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PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của đề tài 

Tây Nguyên từ lâu đã được biết đến là vùng đất với bề dày 
lịch sử hình thành và phát triển - nơi được UNESCO công nhận là 
“Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại”. Ngoài vấn đề phát triển 
bền vững kinh tế - xã hội 5 tỉnh vùng Tây Nguyên cần được quan 
tâm, việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống cũng 
được nhấn mạnh. Trong đó, đô thị Buôn Ma Thuột, với vai trò là 
đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên, bên cạnh nhiệm vụ phải luôn 
quan tâm đến việc phát triển đô thị thì việc duy trì, bảo tồn và phát 
huy giá trị các buôn làng truyền thống dân tộc bản địa trong bối 
cảnh toàn cầu hóa là một trong những nhiệm vụ quan trọng.  

Từ bao đời nay, yếu tố văn hoá bản địa của những buôn làng 
dân tộc Ê-đê vốn là biểu trưng của vùng đất Buôn Ma Thuột. Quá 
trình đô thị hoá diễn ra đồng nghĩa với việc không gian buôn làng 
truyền thống của người dân tộc bản địa bị ảnh hưởng theo chiều 
hướng tiêu cực: từ quy hoạch, kiến trúc, lối sống, lẫn tập tục, tín 
ngưỡng,..Tuy vẫn được quan tâm về vấn đề gìn giữ và phát huy giá 
trị truyền thống bản địa, nhưng văn hoá phi vật thể chỉ có thể được 
bảo tồn một cách tốt nhất khi được gắn trong một không gian cụ 
thể, tổng thể, tạo môi trường “sống” chứ không chỉ đơn thuần với 
nghĩa trưng bày. Bên cạnh đó, đô thị Buôn Ma Thuột nằm ở vị trí 
chiến lược Kinh tế - Chính trị - An ninh quốc phòng - là hạt nhân 
của Tây Nguyên, ngoài chính sách thúc đẩy phát triển Kinh tế - Xã 
hội, việc hình thành diện mạo đô thị văn minh, hiện đại nhưng đậm 
đà bản sắc dân tộclà mục tiêu quan trọng phải được đặt lên hàng 
đầu. 

Mục tiêu của luận văn là nghiên cứu nhằm thu thập tổng hợp 
dữ liệu, trên cơ sở bối cảnh và nét đặc trưng, sau đó tìm hướng phát 
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triển và đề xuất giải pháp, mô hình điển hình của hệ thống không 
gian buôn làng trong lòng đô thị hiện đại cũng như khu vực ngoại 
thị, đan xen giữa khu phố mới với buôn làng truyền thống, đảm bảo 
sự phát triển hài hoà, phù hợp với cảnh quan tự nhiên, văn hoá cũng 
như chất lượng cuộc sống. Từ đó bảo tồn, gìn giữ và phát huy những 
giá trị của buôn làng truyền thống dân tộc Ê-đê tại đô thị Buôn Ma 
Thuột nói riêng, và làm cơ sở nghiên cứu cho toàn khu vực Tây 
Nguyên nói chung. 

2. Mục tiêu và nội dung nghiên cứu 
Mục tiêu 1: Nhận diện giá trị đặc trưng không gian buôn làng 

truyền thống người dân tộc Ê-đê tại đô thị Buôn Ma Thuột 
Từ phân tích thực trạng, bối cảnh và những nghiên cứu của 

các đề tài có liên quan để tổng hợp những giá trị đặc trưng của 
không gian buôn làng truyền thống, hệ thống giá trị vật thể và phi 
vật thể, làm tiền đề cho việc đề xuất định hướng và mô hình. 
Mục tiêu 2: Đề xuất phương án bảo tồn và phát huy giá trị 
không gian buôn làng truyền thống người dân tộc Ê-đê tại đô 
thị Buôn Ma Thuột 

Từ nhận diện giá trị đặc trưng không gian buôn làng truyền 
thống người dân tộc Ê-đê tại đô thị Buôn Ma Thuột, đi kèm với 
những nghiên cứu quan điểm, đánh giá, phân loại, nguyên tắc bảo 
tồn và phát huy giá trị tác giả đưa ra các  đề xuất định hướng, giải 
pháp quy hoạch xây dựng và mô hình để bảo tồn và phát huy giá trị 
không gian buôn làng truyền thống của người dân tộc Ê-đê tại đô 
thị Buôn Ma Thuột trong bối cảnh phát triền đô thị mới; 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: Không gian buôn làng truyền thống 
các dân tộc Ê-đê tại đô thị Buôn Ma Thuột 

Phạm vi nghiên cứu về mặt không gian: Hệ thống 13/33 
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buôn làng dân tộc Ê-đê tại đô thị Buôn Ma Thuột:  7 buôn nằm 
trong khu vực nội thị và 6 buôn nằm ở khu vực ngoại thị 

Phạm vi nghiên cứu về mặt thời gian: Đề tài nghiên cứu 
điểm qua bối cảnh lịch sử của đô thị, so sánh với bối cảnh hiện tại, 
đưa ra định hướng và mô hình đề xuất dựa trên cơ sở đồ án định 
hướng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột đến năm 2025, và 
vai trò – ý nghĩa của giá trị không gian buôn làng tới năm 2050. 

Giới hạn nghiên cứu 
Luận văn không đi sâu nghiên cứu về công tác bảo tồn tập 

trung phân tích, khái quát các giá trị đặc trưng, xác định ý nghĩa và 
mối quan hệ của những buôn làng truyền thống với cấu trúc không 
gian đô thị Buôn Ma Thuột. Qua đó đề xuất những định hướng, giải 
pháp, mô hình nhằm phát huy vai trò của các buôn làng như một 
nét đặc trưng của đô thị trong tương lai.  

