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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 

Chợ Đầm- Nha Trang vốn được hình thành từ thuở sơ của thành 

phố và vẫn còn tồn tại, phát triển cho đến ngày nay, được xem như 

cơ sở hình thành cũng như nguồn động lực phát triển kinh tế của 

thành phố, có thể thấy được Chợ Đầm đóng góp rất lớn về mặt giá 

trị lịch sử- kinh tế-văn hóa-xã hội. Bản thân kiến trúc chợ Đầm 

Nha Trang là một công trình đẹp và độc đáo thể hiện qua từ ý 

tưởng, hình dáng, hình thức đến chi tiết công trình, chợ cũng là 

một trong những điểm đến quen thuộc từ lâu của du khách trong- 

ngoài nước và cũng là niềm tự hào của người dân địa phương. Bên 

cạnh những yếu tố vật thể “hoành tráng” mà ta có thể nhìn được 

bằng mắt, khu vực vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố di sản đô thị (thể 

hiện qua lối sống sinh hoạt, cảnh quan lịch sử đường phố,…), 

những yếu tố tưởng chừng như nhỏ  bé ấy lại mang là cái hồn của 

đô thị mà học viên nhận thấy cần phải giữ gìn và phát huy bản sắc.  

2. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là tập trung vào không gian chợ 

Đầm và các khu ở cho dân cư hiện hữu xung quanh trong khu vực.  

3. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 

Mục tiêu chung: Tổ chức không gian chợ Đầm 

Mục tiêu cụ thể:  

 Nhận diện giá trị hình thái không gian 

 Đề xuất giải pháp không gian kiến trúc cảnh quan 

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đề tài được nghiên cứu dựa trên các phương pháp phân tích và 

đánh giá nhằm xác định vấn đề, phân tích vấn đề và tìm ra giải 

pháp phù hợp. Các phương pháp bao gồm: Phương pháp thu thập 
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thông tin, dữ liệu,Phương pháp xử lý thông tin, Phương pháp đánh 

giá 

5. GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU 

Khu vực nghiên cứu thuộc phường Xương Huân và Vạn Thạnh, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa với tổng diện tích là 5,2 ha. 

(Hình 1.1) 

6. TỔNG QUAN CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 

Cho thấy được những vấn đề bất cập trong cách ứng xử của chính 

quyền địa phương đối với những khu vực lịch sử nhạy cảm (một 

phần vì thiếu kinh nghiệm và kiến thức), dẫn  đến những quy 

hoạch không bền vững, đánh mất hoàn toàn giá trị bản sắc khu 

vực, ảnh  hưởng đến đời sống người dân và cuối cùng vấp phải 

nhiều sự phản đối. Lý do cũng bởi vì chưa có quá trình tìm hiểu 

sâu sắc để đánh giá đúng những giá trị tiềm ẩn của Chợ Đầm.Vì 

vậy, luận văn nghiên cứu sẽ đặt ra vấn đề nghiên cứu để giải quyết 

những tồn  động của khu vực. 

 

PHẦN NỘI DUNG 

CHƯƠNG 1:  TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 

1.1 TỔNG QUAN VỀ NHA TRANG 

1.1.1 Vị trí địa lý- điều kiện tự nhiên 

Vị trí địa lý: (Hình 1.5) 

Vai trò thành phố Nha Trang trong mối quan hệ vùng tỉnh 

Khánh HòaThành phố Nha Trang có nhiều lợi thế về tài nguyên 

thiên nhiên, nguồn lực và vị trí địa lý trong chiến lược phát triển 

kinh tế (Hình 1.6)  
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Điều kiện tự nhiên:lợi thế về vị trí địa lý và tài nguyên thiên 

nhiên, nguồn lực, yếu tố lịch sử văn hóa truyền thống [16, tr.8] 

1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển 

1.1.3   Định hướng phát triển không gian của thành phố Nha 

Trang 

Xây dựng thành phố Nha Trang thành trung tâm chính trị, kinh tế, 

văn hoá của tỉnh, trung tâm khoa học kỹ thuật, giáo dục - đào tạo 

và dịch vụ của vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây nguyên; 

trung tâm du lịch - nghỉ dưỡng của cả nước và quốc tế; là nơi tổ 

chức các sự kiện, lễ hội văn hoá có ý nghĩa cấp quốc gia và quốc 

tế. (Hình 1.8) [14] 

1.1.4 Điều kiện kinh tế - xã hội 

1.1.4.1 Đặc điểm dân cư Dân cư ở đây đa phần là sống lâu đời 

và có phát triển kinh doanh tự do. 

