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PHẦN 1- PHẦN MỞ ĐẦU 

0.1 Lý do lựa chọn đề tài: 

Cần Thơ với lịch sử hình thành gần 300 năm, vốn đƣợc xem là 

thành phố lớn, trung tâm của Đồng bằng sông Cửu Long. Đây từ 

lâu đã là nơi hội tụ, giao thoa nhiều nét văn hoá đa dạng từ các dân 

tộc cùng chung sống. Trong quá trình hội nhập, Cần Thơ vẫn đang 

luôn cố gắng chuyển mình phát triển nhiều mặt. Tuy nhiên riêng 

về các vấn đề bảo tồn kiến trúc cũng nhƣ tìm hiểu và nghiên cứu 

các giá trị kiến trúc hiện hữu chƣa đƣợc áp dụng nhiều vào thực tế, 

làm nên các khu phố hỗn tạp và dần mất đi những bản sắc của 

vùng đô thị sông nƣớc trƣớc đây.  

Đặc biệt tại khu vực bến Ninh Kiều- trung tâm văn hoá- du lịch 

nổi tiếng của Cần Thơ, đang rất cần những nhận dạng cần thiết đề 

hình thành nên khu vực đặc trƣng tiêu biểu, có ý nghĩa to lớn về 

mặt xã hội và thúc đẩy du lịch thành phố. 

Vậy đâu là đặc trƣng của kiến trúc Cần Thơ, thành phần nào 

cần gìn giữ, thành phần nào cần thay đổi hay xoá bỏ trong quá 

trình phát triển của thành phố? Để đánh giá đƣợc, ta cần xem xét 

các giá trị đó thể hiện trên cả hai mặt vật thể và phi vật thể. Nếu 

muốn nhận xét, nhận biết văn hoá, ta buộc phải nhìn nhận hai mặt 

này song song, gắn liền và có tác động mạnh mẽ lẫn nhau. Trong 

đó đối với một đô thị, kiến trúc đại diện cho giá trị vật thể và giá 

trị phi vật thể là môi trƣờng, khung cảnh gắn liền với nó. Và để 

tìm hiểu đầy đủ hai giá trị ấy thì phƣơng pháp phân tích về hình 

thái đô thị của khu vực là phù hợp nhất và cũng chính là hƣớng 

nghiên cứu của luận văn này.  

0.2 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu:  

– Đối tượng nghiên cứu:  
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Kiến trúc hiện hữu trong khu vực, đặc biệt là các tổ hợp công 

trình mang giá trị kiến trúc cao nhƣ công trình mang giá trị lịch sử, 

công trình văn hóa- tôn giáo... và cảnh quan kiến trúc đô thị, đồng 

thời là các hoạt động con ngƣời gắn liền với nó. 

– Phạm vi nghiên cứu:  

Không gian: trục đƣờng Hai Bà Trƣng- bến Ninh Kiều và các 

khu vực lân cận có liên quan. Thời gian từ thế kỉ XIX- thời gian 

hình thành nên bến Ninh Kiều đến nay và định hƣớng đến năm 

2030. 

– Tổng quan về lựa chọn đối tượng nghiên cứu 

Các công trình đƣợc dự kiến khảo sát đƣợc lựa chọn dựa trên 

các tiêu chuẩn: 

 Các công trình thuộc khu vực nghiên cứu với các thể loại 

kiến trúc đa dạng.  

 Công trình có giá trị lịch sử, giá trị thẩm mỹ, giá trị sử dụng, 

chức năng, vật liệu, ... 

 Công trình có kiến trúc đặc biệt, mang ý nghĩa quan trọng 

hay có tác động đến các công trình xung quanh. 

Các công trình dự kiến khảo sát và nghiên cứu gồm có:  

 Các điểm công trình kiến trúc đặc biệt có giá trị đã đƣợc công 

nhận và có giá trị nhƣng chƣa đƣợc xếp hạng. 

 Các tuyến, dãy các công trình liên kế nhau- chủ yếu là các 

dãy phố có lịch sử hình thành lâu đời 

 Các cụm công trình  

 Ngoài ra, để có cái nhìn khái quát nhất, luận văn cũng sẽ 

nghiên cứu các không gian công cộng , cảnh quan xung quanh các 

công trình nghiên cứu.  
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0.3 Mục đích và mục tiêu nghiên cứu:  

Mục đích nghiên cứu: 

Xác định và nhận diện các giá trị hình thái kiến trúc đặc trƣng 

khu vực nghiên cứu và đƣa ra những giải pháp bảo tồn, nâng cao 

các giá trị đó trong việc phát triển chung của thành phố. 

Mục tiêu nghiên cứu: 

– Nhận diện các giá trị về hình thức kiến trúc đặc trƣng đô thị 

của khu vực nghiên cứu- các giá trị về mặt vật chất hiện hữu, đồng 

thời là các giá trị về hình thái hoạt động đô thị của khu vực này- 

các giá trị không gian hoạt động, sinh hoạt, các giá trị tinh thần, 

phi vật thể. 