4. Phương pháp nghiên cứu 
Phương pháp thu thập thông tin- số liệu:  
Phương pháp lịch sử - logic  
Phương pháp khảo sát điền dã 
Phương pháp điều tra xã hội học 
Phương pháp so sánh, đối chiếu, đánh giá và nhận dạng 
Phương pháp hệ thống hóa – sơ đồ hoá – mô hình hóa 
Phương pháp phân tích – tổng hợp 
5. Ý nghĩa khoa học và giá trị thực tiễn của đề tài 

Những định hướng, giải pháp, các mô hình buôn làng điển 
hình đề xuất đều dựa trên bối cảnh thực tế của từng buôn làng 
hiện tại, từ đó đưa vào áp dụng cho phù hợp, hài hoà trong 3ong 
đô thị hiện đại, đan xen giữa khu phố mới với buôn làng truyền 
thống, đảm bảo sự phát triển hài hoà, phù hợp với cảnh quan tự 
nhiên, văn hoá cũng như chất lượng cuộc sống 
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6. Cấu trúc luận văn 
 
 

CẤU 
TRÚC 
LUẬN 
VĂN

PHẦN 1 
MỞ ĐẦU

PHẦN 2
NỘI 

DUNG 
NGHIÊN 

CỨU

TỔNG QUAN 
VỀ BUÔN 

LÀNG Ê-ĐÊ 
TẠI ĐÔ THỊ 
BUÔN MA 

THUỘT

Khái niệm, thuật ngữ 
khoa học

Tổng quan buôn làng 
dân tộc Ê-đê tại đô thị 

BMT

Đặc điểm buôn làng 
Ê-đê tại đô thị BMT

Các nghiên cứu 
liên quan đề tài

CƠ SỞ 
KHOA HỌC 
& PHƯƠNG 

PHÁP 
NGHIÊN 

CỨU

Cơ sở 
Lý luận

Cơ sở 
Pháp lý

Kinh nghiệm

Phương pháp

KẾT QUẢ 
NGHIÊN 

CỨU

Nhận diện giá trị 
đặc trưng buôn 
làng dân tộc Ê-

đê tại đô thị 
Buôn Ma Thuột

KG vật chất

KG Hoạt động

Ý nghĩa cảm thụ

Đề xuất phương 
án bảo tồn và 

phát huy giá trị 
buôn làng dân 
tộc Ê-đê tại đô 
thị Buôn Ma 

Thuột

Nguyên tắc

Định hướng

Mô hình

PHẦN 3
KẾT 

LUẬN & 
KIẾN 
NGHỊ

TÀI 
LIỆU 

THAM 
KHẢO
PHỤ 
LỤC
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PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ BUÔN LÀNG TRUYỀN 
THỐNG NGƯỜI DÂN TỘC Ê-ĐÊ TẠI ĐÔ THỊ BUÔN 

MA THUỘT 
1.1. Khái niệm – thuật ngữ khoa học 
Buôn làng 
Buôn làng truyền thống 
Người bản địa 
Di sản văn hóa phi vật thể  
Di sản văn hóa vật thể  
Bảo tàng   
1.2. Tổng quan về buôn làng truyền thống người dân tộc Ê-đê tại 
đô thị Buôn Ma Thuột 

1.2.1. Tổng quan về đô thị Buôn Ma Thuột 
1.2.1.1. Vị trí, lịch sử hình thành đô thị Buôn Ma Thuột 
Buôn Ma Thuột là thành phố tỉnh lỵ của Đăk Lăk, đồng thời là 

thành phố trung tâm vùng Tây Nguyên và là một trong số 8 đô thị loại 
I trực thuộc tỉnh của Việt Nam 

 Lịch sử hình thành đô thị  

1905 1918 1930 

Bản đồ quy hoạch 
lần đầu tiên về Ban-
mé-Thuot được án 
bảnBuôn đầu tiên 
xuất hiện với đô thị 
là Buôn Kram. Làng 
dân tộc Ê-đê xuôi 
dọc bên cạnh dòng 
suối Ea-Tam 

Bản đồ thứ 2 được 
ấn phẩm, xuất hiện 
ngôi làng An Nam 
(làng người Trung 
Kỳ) được bố trí bên 
cạnh buôn Kram 

 

Ấn phẩm bản đồ 
ghi nhận khu phố 
An Nam, khu phố 
của người Trung 
Kỳ riêng biệt, ngày  
nay là trung tâm 
thành phố. Khu vực 
người Ê-đê được 
tách biệt. 
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1.2.1.2. Hiện trạng, bối cảnh phát triển tại đô thị Buôn Ma Thuột 

Bảng 1.1. Bảng đánh giá hiện trạng đô thị Buôn Ma Thuột  
- Nguồn tác giả tổng hợp từ [5] 

Thế mạnh: Cảnh quan ĐT và 
cảnh quan thiên nhiên phong phú, 
độc đáo. Cuối năm 2009 đã được 
Hiệp hội các ĐT VN công nhận 
top 10 TP xanh, sạch, đẹp cả 
nước. ĐT phát triển tuân thủ theo 
QH. Hệ thống GT khá hoàn chỉnh 
có đường hàng không và dự kiến 
có tuyến đường sắt 

Hạn chế: Địa hình phức tạp 
khó lập các tuyến GTCC. 
Các CT công ích XH chưa 
đáp ứng đủ. Thiết kế ĐT 
chưa được quan tâm đúng 
mức nên nhiều nơi kiến trúc 
còn lộn xộn. Hệ thống sông, 
hồ, suối đang bị ĐT hóa và 
các buôn làng đang bị lấn ép. 

Cơ hội: Nhận được sự 
quan tâm nhiều hơn từ 
chính phủ khi đã là ĐT 
loại I. Vị trí thuận lợi 
làm TT vùng TN. 

