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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Sự cần thiết và lý do chọn đề tài 

Với nguồn tài nguyên du lịch biển đảo là mũi nhọn, du lịch lịch 

sử -văn hóa là nền tảng, tỉnh Bình Định được nhìn nhận là địa 

phương có nhiều tiềm năng và cơ hội để phát triển du lịch bền vững, 

hướng đến cộng đồng. Nhất là tại một số địa bàn ven biển thành phố 

Quy Nhơn trong đó có khu vực làng chài xã Nhơn Lý, ở phía Đông 

Bắc của bán đảo Phương Mai. 

Nhơn Lý là xã trực thuộc thành phố Quy Nhơn cách trung tâm 

22km đường bộ, lại nằm trong Khu Kinh tế Nhơn Hội, có hệ thống 

giao thông tương đối thuận lợi. Với các thế mạnh về cảnh quan thiên 

nhiên, hệ sinh thái đa dạng với các bãi rạn san hô và thảm rong tảo –

cỏ biển, các loài sinh vật biển phong phú, có các danh lam thắng 

cảnh nổi bật như: Eo Gió, Kỳ Co, Hòn Sẹo, Bãi Rạn, Bãi Dứa, bên 

cạnh đó là nét văn hóa, cấu trúc định cư làng chài độc đáo, các ngôi 

chùa đẹp nổi tiếng, Nhơn Lý có điều kiện thuận lợi để phát triển các 

loại hình du lịch gắn kết với đời sống người dân vùng biển. 

Trong bối cảnh kinh tế xã hội tại có nhiều thay đổi với những tác 

động rất lớn từ các dự án du lịch xung quanh. Việc nghiên cứu quy 

hoạch bảo tồn và phát triển không gian khu vực làng chài xã Nhơn lý 

nhằm bảo tồn các giá trị khác biệt, gia tăng quỹ đất xây dựng khu ở 

mới và khu dịch vụ công cộng, kết hợp không gian cây xanh cảnh 

quan, tăng tính đa dạng về sản phẩm du lịch là rất cần thiết. 

Giúp các chính quyền địa phương đưa ra chính sách phát triển và 

nhà Quy hoạch đề xuất giải pháp thích hợp trong quá trình thực thi. 

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  

2.1. Đối tượng: không gian vật thể và phi vật thể khu vực xã Nhơn 
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Lý, TP. Quy Nhơn, chủ yếu 2 làng chài Hưng Lương và Xương Lý. 

2.2. Phạm vi: Giới hạn không gian: khu vực dân cư xã Nhơn Lý, diện 

tích 94 ha. Giới hạn nội dung tập trung giải pháp bảo tồn và phát 

triển không gian vệt thể và phi vật thể của làng chài. 

3. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hệ thống các tiêu chí để bảo tồn và phát triển không gian đặc trưng 

của làng chài. 

- Xác định không gian bảo tồn và phát triển của khu vực Nhơn Lý.  

- Đề xuất các giải pháp quy hoạch bảo tồn và phát triển không gian 

hướng đến sự phát triển bền vững cho làng chài. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp điền dã, phương pháp thu thập dữ liệu; phương pháp 

phân tích và tổng hợp; phương pháp sơ đồ và bản đồ hóa; phương 

pháp lịch sử -logic. 

5. Cấu trúc 

Ba chương: chương 1 (22 trang), chương 2 (21 trang), chương 3 (27 

trang); tham khảo 42 tài liệu, gồm 39 trong nước và 3 nước ngoài. 

6. Quy trình nghiên cứu 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐỀ 

TÀI NGHIÊN CỨU 

1.1 Các khái niệm và định nghĩa  

Các khái niệm về bảo tồn và đối tượng bảo tồn, quy hoạch bảo tồn, 

quy hoạch và phát triển giúp tìm hiểu về đối tượng nghiên cứu. 
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1.2 Lịch sử hình thành và phát triển làng chài truyền thống 

1.2.1 Khái quát về làng truyền thống và làng chài Việt Nam 

Làng là đơn vị tụ cư cổ truyền lâu đời của người Việt và được phân 

chia theo chức năng về kinh tế. Các làng chài thường cô lập, mang 

những sắc thái văn hóa riêng, dẫn đến không gian cộng đồng trong 

làng cũng phong phú và linh động hơn. Các làng chài không có cấu 

trúc hay hình dạng nhất định mà thường dựa vào điều kiện địa hình 

Điều kiện chung để hình thành và tồn tại các làng chài đó là: Nguồn 

thủy sản tại chỗ dồi dào, ổn định; Sức gió, sóng và thủy triều không 

quá lớn để có thể neo đậu tàu thuyền; Giao thông và buôn bán thuận 

tiện với bên ngoài để trao đổi hàng hóa (các nhu yếu phẩm, lương 

thực cần thiết); Các điều kiện khác về văn hóa – xã hội. 