– Phân tích các giá trị kiến trúc và không gian đó trong quá 

trình lịch sử của nó, nhất là tại thời điểm hiện tại đang sử dụng. Từ 

đó tìm ra những hình thái kiến trúc đặc trƣng của khu vực nghiên 

cứu. 

– Đề xuất giải pháp nhằm duy trì và truyền tải các giá trị đã 

nghiên cứu vào không gian kiến trúc của đô thị hiện nay, và đặc 

biệt là trong quá trình xây dựng mới. 

0.4 Nội dung nghiên cứu 

Luận văn sẽ tập trung nghiên cứu và giới thiệu nội dung theo 

các bƣớc nhƣ sau: 

 Tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển kiến trúc về mặt 

hình thức- quy mô và cả về tính chất của thành phố Cần Thơ. 

 Khảo sát, phân tích và đánh giá hiện trạng các công trình kiến 

trúc, không gian, môi trƣờng kiến trúc trong khu vực nghiên cứu. 

 Tổng hợp và đúc kết các cơ sở khoa học về phƣơng thức bảo 

tồn các di tích, di sản kiến trúc. 
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 Tổng hợp và đúc kết các cơ sở khoa học về  phƣơng thức 

phát huy và thích ứng các giá trị di sản kiến trúc trong quá trình 

phát triển, hiện đại hoá đô thị. 

 Xác định, nhận diện, phân tích các giá trị của các công trình 

kiến trúc tiêu biểu, đồng thời phân tích sự ảnh hƣởng của các công 

trình đó đến các hoạt động sinh hoạt xung quanh và ngƣợc lại. 

 Định hƣớng duy trì, giữ gìn, phát huy các giá trị hình thái 

kiến trúc đã nghiên cứu vào bối cảnh khu vực nghiên cứu. 

0.5 Phƣơng pháp nghiên cứu: 

– Phƣơng pháp lịch sử cấu trúc.  

– Phƣơng pháp điền dã, vẽ ghi. 

– Phƣơng pháp nghiên cứu tài liệu, thu thập, hệ thống và xử lý 

thông tin. 

– Phƣơng pháp thống kê, phân loại, so sánh. 

– Phƣơng pháp phân tích – tổng hợp. 

0.6 Tổng quan về những nghiên cứu liên quan đến đề tài 

Cuốn sách “Cần Thơ xưa”, nằm trong bộ sách “Các tỉnh thành 

năm xưa” của tác giả Huỳnh Minh 

Các tài liệu từ các tồ chức Nhà nƣớc nhƣ Thƣ viện Thành phố 

Cần Thơ với “Cần thơ- Phố cũ nét xưa”, hay Hội Khoa học lịch 

sử Việt Nam với cuốn “Lược sử vùng đất Nam bộ Việt Nam” 

Luận án Tiến sĩ của Phạm Phú Cƣờng, với đề tài “Duy trì và 

chuyển tải các giá trị kiến trúc đô thị đặc trưng trong bối cảnh 

phát triển mở rộng khu vực trung tâm hiện hữu thành phố Hồ Chí 

Minh” 
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Luận văn thạc sĩ “Nhận diện các giá trị không gian ở và sinh 

hoạt của cộng đồng người Hoa tại quận 5- TP Hồ Chí Minh” của 

tác giả Huỳnh Minh Thuận.  

Luận văn thạc sĩ khác của tác giả Châu Minh Khải, “Tổ chức và 

quản lý Không gian Kiến trúc cảnh quan phố đi bộ bến Ninh Kiều 

TP. Cần Thơ” 

Cuốn sách “Văn hoá kiến trúc” của Hoàng Đạo Kính  

“Bàn về vấn đề dân tộc và hiện đại trong kiến trúc Việt Nam” 

của nhiều tác giả nhƣ Đặng Thái Hoàng, Nguyễn Đức Thiềm, 

Nguyễn Bá Đang... 

 

PHẦN 2- PHẦN NỘI DUNG 

CHƢƠNG I - TỔNG QUAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ 

NGHIÊN CỨU 

Lời mở đầu chương I 

Trong chƣơng này sẽ giới thiệu và định nghĩa nhằm thống nhất 

các thuât ngữ chính cơ bản sẽ đƣợc sử dụng trong luận văn này. 

Đồng thời giới thiệu sơ bộ về hiện trạng khu vực nghiên cứu về 

các mặt: kiến trúc, tạp quán sinh hoạt ngƣời dân, văn hoá “trên 

bến dƣới thuyền”...  

1.1 Khái niệm, thuật ngữ khoa học về các vấn đề cơ bản 

liên quan đến đề tài nghiên cứu 

1.1.1 Khái niệm về kiến trúc đô thị đặc trƣng 

1.1.1.1  Khái niệm cơ bản về kiến trúc đô thị 

Trong luận văn này, kiến trúc đô thị đƣợc hiểu là các kiến trúc 

công trình với các quy mô khác nhau, từ to đến nhỏ, mang nhiều 
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chức năng, do con ngƣời xây dựng nên, đƣợc hình thành và phát 

triển qua các quá trình biến đổi của xã hội trong tiến trình lịch sử. 