Nguy cơ Bảo tồn giá trị VH và 
các buôn làng dân tộc. Bảo vệ 
nguồn tài nguyên và môi 
trường. Triển khai đồng bộ hệ 
thống hạ tầng kỹ thuật 

 

1.2.2. Tổng quan về buôn làng truyền thống người dân tộc Ê-đê 
tại đô thị Buôn Ma Thuột 

1.2.2.1. Nguồn gốc, vai trò cộng đồng người dân tộc Ê-đê tại đô 
thị Buôn Ma Thuột 

1.2.2.2. Quá trình hình thành và phát triển buôn làng truyền 
thống người dân tộc Ê-đê tại đô thị Buôn Ma Thuột 

Toàn bộ phần phân tích quá trình hình thành và phát triển buôn 
làng truyền thống người dân tộc Ê-đê tác giả dựa trên trền đề kết quả 
phân tích tổng quan trích từ  [6]. Quá trình hình thành và phát triển 
của buôn làng truyền thống của dân tộc Ê-đê có thể tóm lược tổng 
quan ở bảng: 
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Vùng đất của người Ê-
đê thuộc nhóm kpă với 
khoảng 50 nóc nhà dài 
ê đê nằm dọc theo suối 

Ea tam do tù trưởng 
ama thuột cai quản với 

các buôn: buôn Ako 
Tam, buôn Kmrong 

Prong, buôn Păn Lăm, 
buôn Kôsiêr, buôn ale, 

buôn cư dlue...Xuôi 
theo dòng suối Ea tam 
đổ ra sông Krông ana 

nghĩa là sông mẹ 
(Sêrêpôk)  

Quá trình đô 
thị hóa diễn 
ra từ những 
ngày đầu 
thực dân 
pháp đặt 

chân lên Tây 
Nguyên

Xuất hiện của một đô thị 
kiểu thuộc địa với bộ 

máy hành chính và các 
dịch vụ cơ bản được 

cung cấp để phục vụ khai 
thác, tạo thành một trung 
tâm nối kết các khu vực 

buôn làng

Trao đổi hàng hóa giữa người thượng 
và người xuôi cũng bắt đầu diễn ra, 
và kết quả là sự ra đời của làng lạc 
giao và khu chợ trung tâm buôn ma 

thuột, đánh dấu sự góp mặt của 
người kinh trong tiến trình phát triển 

của đô thị

Khu vực nội thị buôn ma 
thuột đã trở nên sầm uất với 
“những công sở của pháp, 

những khu dân cư người việt, 
người âu xen kẽ với một số 
buôn làng của người ê đê

Sự phát triển nhanh chóng 
của đô thị sau ngày giải 
phóng thông qua những 

chương trình di dân lên vùng 
kinh tế mới khiến cho các khu 
vực người kinh bắt đầu phát 
triển bành trướng và bao lấy 
các buôn làng truyền thống 

của người ê đê

Sự tiến bộ trong đời sống đô thị 
cùng với việc người kinh bắt đầu 

xâm nhập vào sâu bên trong, khiến 
cho ranh giới giữa đô thị và buôn 

làng dần biến mất

Mối quan hệ giữa 
buôn làng và đô 
thị trải qua 4 giai 
đoạn “liên kết -
bao bọc - xâm 

nhập -giao thoa

Địa bàn thành phố có khoảng 33 buôn làng của 
đồng bào các dân tộc tây nguyên. 

Tuy nhiên, trên thực tế chỉ còn khoảng 10-15 
buôn là tương đối còn giữ được cấu trúc tương 

đối của một buôn làng truyền thống 
Còn lại đa số đã bị kinh hóa với những thay đổi 
từ cấu trúc buôn, kiến trúc truyền thống đến các 

phong cách, lối sống của người dân. 

Đô thị được hiện đại hóa, những buôn làng này đứng trước những thách 
thức về hội nhập để phát triển hay khép kín để giữ gìn bản sắc.
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 a.Vị trí và mối liên hệ các buôn làng dân tộc Ê-đê tại đô thị Buôn 

Ma Thuột 

+ Vị trí buôn làng so với nguồn nước 

+ Vị trí buôn làng so với rừng và đất canh tác 
+ Vị trí của buôn làng so với các trục giao thông chính +  Vị trí 
của buôn làng so với các điểm dân cư khác trong đô thị 

b. Cấu trúc và bố cục buôn làng dân tộc Ê-đê qua từng giai đoạn 

  

C
Á

C
 Đ

Ặ
C

 T
R

Ư
N

G
 T

R
O

N
G

 T
Ổ

 C
H

Ứ
C

 
BU

Ô
N

 L
À

N
G

Căn nhà đều được đặt theo hướng Bắc - Nam
Các mặt nhà có thể thẳng hàng hoặc so le và cùng hướng ra trục 
đường xuyên buôn

Mật độ xây dựng tương đối cao, gồm các căn nhà dài trung bình 
30m - 50m, được đặt gần nhau khoảng cách trên dưới 10 m

Giữa các nhà không có các hàng rào ngăn cách

Trong khu ở không có các công trình công cộng riêng biệt, chỉ 
có nhà dài và kho lúa đặt tách riêng

Trên khu ở không có vườn trồng rau hoặc cây ăn quả mà thường 
để trơ trụi hoặc chỉ có những thảm cỏ mọc tự nhiên