1.2.2 Vị trí và vai trò của làng chài hiện nay 

Ngày nay, do quá trình đô thị hóa, cùng với những khó khăn của điều 

kiện tự nhiên làng chài đã có nhiều sự chuyển dịch theo quy luật phát 

triển tự nhiên. Do đó những đặc trưng về văn hóa của làng chài chính 

là một tài nguyên của đô thị và nhiệm vụ đặt ra là vấn đề phát triển 

bền vững làng chài.  

1.3 Lịch sử hình thành và phát triển làng chài Nhơn Lý 

Từ 2 xóm chài Hưng Lương và Xương Lý cô lập đã phát triển, mở 

rộng thành một cộng đồng dân cư đa dạng. Quá trình dân cư phát 

triển theo lớp địa hình từ mặt biển mở rộng vào trong, cao hơn. 

1.4. Thực trạng của làng chài Nhơn Lý 

1.4.1 Điều kiện tự nhiên 

Là xã bán đảo, có địa hình bán sơn địa, ít bằng phẳng dẫn đến việc 

xây dựng cơ sở hạ tầng của xã gặp rất nhiều khó khăn. 

1.4.2 Thực trạng kinh tế, văn hóa – xã hội 
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Trước đây Nhơn Lý là một xã thuần ngư, người dân sống hoàn toàn 

dựa vào biển cả, chủ yếu thế mạnh là đánh bắt hải sản. Khoảng tháng 

06/2014 và bắt đầu gia tăng mạnh khi có Dự án Quần thể sân golf, 

resort và biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp FLC đầu tư trên địa bàn Nhơn 

Hội, các khu du lịch Eo Gió, Kỳ Co đã thu hút một lượng lớn khách 

tham quan. Người dân dần chuyển hướng mạnh sang làm du lịch. 

1.4.3 Thực trạng không gian làng chài Nhơn Lý 

1.4.2.1 Sử dụng đất 

Quỹ đất xây dựng và phát triển không còn nhiều. Đất ở chiếm diện 

tích chủ yếu: trong đó đất ở làng xóm hiện hữu tập trung tại 2 làng 

chài bao gồm đất ở thuần, đất ở kết hợp sản xuất và dịch vụ biển, đất 

ở kết hợp thương mại dịch vụ. 

1.4.2.2 Cấu trúc không gian 

Về cấu trúc không gian làng chài chủ yếu là nhà ở chia thành các lô 

nhỏ tập trung mật độ cao ở phía mặt biển, và thưa dần khi vào trong. 

Do làng chài đã được hình thành từ lâu đời, diện tích dần như không 

mở rộng, tuy nhiên mật độ tăng lên đáng kể. 

1.4.2.3 Hình thái lô đất 

Hình thái lô đất của làng được bố trí dựa vào tập quán và đặc điểm 

nghề cá để có thể sinh sống tiện lợi, an toàn, trong một môi trường 

sinh thái và rất nhân văn. Công trình nhà ở được xây dựng trong lô 

đất to nhỏ khác nhau, hình dạng lô đất tự nhiên, các ngôi nhà chỉ từ 1 

đến 2 tầng để không cản trở tầm nhìn ra biển của những dãy nhà phía 

sau, đường lên xuống quanh co vì địa hình tựa núi hướng biển. 

1.4.2.4 Hình thái công trình 

Là một làng chài với di sản kiến trúc rất đa dạng từ những năm 1960 

2000 của thế kỷ trước, phản ánh một thời kỳ lịch sử của đất nước, 
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theo kiểu truyền thống 3 gian 2 chái. Từ hầu hết các ngôi nhà, người 

ta có thể nhìn thấy biển. 

1.4.2.5 Công trình công cộng 

Tất cả các ngôi chùa, tịnh xá, cơ sở thờ tự tín ngưỡng Đình làng đã 

hình thành từ lâu đời, tạo thành nét văn hóa đặc trưng của làng. Đặc 

biệt Lăng Ông Nam Hải Đầm Hưng Lương được UBND tỉnh Bình 

Định công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh năm 2015. Trong 

làng còn có các công trình kiến trúc khác, là những thành tố tạo nên 

diện mạo, không gian văn hóa làng. 

1.4.2.6 Không gian sản xuất 

Các làng nghề hiện hữu đang tồn tại như làm muối, làm mắm và chế 

biến các sản phẩm thủy hải sản khác. Gồm: Không gian sản xuất kết 

hợp với không gian ở; Không gian sản xuất kết hợp với không gian 

công cộng. 