1.1.4.2 Tình hình phát triển kinh tế So với các địa phương khác 

ở miền Trung, nền kinh tế Nha Trang tương đối phát triển, với 

GDP bình quân hàng năm đạt 3184 USD, tốc độ tăng bình quân 

hàng năm là 13-14%.  

 

1.2 TỔNG QUAN VỀ CHỢ ĐẦM 

1.2.1 Vị trí chợ Đầm 

Khu vực nghiên cứu năm ở vị trí Đông Bắc trong lõi khu đô thị 

trung tâm thành phố Nha Trang (Hình 1.9). Khu vực nghiên cứu 

thuộc một phần phường Xương Huân và Vạn Thạnh Nằm trong 

khu vực giới hạn bởi 4 trục đường chính của đô thị, (Hình 1.10) 

1.2.2 Lịch sử hình thành và phát triển 

1.2.2.1 Lịch sử hình thành chợ trong tổng thể thành phố 
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Thành phố Nha Trang được hình thành từ các khu làng chai nhỏ 

ven hai bờ sông Cái và Cửa Bé và phát triển dân theo dạng tự phát 

cho đến ngày nay. Khi Nha Trang trở thành thị xã, cùng với nhu 

cầu giao thương phát triển, lúc bấy giờ nơi cửa đầm sông Cái- là 

nơi tập trung khu làng chài lâu đời và  cũng nơi giao thươn tấp 

nập, khu vực được lựa chọn để xây dựng chợ Đầm   

1.2.2.2 Lịch sử hình thành chợ Đầm 

Lich sử Chợ Đầm chia làm ba giai đoạn chính: giai đoạn sơ khai, 

giai đoạn khủng hoảng và giai đoạn ổn  định, phát triển (chi tiết 

xem Bảng 1.1 ).  

1.2.3 Định hướng phát triển không gian của chợ Đầm theo 

Quy hoạch được duyêt 

Theo Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) chợ Đầm - Nha Trang vừa 

được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt. Theo quy hoạch, chợ 

Đầm sẽ được xây dựng lại hiện đại hơn nhưng vẫn giữ được bản 

sắc riêng.  

1.2.4 Hiện trạng tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan 

Khu trung tâm Chợ Đầm:  Khu vực xung quanh chợ Đầm vẫn 

còn nhiều lô sạp tạm bợ tự phát tràn lan ra vỉa hè lòng đường,  

Khu chung cư xung quanh Chợ Đầm 

Khu vực này tập trung nhiều nhà ở thấp tầng bao xung quanh 

đồng thời kết hợp các công trình thương mại- dịch vụ và trung tâm 

thương mại lớn là Chợ Đầm. 

Khu vực nhà ở xung quanh Chợ Đầm 

 Cảnh quan trục đường lớn xung quanh chợ (ở kết hợp kinh 

doanh) như Nguyễn Thái Học, Phan Bội Châu, Sinh Chung, Lê 

Lợi. (Hình 1.15 ) 

 Các trục đường còn lại (chủ yếu thuần ở): (Hình 1.15) 
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CHƯƠNG 2:  CƠ SỞ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU (được nêu chi tiết 

trong Bảng 2.1) 