Bến nước được chọn gần con suối  

Nghĩa địa thường được bố trí ở đầu buôn, bên cạnh lối vào 
chính, các nhà mồ đặt theo trục đông - tây ngược lại với hướng 
của nhà ở
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 c. Đời sống văn hóa xã hội của buôn làng người dân tộc Ê-đê  qua 

từng giai đoạn 

Sự chuyển đổi phương thức sản xuất  

Biến đổi trong tổ chức buôn và chế độ sở hữu 

1.2.2.3. Vai trò và ý nghĩa buôn làng truyền thống người dân 

tộc Ê-đê tại đô thị Buôn Ma Thuột tầm nhìn tới 2050 

1.3. Các nghiên cứu liên quan đến đề tài 
1.3.1. “Nghiên cứu quy hoạch kiến trúc buôn làng Ê-đê trên 

cơ sở nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và phát huy truyền 
thống văn hóa dân tộc” – Luận án phó Tiến sĩ khoa học kỹ thuật 
của tác giả Lê Hoàng Sinh (1995) 

Luận án nghiên cứu đặc điểm, quá trình hình thành, phát 

triển của buôn làng Ê-đê, nghiên cứu mô hình có thể áp dụng cho 

quy hoạch chung một cách thuần tuý theo cách phân bố dân cư. 

Luận án có đối tượng nghiên cứu gần với đề tài của tác giả, đã giúp 

tác giả có cái nhìn tổng quát được những đặc trưng về sự phân bố 

dân cư, cách thức tổ chức buôn làng và đặc biệt là kiến trúc nhà ở 

của dân tộc Ê đê qua các giai đoạn lịch sử, chủ yếu để phục vụ 

công tác phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội cho đồng bào dân tộc 

Ê đê trong giai đoạn 1985-1995. Luận án cũng đề xuất một số giải 

pháp tổ chức các buôn làng và công trình kiến trúc Ê đê theo nếp 

sống mới, phù hợp với điều kiện tự nhiên và điều kiện kinh tế trong 

giai đoạn 1985-1995. 

1.3.2. “Bảo tồn và phát huy giá trị buôn làng truyền thống 
trong quá trình phát triển các đô thị ở Tây Nguyên” – Luận án 
Tiến sĩ của tác giả Nguyễn Hồng Hà (2007) 
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 Luận án này có hướng tiếp cận, phạm vi nghiên cứu theo 

diện rộng, nghiên cứu một cách tổng quan và hệ thống các thể loại 

buôn làng trong các đô thị Tây Nguyên, đóng góp một cái nhìn 

toàn diện về bối cảnh chung. Đặc biệt luận án còn tập trung 

nghiên cứu sâu và đề xuất các phương án mô hình bảo tồn và phát 

triển các buôn làng trong đô thị. 

1.3.3. “Buôn làng truyền thống của người dân tộc Ê-đê trong 
bối cảnh phát triển đô thị mới Buôn Ma Thuột – Luận văn Thạc 
sĩ Quy hoạch của tác giải Nguyễn Thị Ngọc Thơ (2015)” 

Luận văn có cùng đối tượng nghiên cứu với đề tài mà tác 

giả quan tâm: buôn làng truyền thống tại đô thị Buôn Ma Thuột. 

Tuy nhiên, mục tiêu chính của luận văn là hiểu rõ vài trò và ý 

nghĩa cũng như hệ thống các giá trị đặc trưng của các buôn làng Ê 

đê trong đô thị Buôn Ma Thuột từ đó đề xuất các nhóm giải pháp 

nhằm nâng cao vai trò và ý nghĩa các buôn làng của người Ê đê 

trong giai đoạn phát triển mới.  
1.3.4. Một số nghiên cứu khác 

Kết luận chương 1 

Đối với những đô thị có các giá trị đặc thù về địa hình, cảnh 

quan và văn hóa xã hội như đô thị Buôn Ma Thuột thì việc nghiên 

cứu về tổng quan đi từ lịch sử là phương pháp có giá trị và là căn 

cứ khoa học để làm tiền đề cho quy hoạch và công tác bảo tồn - 

phát huy giá trị buôn làng truyền thống người dân tộc Ê-đê. Việc 

tiếp cận theo hướng nghiên cứu này là cần thiết và cần có phương 

pháp luận nghiên cứu cũng như những cơ sở khoa học phù hợp với 

đối tượng và nội dung nghiên cứu
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CHƯƠNG 2: CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU 

2.1. Cơ sở lý luận 
2.1.1. Đặc trưng không gian đô thị - phương pháp nhận diện và 

đánh giá đặc trưng 
2.1.2. Lý luận về bảo tồn không gian đô thị 

2.2. Cơ sở pháp lý 
2.2.1. Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung của 

thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk đến năm 2025  
2.2.2. Cơ sở pháp lý Việt Nam về bảo tồn di sản văn hóa 
2.2.3. Cơ sở pháp lý về bảo tồn và phát huy giá trị không gian 

buôn làng truyền thống dân tộc Ê-đê tại đô thị Buôn Ma Thuột 
2.3. Bài học kinh nghiệm 
2.4. Phương pháp nghiên cứu 

2.4.1. Xây dựng nội dung các bước nghiên cứu 
Bước 1: Nghiên cứu các lý luận về cấu trúc đô thị và hiện trạng đô 
thị tỉnh lỵ Tây Nguyên: 

Nhiệm vụ và mục tiêu của bước 1 là phân tích hiện trạng, bối 

cảnh phát triển tại đô thị Buôn Ma thuột và đặc biệt là sơ đồ tổng quan 

quá trình hình thành và phát triển của buôn làng người dân tộc Ê-đê 

qua từng thời kì lịch sử, bao gồm các nội dung: Phân tích và nhận định 

về các vấn đề cơ bản của từng buôn làng tại khu vực nội thị và ngoại 

thị như các yếu tố đặc trưng tạo thị (văn hóa lịch sử, điều kiện tự 

nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội), các khu vực chức năng của buôn 

làng và các hoạt động tương tác giữa các buôn làng với nhau cũng như 

mối liên hệ giữa các buôn làng với mối liên kết chung trong hệ thống 

cấu trúc đô thị.  