1.4.2.7 Hoạt động văn hóa cộng đồng 

Lễ hội truyền thống cầu ngư: được tổ chức hàng năm để mong cho 

mưa thuận gió hòa, ngư dân đoàn kết, gắn bó tình làng nghĩa xóm 

dịp để vui chơi, giải trí sau những tháng ngày lao động, gắn kết với 

du khách gần xa. 

Ngoài ra còn con các hình thức văn nghệ, diễn xướng truyền thống 

khác như Hát bội, Chèo bá trạo, hô bài chòi… 

1.4.2.8 Cảnh quan và môi trường 

Khu vực xã chưa có không gian cây xanh công viên phục vụ sinh 

hoạt. Nghĩa trang nhân dân án ngữ ở điểm đầu xã, chiếm diện tích 

lớn ở khu trung tâm, gây phản cảm. Tình trạng xây dựng chắp vá, 

không ăn nhập với bộ mặt kiến trúc của làng, phá vỡ cảnh quan 

chung 
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1.4.2.9 Giao thông và hạ tầng kỹ thuật 

Giao thông bên trong làng chủ yếu là dành cho xe máy và đi bộ, các 

tuyến xe điện chủ yếu phát triển do tư nhân tự đầu tư, kinh doanh, 

phục vụ. Hệ thống chiếu sáng chưa đảm bảo đi lại. Hệ thống thoát 

nước thải chưa đồng bộ 

1.5 Những nguy cơ ảnh hưởng và tiềm năng về du lịch  

1.5.1 Nguy cơ ảnh hưởng đến làng chài trong quá trình phát triển 

1.5.1.1 Sự thay đổi về kinh tế - xã hội 

Ngành nghề du lịch phát triển đã tạo công ăn việc làm, thu nhập cho 

người dân trong xã. Cơ cấu kinh tế thay đổi, dẫn đến các hoạt động 

nghề truyền thống của làng chài đang dần biến mất. Đô thị hóa làm 

thay đổi quan hệ hàng xóm, láng giềng; xáo trộn trong quan hệ xã 

hội; Các thế hệ trẻ có những lựa chọn nghề nghiệp khác nhau; Nghề 

cá có nguy cơ dần trở nên mai một. Văn hóa, tôn giáo dần mất đi sức 

ảnh hưởng, các hoạt động lễ hội dần bị bỏ quên. 

1.5.1.2 Sự thay đổi về cấu trúc không gian 

Quy hoạch hạ tầng chưa đồng bộ, hình thái đô thị và các kiến trúc 

đặc trưng như nhà của ngư dân chưa được quan tâm bảo tồn đúng 

mức.  

Không gian công cộng phân tán rời rạc, không có khu vực tập trung 

cho cộng đồng và du khách. 

1.5.1.3 Nguy cơ về sự biến mất của các không gian đặc trưng 

Các không gian ven biển trở lên xáo trộn bởi kiến trúc hiện đại cao 

tầng. Các không gian sinh hoạt thường nhật của làng chài bị biến đổi 

phục vụ du lịch.  

Nghĩa trang gắn bó lâu đời phải di dời để đổi lấy đất phát triển dân 

cư mới. Không gian các làng nghề dần chuyển đổi 
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Bờ kè được xây dựng – với con đường bê tông dự kiến mở rộng chạy 

qua trước mặt khiến diện mạo làng chài thay đổi, khó giữ được vẻ 

đẹp của làng chài ven biển. 

Các hộ mặt biển bán cho người nơi khác đến hoặc tự xây để mở rộng 

mặt bằng kinh doanh mà không có sự kiểm soát nào về các chỉ tiêu 

quy hoạch kiến trúc gây ra lộn xộn và không đồng bộ. 

1.5.2 Tiềm năng về du lịch của làng chài Nhơn Lý 

Với các thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa đặc trưng, cấu 

trúc định cư làng chài độc đáo, các ngôi chùa đẹp Nhơn Lý có điều 

kiện thuận lợi để phát triển các loại hình du lịch trải nghiệm, gắn kết 

với đời sống người dân vùng ven biển. 

1.6 Tổng quan về các nghiên cứu có liên quan tới đề tài 

Các luận án, luận văn liên quan đề tài nghiên cứu. 

1.7 Kết luận chương 

Việc nghiên cứu bối cảnh khu vực một cách tổng thể nhằm xác định 

được những không gian đặc trưng, điểm giá trị của làng chài; cũng 

như những khó khăn thách thức trong quá trình phát triển, và những 

tiềm năng của khu vực qua đó xác định được những mục tiêu bảo tồn 

để xây dựng một làng chài giàu bản sắc, giữ được những đặc trưng 

cơ bản của một làng chài ven biển và thu hút được khách du lịch 

trong và ngoài nước. Từ các tổng quan trên, luận văn đề xuất các vấn 

đề cần nghiên cứu như sau: 

- Hệ thống các tiêu chí để bảo tồn và phát triển không gian đặc trưng 

của làng chài. 

