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PHẦN 1 

MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Ngày nay, trong xu thế hội nhập mang tính quốc tế Du lịch đã và 

đang trở thành nhu cầu không thể thiếu trong cuộc sống, xã hội loài 

người và được nhìn nhận như là một giải pháp giúp con người lấy lại 

cân bằng cuộc sống. 

Resort đem lại hiệu quả về kinh tế & xã hội, góp phần khai thác hợp 

lý nguồn tài nguyên, cảnh quan. Bên cạnh đó, resort đem lại trải 

nghiệm và hoạt động giải trí dựa trên sự hấp dẫn vùng miền, đem lại 

trải nghiệm mới mẻ cho khách du lịch. 

Châu Đốc là thành phố trực thuộc tỉnh An Giang, Việt Nam, sát 

biên giới Việt Nam và Campuchia. Đây là trung tâm du lịch nổi tiếng 

của tỉnh An Giang cũng như vùng Đồng bằng sông Cửu Long, với 

nhiều danh thắng: núi Sam, khung cảnh ruộng đồng xanh mướt, mặt 

nước và cuộc sống sông nước, dãy Thất Sơn hùng vĩ ở phía xa; và 

nhiều di tích văn hóa được xếp hạng cấp Quốc Gia. 

Phát triển du lịch là chiến lược ưu tiên hàng đầu trong chính sách 

phát triển kinh tế của tỉnh An Giang và thành phố Châu Đốc. Tuy 

nhiên, mô hình resort tại Châu Đốc lại bộc lộ nhiều hạn chế, yếu tố đặc 

trưng chưa được khai thác hiệu quả. Do vậy, cần có một nghiên cứu 

khoa học để xác định yếu tố đặc trưng trong việc tổ chức không gian 

kiến trúc cảnh quan khu nghỉ dưỡng tại thành phố Châu Đốc. 

2. Đối tượng nghiên cứu & mục tiêu nghiên cứu 

o Đối tượng nghiên cứu 

- Yếu tố cấu thành kiến trúc cảnh quan resort & mối quan hệ va 

các tác động bên ngoài lên chúng. 

- Kiến trúc cảnh quan resort tại thành phố Châu Đốc. 

o Mục tiêu nghiên cứu 
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- Xác định các yếu tố đặc trưng thành phố Châu Đốc có thể vận 

dụng vào trong tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan resort. 

- Đề xuất nguyên tắc tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan 

resort có mang đặc trưng Châu Đốc. 

- Đề xuất giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan 

resort đặc trưng Châu Đốc. 

3. Phạm vi nghiên cứu 

o Về Không gian 

- Thành phố Châu Đốc. 

o Về thời gian 

- Từ khi Châu Đốc chính thức trở thành đô thị loại III: ngày 01 

tháng 09 năm 2007 đến năm 2018. 

4. Ý nghĩa khoa học và giá trị thực tiễn của đề tài 

- Xác định các yếu tố đặc trưng cấu thành và một số nguyên tắc 

tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan resort. 

- Nhận dạng yếu tố đặc trưng hình thái không gian kiến trúc 

cảnh quan của thành phố Châu Đốc. 

-  Giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan resort tại 

Châu Đốc. 

5. Phương pháp nghiên cứu 
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6. Cấu trúc luận văn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN 2 

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

1.1. Khái niệm, thuật ngữ khoa học 

1.1.1. Cảnh quan & cảm thụ cảnh quan 

1.1.1.1. Cảnh quan 

 “Cảnh quan là tổ hợp phong cảnh bao gồm những phần thiên 

nhiên và nhân tạo trong lãnh thổ được phân chia một cách ước lệ, 

mang đến cho con người những cảm xúc  và  tâm  trạng  khác nhau.”” 

1.1.1.2. Cảm thụ cảnh quan 

“Bản thân cảnh quan thực chất không có giá trị về cảm thụ, cuộc 

sống diễn ra tại đó tạo nên giá trị cho chúng” 
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Như vậy, con người đóng vai trò chủ đạo trong vấn đề cảm thụ 

không gian và cảnh quan.  

1.1.2. Resort & Resort mang tính đặc trưng 

1.1.2.1. Resort 

 “Khách sạn nghỉ dưỡng (resort) là loại hình khách sạn được xây 

dựng độc lập thành khối hoặc thành quần thể gồm các biệt thự, căn hộ 

du lịch; bungalow ở khu vực có cảnh quan thiên nhiên đẹp, phục vụ 

nhu cầu nghỉ dưỡng, giải trí, tham quan du lịch.” 

1.1.2.2. Khái niệm chung về đặc trưng 

Đặc trưng có thể hiểu chính là những đặc điểm nổi bật, duy nhất; 

giúp phân biệt hiện tượng này với hiện tượng khác.  