2.2 CƠ SỞ LÝ LUẬN 

2.2.1 Hình thái không gian đô thị 

2.2.1.1 Khái niệm về hình thái học đô thị  

Tóm lại, hình thái đô thị là các lớp vật thể của đô thị, còn hình thái 

học đô thị là phương pháp và công cụ để nghiên cứu lớp vật thể 

này nhằm tìm  ra logic của mối quan hệ biện chứng giữa lớp vật 

thể và phi vật thể trong một đô thị 

2.2.1.2 Hình thái không gian đô thị  

Hình thái đô thị là đối tượng nghiên cứu, chủ yếu tập trung vào sự 

hình thành và phát triển của  không gian vật thể, cấu trúc không 

gian, quy mô và phạm vi các đô thị và đặc biệt là sự phát triển và 

biến đổi không gian qua từng giai đoạn lịch sử, quá khứ- hiện đại- 

tương lai 

2.2.1.3 Các yếu tố tác động đến sự hình thành và biến đổi 

HTKGĐT  

Từ các cấp độ HTKGĐT trên có, có thể thấy các yếu tố phi vật thể 

tác dụng động đến sự biến đổi hình thái không gian sẽ khác nhau. 

Với cấp độ khu vực, lớp phi vật thể là các yếu tố KT-XH tác động 

làm biến  đổi không gian. Do đó, nó liên quan đén thể chế chính 

trị, hoạt động kinh tế, hoạt động xã hội và sự dịch cư, định cư 

quốc gia và vùng  

2.2.1.4 Các cấp độ nghiên cứu của hình thái không gian đô thị 

Để nghiên cứu HTKGĐT ở một cấp nào đó, thì ngoài cấp độ 

không gian chính, cần phải nghiên cứu ở cấp độ lân cận trên và 



6 

 

dưới theo nguyên tắc dựa trên các mối quan hệ về chức năng, 

không gian hoặc tính chất của câp độ chính (Bảng 2.2) 

2.2.2 Một số lý luận và quan điểm về TCKG đô thị 

2.2.2.1 Lý luận hình ảnh đô thị của Kevin Lynch Hình ảnh đô 

thị bao gồm 5 nhân tố cấu thành (Hình 2.2) 

2.2.2.2 Lý luận về  bản sắc đô thị trong tổ chức không gian 

công cộng 

Khái niệm nơi chốn xét trên các quan điểm của Hiện tượng học 

kiến trúc đã đã chứng minh được quan điểm mới: Người ta đến và 

cảm nhận được những nét đặc trưng của kiến trúc đô thị, không 

khí mua bán tấp nập, những lễ hội rực rỡ đèn hoa, những món ăn 

là lạ, nghe vui tai với một thứ ngôn ngữ khác (đó là di sản đô thị). 

Từ đó đưa ra giải pháp xây  dựng cho những công trình xây dựng 

mới sẽ đạt được sự hài hòa với khung cảnh đô thị nếu có được 

DNA của nơi chốn (hay còn gọi là mã di tuyền): [19] 

2.2.3 Phát huy giá trị bản sắc trong tổ chức không gian công 

cộng với khu vực bảo tồn 

2.2.3.1 Khái niệm bảo tồn (Bảng 2.3 ) [7] 

2.2.3.2 Những thách thức đối với bảo tồn di sản đô thị 

Di sản ở các khu vực đô thị đang chịu sức ép lớn từ sự phát triển, 

nhu cầu lợi ích kinh tế diễn ra do quá trình đô thị hóa. Trong khi 

đó, không phải di sản nào cũng được công nhân giá trị xác đáng. 

2.2.3.3 Giá trị về mặt kinh tế 

Di sản có những đóng góp to lớn đối với quốc gia và địa phương, 

không chỉ trong lĩnh vực văn hóa- xã hội mà cả trong lĩnh vực 

kinh tế (quốc gia và địa phương).  

2.2.3.4 Nguyên tắc, mục tiêu và phương pháp   
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Việc lựa chọn phương pháp tiếp cận quản lý di sản sđô thị phù 

hợp –  

2.2.3.5 Các lý luận về phát huy giá trị bản sắc trong tổ chức 

KGCC với khu vực bảo tồn (Bảng 2.4) 

2.3 CƠ SỞ THỰC TIỄN (BÀI HỌC KINH NGHIỆM) 

2.3.1 Clarke Quay (Singapore) là bài học  kinh  nghiệm tiêu 

biểu trong việc ứng xử không gian bảo tồn để phát triển du lịch di  

sản. 