- Xác định không gian bảo tồn và phát triển của khu vực Nhơn Lý;  

- Giải pháp quy hoạch để bảo tồn và phát triển không gian làng chài 

hướng tới sự bền vững. 
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CHƯƠNG 2: CƠ SỞ NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG 

PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 Cơ sở lý luận 

Dựa trên các quan điểm về bảo tồn của J.Ashworth, lý luận về phát 

triển bền vững để định hướng cho quan điểm phát triển đối với khu 

vực nghiên cứu. 

Dựa trên khái niệm giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể theo Luật, 

Hiến chương và các văn bản pháp lý. Lý luận về nhận diện giá trị di 

sản được GS.TS. Phạm Hùng Cường đề xuất, phân theo các nhóm 

giá trị để đánh giá: nhóm giá trị tự thân; nhóm giá trị kế thừa, chuyển 

tiếp; nhóm giá trị tích hợp nâng cao, từ đó đưa ra định hướng cho 

giải pháp bảo tồn hiệu quả, tùy từng đối tượng cụ thể. 

Dựa trên lý luận về hình thái không gian là cơ sở nhận diện các giá 

trị vật thể biểu hiện qua các lớp hình thái không gian. 

Dựa trên lý luận về bản sắc nơi chốn là cơ sở nhận diện các giá trị 

phi vật thể của khu vực làng chài. 

2.2 Các văn bản pháp lý 

Các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt; Các tiêu chuẩn, quy chuẩn 

hiện hành; Các quyết định phê duyệt có liên quan khu vực. 

2.3 Cơ sở thực tiễn 

Các mô hình phát triển thành công và bài học kinh nghiệm trong 

nước cũng như quốc tế: hạn chế đô thị hóa, phát triển du lịch cần 

thực hiện song song với việc bảo tồn di sản, văn hóa làng chài, cộng 

đồng ngư dân và các hoạt động văn hóa, tâm linh. Xây dựng hệ 

thống văn bản pháp quy, quy định quản lý đối với khu vực. Đặc biệt 

phát huy vai trò, ý thức trách nhiệm của cả cộng đồng. 

2.5 Kết luận chương 
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Việc nghiên cứu các cơ sở lý luận là lý thuyết cho việc xác định 

những giá trị di sản văn hóa, phạm vi và những yếu tố cần quan tâm 

trong việc bảo tồn và phát triển.  

Nghiên cứu các trường hợp điển hình, cấu trúc không gian đô thị và 

tổng hợp ý kiến chuyên gia, mang lại những bài học trong việc cân 

bằng giữa bảo tồn và phát triển bền vững. Giúp cho việc: 

+ Nhận diện các quy luật chuyển hóa của cấu trúc không gian làng 

+ Xác định các giá trị của cấu trúc không gian làng chài, nhất là giá 

trị đặc trưng, biểu tượng thể hiện bản sắc văn hóa làng chài; 

Từ đó, phân tích sự chuyển hóa của các thành phần trong cấu trúc: 

+ Tốc độ chuyển hóa các thành phần phản ánh giá trị của cấu trúc; 

+ Các thành phần tồn lưu, thành phần bị biến đổi và thành phần mới; 

+ Dự báo mô hình phát triển để đưa ra giải pháp quy hoạch phù hợp.
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CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP QUY HOẠCH BẢO TỒN 

VÀ PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN LÀNG CHÀI 

3.1 Quan điểm quy hoạch và tiêu chí xác định không gian bảo 

tồn, phát triển 

Quan điểm về quy hoạch cho Nhơn Lý, ngoài việc cân bằng giữa 

việc bảo tồn và phát triển khu vực làng chài cần quan tâm đến các 

khía cạnh phát triển bền vững: kinh tế, văn hóa và xã hội. Trong giới 

hạn của đề tài, luôn lấy phát triển bền vững làm cơ sở định hướng, từ 

đó dự báo mô hình phát triển và đề xuất giải pháp quy hoạch bảo tồn 

và phát triển không gian Nhơn Lý lồng ghép các yếu tố bền vững. 

3.1.1 Quan điểm bảo tồn gắn với phát triển bền vững  

Bảo tồn gắn liền với phát triển kinh tế -xã hội, phát triển làng chài 

theo hướng du lịch văn hóa và giữ gìn cảnh quan môi trường. 