1.1.2.3. Resort mang tính đặc trưng 

Resort mang tính đặc trưng là loại hình kiến trúc cảnh quan phục 

vụ nhu cầu nghỉ dưỡng, giải trí, tham quan du lịch… Đồng thời đem 

đến sự độc đáo, giới thiệu các giá trị văn hóa địa phương, kích thích 

chủ thể cảm thụ (khách du lịch) mong muốn tìm hiểu, trải nghiệm các 

giá trị đặc trưng đó. 

1.2. Tổng quan về các vấn đề liên quan 

1.2.1. Tổng quan về cảnh quan và cảm thụ cảnh quan 

1.2.1.1. Nguồn gốc, lịch sử phát triển cảnh quan[29] 

(a) Thời kỳ tiền sử đến thế kỷ 06 

Tái hiện các hiện tượng thiên nhiên kì bí, thể hiện lòng tôn kính 

trước những thế lực siêu nhiên.  

Vai trò cá nhân được đề cao trong cộng đồng, điều này ảnh hưởng 

rõ trong thiết kế kiến trúc, đô thị và cảnh quan.  

(b) Từ thế kỷ thứ 6 đến thế kỷ 15 

Các khu vườn được bao kín, tránh khỏi nguy hiểm của cảnh quan 

tự nhiên. 

(c) Thế kỷ thứ 15 

Châu Âu trở thành trung tâm của thế giới, với nước Ý là đại diện 

tiêu biểu. Thời kỳ này vườn gắn liền với thiên nhiên.  
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(d) Thế kỷ thứ 16 

Vườn là “thiên nhiên thứ ba” có phong cách rõ ràng. Rome trở 

thành trung tâm nghệ thuật, kiến trúc, cảnh quan. 

(e) Thế kỷ thứ 17 

Pháp trở thành trung tâm văn hóa mới của thế giới, vườn trở thành 

một phần chung với cảnh quan thiên nhiên. 

(f) Thế kỷ thứ 18 

Nước Anh trở thành đại diện cho thiết kế vườn, ảnh hưởng bởi 

nghệ thuật vườn Trung Hoa. 

(g) Thế kỷ thứ 19 

Quan niệm tôn trọng vẻ đẹp tự nhiên được đề cao. Cảnh quan của 

thế kỷ 19 là đô thị, không gian công cộng và sự lãng mạn. 

(h) Thế kỷ thứ 20 

Văn hóa phương Tây đạt đến đỉnh cao và sự ảnh hưởng đến cảnh 

quan rất đa dạng. Ngành kiến trúc cảnh quan phát triển mạnh, đặc biệt 

là ở Mỹ. 

(i) Thế kỷ thứ 21 

Xu thế hiện nay là “xanh”, tính bền vững là vấn đề được quan tâm 

và được hi vọng là yếu tố cơ bản của mọi thiết kế.  

1.2.1.2. Nguồn gốc, lịch sử phát triển cảm thụ cảnh quan 

(a) Thời kỳ Tiền sử 

Sự hấp dẫn của cảnh quan phụ thuộc vào sự hợp lý của của môi 

trường sống và sự quan sát cảnh quan của những cá thể riêng biêt.  

(b) Thời kỳ Cổ đại (Antiquity) 

Người La Mã tin rằng vẻ đẹp của cảnh quan được gói gọn trong 

không gian đã có sự tác động của con người.   

(c) Thời kỳ Trung cố (Middle Ages) 

Cảnh quan tự nhiên không được xem như là thiên đường tươi đẹp 

như trước kia mà thay vào đó là hiện thân của ma quỷ. 



6 
 

(d) Thời kỳ Phục Hưng (Renaissance) 

Cảnh quan tự nhiên trở thành nơi nương náu, chốn bình yên, hình 

ảnh biểu trưng cho của phần lớn con người. 

(e) Thời kỳ Khai sáng (Enlightenment)  

Các nhà thơ người Anh đã mô tả cảnh quan tự nhiên với những từ 

như là: khủng khiếp, ảm đạm, hoang dã, bị bỏ rơi, cô đơn, đồi trụy…  

(f) Thời kỳ Chủ nghĩa lãng mạn (Romanticism) 

Thời đại này cũng chứng kiến nhiều luồng quan điểm về cảm thụ 

cảnh quan. 

(g) Thời kỳ Hiện đại (Modern Age) 

Cảnh quan và con người có sự tương tác lẫn nhau, cùng nhau phát 

triển; cảnh quan tự nhiên và văn hóa không còn phân biệt rõ ràng. 