2.3.2 Phố cổ Hội An (Việt Nam) là bài học  kinh  nghiệm tiêu 

biểu trong công tác nhận diện và bảo tồn di sản có sự hợp tác của 

cộng đồng.  

2.3.3 Khu phố Asakusa (Nhật Bản) là bài học kinh nghiệm 

trong việc tổ chức tuyến phố đi bộ theo phong cách truyền thống, 

thu hút, đa dạng bằng việc kết nối các giá trị di sản.  

2.3.4 Vitoria Station (London) là bài học kinh nghiệm trong 

việc ứng xử phù hợp với các công trình lịch sử bằng việc chuyển 

đổi chức năng một phần của công trình để phục vụ nhu cầu cấp 

thiết mới.  

2.3.5 Oxford Castle (Anh) là bài học kinh nghiệm trong việc 

tái phát triển chức năng công  trình có giá trị lịch sử.  

2.3.6 Phố đi bộ Nguyễn Huệ (Việt Nam)là bài học kinh 

nghiệm trong việc tổ chức tuyến phố đi bộ hiện đại, đa dạng các 

hoạt động.  

2.4 CƠ SỞ PHÁP LÝ 

2.4.1 Định hướng 

2.4.2 Nghị định, thông tư  

2.4.3 Quy định về bảo tồn di sản 
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Các nghị định, thông tư và  quy định được  trình bày trong (Bảng 

2.5) 

 

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ DỰ KIẾN 

3.1 NHẬN DIỆN GIÁ TRỊ HÌNH THÁI KHÔNG GIAN  

3.1.1 Hình thái không gian vật thể 

3.1.1.1 Hệ thống giao thông 

Xem chi tiết: Bản đồ đánh giá hệ thống giao thông của khu vực 

(Hình 3.1)  

+ Mạng lưới giao thông KVNC có dạng  quảng trường thời 

trung cổ rất đặc biệt.Hệ thống GT tương đối hoàn chỉnh 

ngoài trừ việc lấn chiếm lòng đường của các hộ kinh 

doanh gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan và một số 

tuyến đường chưa phù hợp  cần được chỉnh trang 

+ Khu dân cư phía bắc còn chưa được quy hoạch cụ thể, 

không thuận lợi cho việc đi lại và gây mất mỹ quan đô thị 

cải tạo mới kết nối khu vực chợ và sông Cái phục vụ 

thương mại- du lịch  

+ Cần giải quyết vấn đề về bãi đậu xe  

+ Thiết kế vòng xoay trước chợ để dễ dàng nhận biết,  

Các dự án giao thông có liên quan: (Hình 3.3) 

3.1.1.2 Hình thái lô đất Có thể chia hình thái lô đất KVNC là 3 

khu: khu chợ đầm,  khu nhà tạm phía bắc và khu hành 

chính phía đông (Hinh3.4) 
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3.1.1.3 Hình thai công trình (chợ đầm và công trình xung 

quanh) 

1. Hình thái công trình kiến trúc- cảnh quan Chợ Đầm:  

Từ những phân tích ở trên, học viên đã chứng minh cho người đọc 

về giá trị kiến trúc của Chợ Đầm. Là công trình có quy mô hoàng 

tráng từ tổng thể cho đến chi tiết: bố cục tổng thể, ý tưởng, hình 

dáng,  kích thước, các chi tiết trang trí, vật  liệu xây dựng đã 

chứng minh được Chợ Đầm là một công trình kiến trúc với phong 

cách độc đáo, độc nhất vô nhị, là một biểu tượng đại diện cho một 

giai đoạn kiến truc mới ở  Việt Nam, vì vậy công trinh xứng đáng 

là một  di sản văn hóa của Nha Trang. Bên cạnh đó, cho thấy được 

sức ảnh hưởng của yếu tố kinh tế đén quy mô, hình thái, cấu trúc 

công tinh. 