3.1.2 Quan điểm về quy hoạch bảo tồn và phát triển không gian 

3.1.3 Đề xuất các tiêu chí xác định giá trị di sản 

Nhóm 1 là những giá trị tự thân củacông trình, khu vực di sản: 

•Giá trị kiến trúc nghệ thuật: tiêu biểu cho một phong cách, loại hình 

kiến trúc, trang trí hay điêu khắc, tiêu biểu cho một giai đoạn, có tính 

toàn vẹn còn được giữ gìn và được cộng đồng công nhận…  

Trong đó bao gồm các yếu tố về: phong cách kiến trúc nhà ở, công 

trình công cộng; các thành phần kiến trúc: chi tiết trang trí, hình thức 

màu sắc mái, màu sắc công trình, màu chi tiết cửa, hàng rào, taluy…  

•Giá trị lịch sử: Giá trị về niên đại, thể hiện sự hiếm có của di sản 

còn lại qua thời gian, thể hiện sự tiêu biểu của hiện vật với một giai 

đoạn lịch sử, công trình hay không gian là chứng tích cho những sự 

kiện lịch sử; 
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Các thành phần công trình hay quần thể công trình có đặc điểm 

chung, nhà ở, công trình công cộng, công trình tôn giáo- tín ngưỡng: 

chùa, đình, lăng, miếu…  

Tìm ra các công trình lịch sử cũng như công trình có kiến trúc tương 

đồng. Tiêu chí này giúp cho việc đề xuất giải pháp bảo tồn, cũng như 

góp phần vào việc quản lý công trình kiến trúc trong tương lai, giúp 

cho cảnh quan chung của khu vực mang tính thống nhất. 

•Giá trị phương thức xây dựng truyền thống, tri thức bản địa: Giá trị 

văn hóa của phương thức xây dựng, kỹ thuật xây dựng, các kinh 

nghiệm bản địa đặc sắc, rất đáng để các thế hệ sau học tập. 

Gồm các yếu tố về cấu trúc không gian: mạng lưới giao thông đã ổn 

định qua thời gian phù hợp với văn hóa lối sống làng chài; hệ thống 

hạ tầng kỹ thuật do cộng đồng tự xây dựng; mật độ xây dựng; hình 

dáng, kích thước lô thửa, cách bố trí, chiều cao giới hạn công trình 

trong tổng thể làng.  

Việc phân vùng không gian dựa trên cấu trúc mạng lưới đường giao 

thông, không gian công cộng trong làng chài, cũng như mật độ xây 

dựng và hình thái lô đất. Tiêu chí này được sử dụng nằm phát huy 

tính ổn định của làng chài, phát triển dựa trên cấu trúc hiện hữu, 

tránh được sự phát triển tự phát, đồng thời cũng theo đúng định 

hướng quy hoạch.  

•Giá trị văn hóa phi vật thể trong công trình: Các giá trị văn hóa về 

tín ngưỡng, phong tục tập quán truyền thống, nghệ thuật biểu diễn, 

tục lệ chôn cất… tồn tại đi kèm với công trình kiến trúc, không gian. 

Nhóm 2 là nhóm giá trị kế thừa, chuyển tiếp trong bối cảnh đương 
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đại. Giá trị này nếu nhìn về thời gian (coi là gốc) của di sản thì nó 

chưa hình thành, mà được hình thành dần cho đến ngày hôm nay: 

•Giá trị cảnh quan: Các tổ hợp cây xanh, mặt nước, địa hình, bầu 

trời. Các yếu tố này thường xuyên thay đổi, tuy có được dựa trên một 

số yếu tố chính như cây cổ thụ, bến thuyền… nhưng vẻ đẹp của nó là 

sự kết tinh qua thời gian, đặc trưng của sự phát triển sinh học của 

cây, của sự thay đổi tự nhiên khí hậu, thời tiết tác động đến địa hình.  

Phân tích giá trị cảnh quan của các khu vực để phân vùng. Tiêu chí 

này giúp tìm ra được không gian của từng khu vực nhằm đưa ra được 

giải pháp mang tính hiệu quả cao, phù hợp với từng bối cảnh của 

từng khu vực. 

•Giá trị dấu ấn nơi chốn, tạo bản sắc, tính biểu tượng cho khu vực: 

Giá trị này không hẳn là giá trị lịch sử bởi có thể nó được tái hiện, tái 

tạo hoặc phục dựng phần vỏ để giữ phần hồn.  

Bao gồm các không gian công cộng, nơi diễn ra sinh hoạt chung của 

ngư dân. Các hoạt động đặc trưng tạo nên những vai trò riêng đối với 

từng vùng đồng thời cũng tạo ra được sự đa dạng cho các hoạt động 

trong làng chài…Tiêu chí này cũng giúp đề xuất các giải pháp phù 

hơp, tổ chức không gian phù hợp. 