1.2.1.3. Tổng quan các nghiên cứu về cảnh quan và cảm thụ cảnh 

quan 

(a) Nước ngoài 

Form and Fabric in Landscape Architecture hướng dẫn cách 

tiếp cận kiến trúc cảnh quan trên quan điểm hinh thái. 

 Time-Saver Standards for Landscape Architecture giúp cho 

người thiết kế cảnh quan có dữ liệu tổng hợp và nắm được kỹ thuật 

chung của ngành, tác phẩm mô tả tất cả các vấn đề bao gồm cả trình tự 

thủ tục, công tác chuẩn bị thi công. 

Reprenting Landscape Architecture là cuốn sách nói đến sự 

thay đổi của kiến trúc cảnh quan, phương tiện và cách thức thiết kế 

trong hoàn cảnh xã hội mới, công nghệ mới.  

Human Landscape Perception giới thiệu tổng quan về các vấn 

đề xoay quanh vấn đề cảm thụ.  

(b) Trong nước 

Kiến trúc cảnh quan của tác giả Hàn Tất Ngạn, Kiến trúc 

phong cảnh của tác giả Nguyễn Thị Thanh Thủy. Mỗi tác phẩm có cái 

nhìn khác nhau về cảnh quan nhưng có một điểm chung là yếu tố vật 

thể được cảm thụ thông qua giác quan thị giác được đề cập nhiều.  
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1.2.2. Tổng quan về resort & resort có tính đặc trưng 

1.2.2.1. Nguồn gốc, lịch sử phát triển resort[28] 

(a) Phương Tây 

Nguồn gốc resort là nhà tắm công cộng ở Rome vào khoảng thế 

kỷ thứ 2 trước Công nguyên.  

Spa resort đầu tiên được ghi nhận trong tài liệu là resort ở Bỉ năm 

1326, trong một thị trấn có tên là Spa. 

Thế kỷ 16, nhiều khu spa của người Anh rất đặc biệt do kết hợp 

chơi bài và nhảy múa. 

Thế kỷ 18, nền công nghiệp resort ở Thụy Sĩ phát triển mạnh mẽ 

do nhu cầu nghỉ dưỡng khép kín dành cho những người nổi tiếng.  

(b) Phương Đông 

Thời kỳ Heinan (794 – 1185): khu biệt thự của vua chúa và cảnh 

quan bờ biển với các ngôi đền. 

Khoảng 1703 – 1792, cung điện trên núi của vua Thanh  được coi 

là công trình tiêu biểu cho loại hình kiến trúc cảnh quan resort. 

Kỷ nguyên Edo (1603 – 1868), tướng lĩnh và lãnh chúa Nhật Bản 

xây dựng ngôi nhà vùng nông thôn để giải trí, tiệc trà và thư giãn. 

Hua Hin là khu resort biển lâu đời nhất ở Thái Lan, sau chiến 

tranh Thế giới thứ I, chức năng của khu vực được chuyển thành resort. 

(c) Nước Mỹ 

Năm 1829, đánh dấu mốc quan trọng cho sự phát triển resort với 

Tremont House – khách sạn cao cấp đầu tiên được xây ở Boston. 

Cuối thế kỷ 18, KTCQ resort bắt đầu phát triển ở Bắc Mỹ.  

Năm 1935, khách sạn cỡ lớn được xây dựng bởi Gideon Putman ở 

Saratoga Springs. 

Loại hình resort đa dạng hóa chức năng như quán bar ở vùng 

Newport, resort biển ở Long Beach, và Atlantic, New Jersey – thành 

phố resort đầu tiên phục vụ chơi bài, hội nghị và thư giãn. 

1.2.2.2. Tổng quan các nghiên cứu về resort & resort mang tính 

đặc trưng 
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Học viện Giáo dục Philipines (Ecucational Institute, Philipines) 

có phát hành tài liệu liên quan đến lĩnh vực quản trị resort vào năm 

2010,  

Quản trị kinh doanh khu nghỉ dưỡng (Sơn Hồng Đức), đây là 

tài liệu tổng hợp rất nhiều thông tin liên quan đến resort, trong đó 

thông tin về nghiên cứu đầu tư, quản lý hoạt động resort là chủ yếu.  

 (Re) Presenting the vernacular / (Re) inventing authenticity: 

Resort architecture in Southeast Asia đề cập đến việc truyền tải kiến 

trúc bản địa vào thiết kế resort với quan điểm mới. 

Development of Successful Resort Design with Vernacular in 

Langkawi, Malaysia đưa ra nhận xét yếu tố thành công của các resorts 

này liên quan đến văn hóa truyền thống, giá trị lịch sử, giá trị cảnh 

quan kết hợp với kiến trúc truyền thống.  