2. Hình thái công trình kiến trúc- cảnh quan khu xung quanh 

Chợ Đầm 

Từ những phân tich trên, học viên nhận thấy hình thức kiến trúc 

của khu vực xung quanh chợ hoàn toàn không ảnh hưởng gì từ 

kiến trúc Chợ Đầm. Đặt ra vấn đề trong công tác cải tạo khu vực 

thì cần quan tâm và tôn trong giá trị hình thái kiến trúc Chợ Đầm 

(thể hiện qua yếu tố tầng cao, phong cách, vật liệu, màu sắc,..)  

3.1.2 Hình thái không gian công cộng 

3.1.2.1 Hình thái không gian : Sơ đồ quan hệ hình nền (Hình 

3.11) 

3.1.2.2 Phân vùng không gian hoạt động (xem chi tiết Hình 

3.12)  

3.1.2.3 Các hoạt động xã hội điển hình phân chia theo thời 

gian trong ngày (Xem sơ đồ nhóm sơ dồ đánh giá các 
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loại hình không gian hoạt động xã hội phân bố theo thời 

gian trong ngày Hình 3.13) 

3.1.2.4 Một số không gian buôn bán đặc trưng:Tuyến nhà phố 

buôn bán nhỏ lẻ  (ở Phan Bôi Châu,  Sinh Trung) ,Tuyến 

nhà phố kinh doanh dịch vụ, khách sạn, quán ăn (ở Phan 

Đình Phùng, Lăn Ông, Hoàng Văn Thụ) ,Tuyến nhà tam 

kinh buôn bán bên cạnh chợ  

3.1.3 Những yếu tố khác 

3.1.3.4 Giá trị lịch sử 

Chợ Đầm đối với thành phố Nha Trang Chợ đầm vừa là hạt 

nhân vừa là động lực để phát triển KT-VH của khu vực qua các 

thời kì Mang lại giá trị lịch sử to lớn đối với Nha Trang 

Chợ Đầm đối với KVNC: tên gọi mang ý nghĩa gắn liền nơi chốn 

lịch sử (Hình 3.16) Hiện nay Chợ đã thay đổi, phát triển thành 

trung tâm thương mại phục vụ du lịch, trở thành biểu tượng có giá 

trị lịch sử của Nha Trang (Hình 3.17) 

3.1.3.5 Giá trị kinh tế- chính trị 

Chợ Đầm đối với thành phố Nha Trang:. chợ  đầm với chức 

năng thương mại vừa phục dân cư đô thị vừa trung tâm thương 

mại- du lịch 

Chợ Đầm đối với KVNC: Chợ Đầm vừa đem lại lợi ích kinh tế 

to lớn cho bản thân chợ đồng thời trở thành động lực phát triển 

kinh tế của khu vưc. Nhờ có Chợ Đầm mà các hoạt động kinh tế ở 

đây khá đa dạng và là vùng kinh tế trọng điểm của thành phố, 

mang lại lợi ích kinh tế (thu nhập bình quân đầu người GDP, thu 

hút vốn đầu tư,..) và tăng trưởng việc làm cho người dân địa  

phương (Hình 3.19) 
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3.1.3.6 Giá  trị văn hóa- xã hội- phi vật thể 

Giá trị XH:thành phần dân cư chủ yếu thuộc tầng lớp dân cư lao 

đông buôn bán (yếu tô con người). Nhờ  vào hoạt động của chợ  

mà dân cư sống ở đây hầu như đều là những hộ buộn nhỏ lẻ lâu 

đời, ngoài ra cũng còn một lượng dân buôn lớn đến đây mua bán 

và làm ăn  

Giá trị phi văn hóa Văn hóa “Chợ”:  

Giá trị phi vật thể: Ẩm  thực, Đặc sản Nha Trang:  

Kết luận: Swot bảng tổng hợp những gía trị (Bảng 3.3)  

3.2 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TỔ CHỨC KHÔNG GIAN 

KIẾN TRÚC CẢNH QUAN 

3.2.1 Đề xuất nguyên tắc hướng dẫn thiết  kế 

Nguyên tắc thiết kế chung cho KVNC: 

 Đề xuất bản đồ sử dụng đất mới (Hình 3.22) 