Bước 2: Nhận diện các giá trị đặc trưng của không gian buôn làng 
truyền thống dân tộc Ê-đê tại đô thị Buôn Ma Thuột 
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Trên cơ sở nghiên cứu về hiện trạng 13 buôn làng tiêu biểu 

/33 buôn làng trong địa bàn đô thị Buôn Ma Thuột, nhận dạng các đặc 

trưng về mối quan hệ và vai trò trong việc định hình cấu trúc từ đó 

nhận điện được giá trị đặc trưng cơ bản 

So sánh đối chiếu đặc trưng của các buôn làng tiêu biểu để thấy được 

tính tương đồng và khác biệt giữa các buôn làng. Việc hiểu rõ các đặc 

trưng chung và riêng của các buôn làng, đặc biệt là giữa buôn làng nội 

thị và buôn làng ngoại thị giúp việc xây dựng hình ảnh buôn làng có 

bản sắc riêng cũng là một trong những giải pháp tạo lập thế mạnh để 

đô thị phát triển. 

Bước 3: Phân nhóm các định hướng bảo tồn dựa trên tiền đề các 
giá trị đã nhận dạng ở bước 2 

Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng khu vực đô thị Buôn Ma 

Thuột và buôn làng truyền thống người dân tộc Ê-đê tại đô thị Buôn 

Ma Thuột ở bước 1 và kết quả nhận diện giá trị đặc trưng ở bước 2 có 

thể nhận định được sự chuyển hóa không gian đô thị trong tương lai từ 

đó khái quát được khả năng biến đổi cấu trúc mà đặc biệt là nhu cầu 

về sử dụng đất sẽ tác động đến việc chuyển dịch cơ cấu phân khu chức 

năng trong đô thị Buôn Ma Thuột nói chung và không gian từng buôn 

làng nói riêng  

Bước 4: Đề xuất các giải pháp, mô hình  
Căn cứ kết quả của bước 2 (tổng hợp được các đặc trưng về 

nhóm không gian hoạt động, nhóm không gian vật chất, nhóm ý nghĩa 

cảm thụ và kết  quả của bước 3 (nhóm các nhóm đặc trưng về các 

nhóm chung, định hướng chung) cũng như căn cứ theo các cơ sở pháp 

lý về chủ trương, chính sách, định hướng phát triển … đây là cơ sở cơ 

bản cho việc lựa chọn và đề xuất giải pháp phát triển mô hình bảo tồn 

và phát huy giá trị không gian buôn làng truyền thống thích ứng với 

các thay đổi đa chiều của hoạt động đô thị. Nói cách khác, bước 
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nghiên cứu này đứng trên quan điểm trung gian khoa học để đề xuất 

các giải pháp thích ứng cho phát triển cấu trúc đô thị trên cơ sở bảo vệ 

quyền lợi của các nhóm lợi ích xã hội trong viễn cảnh phát triển đô thị 

lâu dài. 

Bước 5: Bàn luận về các vấn đề nghiên cứu, kết luận, kiến nghị. 
2.4.2. Phương pháp nhận diện đặc trưng không gian buôn làng 

truyền thống người dân tộc Ê-đê tại đô thị Buôn Ma Thuột – 
phương pháp điều tra xã hội học (Xây dựng bảng hỏi ) 

2.4.2.1. Phương pháp xác định đặc trưng chiều không gian vật 

chất: không gian buôn làng người dân tộc Ê-đê  

2.4.2.2. Phương pháp xác định đặc trưng chiều không gian hoạt 

động: không gian buôn làng người dân tộc Ê-đê  

2.4.2.3. Phương pháp xác định đặc trưng chiều không gian ý 

nghĩa: không gian buôn làng người dân tộc Ê-đê  

Kết luận chương 2 
Qua trình bày ở phần cơ sở của chương, học viên có thể khẳng 

định yếu tố đặc trưng rất quan trọng và có được sự nhất trí cao từ các 

phía. Sự đồng thuận này không bị giới hạn bởi vị trí địa lý, bởi nền 

tảng cá nhân hoặc sự khác biệt về nhân chủng học. Các chủ trương và 

chính sách phát triển đô thị Buôn Ma Thuột đã quán triệt hành động 

dựa trên việc nhận thức rõ quan điểm trên, tuy nhiên các chủ trương 

chỉ là định hướng chung, chưa đi sâu vào chuyên ngành cụ thể. Để 

khai thác và vận dụng hiệu quả yếu tố đặc trưng, nhằm bảo tồn và 

phát huy giá trị buôn làng truyền thống, các chuyên ngành cụ thể cần 

phải có nghiên cứu một cách khoa học và đầy đủ để đề xuất định 

hướng và mô hình bảo tồn – phát huy giá trị truyền thống. 

Dựa trên cơ sở khoa học & bài học kinh nghiệm, đồng thời kết 

hợp với cơ sở pháp lý của thành phố Buôn Ma Thuột; học viên tiến 

hành thực hiện quá trình nghiên cứu và đưa ra đề xuất định hướng.
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CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Nhận diện giá trị đặc trưng tổ chức không gian buôn làng 
người dân tộc Ê-đê tại đô thị Buôn Ma Thuột 

Từ cơ sở khoa học đã thiết lập ở chương 2, luận văn đề 

xuất phương án tiến hành khảo sát đặc trưng với việc đánh giá 

chủ yếu dựa trên sự cảm nhận của các nhóm được khảo sát. Tiến 

trình và phương thức khảo sát được diễn ra theo trình tự: 