Các công trình này có thể đƣợc nhìn nhận theo từng công trình cụ 

thể theo từng mảng, tuyến, cụm.. Đồng thời luận văn cũng sẽ có 

tìm hiểu qua các giá trị cảnh quan, không gian xung quanh các 

kiến trúc này. 

1.1.1.2  Khái niệm hình thái kiến trúc của đô thị 

Từ “hình thức” là một danh từ thể hiện những gì làm thành mặt 

bề ngoài của sự vật, có thể quan sát đƣợc của sự vật. Khái niệm 

“hình thái” đƣợc giải thích nhƣ là những giá trị nội dung bên 

trong đƣợc hình thức thể hiện ra ngoài. Ở đây ta tìm hiểu hình thái 

kiến trúc bằng việc nghiên cứu quá trình biến đổi các công trình 

trong một phạm vi địa lý nhất định qua quá trình lịch sử hình 

thành và phát triển theo lịch sử của nó.  

1.1.1.3  Nhận dạng nơi chốn và kiến tạo nơi chốn 

Khái niệm “nơi chốn”, trong lý luận kiến trúc, thể hiện mối liên 

hệ hữu cơ giữa con ngƣời với công trình kiến trúc và môi trƣờng 

xung quanh. Kiến tạo nơi chốn là một quá trình nghiên cứu và đƣa 

các giá trị đặc trƣng riêng của từng khu vực vào công tác thiết kế 

và quy hoạch đô thị. Các khái niệm giúp nhận dạng nơi chốn: sự 

bám rễ - Rootedness, sinh khí – Vitality, tính đa dạng-Variety, 

tính đàn hồi - Resilience, tính rõ ràng - Legibility 

1.1.2 Khái niệm bảo tồn di tích- bảo tồn di sản đô thị 

1.1.2.1 Khái niệm cơ bản về bảo tồn di tích 

Bảo tồn di tích là gìn giữ, bảo trì, bảo quản một công trình, di 

tích kiến trúc trong thời gian lâu dài, không làm biến đổi những 

đặc điểm thể hiện nên giá trị lịch sử và văn hoá của nó.  



7 

 

  

  

1.1.2.2 Khái niệm cơ bản về bảo tồn di sản đô thị 

Bảo tồn di sản đô thị về bản chất là xác lập phƣơng thức dung 

hoà mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển. Di sản đô thị thƣờng 

là những cấu trúc sống động với sự tích tụ đầy đủ nhịp điệu sinh 

hoạt và phát triển của nó trong quá khứ và cả hiện tại, nên phƣơng 

thức bảo tồn di sản đô thị phức tạp và đa dạng hơn so với bảo tồn 

di tích.  

1.1.3 Thuật ngữ bảo tồn “duy trì” và “thích ứng” 

Phát triển tiếp nối đƣợc hiểu là phát triển các đô thị lịch sử 

bằng cách nhận thức đô thị là những sản phẩm vật chất, với sự nối 

tiếp của nhiều thế hệ cƣ dân và nhiều giai đoạn lịch sử, tạo nên 

một thực thể kết nối quá khứ với hiện tại.  

Chuyển tải là kế thừa và phát huy các giá trị kiến trúc đô thị 

đặc trƣng, đƣợc thực hiện qua các giải pháp cải tạo thích ứng, 

chỉnh trang đối với các khu vực cảnh quan kiến trúc đô thị. 

1.2 Lịch sử địa phƣơng và vai trò- ý nghĩa lối sống “trên 

bến dƣới thuyền” tại thành phố Cần Thơ 

1.2.1 Tiến trình lịch sử phát triển của cƣ dân và văn hóa 

sông nƣớc Tây Nam bộ  

1.2.1.1 Đô thị Cần Thơ dưới triều Nguyễn. 

1.2.1.2 Đô thị Cần Thơ thời kỳ đế quốc Mỹ xâm lược từ năm 

1954-1975:  

1.2.1.3 Đô thị Cần Thơ từ năm 1975 đến nay:  

1.2.2 Sơ lƣợc quá trình hình thành và phát triển khu bến 

Ninh Kiều:  

Bờ sông Cần Thơ khi xƣa là vùng đầm lầy nhƣng vẫn thƣờng 

dập dìu khách lãng du. Đến tháng 6 năm 1867 thực dân Pháp vào 
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Cần Thơ, tại đây đã có  đƣờng Lê Lợi, hẹp, chạy dọc bờ sông, đặt 

lại tên “Le quai de Commerce”, nhân dân gọi là bến Hàng Dƣơng 

hay là bến Lê Lợi. Năm 1954, tên Quai de Commerce đổi lại là 

bến Lê Lợi. Ngày 4 tháng 8 năm 1958 khánh thành và đặt tên công 

viên là Ninh Kiều. 