Luận văn khai thác các giá trị ứng xử sinh thái trong kiến trúc 

truyền thống vào thiết kế resort ven biển Nam Trung Bộ, nhận diện 

được giải pháp kiến trúc trong nhà truyền thống Việt Nam với tư tưởng 

hài hòa với điều kiện tự nhiên. 

Văn hóa bản địa & Kiến trúc công trình Du lịch – Nghỉ 

dưỡng, tác giả Vũ Đức Hoàng đã đưa ra luận điểm của mình khi cho 

rằng văn hóa bản địa đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và 

phát triển Kiến trúc công trình resort. 

1.2.2.3. Tổng quan về phát triển kiến trúc cảnh quan resort tại 

Việt Nam 

(a) Hệ thống resort của tập đoàn Vingroup 

Yếu tố đặc trưng không rõ nét, một số khu resort sao chép hoàn 

toàn phong cách nước ngoài. 

(b) Hệ thống resort của tập đoàn Sungroup 

Nhận xét chung, bên cạnh những dự án thành công  thì còn nhiều 

dự án đầu tư thiếu kiểm soát, yếu tố đặc trưng cảnh quan chưa được 

thực sự quan tâm, nhất là kiến trúc (phong cách, tầng cao, vật liệu…) 
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(c) Hệ thống resort của tập đoàn Victoria 

Thủ pháp thiết kế không thực sự quan tâm đến yếu tố đặc trưng 

vùng miền. Phong cách mỗi dự án là riêng biệt nên yếu tố thương hiệu 

của tập đoàn không đặt nặng, vẻ đẹp Đông Dương mà tập đoàn xây 

dựng tiêu chí chỉ là sao chép lại kiến trúc thuộc địa. 

1.2.3. Tổng quan về Châu Đốc 

1.2.3.1. Vị trí và mối liên hệ vùng 

(a) Vị trí 

Thành phố Châu Đốc nằm về phía Tây Bắc của tỉnh An Giang, là 

cửa ngõ tiếp giáp với vùng biên giới Việt Nam – Campuchia. 

(b) Vị thế và phạm vi ảnh hưởng 

Thành phố Châu Đốc là đô thị trực thuộc Tỉnh, là trung tâm văn 

hóa, thương mại dịch vụ du lịch của tỉnh và vùng Đồng Bằng Sông 

Cửu Long. 

1.2.3.2. Phạm vi, ranh giới 

Thành phố Châu Đốc nằm về phía Tây Bắc của tỉnh An Giang, 

cách thành phố Long Xuyên 54km, các cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên 

27km và cửa khẩu Quốc gia Khánh Bình 30km  

1.2.3.3. Tiến trình phát triển đô thị 

Đơn vị hành chính thành phố Châu Đốc có nhiều thay đổi qua tiến 

trình lịch sử trên 250 năm, có biến động nhiều qua các thời kỳ. 

1.2.3.4. Đánh giá hiện trạng 

 Khí hậu 

Khí hậu nóng ẩm quanh năm, nhiệt độ bình quân hằng năm 25oC 

– 29oC. Lượng mưa trung bình hàng năm khoảng 1500mm. 

 Địa hình 

Ở trung tâm có Núi Sam đột khởi lên giữa đồng bằng. 

Địa hình chia cắt bởi các kênh rạch ngang dọc. 
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 Địa chất, thủy văn, rừng 

Theo đặc điểm thổ nhưỡng, Châu Đốc có 06 nhóm đất chính, 

trong đó nhóm phù sa ngọt và phù sa có phèn chiếm 72%. 

 Biến đổi khí hậu 

Thành phố Châu Đốc nằm trong vùng cao, ít chịu tác động của 

nước biển dâng. 

 Hiện trạng phân bố dân cư và cấu trúc đô thị 

Cấu trúc đô thị hiện hữu: 01 hạt nhân (Độc cực) và đang phát triển 

theo hướng lan tỏa ra xung quanh, dân cư phát triển theo dạng tuyến 

ven theo các trục đường chính và ven sông, kênh rạch. 

 Hiện trạng sử dụng đất  

Tỷ lệ đất canh tác nông nghiệp tại thành phố còn khá cao. 

Tỷ lệ đất cây xanh, công trình công cộng phục vụ đô thị và hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật còn thấp. 

Đất đồi núi và đất rừng không nhiều, diện tích sông ngòi, kênh 

rạch, mặt nước chiếm 3.09% 

 Hiện trạng giao thông 

Giao thông đối ngoại: quốc lộ 91, quốc lộ 91C. 

Giao thông đường thủy chính bao gồm kênh Vĩnh , nối liền thành 

phố Châu Đốc với thị xã Hà Tiên. 

Bến xe Châu Đốc, bến phà Châu Giang. 