 
 Dựa theo phương pháp từ [8], tác giả phân tích với cách 

thức tương tự. Chủ thể được khảo sát phân bổ cho 3 nhóm, bao 

gồm: cộng đồng dân cư (đồng bào dân tộc Ê-đê), cấp quản lý địa 

phương (già làng, trưởng thôn) và khách du lịch. Đặc trưng 

không gian buôn làng người dân tộc Ê-đê tại đô thị Buôn Ma 

thuột nhóm không gian vật chất 

3.1.1. Đặc trưng không gian buôn làng người dân tộc Ê-đê 
tại đô thị Buôn Ma thuột nhóm không gian vật chất 

3.1.1.1. Đặc trưng cảnh quan thiên nhiên 

3.1.1.2. Đặc trưng bố cục – kết cấu buôn làng 

Từ cơ sở phân tích của [6]. Tổng hợp về phần đặc trưng 

cấu trúc một buôn làng truyền thống là sự sắp xếp và bố cục các 

thành phần chức năng trong tổng thể chung theo những quy tắc, 

quy luật được quy định theo luật tục riêng của người Ê đê. Buôn 

làng hiện nay có sự thay đổi trong cả thành phần và cách tổ chức 

bên trong. 

Không gian 
buôn làng dân 

tộc Ê-đê tại 
TP Buôn Ma 

Thuột

Chủ thể 
cảm thụ

Đặc trưng 
không gian 

buôn làng dân 
tộc Ê-dê tại 
đô thị Buôn 
Ma Thuột
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3.1.1.1. Đặc trưng kiến trúc công trình tiêu biểu 

a. Nhà dài truyền thống  

b. Nhà cộng đồng 

c. Tôn giáo - tín ngưỡng 

3.1.2. Đặc trưng không gian buôn làng người dân tộc Ê-đê 
tại đô thị Buôn Ma thuột nhóm không gian hoạt động 

CẤU TRÚC BUÔN LÀNG 
HIỆN NAY

KHU Ở

Có thể chia tách 
giữa khu ở cũ của 
người đồng bào 
với khu ở mới 
của người kinh 

hoặc xen kẽ 
không có ranh 

giới; - khu nghĩa 
địa; 

KHU DỊCH VỤ 
CÔNG CỘNG

Chủ yếu là nhà 
cộng đồng (là 
điểm sinh hoạt 
văn hóa chung 

cho buôn), có thể 
có thêm nhà trẻ, 
trường tiểu học 

và trạm xá; 

KHU ĐẤT 
CANH TÁC    

Bao quanh 
hoặc giáp 

ranh với khu 
ở trong buôn 
làng tùy theo 

quy mô 

NGUỒN NƯỚC 
(CHỦ YẾU LÀ CÁC 
DÒNG SUỐI CHẢY 

TRONG ĐÔ THỊ)

Tuy vẫn còn nhưng 
mối liên kết không 
còn lớn;bến nước 

được xây dựng ở nơi 
có mạch nguồn nước 

sạch chảy ra. 

CÂU TRÚC BUÔN LÀNG 
TRUYỀN THỐNG

KHU Ở NGHĨA 
ĐỊA

KHU ĐẤT 
CANH TÁC 

(NƯƠNG 
RẪY)

RỪNG

NGUỒN 
NƯỚC 
(SÔNG, 

SUỐI, HỒ)
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3.1.2.1. Đặc trưng về tổ chức xã hội và chế độ sở hữu 

3.1.2.2. Đặc trưng kinh tế - xã hội 

3.1.2.3. Đặc trưng văn hóa – nghệ thuật 

3.1.3. Đặc trưng không gian buôn làng người dân tộc Ê-đê 
tại đô thị Buôn Ma thuột nhóm ý nghĩa cảm thụ 

3.2. Đề xuất phương án bảo tồn và phát huy giá trị không gian 
buôn làng truyền thống người dân tộc Ê-đê tại đô thị Buôn Ma 
Thuột 

3.2.1. Nguyên tắc đánh giá, phân loại và bảo tồn buôn làng 
truyền thống người dân tộc Ê-đê tại đô thị Buôn Ma Thuột 

3.2.1.1. Các yếu tố cấu thành tổ chức không gian buôn làng 

truyền thống người dân tộc Ê-đê  

Nguồn gốc tộc người, yếu tố tự nhiên, văn hóa truyền thống.  

Biến đổi theo tiến trình lịch sử: các yếu tố : Giao thoa văn 

hóa, tiến bộ khoa học kĩ thuật, tác động lịch sử, công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa 

3.2.1.2. Đối tượng bảo tồn và phát huy giá trị không gian 

buôn làng truyền thống người dân tộc Ê-đê Đối tượng bảo tồn:  

3.2.1.3. Nguyên tắc đánh giá, phân loại, bảo tồn không gian 

buôn làng truyền thống người dân tộc Ê-đê  

3.2.2. Định hướng và mô hình bảo tồn và phát huy giá trị 
không gian buôn làng truyền thống người dân tộc Ê-đê tại đô 
thị Buôn Ma Thuột 

3.2.2.1. Định hướng phương án bảo tồn và phát huy giá trị 

không gian buôn làng người dân tộc Ê-đê 
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+Đặc điểm và tiêu chí buôn làng theo các nhóm định hướng trên 

địa bàn Nội thị đô thị Buôn Ma Thuột (Bảng 3.1) 

+Đặc điểm và tiêu chí buôn làng theo các nhóm định hướng trên 

địa bàn Ngoại thị đô thị Buôn Ma Thuột (Bảng 3.2) 

+Bảng đề xuất định hướng bảo tồn cho một số khu vực chức năng 
trong buôn làng (Bảng 3.3)  