1.2.3 Vai trò sông nƣớc đối với đời sống văn hóa Cần Thơ:  

1.2.4 Đặc trƣng đời sồng văn hóa – xã hội: 

– Phong tục, tập quán lối sống 

– Việc chọn đất xây nhà 

– Tập quán sinh hoạt ngƣời dân 

1.3 Khảo sát hiện trạng không gian kiến trúc bến Ninh Kiều- 

trục đƣờng Hai Bà Trƣng- Cần Thơ 

1.3.1 Vị trí địa lý và đặc điểm dân cƣ 

Cần Thơ là thành phố lớn thứ 4 cả nƣớc, đồng thời là một đô 

thị loại 1, thành phố trực thuộc Trung ƣơng, nằm bên hữu ngạn 

của sông Hậu, thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long.  

Khu vực nghiên cứu là trục đƣờng Hai Bà Trƣng - bến Ninh 

Kiều và các khu vực lân cận có liên quan.  

- Phía Bắc giáp với rạch Cái Khế, nhìn ra Cái Khế. 

- Phía Đông giáp với sông Cần Thơ, nhìn ra khu Xóm Chài, 

Nam Cần Thơ 

- Phía Tây giới hạn bởi các đƣờng: Bà Triệu, Lý Thƣờng Kiệt, 

Phan Đình Phùng. 

- Phía Nam giới hạn bởi đƣờng Ngô Đức Kế. 

1.3.2 Tổng quan đặc điểm kiến trúc chung Cần Thơ  

Trong giai đoạn đô thị hóa mạnh mẽ hiện nay xuất hiện xung 

đột giữa nhu cầu xây mới với việc bảo tồn di sản kiến trúc có giá 
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trị về văn hóa, lịch sử... Một trong những nguyên nhân là do công 

tác phát triển đô thị ở Cần Thơ thiếu phần nghiên cứu về hình thái 

đô thị, thiếu các nghiên cứu, đánh giá, thống kê về các công trình 

kiến trúc cũ và cổ. 

1.3.3 Đặc điểm kiến trúc- nghệ thuật: 

1.3.3.1 Kiến trúc truyền thống Nam bộ-Việt Nam : 

1.3.3.2 Kiến trúc truyền thống người Hoa 

1.3.3.3 Kiến trúc truyền thống người Kh’mer: 

1.3.3.4 Kiến trúc Indochine thời thuộc địa Pháp 

1.3.4  Các công trình kiến trúc tiêu biểu trong khu vực 

nghiên cứu:  

1.3.4.1 Nhà ở dân dụng 

Phong cách kiến trúc cũng đa dạng và có nhiều biến đổi theo 

từng thời kì..  

1.3.4.2 Công trình công cộng 

- Nhà lồng Chợ cổ Cần Thơ 

- Bến Ninh Kiều và cầu Đi Bộ 

- Các công trình khác 

1.3.4.3 Công trình tôn giáo tín ngưỡng 

- công trình Chùa Ông (Cần Thơ  

1.3.5 Không gian cảnh quan và các hoạt động cộng đồng 

Khu vực bến Ninh Kiều từ xƣa vốn là trung tâm buôn bán nổi 

tiếng sầm uất nhất nhì vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Ngày nay 

khu vực này tuy không còn thuần tuý chỉ là một khu chợ nhƣng 

vẫn giữ đƣợc danh tiếng của mình, phát sinh nên nhiều các hoạt 

động sinh hoạt văn hoá đa dạng khác nhau, đặc biệt là các hoạt 

động về du lịch.  
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Kết luận chương I 

Đầu tiên ta đã tìm hiểu qua và thống nhất các khái niệm, định 

nghĩa có liên quan đến nội dung nghiên cứu toàn luận văn. Ngoài 

ra, qua việc tìm hiểu sơ bộ về quá trình lịch sử hình thành và phát 

triển của tỉnh Phong Dinh trƣớc đây, nay là thành phố Cần Thơ, ta 

nhìn lại những giá trị văn hoá và kiến trúc khu vực. Những tìm 

hiểu này là những tiền đề “cần” và “có” để thấy đƣợc tầm quan 

trong của đề tài cũng nhƣ cơ sỡ cơ bản nhất cho các nghiên cứu 

khoa học ở phần chƣơng sau. 

 

CHƢƠNG II - CƠ SỞ KHOA HỌC 

Lời mở đầu chương II 

Để nhận diện các giá trị hình thái kiến trúc của khu vực, ta cần 

hiểu rõ các yếu tố tác động đến nó. Đó có thể là từ các yếu tố nhƣ 

tự nhiên, kinh tế, xã hội, văn hoá... đến yếu tố quản lý, hành chính. 

Từ đó, xem xét và phân tích một số lý thuyết và bài học kinh 

nghiệm thực tế ở các khu vực bảo tồn, cả trong nƣớc và quốc tế, 

có quy mô gần giống với đối tƣợng nghiên cứu của luận văn này. 

