chức năng tổng thể Hòa Hiệp Bắc như 
một khu “Làng chống bão”; Điều chỉnh 

và phát triển lại hệ thống mạng lưới giao 
thông hợp lý và thuận lợi hơn; Xây dựng và 
bố trí lại các mô hình nhà chống bão theo 
phương pháp cài đặt và thay thế. Trong 
khi đó bố trí lệch hay xen kẽ các khối 

nhà, cũng như tổ chức mạng lưới các trục 
đường ngoằn ngoèo - đan chéo và không 
thẳng góc sẽ làm suy giảm luồng gió. quy 
tắc này vô tình lại phù hợp với hệ thống 
mạng lưới giao thông và việc bố trí phân 
khu dân cư, đã được định hình một cách 
tự phát ở khu Hòa Hiệp Bắc hiện nay. 

Vậy nên định hướng nghiên cứu phát 
triển mô hình và quy tắc này để quy hoạch, 
chỉnh trang và phát triển lại Hòa Hiệp Bắc 
thành một “Làng chống bão” trên tinh thần 
không phá vỡ cấu trúc đã có, và khai thác 
tối đa ưu thế đó.

các Phương án kiến trúc - “nhà 
chống bão"

Nhà là nơi để ở và sinh sống lâu dài, 
nên ngoài việc nghiên cứu các giải pháp 
bền chắc an toàn chống bão cấp 12, còn 
chú ý đến các giá trị thẩm mỹ: đẹp, phù 
hợp với văn hóa, lối sống và kiến trúc địa 
phương, cũng như đảm bảo sự tiện nghi 
và đầy đủ các chức năng cần thiết cho 
lối sống một gia đình cơ bản gồm: 2 vợ 
chồng, 2 con, và ông bà.

Đề xuất xây dựng 3 mô hình nhà ở an 
toàn chống bão để nghiên cứu cơ cấu tổ 
chức lại khu vực Hòa Hiệp Bắc:

Mô hình nhà ống - LợP tôn: rộng 5m, 
dài 14m, cao 3m.

Đây là mô hình nhà ở khá phổ biến, hình 
thức đơn giản, có khả năng liên kết liền kề 
thành dãy nhà. Đề xuất tổ chức công năng 
hiện đại và tiện nghi (đầy đủ WC, bếp, 
ngủ, phòng khách) với không gian chung. 
phòng khách và bếp ăn liên thông, thông 
thoáng từ trước ra sau, tạo khả năng thông 
gió (khi gió vào nhà). yêu cầu xây dựng 
đầy đủ hệ kết cấu: móng, giằng móng, 
cột, dầm tường, giằng đầu tường, khung 
hiên… và khung mái bê tông. yêu cầu các 
kết cấu này liên kết thành khung cứng cho 
toàn bộ hệ kết cấu nhà. Vấn đề còn lại là 
nghiên cứu giải pháp neo hệ mái lợp tôn 
và mái hiên vào hệ khung này để đảm bảo 
an toàn chống bão, nghiên cứu giải pháp 
cấu tạo cửa bền chắc - kín khít.

Mô hình nhà ngang - LợP ngói : rộng 
7m, dài 10m, cao 3m.

Đây là mô hình nhà ở khá phổ biến, 
hình thức đơn giản, nhà kết hợp sân vườn 
thông thoáng. Nghiên cứu đề xuất tổ chức 
công năng hiện đại và tiện nghi (đầy đủ 
WC, bếp, ngủ, phòng khách) với không 
gian chung. phòng khách và bếp ăn liên 
thông thông thoáng từ trước ra sau, tạo khả 
năng thông gió (khi gió vào nhà). yêu cầu 
xây dựng đầy đủ hệ kết cấu: móng, giằng 
móng, cột, dầm tường, giằng đầu tường, 

Phương án nhà ống

Hiện trạng khu dân cư phường Hòa Hiệp Bắc quận Liên Chiểu - Đà Nẵng

Bản đồ quy hoạch chỉnh trang - Xây dựng mô hình "làng chống bão"



khung hiên… và khung mái bê tông. yêu 
cầu các kết cấu này liên kết thành khung 
cứng cho toàn bộ hệ kết cấu nhà. Vấn đề 
còn lại là nghiên cứu giải pháp neo hệ mái 
lợp ngói, và mái hiên vào hệ khung này để 
đảm bảo an toàn chống bão. Nghiên cứu 
giải pháp cấu tạo cửa bền chắc - kín khít.