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ & PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Cơ sở khoa học cho việc thiết kế kiến trúc cảnh quan resort 

tại thành phố Châu Đốc 

2.1.1. Phân loại resort 

 

 

 

 

. 
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2.1.2. Tiện ích, dịch vụ của resort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. Khu vực chức năng chính của resort 

 

 

 

 

 

 

2.1.4. Xu hướng phát triển kiến trúc cảnh quan resort theo xu 

hướng đặc trưng địa phương 

Khai thác yếu tố đặc trưng địa phương  

Kiến trúc bản địa  

Kiến trúc mà văn hóa và môi trường.  

Yếu tố sinh thái địa phương. 

2.1.5. Các yếu tố cấu thành không gian kiến trúc cảnh quan 

1) Nhóm giá trị cấu thành không gian kiến trúc cảnh quan 

Giá trị không gian vật thể, giá trị hoạt động, nhóm ý nghĩa. 

2) Đặc tính của yếu tố thuộc cảnh quan 

Trạng thái đơn lẻ , trạng thái tổ hợp  

2.1.6. Các nguyên tắc bố cục cảnh quan 
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 Xác định kích thước không gian Dựa trên kinh nghiệm Nhật 

Bản, một module đơn vị là 21 – 24m, kích thước không gian tối 

đa là đến 10 đơn vị . 

 Thành phần tạo không gian và một số thủ pháp xử lý  

Nền, tường, trần. 

 Tính chất không gian cảnh quan  

Không gian đóng,  mở, nửa đóng nửa mở. 

 Một số quy luật bố cục 

Bố cục cân xứng, bố cục tự do, trục và trung tâm bố cục chính 

phụ, tỷ lệ, tương phản, tương tự, đồng nhất, sáng tối, màu sắc. 

2.1.7. Những vấn đề cơ bản về cảm thụ thị giác và vai trò của nó 

trong tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan resort 

Trong 05 giác quan vật lý của con người, cảm thụ thị giác chiếm  

Khả năng nhận thức, tính liên kết thị giác - Lực thị giác, trường 

nhìn 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Ngưỡng nhìn xa, khả năng phân biệt của mắt 
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o Xác định khung cảnh thông qua cảm nhận thị giác: 

Cận cảnh, trung cảnh, viễn cảnh. 

o Thời gian cảm thụ:  

 

 

 

2.1.8. Chất lượng không gian 

Tính kết nối  

Tính thân thiện của con người 

Tính đa dạng các hoạt động 

Tính tiện nghi và thẩm mỹ 

2.1.9. Phương pháp chuyển tải giá trị đặc trưng vào không gian 

kiến trúc cảnh quan 

Khuynh hướng sao chép, mô phỏng; khuynh hướng giản lược 

hóa, cách điệu và khuynh hướng tiếp biến. 

Gìn giữ và kết nối các điểm di tích lịch sử, chỉnh trang cảnh 

quan bằng cách tôn trọng các đóng góp tích cực của thời gian, phát 

huy giá trị của khung cảnh và nâng cao chất lượng cảnh quan. 

2.2. Cơ sở pháp lý cho việc thiết kế kiến trúc cảnh quan resort 

tại thành phố Châu Đốc 

2.2.1. Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành 

phố Châu Đốc đên năm 2025, định hướng đến 2030 

2.2.2. Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Châu Đốc, tỉnh 

An Giang đến năm 2025 

2.2.3. Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du 

lịch quốc gia Núi Sam, tỉnh An Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến 

2030 

2.2.4. Cơ sở pháp lý Việt Nam về bảo tồn di sản văn hóa 

2.2.5. QCVN 02:2009/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – Số liệu 

điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng 

Quãng đường nhìn rõ vật thể 

Tốc độ chuyển động 
T cảm thụ = 
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2.2.6. TCVN 9506:2012: Cơ sở lưu trú du lịch và các dịch vụ liên 

quan – Thuật ngữ và định nghĩa. 

2.2.7. TCVN 4391:2015: Khách sạn – Xếp hạng 

2.3. Kinh nghiệm phát triển kiến trúc cảnh quan 

resort có yếu tố đặc trưng trong thực tế 

2.3.1. The Ritz – Carlton, Bali, Indonesia 

2.3.2. Resort Bốn Mùa, Ubud, Bali, Indonesia 

2.3.3. Resort Amandari, Ubud, Bali, Indonesia 

2.3.4. Hilton, Moorea Lagoon Resort & Spa, Moorea, Polynesia, 

Pháp 
2.4. Phương pháp xác định đặc trưng cảnh quan thành phố 
Châu Đốc 

2.4.1. Phương pháp xác định đặc trưng cảnh quan chiều không 

gian vật chất thành phố Châu Đốc 

o Bước 01: Thu thập các dữ liệu về không gian vật chất bằng 

phương pháp thu thập thông tin thứ cấp. 

o Bước 02: Sau khi tổng hợp được nguồn tư liệu thứ cấp, điều 

tra xã hội học để có được nguồn dữ liệu sơ cấp. 

