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Quận Hoàn Kiếm có

diện tích 5,4 Km2

18 phường, trong đó

có 2 phường nằm ở 

ngoài đê sông Hồng. 

Dân cư hiện có 41.898 

hộ với 212.801 nhân

khẩu

Quận Hoàn Kiếm có

mật độ dân cư cao

nhất thành phố với

39.830 người/Km2



Trong toàn quận Hoàn Kiếm có 190 công trình di 

tích với đầy đủ các loại hình kiến trúc tôn giáo tín

ngưỡng: Đình, Đền, Chùa, Miếu …:

+ Đình : 99 công trình

+ Đền : 39 công trình

+ Chùa : 15 công trình

+ Di tích CM          : 57 công trình

+ Di tích khác : 13 công trình



Đặc biệt trong khu Phố cổ Hà Nội diện tích khoảng 82ha 

có 121 công trình di tích với đầy đủ các loại hình kiến

trúc tôn giáo tín ngưỡng: Đình, Đền, Chùa, Miếu …:

+ Đình : 51 công trình

+ Đền : 25 công trình

+ Chùa : 07 công trình

+ Di tích CM          : 29 công trình

+ Khác : 09 công trình



CHỈNH TRANG PHỐ ĐÀO ĐẾN HÀNG GIẤY 2010

CÔNG TÁC CHỈNH TRANG TÁI THIẾT ĐÔ THỊ

Năm 2010 UBND quận Hoàn Kiếm đã nghiên cứu thực hiện chỉnh trang tuyến phố Hàng Đào –

Hàng Ngang – Hàng Đường – Đồng Xuân – Hàng Giấy.

Năm 2012 thực hiện dự án: Cải tạo thí điểm một đoạn phố Tạ Hiện

Năm 2013: Cải tạo tuyến phố Đông nam dược Lãn Ông

Năm 2016: Chỉnh trang các tuyến phố xung quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm

Từ năm 2017 UBND quận Hoàn Kiếm lên kê hoạch chỉnh trang các tuyến phố trên địa bàn quận



CẢI TẠO THÍ ĐIỂM MỘT ĐOẠN PHỐ TẠ HIỆN Thực hiện năm 2012



DỰ ÁN BẢO TỒN TUYẾN PHỐ ĐÔNG NAM DƯỢC LÃN ÔNG 

Thực hiện năm 2014



PHỐ TRANH BÍCH HỌA  PHÙNG HƯNG 2017





Trong thời gian tới, nhằm phát huy tối đa các giá trị lịch sử văn hóa, phát

triển dịch vụ, thương mại, du lịch trên địa bàn, quận Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục

triển khai phương án mở rộng không gian đi bộ phía Nam khu phố cổ Hà Nội

kết nối phía Bắc không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm thành một chỉnh

thể bổ trợ chức năng.



Dự án cải tạo Vườn hoa Diên Hồng



Triển khai thực hiện dự

án phát huy giá trị di sản đô

thị 131 vòm cầu đá đường

dẫn nam cầu Long Biên





• Nghiên cứu, xây dựng dự án phát triển bãi
giữa, bãi ven sông Hồng thành công viên văn
hóa, du lịch của Thủ đô nhằm hướng tới mục
tiêu cụ thể hóa định hướng Quy hoạch chung
xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm
nhìn đến năm 2050.







NGHIÊN CỨU PHỐ ẨM THỰC TỐNG DUY TÂN – CẤM CHỈ



87 MÃ MÂY – NGÔI NHÀ DI SẢN

Năm 1999, thành phố Hà Nội bỏ kinh phí GPMB 05 hộ 
dân, thành phố Toulouse (Pháp) hợp tác nghiên cứu 
và hỗ trợ kinh phí bảo tồn ngôi nhà cổ đầu tiên số 87 
phố Mã Mây nhằm giới thiệu đến du khách cách bảo 
tồn nhà ở truyền thống, nâng cao điều kiện sống. Dự 
án này đã làm thay đổi phố Mã Mây từ một phố vắng 
thành phố phố phát triển du lịch.



38 HÀNG ĐÀO – ĐÌNH ĐỒNG LẠC

Năm 2000, thành phố Toulouse hỗ trợ kinh phí trùng tu đình 
Đồng Lạc số 38 phố Hàng Đào.



Quận Hòa Kiếm đã xây dựng các kế hoạch dài hạn đối với việc 
trùng tu các công trình di tích, công trình kiến trúc có giá trị. 
Hàng năm, Quận đã dành một khoản lớn ngân sách để GPMB, 
di chuyển các hộ dân kết hợp với nguồn xã hội hóa trùng tu 
các công trình di tích trong quận Hoàn Kiếm. Công việc này 
chính là sản phẩm  bước đầu của Đề án Giãn dân khu Phố cổ, 
giúp cho người dân sống trong các công trình di tích có nơi ở 
mới khang trang, giảm áp lực lên hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng 
xã hội, bảo tồn được các công trình có giá trị kiến trúc, nhu 
cầu tín ngưỡng của người dân được khôi phục, thu hút khách 
du lịch, trở thành điểm sinh hoạt văn hóa, tổ chức lễ hội của 
cộng đồng dân cư, các giá trị phi vật thể của di tích được phát 
huy và trở thành thiết chế văn hóa tại cơ sở trong khi quận 
Hoàn Kiếm không có quỹ đất. 

28 HÀNG BUỒM – TRUNG TÂM THÔNG TIN PHỐ CỔ ĐỀN QUÁN ĐẾ

Năm 2008, GPMB 05 hộ dân tại 28 Hàng Buồm để thực hiện dự án tu bổ 



50 ĐÀO DUY TỪ – TRUNG TÂM GIAO LƯU VĂN HÓA KHU PHỐ CỔ HÀ NỘINăm 2014, GPMB 30 hộ dân 
tại 50 Đào Duy Từ







DỰ ÁN TU BỔ HỘI QUÁN QUẢNG ĐÔNG 

22 HÀNG BUỒM