 Chỉnh trang- cải tạo trên nguyên tắc tôn trọng hiện trang 

 Tận dụng lợi thế giá trị đặc trưng vốn có của khu vực để 

tạo lập hình ảnh đô thị và nâng cao giá trị bản sắc nhằm 

mục đích phát triển du lịch di sản bền vững 

 Khai thác và  phát huy cảnh quan tự nhiên của khu vực 

 Ứng xử phù hợp giữa những không gian hiện đại và 

truyền thống, quan  tâm  và kết nối với các dự án ở khu 

vực xung quanh 

 Chỉnh trang và nâng cao cuộc sống những khu dân cư 

buôn bán quanh chợ để xứng tầm khu kinh tế- du lịch mới 

của thành phố. Bố trí: cây xanh,công viên, vỉa hè, không 

gian mở sinh hoạt trong khu ở, cải tạo giao thông hẻm 

 Tổ chứ các không gian công cộng chất lượng (an toàn, thu  

hút, thân thiên, đa dạng) 



12 

 

3.2.1.1 Hướng dẫn thiết kế giao thông: nguyên tắc thiết kế: và 

hướng dẫn thiết kế 

3.2.1.2 Hướng dẫn thiết kế cây xanh: nguyên tắc thiết kế: và 

hướng dẫn thiết kế 

3.2.1.3 Hướng dẫn thiết kế các tiện ích: nguyên tắc thiết kế: 

và hướng dẫn thiết kế 

3.2.1.4 Hướng dẫn thiết kế tuyến phố đi bộ: nguyên tắc thiết 

kế: và hướng dẫn thiết kế 

3.2.1.5 Hướng dẫn thiết kế taxi điện: nguyên tắc thiết kế: và 

hướng dẫn thiết kế 

3.2.1.6 Hướng dẫn thiết kế trạm thông tin phục vụ du lịch: 

nguyên tắc thiết kế: và hướng dẫn thiết kế 

3.2.2 Phân vùng không gian theo giá trị hình thái đặc 

trưng và khung thiết kế cho từng không gian đặc trưng 

Dựa theo đặc điểm tính chất của công trình, học viên đã 

phân chia các dạng công trình thành 7 loại AND và nhận diện 

được giá trị hình thái khu vực, từ đó học viên sẽ đề xuất sử dụng 

đát mới phù hợp định hương phát triển và tính chất từng khu vực. 

Đề xuất cụ thể các giải pháp thiết kế cho những khu vực đặc trưng 

như :  

Khu chợ cũ : bảo tồn và trùng tu chợ Đầm tròn, xác định 

chợ là yếu tố di sản chính để phát triển khu vực theo hướng du 

lịch di sản bền vững. Các công trinh xung quanh xây dựng phải 

lấy chợ Đầm là cơ sở, tránh xung đột (hình thức, tầng cao,…) 

Chợ mới : xây dựng hiện đại theo định hướng, vói chức 

năng TT TMDV nhằm giải quyết vấn đề quá tải và phục vụ lợi ích 

kinh tế, nhưng vẫn hài hòa chợ cũ 
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Khu phố chợ và khu ẩm thực đặc trưng: nguyên tắc thiết kế 

dựa trên tôn trọng hiện trạng, tận dụng yếu yếu “di sản lịch sử” 

đường phố để thiết kế các không gian hoạt động thu hút, đa dạng 

nhằm tạo lập hình ảnh đặc trưng, nâng cao giá trị khu vực 

Khu ở: chỉnh trang từ, cải tạo từ hiện trạng để nâng cao chất 

lượng sống người dân và phù hợp với phát triển mới của khu vực  

Khu TMDV mới và công viên: đây sẽ là những khu vực 

giải trí, dich vụ hiện đại giúp đa dạng chức năng thêm cho khu  

vực, tận dụng cảnh quan tự nhiên vốn có. 