•Giá trị tạo lập môi trường sống, sinh thái, sinh thái nhân văn: Giá trị 

này cũng có tính động rất cao. Đối với khu vực làng chài đó là môi 

trường biển và hệ sinh thái biển ven bờ 

•Giá trị văn hóa xã hội đương đại: Khi một công trình cũ nằm trong 

một khu vực dân cư hiện tại thì phải có sự chuyển biến để có một giá 

trị nhất định trong đời sống đương đại, nếu không trước sau cũng bị 
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phá bỏ. Giếng làng, nhà cổ, cổng nhà, tường rào cũ… trong làng chài 

là những ví dụ điển hình về sự mong manh trong giá trị văn hóa xã 

hội đương đại. 

Các không gian công cộng, chức năng sử dụng đất, chức năng sử 

dụng công trình có thể biến đổi để phù hợp trong bối cảnh phát triển 

kinh tế dịch vụ và các hoạt động lưu trú du lịch. 

Nhóm 3: Giá trị tích hợp cả nhóm 1 và nhóm 2. Nếu tích hợp đầy đủ 

thì ý nghĩa bảo tồn và phát huy giá trị có cơ sở để cùng tồn tại. 

3.1.4 Đề xuất các giá trị bảo tồn và phát triển làng chài Nhơn Lý 

Bao gồm: Giá trị văn hóa vật thể; Giá trị văn hóa phi vật thể và Cảnh 

quan thiên nhiên. 

3.1.5 Phân vùng không gian 

3.2 Giải pháp quy hoạch bảo tồn các không gian đặc trưng 

Dựa trên những cơ sở nghiên cứu, những quan điểm về bảo tồn và 

phát triển làng chài cũng như những giá trị cần được bảo tồn, phân 

vùng không gian để bảo tồn chủ yếu tập trung khu vực 1A và 1B 

Hình thái đất: Địa hình là yếu tố quan trọng tạo nên đặc trưng của 

làng chài Nhơn Lý. Các công trình xây dựng trong phân vùng 1A, 1B 

cần tôn trọng yếu tố địa hình khi xây dựng.  

Hệ thống giao thông: Hệ thống giao thông đóng vai trò quan trọng 

trong khu vực làng chài, nhằm kết nối các khu chức năng. Giao 

thông trong làng chài đã được hình thành từ lâu đời, tuy nhiên, cần 

phải chỉnh trang các tuyến đường hẻm xuống cấp, hệ thống hạ tầng 

kỹ thuật, thoát nước thải. 
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Không gian công cộng 

Đối với các công trình tôn giáo – 

tín ngưỡng, ngoài là nơi thờ cúng, 

thì đây cũng là nơi để tổ chức sinh 

hoạt cho cộng đồng.  

Đối với bãi biển, cần phải được 

đảm bảo vệ sinh môi trường, để 

người dân có thể tổ chức các hoạt 

động cũng như kết hợp với trục đi 

bộ, thu hút khách du lịch.  

Quảng trường: Tuy diện tích 

không lớn nhưng phải đặc sắc với nét hấp dẫn từ chính hệ thống kiến 

trúc và cảnh quan thiên nhiên xung quanh không gian đó.  

Các giếng nước chung tuy không còn đóng vai trò thiết yếu với đời 

sống nười dân nhưng vẫn là không gian sinh hoạt chung, có giá trị 

lịch sử, nên cần được giữ lại như một điểm nhấn đặc sác cho những 

tuyến đi bộ trong làng. 

Sử dụng đất: Nâng cao hiệu quả sử dụng đất, bằng cách tổ chức 

thêm các không gian công cộng để phát triển du lịch, đầu tư xây 

dựng các cơ sở sản xuất tập trung, làng nghề truyền thống ở các khu 

đất trống. Cảnh quan và không gian công cộng: tổ chức các không 

gian mở, công trình công cộng như trung tâm văn hóa truyền thống 

làng chài để diễn ra các chương trình trình diễn tái hiện cuộc sống 

của người dân, bên cạnh đó tổ chức nơi trưng bày sản phẩm để có thể 

quảng bá thương hiệu của làng nghề truyền thống trong làng chài đến 

khách du lịch. 

Không gian sản xuất: Hiện nay các cơ sở sản xuất nằm trong phân 
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vùng 1B và 2 với tính chất hộ gia đình, nhỏ, lẻ không đảm bảo chất 

lượng vệ sinh môi trường, cần phải xây dựng hệ thống xử lý nước 

thải, nước thải từ hoạt động sản xuất không được phép thải trực tiếp 

ra môi trường biển. 

Hình thái công trình kiến trúc: Giữ lại những công trình kiến trúc 

đặc trưng của khu vực, bảo tồn công trình kiến trúc có tính lịch sử. 