3.2.2.2. Mô hình tổng quát phương án bảo tồn và phát huy giá 

trị không gian buôn làng người dân tộc Ê-đê 

Từ tiền đề bài phân tích [2] và [6], các bảng đánh giá ma trận 

nhận diện giá trị, phương án định hướng sẽ phụ thuộc vào từng 

mức độ của từng nhóm buôn làng mà phương án bảo tồn sẽ khác 
nhau. Dựa vào kết quả phân loại và nhận diện đặc trưng đã nghiên 

cứu, học viên tổng hợp 7 nhóm buôn làng ứng với 7 mô hình ứng 

dụng tương ứng:  

a.Khu vực nội thị: 
+ Nhóm buôn làng kiểu cổ truyền, có giá trị cao và có giá trị đầy 

đủ về tự nhiên, địa hình 

+ Nhóm buôn làng có giá trị tương đối:  

+Nhóm buôn làng đã bị lai tạp khá nhiều, ít giá trị 

b.Khu vực ngoại thị: 

+ Nhóm buôn làng có giá trị, có lợi thế tự nhiên cảnh quan: hồ, 

núi, địa hình, cảnh quan:  

+ Nhóm buôn làng có lợi thế tự nhiên cảnh quan hồ, núi, địa hình 

nhưng còn ít giá trị bảo tồn: 

+ Nhóm buôn làng ít có giá trị, không có cảnh quan, địa hình:  

Bảng đề xuất 7 mô hình bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống 

buôn làng (Bảng 3.4) 
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Bảng nội dung thực nghiệm 4 mô hình bảo tồn và phát huy giá trị  

buôn làng truyền thống cho 4 nhóm buôn làng Ê-đê tại khu vực nội 

thị (Bảng 3.5) 

Bảng nội dung thực nghiệm 3 mô hình bảo tồn và phát huy giá trị  

buôn làng truyền thống cho 43 nhóm buôn làng Ê-đê tại khu vực 

ngoại thị (Bảng 3.6) 

3.2.3. Định hướng và mô hình bảo tồn và phát huy giá trị 2 
không gian buôn làng truyền thống người dân tộc Ê-đê điển hình 
tại đô thị Buôn Ma Thuột 

3.2.3.1. Định hướng và mô hình phương án bảo tồn và phát 

huy giá trị không gian buôn làng người dân tộc Ê-đê điển hình tại 

khu vực Nội thị 

Đối tượng nghiên cứu: Buôn Ako Dhong 

Mô hình buôn Ako Dhong dựng theo hiện trạng địa hình thực tế  

Hình (3.90-3.92) 

3.2.3.2. Định hướng và mô hình phương án bảo tồn và phát 

huy giá trị không gian buôn làng người dân tộc Ê-đê điển hình tại 

khu vực Ngoại thị 

Đối tượng nghiên cứu: Buôn H-wiê 

Định hướng theo nghiên cứu đề xuất: Mô hình bảo tồn, tôn tạo 

buôn làng như một bảo tàng chất lượng không gian sống truyền 

thống trong đô thị và khai thác phát triển du lịch sinh thái 

Mô hnh 3D dựng theo hiện trạng địa hình thực tế  Hình (3.93-3.95) 
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Kết luận chương 3 

Qua nghiên cứu thấy giá trị việc nhận diện yếu tố đặc trưng, 

xét về bản chất, nhận diện yếu tố đặc trưng chính là sự kế thừa và 

chuyển tải một các sáng tạo các giá trị cốt lõi của không gian vật 

chất, hoạt động và ý nghĩa nơi chốn vào hoạt động bảo tồn và phát 

huy giá trị không gian buôn làng truyền thống dân tộc Ê-đê tại đô 

thị Buôn Ma Thuột 

Kết quả nhận diện đặc trưng đối với 13 buôn làng điển hình 

phản ánh rõ tính tương đồng và khác biệt về đặc trưng của các không 

gian buôn làng trên tổng thể đô thị Buôn Ma Thuột. Kết quả nhận 

diện đặc trưng làm nền tảng cho đề xuất khai thác, phát huy thế 

mạnh, bản sắc, đề xuất định hướng và mô hình thực tiễn cho 7 nhóm 

mô hình tiêu biểu để áp dụng. 

Kết quả việc đề xuất ra 7 nhóm mô hình cho các không gian 

buôn làng dựa trên các nguyên tắc, tiêu chí về định hướng phát triển 

không gian, bảo tồn. Mỗi nội dung đề xuất cho mỗi nhóm buôn làng 

phân loại từ giá trị đặc trưng.. Từng nội dung đề xuất lại có thêm 

buôn làng. 

         Mô hình thực tiễn phản ánh tính cấp thiết trong bối cảnh quy 

hoạch hiện nay. Ngoài việc phát triển bằng nội lực và bảo tồn bản 

sắc thì việc phát huy những thế mạnh “tập thể” từ liên kết vùng 

cũng là một phương thức hữu hiệu để pháp triển. Qua nghiên cứu 

từ nhiều quan điểm có thể thấy thế mạnh của liên kết vùng, cụ thể 

là những trục cảnh quan, trục bảo tồn, các đường vành đai cùng với 

công trình điểm nhấn.. Nguyên tắc của nghiên cứu liên kết là dựa 

trên lợi thế so sánh tĩnh (các tài nguyên) và động (các tiềm năng) 

để tăng hiệu quả đầu tư phát triển, tạo lợi thế khác biết để cạnh tranh 

và chia sẻ để tăng cường bền vững hơn.