 Và học viên sẽ đưa ra cá tiêu  chí thiết kế như: ý tưởng, 

nguyên tắc thiết kế, hướng dẫn thiết kế công trình (MĐXD, tầng 

cao,HSSDĐ, khoảng lùi, hình thức kiến trúc, vật liệu, màu sắc) và 

không gian hoạt động. Khung giải pháp thiết kế cho từng khu 

vực: xem chi tiết ở (Bảng 3.5) 

3.2.3 Đề xuất tổ chức không gian kiến  trúc- cảnh quan cho 

một khu vực cụ thể 

Khu vực học viên lựa chọn là tuyến phố đi bộ ẩm thực đặc 

trưng, nhận thấy những giá trị tiềm năng kinh tế cũng như góp 

phần gia tăng giá trị hình ảnh cho khu vực. Khu vực có AND kiến 

trúc đặc trưng của “phố chợ”, không gian mặt tiền dành để buôn 

bán, nổi tiếng với yếu tố ẩm thực đặc trưng của địa phương. Tuy 

nhiên không gian lại chưa được quản lý tốt, dẫn đến tình trạng 

“lộn xộn”, không phù hợp với khu vực trung tâm  thương mại dịch 

vụ- du lịch,. Nếu tổ chức thành công sẽ mang lại bộ mặt mới cho 

khu vực, tạo lập thêm giá trị dựa trên việc tận dụng những đặc 

trung vốn có. Học viên đề xuất quy định thiết kế, ), các quy định 

về không gian mở của tuyến phố đi bộ.  
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Các hướng dẫn thiết kế về công trình (mặt bằng, mặt cắt, 

mặt đứng công trình),  tổ  chức theo nguyên tắc chỉnh trang những 

công trình hiện hữu,  cải tạo cho phù hợp với chức năng thương 

mại và tổ chức các “mã di truyền” đồng bộ tạo ấn tượng sau sắc 

với khác du lịch. Các giải pháp thiết kế: xem chi tiết ở (Hình 

3.29) 
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PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Luận văn đã giải quyết được công việc cấp thiết mà đề tài đặt ra 

chính là giải quyết hai mục tiêu lớn đã đươc nêu ra ở ngay đầu bài 

(Phần mở đầu): Nhận diện giá trị hình thái không gian và Đề xuất 

giải pháp không gian kiến trúc cảnh quan: 

Đối với mục tiêu 1: Nhận diện giá trị hình thái không gian 

Học viên sử dụng phương pháp nghiên cứu chính là HTKGĐT 

nhấn mạnh vào đặc điểm về hình thái không gian bằng cách 

nghiên cứu các lớp vật thể tạo thành  không gian và quá trình biến 

đổi của nó ở những cấp độ khác nhau.  Như vây, hình thái đô thị 

chính là các lớp vật thể của đô thị và hình thái học đô thị là 

phương pháp và công cụ nghiên cứu sự biến đổi của các lớp vật 

thể này dưới tác động của các lớp phi vật thể nhằm tìm ra logic 

hình thành và phát triển của một đô thị. Và đó chính là các lớp vật 

thể, mà ẩn dưới lớp không gian này là các giá trị phi vật thể biểu 

hiện qua các hoạt động KT-XH của đô thị. Bên cạnh đó, vẫn còn 

có những yếu tố mang tính định tính nằm xen kẽ với với những 

yếu tố định lượng mà ta không thể nói lên được qua các lớp hình 

thái- là bản sắc nơi chốn của không gian. Và để làm được việc đó, 

học viên áp dụng và kết hợp giữa hai phương pháp là phân tích 

HTKGĐT và hình ảnh đô thị của Kenlvin Lynch vào luận văn 

nghiên cứu. Tuy nhiên cần tránh các yếu tố trùng lắp. Xác  định  

các cấp độ HTKGĐT tác động trực tiếp và gián tiếp với khu vực 

nghiên cứu, xác định cụ thể  các yếu tố vật thể, phi vật thể và các 

yếu tố tác động khác ảnh hưởng đến sự biến đổi không gian khu 

vực. 
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Áp dụng vào nghiên cứu, kết quả học viên đã chứng minh được 

giá trị to lớn về mặt giá trị lịch sử- kinh tế-văn hóa-xã hội mà Chợ 

Đầm mang lại cho Nha Trang.  