Các nghiên cứu đó sẽ làm tiền đề để đƣa ra các phƣơng pháp nhận 

diện các giá trị từ hình thức kiến trúc và không gian sinh hoạt 

xung quanh trong phần chƣơng sau.  

2.1 Những yếu tố tự nhiên và xã hội tác động đến sự 

hình thành kiến trúc khu vực nghiên cứu 

2.1.1 Yếu tố khí hậu 

Cần Thơ nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, ít bão, 

quanh năm nóng ẩm, không có mùa lạnh.  
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2.1.2 Yếu tố địa hình 

Thành phố Cần Thơ nằm toàn bộ trên đất có nguồn gốc phù 

sa sông Mê Kông bồi đắp và đƣợc bồi lắng thƣờng xuyên qua 

nguồn nƣớc có phù sa của dòng sông Hậu. Địa hình nhìn chung 

tƣơng đối bằng phẳng. 

2.1.3 Yếu tố địa chất và vật liệu xây dựng 

Địa chất trong thành phố đƣợc hình thành chủ yếu qua quá 

trình bồi lắng trầm tích biển và phù sa của sông Cửu Long. Đất 

yếu,chủ yếu là bùn sét và bùn sét pha.  

2.1.4 Yếu tố kinh tế - xã hội 

Thành phố là trung tâm kinh tế của cả vùng Đồng bằng sông 

Cửu Long,trò là đầu mối thƣơng mại của vùng. Lĩnh vực thƣơng 

mại phát triển nhanh, đa dạng với nhiều loại hình và có tính chất 

chi phối, tác động các lĩnh vực khác phát triển.  

2.1.5 Yếu tố dân cƣ - văn hóa 

Tính đến tháng 10 năm 2017, dân số toàn Thành phố Cần Thơ 

đạt gần 1,450,000 ngƣời, mật độ dân số đạt 1008 ngƣời/km². 

Thành phố Cần Thơ là địa bàn cƣ trú của nhiều dân tộc khác 

nhau. Văn hoá Cần Thơ vừa mang những nét chung của khu 

vực Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời cũng mang nét đẹp văn 

hóa riêng của vùng đất Tây Đô. 

2.2 Cơ sở khoa học về duy trì và phát huy giá trị di 

sản kiến trúc 

2.2.1 Cơ sở khoa học về xây dựng hệ thống tiêu chí giá trị 

di sản kiến trúc :    Hai HIến chƣơng Athen (1931) và Venice 

(1964) 
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2.2.2 Cơ sở khoa học về bảo tồn di tích, di sản kiến trúc, 

văn hóa lịch sử bằng biện pháp bảo tồn 

2.2.3 Cơ sở khoa học về bảo tồn giá trị di sản kiến trúc 

trong bối cảnh phát triển đô thị bằng biện pháp cải tạo thích 

ứng và xây dựng mới 

2.2.4 Các phƣơng pháp bảo tồn- trùng tu 

– Phƣơng pháp bảo quản 

– Phƣơng pháp trùng tu từng phần  

– Phƣơng pháp trùng tu toàn bộ  

2.3 Kinh nghiệm về xây dựng và bảo tồn đặc trƣng kiến 

trúc đô thị trong và ngoài nƣớc 

2.3.1 Giữ gìn giá trị truyền thống tại Phố cổ Hội An, Việt 

Nam 

2.3.2 Thành phố Huế, bảo tồn thành phố vƣờn, thành phố 

phong cảnh 

2.3.3 Bảo tồn kết hợp du lịch tại thành phố Venice 

2.3.4 Khu Clarke Quay của Singapore- bảo tồn chỉnh trang và 

phát triển. 

2.4 Các cơ sở pháp lý có liên quan 

Có nhiều văn bản pháp lý từ Trung ƣơng đến Địa phƣơng và 

các công trình nghiên cứu cấp bộ cũng ảnh hƣởng và quan tâm 

đến việc quản lý bảo tồn đô thị cả nƣớc nói chung và Cần Thô nói 

riêng.  

Kết luận chƣơng II 

Với lịch sử phát triển lâu dài của mình, thành phố Cần Thơ 

mang kiến trúc đặc trƣng sông nƣớc và tính chất giao thoa giữa 
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các nền văn hoá dân tộc khác nhau. Tìm ra những đặc điểm này 

giúp ta thuận lợi hơn trong viện nhận định, phân loại và chọn 

phƣơng cách ứng xử của thích hợp với khu vực nghiên cứu. 