 

 

 
 

 

M
Ô

 H
ÌN

H

NỘI THỊ

Áp dụng mô hình bảo tồn, tôn tạo 
buôn làng như một bảo tàng chất 

lượng không gian sống truyền thống 
trong đô thị 

Áp dụng mô hình buôn làng điển 
hình được tiếp biến bền vững cho 

các giải pháp quản lý phát triển trong 
giai đoạn mới

Áp dụng mô hình bảo tồn thích ứng 
buôn làng truyền thống trong đô thị

Áp dụng mô hình quy hoạch buôn 
làng thành khu ở đặc thù của đô thị

NGOẠI 
THỊ

Áp dụng mô hình quy hoạch buôn 
làng thành khu du lịch sinh thái kết 

hợp bảo tồn buôn làng hiện hữu

Áp dụng mô hình quy hoạch khu du 
lịch sinh thái dựa trên đặc điểm tự 
nhiên có sẵn, phục dựng buôn làng

Áp dụng mô hình quy hoạch buôn 
làng thành khu ở đặc thù của đô thị
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PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 
Buôn làng truyền thống dân tộc Ê-đê tham gia trực tiếp vào đời 

sống đô thị Buôn Ma Thuột, và đó cũng chính là nhân tố quan trọng tạo 

nên cảnh quan, bản sắc đặc trưng để đảm bảo gắn kết đồng bộ giữa 

không gian cũ và không gian mới trong lòng đô thị. Tuy nhiên, thực 

trạng hiện nay cho thấy hàng loạt các sản phẩm quy hoạch áp đặt vào 

đều rập khuôn theo mô hình phát triển chung, thiếu quan tâm đến những 

tiềm năng, đặc trưng, bản sắc riêng của mỗi khu vực, đặc biệt là yếu tố 

cốt lõi về con người. Điều đó tồn đọng những khiếm khuyết nhất định 

khi mức độ bảo tồn và phát huy dẫn đến bảo tồn nhưng là bảo tàng chết, 

lễ hội chết. 

 Chính vì vậy, trong vấn đề nghiên cứu, tác giả đặt việc phân tích 

nhận diện giá trị đặc trưng là một công cụ quan trọng làm cơ sở cho 

thiết kế đô thị thích ứng đến phát triển bền vững, từ đó đưa ra những đề 

xuất có tính thực tiễn và khả thi cao, nhất là đối với các đô thị đặc thù 

nhưng các đô thị Tây Nguyên, mà ở đây cụ thể là đô thị Buôn Ma Thuột 

thì việc nghiên cứu lại càng quan trọng nhằm phát huy hết tiềm năng và 

nội lực, cũng như han chế thấp nhất những rủi ro trước khi đặt vấn đề 

bảo tồn ra thực thi vào cấu trúc đô thị. 

Văn hoá phi vật thể chỉ có thể được bảo tồn một cách tốt nhất khi 

được gắn trong một không gian cụ thể, tổng thể, tạo môi trường “sống” 

chứ không chỉ đơn thuần với nghĩa trưng bày. Đồng nghĩa với việc bảo 

tồn và phát huy giá trị không gian buôn làng dân tộc bản địa đô thị Buôn 

Ma Thuột trong bối cảnh mới phải tăng tính liên kết không gian đô thị 

và buôn làng về không gian vật thể - phi vật thể cũng như chọn lọc các 

yếu tố cần bảo tồn, thay thế cho phù hợp. Từ đó tạo dựng bản sắc đô thị 

và đa dạng văn hoá trong bối cảnh phát triển đô thị mới.  

Trong luận văn, tác giả đã xác định trình tự các bước nghiên cứu, 

lựa chọn các phương pháp nghiên cứu cũng như các cơ sở khoa học thích 
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hợp với đối tượng và nội dung nghiên cứu, chính vì vậy quá trình nghiên 

cứu vừa có cơ sở khoa học, đảm bảo tính logic và vừa có cơ sở thực tiễn, 

đảm bảo tính khả thi của kết quả nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu của 

luận văn đáp ứng được mục tiêu cụ thể đã đề ra. Đó là nhận dạng giá trị 

đặc trưng của buôn làng truyền thống dân tộc Ê-đê thông qua việc phân 

tích và nhận dạng chi tiết các khu vực chức năng, không gian vật chất, 

không gian hoạt động và nhóm ý nghĩa cảm thụ. Từ đó đề xuất bảo tồn 

và phát huy giá trị không gian buôn làng truyền thống trên cơ sở các 

nguyên tắc đánh giá, phân loại, định hướng quy hoạch và mô hình thực 

tiễn. Các kết quả trên phản ánh quá trình nghiên cứu có tính hệ thống, 

đề cao tính thực tiễn và phù hợp với yêu cầu của công tác bảo tồn hiện 

nay và trong định hướng phát triển chung của đô thi. 

2. Kiến nghị 
Đề tài nghiên cứu về nhận diện đặc trưng và đề xuất mô hình là 

một trong những hướng nghiên cứu có ý nghĩa lý luận và thực tiễn trong 

việc phát triển đô thị Buôn Ma Thuột, nhất là trong bối cảnh các giá trị 

truyền thống chưa được ứng xử đúng mực như hiện nay. Do đó cần 

được đầu tư nghiên chuyên sâu, cụ thể, kết hợp giữa nghiên cứu định 

tính và định lượng để phân loại từng nhóm, từng khu vực đặc trưng 

trong hệ thống đô thị để có giải pháp khả thi trong thực tế.  

Đối với cơ quan quản lý nhà nước, các cấp chính quyền địa 

phương trong công tác quy hoạch và quản lý đô thị: quản lý thực thi cho 

việc phát triển đô thị là việc phức tạp nhưng cần thiết vì việc định hình 

cơ chế quản lý sẽ tác động tích cực đến cơ cấu đô thị, do đó cần dựa 

trên các khung cơ sở để xác định cụ thể cho việc quản lý bảo tồn và 

phát triển ( khu vực cho phép biển đổi, khu vực không được chuyển đổi, 

khu vực cần được bảo tồn,..), đồng thời xem xét điều chỉnh và bổ sung 

vào các văn bản pháp quy, quy định, quy chế liên quan: xây dựng nguồn 

cơ sở dữ liệu về hiện trạng, khung pháp lý, quy chế bảo tồn và quản lý 

di sản. 
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