Đối với các công trình xây mới, có những quy định về hình thái kiến 

trúc: vật liệu kiến trúc, mặt đứng công trình, chi tiết kiến trúc…nhằm 

tạo sự đồng bộ. Đó là cách để các công trình kiến trúc có thể mang 

nét đặc trưng chung của làng chài. 

Hoạt động cộng đồng: cung cấp cho người dân kiến thức để người 

dân có thể tổ chức các cơ sở lưu trú trong nhà để khách du lịch có thể 

trải nghiệm cuộc sống của người dân làng chài. 

Cây xanh và mặt nước 

Công viên cây xanh được kết hợp với các không gian sản xuất làng 

nghề tập trung, công trình tôn giáo – tín ngưỡng, đường đi bộ …tạo 

nên hệ thống không gian mở trong làng chài. Cải tạo chỉnh trang 

nghĩa trang trở thành công viên nghĩa trang bằng việc trồng thêm cây 

xanh cách ly. 

3.3 Giải pháp quy hoạch phát triển không gian làng chài 

Phân vùng phát triển chủ yếu tập trung khu vực Phân vùng 2 và 3. 

 

Về sử dụng đất: phân vùng dành cho phát triển làng mới, bổ sung 

các chức năng công cộng còn thiếu và khu dân cư hỗn hợp phục vụ 

thương mại dịch vụ và du lịch. 

Hình thái công trình: Khu vực tập trung đa dạng các loại hình công 

trình, Phân vùng 3 - khu làng mới có sự gắn kết với làng chài hiện 
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hữu 

Hệ thống giao thông: Phân vùng 2 hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ 

thuật đã được đầu tư xây dựng đồng bộ. Phân vùng 3 phát triển mới 

có sự liên kết với làng chài, cần nghiên cứu phát triển  kết nối với 

làng chài hiện hữu. 

Không gian công 

cộng: Bổ sung các 

không gian công 

cộng còn thiếu, tổ 

chức không gian 

phục vụ hoạt động lễ 

hội tại phân vùng 3. 

Bổ sung một quảng 

trường thương mại, 

phố mua sắm, giải trí 

tập trung ở phân 

vùng 3 – Khu làng 

mới. Nơi diễn ra các 

hoạt động về đêm 

Hoạt động cộng 

đồng: Phát triển du 

lịch cộng đồng có tổ chức và theo hướng bền vững, có trách nhiệm 

Cây xanh và mặt nước: Bổ sung cây xanh bóng mát trên các tuyến 

đường chính. Chọn một loại cây có hoa để tạo tuyến cảnh quan đặc 

trưng khu vực xã; chọn loài cây trồng ven biển để chắn gió, tạo bóng 

mát cho các tuyến đường, khu ven biển. 
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3.4 Kết luận chương 

Nhờ sức hút từ vẻ đẹp của làng chài tương tự các làng chài duyên hải 

Nam Trung bộ nhưng nét khác là làng chài Nhơn Lý (TP Quy Nhơn) 

có một số đặc trưng kiến trúc riêng có, nhờ vậy Nhơn Lý nổi lên như 

một điểm du lịch hút khách bậc nhất ở Bình Định. Trong quá trình 

phát triển và đô thị hóa mở rộng, việc bảo tồn các giá trị văn hóa, bản 

sắc của mỗi vùng, mỗi địa phương là một vấn đề thời sự; làng chài 

đã có nhiều sự biến đổi, sự biến đổi đó là tất yếu do sự phát triển 

kinh tế - xã hội.  

Trong giới hạn nghiên cứu của đề tài, những nghiên cứu của luận văn 

chỉ đưa ra những giải pháp mang tính định hướng liên quan đến quy 

hoạch không gian, chưa bao quát được hết các lĩnh vực khác liên 

quan. 
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KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Nhờ sức hút từ vẻ đẹp của làng chài tương tự các làng chài duyên hải 

Nam Trung bộ nhưng nét khác là làng chài Nhơn Lý (TP Quy Nhơn) 

có một số đặc trưng kiến trúc riêng có, nhờ vậy Nhơn Lý nổi lên như 

một điểm du lịch hút khách bậc nhất ở Bình Định. Trong quá trình 

phát triển và đô thị hóa mở rộng, việc bảo tồn các giá trị văn hóa, bản 

sắc của mỗi vùng, mỗi địa phương là một vấn đề thời sự; làng chài 

đã có nhiều sự biến đổi, sự biến đổi đó là tất yếu do sự phát triển 

kinh tế - xã hội.  

Trong giới hạn nghiên cứu của đề tài, những nghiên cứu của luận văn 

chỉ đưa ra những giải pháp mang tính định hướng liên quan đến quy 

hoạch không gian, chưa bao quát được hết các lĩnh vực khác liên 

quan. 