2.4.2. Phương pháp xác định đặc trưng chiều không gian cảnh 

quan hoạt động thành phố Châu Đốc 

o Bước 01: thu thập thông tin thứ cấp theo hệ thống phân loại 

các yếu tố cấu thành không gian hoạt động: hoạt động đời sống 

và hoạt động văn hóa, xã hội. 

o Bước 02: Sau khi có được nguồn dữ liệu thứ cấp, điều tra xã 

hội học với các đối tượng tham gia hoạt động ngay tại thành 

phố Châu Đốc. 

2.4.3. Phương pháp xác định đặc trưng cảnh quan chiều không 

gian ý nghĩa thành phố Châu Đốc 

o Bước 01: Giả định một số cảm nhận dựa trên các kết quả khảo 

sát tương tự. 

o Bước 02: Dựa trên những kết quả giả định đó, thực hiện khảo 

sát để tìm ra câu trả lời. 
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2.4.4. Phương pháp xây dựng bảng hỏi 

Bảng hỏi dành cho 03 nhóm đối tượng tham gia HĐ: cộng đồng 

dân cư tại địa phương, quản lý tại  và khách đến thành phố. 

Sử dụng phương pháp khảo sát, phân tích dựa trên 05 bậc đánh 

giá (Godankai Hyoka)  và câu hỏi khằng định. 

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Mục đích chung của luận văn 

 Xác định các yếu tố đặc trưng Châu Đốc có thể vận dụng vào 

trong tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan resort.  

 Đề xuất nguyên tắc tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan 

resort có mang đặc trưng Châu Đốc.  

 Đề xuất giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan 

resort đặc trưng Châu Đốc.  

3.2. Xác lập hướng nghiên cứu và phương pháp giải quyết vấn 

đề của luận văn 

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

 

 

 

3.3. Giá trị đặc trưng không gian kiến trúc cảnh quan thành 

phố Châu Đốc 

3.3.1. Kết quả khảo sát đặc trưng kiến trúc cảnh quan thành phố 

Châu Đốc với nhóm giá trị là không gian vật chất 

 Vật chất tự nhiên: Núi Sam, khí hậu nóng ẩm và con cá . 

 Nhóm vật chất nhân tạo: Kiến trúc tôn giáo và các sản phẩm  

làm từ mắm và chợ. 

3.3.2. Kết quả khảo sát đặc trưng kiến trúc cảnh quan thành phố 

Châu Đốc với nhóm giá trị là hoạt động 

Nhóm hoạt động được xác định là có giá trị đặc trưng cao nhất 

chính là hoạt động nông nghiệp, buôn bán và các hoạt động lễ hội. 

KHÔNG 

GIAN KTCQ 
CHÂU ĐỐC 

CHỦ THỂ 

CẢM THỤ 

ĐẶC TRƯNG 

KG KTCQ 

CHÂU ĐỐC 
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3.3.3. Kết quả khảo sát về giá trị ý nghĩa nơi chốn của những yếu 

tố đặc trưng đối với các nhóm chủ thể cảm nhận 

 Phần lớn chủ thể tham gia khảo sát đều cảm thấy gắn bó và hài 

lòng với những gì mà thành phố đang có. 

 Các giá trị lịch sử, cảm giác thân quen và văn hóa cộng đồng là 

những yếu tố ảnh hưởng tích cực đến cảm nhận của con người nơi đây. 

3.3.4. Đánh giá giá trị đặc trưng kiến trúc cảnh quan thành phố 

Châu Đốc và những giá trị định tính cần được bàn luận 

 Kết quả khảo sát & tiêu chí đặc trưng đã lựa chọn 

“Núi Sam trở thành trung tâm du lịch đặc sắc về văn hóa tâm linh của 

cả nước” . 

 Con người thân thiện & dễ dung nạp 

- Sự ân cần với khách du lịch, với người vùng khác đến đây sinh 

sống và làm việc. 

- Công trình kiến trúc dễ dung nạp với các hình thức khácvà 

cùng tồn tại trong một thể tổng hòa chung. 

 Ý nghĩa nơi chốn của giá trị cảm thụ trong việc chuyển tải vào 

trong không gian kiến trúc cảnh quan resort 

Tất cả đều rất hài lòng với mảnh đất này. 