 

CHƢƠNG III - KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Lời mở đầu chương III 

Sau quá trình nghiên cứu các chƣơng trên, để dễ dàng cho việc 

tìm ra biện pháp ứng xử với các công trình kiến trúc trong khu vực 

nghiên cứu thì luận văn sẽ đề cập vào vấn đề theo từng cấp: 

 Công trình riêng lẽ  

 Các tuyến công trình trên một khu hoặc một đoạn phố 

 Các cụm công trình là một đoạn gồm nhiều tuyến công trình, 

bao gồm cả những hoạt động xã hội xung quanh nó 

Trong đó, chi tiết các bƣớc là: 

 Phân chia và nhận dạng các công trình riêng lẽ theo từng 

nhóm 

 Sử dụng nhóm nổi bật để xác định hƣớng cho các công trình 

lân cận- tạo thành tuyến (có thể dài ngắn khác nhau) 

 Phân chia khu vực nghiên cứu thành nhiều cụm với các tuyến 

và công trình nổi bật, tạo điểm nhấn cho từng cụm và có định 

hƣớng chung cho toàn cụm đó (ví dụ: phát triển hiện đại, bảo tồn 

phát triển, bảo tồn tôn tạo...) 
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3.1 Nhận dạng các đặc điểm về hình thái kiến trúc khu 

vực nghiên cứu và không gian hoạt động gắn liền 

3.1.1 Đặc điểm hình thức và các giá trị kiến trúc chung 

3.1.1.1 Hình thức kiến trúc và không gian kiến trúc khu vực 

nghiên cứu 

- Mật độ xây dựng 

- Cây xanh mặt nƣớc  

- Giao thông tiếp cận  

- Niên đại các công trình  

- Phong cách kiến trúc  

- Chức năng sử dụng  

- Tầng cao  

3.1.1.2 Các giá trị kiến trúc trong khu vực: 

Với một cái nhìn khái quát, giá trị kiến trúc trung tâm hiện hữu 

Cần Thơ đƣợc phản ánh qua bốn dấu ấn tiêu biểu: dấu ấn của mô 

hình kiến trúc dân gian đô thị, dấu ấn kiến trúc địa phƣơng, phong 

cách kiến trúc Phƣơng Tây, phong cách kiến trúc Hiện đại nhiệt 

đới hoá. 

3.1.1.3 Các giá trị nơi chốn 

- Sự bám rễ - Rootedness:  

- Sinh khí - Vitality:  

- Tính đa dạng-Variety:  

- Tính đàn hồi - Resilience:  

- Tính rõ ràng - Legibility:  
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3.1.2 Đặc điểm hình thái kiến trúc khu vực 

3.1.2.1 Các công trình nhà ở dân dụng 

3.1.2.2 Các công trình công cộng- thương mại 

3.1.2.3 Các công trình hành chính- tôn giáo 

3.1.2.4 Các công trình khác 

3.1.3 Phân nhóm theo đặc điểm hình thái kiến trúc các 

công trình tiêu biểu 

3.1.3.1 Phương pháp nhận diện và phân nhóm các giá trị hình 

thái 

Dực vào các tiêu chuẩn nhƣ giá trị lịch sử, giá trị thẩm mỹ 

kiến trúc, chức năng công trình, giá trị sử dụng và tuỳ vào vị 

trí trong tổng thể của công trình đó mà đƣa ra những ứng xử phù 

hợp.   

3.1.3.2 Phân nhóm chi tiết theo đặc điểm hình thái các công 

trình: 

 Nhóm 1- Các công trình đặc biệt có giá trị cao, cần bảo 

tồn 

Đảm bảo đƣợc các tiêu chuẩn nhƣ: là công trình đƣợc xây dựng 

từ trƣớc những năm 1960; có hình thức, chi tiết kiến trúc đặt trƣng 

cho thời gian đó hoặc mang đậm tính dân tộc, ít bị cải tạo; vẫn còn 

khả năng sử dụng hoặc tái sử dụng; nằm ở vị trí quan trong, ảnh 

hƣởng nhiều đến cảnh quan khu phố; chức năng có thể là dân 

dụng hoặc công cộng, ƣu tiên các công trình tôn giáo...   

 Nhóm 2- Các công trình có giá trị kiến trúc, cần đƣợc 

quan tâm 

Công trình chủ yếu xây dựng vào những năm sau 1960 trở về 

sau hoặc đƣợc xây dựng trƣớc đó nhƣng đã bị cải tạo làm mấy đi 
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hình ảnh nguyên bản. Đối với các công trình gần đây dù thời gian 

ngắn nhƣng cũng mang hình thức đặc trƣng nhất định cho một giai 

đoạn phát triển kiến trúc khu vực. Các công trình này vẫn còn 

chức năng sử dụng , đa dạng loại hình hoạt động. 

 Nhóm 3- Các công trình ít hoặc không có giá trị kiến trúc 

Với số lƣợng nhiều nhất khu vực nghiên cứu là các công trình 

thuộc nhóm 3, thời gian xây dựng gần đây nhƣng lại mang phong 

cách kiến trúc không rõ ràng, có nhiều biến thể, không có giá trị 

thẩm mỹ cho đô thị cao. Tuy nhiên đây lại thƣờng là công trình có 

giá trị sử dụng cao, chủ yếu theo dạng tự phát, đáp ứng chính xác 

cho nhu cầu của chủ đầu tƣ. 