Không những vậy, kiến trúc Chợ Đầm còn là một công trình kiến 

trúc với phong cách độc đáo, độc nhất vô nhị, là một biểu tượng 

đại diện cho một giai đoạn kiến truc mới ở  Việt Nam, vì vậy công 

trinh xứng đáng là một  di sản văn hóa của Nha Trang. Bên cạnh 

đó, cho thấy được sức ảnh hưởng của yếu tố kinh tế đén quy mô, 

hình thái, cấu trúc công tinh. Tuy nhiên về những khu vực khung 

quanh chợ lại không chịu ảnh hưởng bởi kiến trúc chợ, mà đa số 

chịu sự chi phối bởi hoạt động kinh tế chợ được thể hiện qua thể 

hiện qua lối sống sinh hoạt, cảnh quan đường phố. 

Đối với mục tiêu 2: Đề xuất giải pháp không gian kiến trúc cảnh 

quan 

Sau khi nhận diện các giá trị, học viên nhận thấy ở khu vực Chợ 

Đầm có những giá trị tiềm năng về phát triển du lịch tham quan 

kêt hợp di sản. Từ đó học viên sẽ tìm hiểu, tham  khảo những lý 

luận và các bài học kinh nghiệm trên thế giới và ở Việt Nam về 

việc vận dụng phát huy yếu tố bản sắc trong tổ chức không gian 

lịch sử theo khuynh hướng tiếp cận từ du lịch nhằm tạo lập hình 

ảnh đô thị và nâng cao giá trị nhận thức di sản, đồng thời đa dạng 

hóa các hoạt động, tạo lợi ích kinh tế cho đô thị. Áp dụng vào khu 

vực học viên đề xuất được các giải pháp không gian: mặt bằng 

tổng thể sử dụng đất, các nguyên tắc phát triển chung, hướng dẫn 

thiết kế chung (giao thống, cây xanh, tiện ích,...) và khung giải 

pháp phát triển cho từng khu vực đặc trưng. Từ đó học viên đề 

xuất giải pháp cho một khu vực cụ thể cho khu vực. 
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2. Kiến nghị 

Trong tương lai, khu vực sẽ trở khu trung tâm kinh tế- dịch  vụ- 

du lịch trọng điểm của thành phố với chức năng đặc biệt tầm ảnh 

hưởng quốc gia và khu vực, góp phần tạo nên sự đặc trưng thu hút 

cho thành phố. Do đó cần nghiên cứu sau hơn nữa để có thể nhận 

diện và khắc phục những bất cập mà luận văn chưa giải quyết 

được. Nguyên nhân cũng bởi sụ hạn chế về thời gian nên luận vân 

nghiên cứu cũng còn gặp nhiều sai sót. Học viên kiến nghị những 

đề tài nghiên cứu sau có thể lấy cơ sở từ luận văn và tiếp tục 

nghiên cứu bổ sung hoàn thiện. 

Xu hướng du lịch di sản hiện vẫn còn la xu hướng mới đối với 

Việt Nam cũng như thành phố Nha Trang. Vì vậy cần tiếp tụ cập 

nhập, bổ sung và ứng xử phù hợp với những cái mới. Khai thác 

triệt đẻ nguồn lực di sản để phát triển  đa dang các loại hình du 

lịch, tạo lợi ích kinh tế, xây dựng hình ảnh cho khu vực. 

Công tác quản lý cũng đóng một vai trò quan trọng trong phát 

triển du lịch di sản, trong đó nhà nước chính là đơn vị chịu trách 

nhiệm quản lý trực tiếp, chính quyền có trách nhiệm nhận diện và 

định hướng đúng đắn về những giá trị di sản nhạy cảm. Bên cạnh 

đó phải có sự hợp tác giữa với cộng đồng, giúp cân bằng được sự  

phát triển cần phải có sự hợp tác giữa chính quyền và cộng đồng. 

Đây chính là mối quan hệ hợp tác, bổ trở cho nhau, cho thấy sự 

tham dự của cộng đồng là không thể thiếu được nếu muốn bảo tồn 

một di sản theo hướng tiếp cận từ du lịch. 
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