 Một số ý kiến cần lưu tâm 

Người dân biết ơn “cây lúa” và “con cá” đã có một thời giúp 

thành phố phát triển và đi lên. Hình ảnh cây thốt nốt và các sản phẩm 

từ cây thốt nốt, cây Chuông vàng cũng được địa phương ưa chuộng 

3.4. Khai thác yếu tố đặc trưng địa phương vào thiết kế kiến 

trúc cảnh quan resort tại thành phố Châu Đốc 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

3.4.1. Đặc trưng của thành phố Châu Đốc 

 Yếu tố vật thể: núi, hệ thống sông rạch, khí hậu nóng ẩm, cây 

xanh, con cá. Công trình tôn giáo, sản phẩm mắm. 

 Yếu tố hoạt động: trồng lúa, buôn bán, lễ hội, cuộc sống sông 

nước, tín ngưỡng. 

 Yếu tố ý nghĩa: sự gắn bó, sự hài lòng và lòng biết ơn với 

thành phố Châu Đốc.  

3.4.2. Phương pháp khai thác yếu tố đặc trưng thành phố Châu 

Đốc vào trong thiết kế kiến trúc cảnh quan resort 

- Tôn trọng và bảo vệ, Thích ứng và hòa nhập, chuyển tải tinh 

thần 

3.4.3. Yếu tố cấu thành không gian kiến trúc cảnh quan resort tại 

thành phố Châu Đốc 

 Nhóm yếu tố vật chất: vật chất tự nhiên, vật chất nhân tạo. 

 Nhóm yếu tố hoạt động: HĐ tĩnh và HĐ tương tác. 

 Nhóm yếu tố ý nghĩa 

3.4.4. Chất lượng không gian kiến trúc cảnh quan resort tại 

thành phố Châu Đốc 

Chất lượng không gian kiến trúc cảnh quan resort cần phải thỏa 

mãn được 04 đặc điểm cơ bản: tính kết nối, tính tiện nghi và thẩm 

mỹ, tính hoạt động hấp dẫn & đa dạng và con người thân thiện.  

3.4.5. Khung cảnh cảm thụ 

 Tạo trục cảnh quan hướng tầm nhìn  đến Núi Sam, kênh Vĩnh 

Tế, hệ thống kênh rạch của thành phố và hình ảnh chia cắt đồng ruộng. 

 Bố trí các cây dọc theo trục cảnh quan dẫn hướng nhìn đến đặc 

điểm tự nhiên đặc biệt đó. 

 Kiến trúc, cây xanh trong không gian resort phải được thiết kế 

dạng tầng bậc. Công trình thấp tầng và bố trí so le nhau để không hạn 

chế tầm nhìn của khách du lịch 
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3.5. Khai thác yếu tố đặc trưng trong việc thiết kế kiến trúc 

cảnh quan resort tại thành phố Châu Đốc (bảng 7) 

3.5.1. Khai thác yếu tố đặc trưng trong việc phân khu chức năng 

resort 

Với thủ pháp chuyển tải giá trị đặc trưng, vị trí Núi Sam trong 

phân khu chức năng resort tại Châu Đốc chính là vườn trung tâm.  

3.5.2. Khai thác yếu tố đặc trưng trong công tác quy hoạch khu 

vực phát triển các dự án resort 

Luận văn dùng phương pháp chồng lấp giữa đề xuất với đồ án 

điều chỉnh quy hoạch chung và lựa chọn những khu vực phát triển dự 

án đáp ứng 02 tiêu chí là kết nối tầm nhìn với xa trung tâm. 

3.5.3. Khai thác yếu tố đặc trưng trong việc xác định quy mô dự 

án resort 

Diện tích từ 5 – 10Ha, chiều ngắn của lô đất tối thiểu là 140m. 

Mật độ xây dựng khu resort tại Châu Đốc tối đa là 35%. 

Resort tại thành phố Châu Đốc chiều cao tối đa là 04 tầng, khu 

ngủ nên dừng lại ở số tầng cao là 02. 

3.5.4. Khai thác yếu tố đặc trưng vào tổ chức không gian kiến 

trúc cảnh quan resort tại thành phố Châu Đốc 

1) Khai thác yếu tố đặc trưng vào không gian vật chất 

 Khai thác yếu tố địa hình: Núi Sam cần phải được tôn trọng 

và bảo vệ. 

 Khai thác và thích ứng với điều kiện khí hậu: 

o Sử dụng một số loại cây trồng có khả năng hút ẩm tốt, có tán lá 

rộng, tổ chức cụm – khóm cây để điều khiển gió. 

o Bố cục công trình dạng phân tán, thiết kế diềm mái, mái đón 

để tạo bóng mát, sử dụng một số vật liệu hiện đại. 

o Công trình nên ưu tiên hướng Nam hoặc chếch Nam. 

o Mái đua rộng; và có giải pháp tiêu nước, giữ nước…  
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 Khai thác yếu tố cây xanh 

Cần phải tôn trọng và bảo vệ thảm thực vật tự nhiên. Chuyển tải 

tinh thần cây thốt nốt và cây chuông vàng vào KG cảnh quan resort. 