3.1.4 Nhận diện một số giá trị không gian hoạt động của 

các nhóm công trình 

Những yếu tố văn hóa dân tộc kể cả vật thể và phi vật thể cần 

đƣợc tôn trọng và phải tìm mọi cách thể hiện một cách đầy đủ có 

chất lƣợng ngay trong từng đƣờng phố, khu phố. Kết hợp “trên 

bến dƣới thuyền” – cấu trúc này đƣợc hình thành bởi các tuyến 

đƣờng ven kênh và các tuyến đƣờng chia cắt kênh rạch. Vài năm 

gần đây, với sự xuất hiện của cầu đi bộ Ninh kiều và khu chợ đêm 

thúc đầy các hoạt động thƣơng mại khu vực mà các hoạt động thƣ 

giản, văn hoá giải trí, du lịch đƣợc tập trung và rầm rộ hơn.  

3.2 Đề xuất biện pháp bảo tồn và tôn tạo thích ứng đối 

với các di tích, công trình kiến trúc có giá trị 

3.2.1 Phƣơng án phân chia các khu vực ứng xử : 

Từ các bƣớc phƣơng pháp trên, tác giả tạm thời chia theo các 

cụm- các khu vực ,theo thứ tự từ ngã 4 sông, nhƣ sau:  

 Các công trình khu cầu đi bộ 

 Các công trình bảo tồn và cụm công trình khu chùa Ông 
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 Các công trình nhà liên kế ở khu vực Ngô Quyền - Nguyễn 

Thái Học và các trục đƣờng phụ 

 Các công trình bảo tồn và cụm công trình khu nhà lồng chợ 

Cần Thơ 

3.2.2 Đối với cụm 1- các công trình đầu khu cầu đi bộ 

Đa phần là các công trình trong cụm này là công trình công 

cộng, nổi bật về bảo tồn là toà nhà ngân hàng Nhà Nƣớc. Việc 

nhiều công trình khu này đã gần nhƣ xây mới hoàn toàn nên nhất 

thiết phải xử lí cảnh quan xung quanh cho phù hợp và thống nhất 

với nhau, cần có quy định rõ ràng.  

3.2.3 Đối với cụm 2- các công trình bảo tồn và khu chùa 

Ông 

Đây là khu vực có thể nói là có những tầm nhìn bảo tồn rõ ràng 

và chất lƣợng nhất trong khu vực nghiên cứu.Phƣơng án ứng xử 

đề xuất chủ yếu là việc bảo tồn nguyên trạng đối với các công 

trình chùa Ông và dãy nhà cổ. Đồng thời cần có những quy định 

chặt chẽ và theo sát quá trình bảo tồn này, ngay cả với các công 

trình hiện tại hay xây mới sau này. 

3.2.4 Đối với cụm 3- các công trình nhà liên kế ở khu vực 

Ngô Quyền - Nguyễn Thái Học và các trục đƣờng phụ 

Là khu khó đƣa ra những tổng hợp chung và phƣơng án ứng xử 

nhất khu vực nghiên cứu bởi trong đó bao gồm rất nhiều các công 

trình tƣ nhân nhỏ lẽ, tự phát. Là khu vực có giá trị kiến trúc không 

cao so với mặt bằng chung nên có thể chỉ cố gắng làm bớt cái “lộn 

xộn” của kiến trúc nơi đây.  
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3.2.5 Đối với cụm 4- các công trình bảo tồn và cụm công 

trình khu nhà lồng chợ cổ Cần Thơ 

Khu trung tâm thể hiện sự sầm uất Cần Thơ xƣa đến nay. Đây 

là khu vực thích hợp nhất thể hiện mối liên hệ và kế thừa giữa quá 

khứ - hiện tại - tƣơng lai. Cần đặc biệt quan tâm đến việc phát 

triển kinh tế khu vực với việc bảo tồn hình ảnh của các công trình 

xƣa cũ, đòi hỏi nhƣng phƣơng pháp linh hoạt và đồng bộ từ nhiều 

phía nhƣ quản lý nhà nƣớc, ngƣời dân địa phƣơng và du khách. 

3.3 Định hƣớng hài hoà bảo tồn và phát triển các giá trị 

kiến trúc của khu vực bến Ninh Kiều 

3.3.1 Định hƣớng phát triển đối với các công trình có giá 

trị kiến trúc không cao và các công trình xây dựng mới trong 

tƣơng lai. 

Tuỳ vào vị trí mà có các phƣơng pháp tiến hành quản lý chặt 

chẽ kiến trúc mới và cải tạo. Duy trì và chuyển tải các giá trị kiến 

trúc đô thị trong bối cảnh phát triển đòi hỏi phải đƣợc triển khai 

với các công cụ thích hợp để bảo vệ giá trị đặc trƣng của di sản 

kiến trúc đô thị, nhƣng đồng thời cũng không đóng băng cuộc 

sống đô thị trong không gian di sản bằng phƣơng thức bảo tàng 

hoá.  