 Mô hình nhà vuông 2 tầng - ghéP 
đôi: rộng 7m, dài 7m, cao 6m đề xuất với 
2 tầng, hình thức đơn giản, mô thức nhà 
liền kề để tăng cường khả năng chịu lực 
cho nhà 2 tầng, và kết hợp sân vườn thông 
thoáng. 

các giải pHáp Kỹ THuậT xây 
dựng - cấu Trúc cHống bão

Nền đất cát Rtc = 1,2kg/cm2 khá tốt, 

đảm bảo nền móng. Đề xuất giải pháp hệ 
móng đơn, yêu cầu phải có hệ giằng móng 
và bố trí thép đúng theo tính toán kết cấu, 
và tiết diện giằng móng Hgm = L/12. Về hệ 
khung, cột, dầm: yêu cầu có bố trí cột đầy 
đủ như thiết kế, với tiết diện và bố trí thép 
đúng theo tính toán kết cấu. yêu cầu bố trí 
giằng đầu tường kích thước 100x200 với 
2 cây thép Ø12 và thép đai Ø6. yêu cầu 
bố trí dầm/giằng tường ở toàn bộ tường 
ngoài nhà với kích thước Hd = (1/8;1/12)
L. Hệ dầm đó phải đảm bảo liên kết cứng 
với hệ khung cột để gia cường khả năng 
chống chịu lực gió bão cho tường bao 
che. Ngoài ra còn đảm bảo khả năng chịu 
lực khi gác sàn gỗ cho tầng lửng. Ngoài ra 
tường bao che: Xây tường gạch đặc dày 
200, viên gạch xây nằm ngang. phần thân 
tường phía trên cửa sổ - cửa đi có bố trí 

dầm/giằng tường để gia cố thêm liên kết 
cứng chống gió bão cho hệ mãng tường 
bao che. Kết cấu mái đề xuất hệ khung 
mái là dầm bê tông kiên cố để liên kết hệ 
cứng vào hệ đầu cột bê tông và hệ giằng 
bê tông đầu tường (không dùng hệ khung 
kết cấu mái bằng gỗ và thép) để xóa bỏ 
các liên kết giữa các kết cấu khác chất 
liệu. Bên cạnh đó toàn bộ cửa đi và cửa sổ 
(bao che ngoài nhà) đều mở ra, cửa đi có 
then cài. Đề nghị sử dụng vật liệu gỗ cho 
bản và khung cửa (không sử dụng vật liệu 
mong manh như kính, vải bạt). Cửa phải 
đảm bảo kín khít, bố trí thông thoáng, các 
hệ cửa đối diện cơ bản như nhau. Dọc bãi 
cát sát bờ biển trồng nhiều lớp cây phòng 
hộ, lớp ngoài cùng phía biển trồng lớp cây 
lớn kiến cố, lớp thứ hai sát nhà dân trồng 
cây dẻo dai thân vừa và nhỏ, cách nhà 
dân một khoảng cách L = 1,5H. Khu vực 
sân vườn nhà dân: trồng hàng rào chè tàu 
(hàng rào cây xanh), trong vườn trồng cây 
ăn trái hoặc cây cảnh thân dẻo dai, thân 
nhỏ hoặc vừa, rễ sâu. Không trồng cây lớn 
kiên cố và dễ gãy sát nhà hoặc sát nhà 
hàng xóm, vỉa hè của các con đường trong 
khu dân cư. quy tắc trồng cây là càng xa 
nhà dân L>2H có thể trồng cây lớn và kiên 
cố, càng gần nhà dân thì cây (thân, cành) 
càng nhỏ và thấp. Khuyến khích người 
dân hiểu biết, nắm bắt kỹ thuật xây dựng 
và tham gia tự xây nhà mình, có kết hợp 
với thợ địa phương, để giảm chi phí nhân 
công và chi phí xây dựng.

Trong bối cảnh đô thị hóa và toàn cầu 
hóa, thách thức cho nhà ở tại các vùng 
như Hòa Hiệp Bắc sẽ lớn hơn, trong đó, 
ngôi nhà không chỉ cần có khả năng giảm 
thiểu các tác động của khí hậu ở mức 
thấp nhất mà còn mang lại những lợi ích 
lâu dài về kinh tế, xã hội, văn hóa và môi 
trường cho người dân và cộng đồng. Do 
điều kiện kinh tế hạn hẹp cũng như kiến 
thức hạn chế về thiên tai và biến đổi khí 
hậu, việc xây dựng nhà ở của người thu 
nhập thấp tại các khu vực ven đô và các 
vùng dễ tổn thương vẫn còn tiềm ẩn nhiều 
rủi ro trước thiên tai và biến đổi khí hậu. Vì 
vậy, cần có một giải pháp tổng thể: Mô 
hình nhà ở thích ứng với mực nước biển 
dâng cao và bão nhằm hạn chế tối đa ảnh 
hưởng của thiên tai đến cuộc sống của 
người dân cả nước nói chung và Đà Nẵng 
nói riêng.

Doanh nghiệp dự án cuộc thi
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Phương án nhà ngang

Phương án nhà ghép đôi

NHóm Tác giả THực HiệN :
Ths.KTS. LÊ TOÀN THẮNg; Ths.KTS. TRẦN 
NgỌc TUệ; Ths.KTS. NgUYỄN THANH TÙNg; 
KTS. VŨ VŨ HOÀNg YẾN; KTS. NgUYỄN THỊ 
TÂm HiỀN; KTS. PHAN VŨ QUỐc ĐẠT; KS. Kc. 
LÊ THANH TOÀN; KS.DT. TRẦN VĨNH THái
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