 Khai thác yếu tố mặt nước 

Duy trì, tôn trọng và bảo vệ các giá trị vốn có của hệ thống kênh 

rạch, đồng thời phát triển thành KG  cảnh quan có giá trị. 

 Khai thác yếu tố bầu trời 

Khai thác hình ảnh bầu trời, kết hợp với các yếu tố phông nền 

khác nhằm chuyển tải một hình ảnh giá trị đặc trưng Châu Đốc. 

 Khai thác yếu tố động vật 

Giống loài đặc trưng cho thành phố phải nói đến loài cá. 

 “Con cá” có thể kết hợp với các yếu tố đặc trưng khác để tạo nên 

không gian chung mang đậm tinh thần thành phố Châu Đốc. 

 Khai thác yếu tố kiến trúc 

Khai thác một số chi tiết của kiến trúc đình chùa như dáng mái, 

tầng mái vào khối công cộng resort. 

Thủ pháp vận dụng trong luận văn là sao chép nguyên mẫu, hoặc 

một phần kiểu mái, dáng mái; vận dụng tỉ lệ nhà vào các khối ngủ. 

Chữ Vạn, Công, Thọ, Hỉ hoặc cách điệu và kết hợp chúng với 

nhau. Có thể vận dụng hình cá, lá cây, trái cây đặc trưng để trang trí… 

Rơm rạ được sử dụng làm vật liệu bao che mái, đá và gỗ là những 

vật liệu chủ đạo bao che mặt ngoài. 

 Khai thác yếu tố đặc trưng vào vật dụng không gian trong 

cảnh quan resort  

Yếu tố đặc trưng có thể áp dụng để khai thác có thể là hình ảnh 

con cá, cây lúa, đồng quê, sông nước, tinh thần, tôn giáo… 

2) Khai thác yếu tố đặc trưng vào không gian hoạt động trong 

kiến trúc cảnh quan resort 

Khai khác giá trị thông qua 02 chủ đề chính: chuyển tải HĐ buôn 

bán và HĐ lễ hội, tín ngưỡng vào KG hoạt động chung của  resort. 

3.5.5. Một số vấn đề mà luận văn chưa giải quyết 
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 Cảm nhận của khách du lịch về resort tại thành phố Châu Đốc 

 Mối quan hệ giữa khai thác yếu tố đặc trưng với các tiêu chuẩn 

khác trong thiết kế resort 

 Yếu tố đặc trưng với quan niệm về tôn giáo, phong thủy 

 Khai thác yếu tố đặc trưng và mối tương quan với sự pha trộn 

văn hóa trong không gian kiến trúc cảnh quan resort 

 Công suất hoạt động của resort tại thành phố Châu Đốc 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

I. Kết luận 

 Xác định đặc trưng KTCQ thành phố Châu Đốc chính là việc 

tìm hiểu, nghiên cứu các yếu tố điển hình và nổi trội thể hiện qua 

không gian vật chất, hoạt động của cư dân địa phương và du khách. 

 Khai thác yếu tố đặc trưng trong thiết kế KTCQ resort tại Châu 

Đốc thực chất là kế thừa và vận dụng những giá trị đặc biệt của các 

chiều không gian của thành phố vào tổ chức không gian KTCQ resort.  

 Hệ thống tiêu chí xác định chất lượng không gian, khung cảnh 

cảm thụ là 02 yêu cầu quan trọng để đánh giá sự thành công của việc 

khai thác các giá trị đặc trưng trong việc tổ chức KTCQ thành phố.  

 Khai thác giá trị đặc trưng bao gồm những giá trị vật chất mà 

con người dễ dàng cảm nhận thông qua yếu tố vật lý, mà còn có những 

giá trị tinh thần mà con người cảm nhận.  

II. Kiến nghị 

 Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan resort gắn liền với 

định hướng chung và các vấn đề liên quan đến giá trị đặc trưng của đô 

thị.  

 Khai thác yếu tố đặc trưng trong việc tổ chức không gian kiến 

trúc cảnh quan resort không được xa rời nhu cầu của con người, cụ thể 

là nhu cầu của khách du lịch.  

 Cần có nghiên cứu sâu và rộng hơn về vấn đề cảm thụ không 

gian kiến trúc cảnh quan resort, để làm cơ sở cho công tác quản lý và 

thiết kế, khai thác đặc trưng địa phương. 