3.3.2 Tổ chức Không gian công cộng xung quanh các công 

trình kiến trúc 

Quá trình tổ chức các không gian sinh hoạt buôn bán cộng 

đồng nhƣ hiện tại trong khu vực nghiên cứu là tƣơng đối đa dạng. 

Cần duy trì và phát triển hệ sinh thái sông nƣớc, không gian thiên 

nhiên ven sông. Các hoạt dộng khu vực này lại chủ yếu hoạt động 

ban đêm và mang tính chất tự quản nên rất cần sự quản lý và tổ 
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chức chặt chẽ của chính quyền, sự ý thức của ngƣời buôn bán 

cũng nhƣ ngƣời sử dụng.  

3.3.3 Hài hoà giữa yếu tố bảo tồn và phát triển kiến trúc 

3.3.3.1 Kiến trúc- quy hoạch: 

Các khu vực cảnh quan kiến trúc đô thị không chỉ phản ánh giá 

trị của các di tích hoặc công trình kiến trúc riêng lẻ, mà còn thể 

hiện đặc điểm liên kết của tập hợp công trình, còn tích hợp trong 

phạm vi của nó nhiều đối tƣợng đa dạng khác nhƣ cấu trúc mạng 

lƣới đƣờng và ô phố, đặc điểm chức năng, không gian công cộng, 

khung cảnh đƣờng phố... 

3.3.3.2 Pháp lý- quản lý 

Bảo tồn cảnh quan kiến trúc đô thị là một công việc nhiều lĩnh 

vực, đòi hỏi sự phối hợp của nhiều đơn vị, nên cần có một kế 

hoạch tổng thể để gắn bảo tồn với sự phát triển chung của thành 

phố.Việc tích hợp quy hoạch bảo tồn thành một nội dung của quy 

hoạch đô thị tại trung tâm thành phố là một biện pháp mang tính 

cấp thiết cao..  

3.3.3.3 Kinh tế xã hội:  

Kinh phí thực hiện bảo tồn thƣờng đƣợc chia sẻ theo nguyên 

tắc “Nhà nƣớc và nhân dân cùng làm”.  Việc tác động trực tiếp 

đến công trình kiến trúc, một thứ đƣợc xem là tài sản tƣ nhân, đòi 

hỏi các biện pháp tiếp cận cũng nhƣ thoã thuận mềm dẽo. Giải 

pháp phát triển du lịch có thể đƣợc xem là biện pháp tốt trong 

trƣờng hợp tại khu vực nghiên cứu.  

Kết luận chương III 

Qua việc tìm hiểu và phân tích, ta tìm ra đƣợc những giá trị cốt 

lõi, đặc trƣng trong các công trình kiến trúc khu vực nghên cứu. 
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Đó chính là giá trị của hình thức kiến trúc phản ánh tính dân tộc, 

tín ngƣỡng, có sự cộng hƣởng gắn liền với lịch sử và tự nhiên Cần 

Thơ. Còn đối với không gian hoạt động lại là sự biến đổi không 

ngừng. Từ những nghiên cứu trên tạo nên tiền đề để chúng ta đƣa 

ra các cách thức ứng xử thích hợp với các giá trị kiến trúc nơi đây. 

Mục đích chính là kiến tạo nên không gian kiến trúc đô thị Cần 

Thơ . Đƣa các giá trị nội hàm của kiến trúc góp phần vào sự phát 

triền chung về không chỉ kinh tế, du lịch mà còn nâng cao đời 

sống tinh thần cho ngƣời dân địa phƣơng. 

 

PHẦN 3- PHẦN KẾT LUẬN 

1. Đối mặt với quá trình đô thị hoá nhanh chóng, việc nghiên 

cứu chi tiết, nhận dạng kiến trúc khu vực này đang rất cần thiết đề 

hình thành nên khu vực đặc trƣng tiêu biểu, có ý nghĩa to lớn về 

mặt xã hội và thúc đầy du lịch thành phố.  

2. Kiến trúc Cần Thơ có đặc điểm của sự giao thoa giữa kiến 

trúc thế giới và kiến trúc bản địa tạo nên nét riêng biệt mà ta cần 

tìm hiểu. 

3. Để phân tích và đánh giá những giá trị mà hình thức kiến trúc 

mang lại trƣớc hết cần hệ thống và phân nhóm các loại hình kiến 

trúc khu vực nghiên cứu.Sau đó sử dụng phƣơng pháp phân tích 

hình thái kiến trúc và xác định các “điểm”- “tuyến”- “cụm” nhằm 

đề ra những mức độ cho từng mức của các nhóm công trình và các 

hoạt động gắn liền với nó.  

4. Tóm lại, đặc trƣng “nơi chốn” của khu vực bến Ninh Kiều 

không chỉ nằm ở các công trình kiến trúc mà nó còn thể hiện qua 

các hoạt động sinh hoạt giữa các công trình này.  