Việc phát triển Nhơn Lý thành điểm đến du lịch biển, bền vững có 

những đặc trưng riêng đã đặt làng chài Nhơn Lý vào một vị thế mới. 

Dựa trên những những nhận định đã đưa ra, luận văn cũng đã nghiên 

cứu từ bối cảnh thực trạng, đến cơ sở khoa học để đưa ra giải pháp 

bảo tồn và phát triển không gian, và đã đạt được những kết quả sau: 

Kết quả 1: Xây dựng hệ thống tiêu chí nhận diện giá trị di sản khu 

vực làng chài. 

-  Dựa trên các quan điểm về bảo tồn: bảo tồn nguyên vẹn, bảo tồn 

trên cơ sở kế thừa và bảo tồn phát triển, các cơ sở lý luận phát triển 

bền vững, lý luận về hình thái không gian, bản sắc nơi chốn là các cơ 

sở nghiên cứu để xây dựng hệ thống tiêu chí nhận diện di sản bên 

trong làng chài. 
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Kết quả 2: Xác định các không gian đặc trưng cần bảo tồn của 

làng chài Nhơn Lý 

- Dựa trên việc đánh giá thực trạng và các giá trị của làng chài. 

- Dựa trên các tiêu chí đề ra tiến hành phân vùng không gian để áp 

dụng các giải pháp bảo tồn phù hợp cho từng vùng. 

Kết quả 3: Đưa ra các giải pháp quy hoạch bảo tồn và phát triển 

không gian làng chài hướng đến phát triển bền vững. 

- Những bài học kinh nghiệm về làng chài trên thế giới và Việt Nam 

cũng là những kinh nghiệm quý báu trong việc làm du lịch ở làng 

chài cũng và cách bảo tồn những không gian đặc trưng.  

- Xác định các không gian bảo tồn và phân thành 3 mức độ can thiệp: 

bảo tồn nguyên vẹn, can thiệp một phần và can thiệp toàn phần. 

- Về không gian làng chài đưa ra các giải pháp quy hoạch: sử dụng 

đất, hình thái công trình, hệ thống giao thông, không gian công cộng, 

không gian sản xuất, hoạt động cộng đồng và hệ thống cây xanh, mặt 

nước nhằm phát triển làng chài và giữ những đặc trưng của làng chài. 

2. Kiến nghị 

Việc bảo tồn và phát triển làng chài là vấn đề cấp thiết nhằm giữ gìn 

những đặc trưng truyền thống của làng chài trong quá trình phát 

triển. Trong giới hạn nghiên cứu của đề tài, những nghiên cứu của 

luận văn chỉ đưa ra những giải pháp mang tính định hướng liên quan 

đến quy hoạch không gian, chưa bao quát được hết các lĩnh vực khác 

liên quan. 

Đối với nhà quản lý và cấp chính quyền: 

+ Chính quyền cần có sự quan tâm trong công tác bảo tồn, việc quản 

lý và các cơ sở về pháp lý là cần thiết giúp cho việc bảo tồn và phát 
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triển theo đúng định hướng. Trong quá trình thực hiện công tác bảo 

tồn và phát triển, phải thường xuyên cập nhật hai chiều những thay 

đổi, điều chỉnh phù hợp với định hướng phát triển của Quy hoạch 

Khu Kinh tế Nhơn Hội và thành phố Quy Nhơn. 

+ Xây dựng các chính sách và cơ chế thực thi rất cần quan tâm đến 

nhu cầu của người dân. Các cơ chế khuyến khích người dân thực 

hiện theo các quy định quản lý 

+ Khi phát triển làng chài theo hướng du lịch, cần phải có những 

công tác chuẩn bị kỹ năng, chuyên môn cho người dân trong ngành 

nghề mới, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, 

xây dựng lối sống văn minh, hiện đại và gìn giữ những nét đẹp 

truyền thống. 

Đối với chuyên gia, người làm công tác quy hoạch: 

Cần hỗ trợ xây dựng, tổ chức các nghiên cứu tiếp theo chuyên sâu 

tập trung vào quy mô khu vực, cụm công trình. Phối hợp tổ chức các 

hội thảo, trao đổi kinh nghiệm cho cộng đồng dân cư nhận thức được 

những giá trị trong việc bảo tồn và phát triển trên cơ sở phát triển 

bền vững. 

Đối với cộng đồng dân cư làng chài: 

+ Cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong việc tham gia và đóng 

góp ý kiến nhằm tăng tính khả thi cho công tác quy hoạch bảo tồn và 

phát triển, do đó cần phải chú trọng sự tham gia của cộng đồng. 
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