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A. PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài: 

Khu vực chợ Thủ Dầu Một là một phần của vùng đất Bình 

Dương xưa với lợi thế nằm cạnh bên dòng sông Sài Gòn hiền hòa 

quanh năm trù phú có giá trị về mặt kinh tế và quân sự, nơi đây là 

một trong những vùng đất tập trung sớm nhất của những cư dân khẩn 

hoang đặt chân đến vùng đất phía Nam tổ quốc. 

Xét thấy, các Di sản kiến trúc đô thị chính là yếu tố nhận dạng 

bản sắc và là thước đo quan trọng trong việc định hình diện mạo kiến 

trúc, nên người dân Thủ Dầu Một - Bình Dương phải “nhanh chân” 

làm công việc gìn giữ và chuyển hóa các giá trị Di sản kiến trúc đô 

thị nơi đây. Vùng đất Thủ Dầu Một – Bình Dương là nơi tác giả 

được sinh ra và lớn lên, tuổi thơ gắn liền với những kỷ niệm đẹp bên 

những ngôi chùa, những nếp nhà cổ kính và con sông Sài Gòn hiền 

hòa chảy ngang vùng đất trù phú này. Sau khi học tập và trở thành 

kiến trúc sư, với kiến thức đã được tích lũy, tác giả nhận thấy mình 

phải có trách nhiệm gìn giữ những giá trị quý báu của các Di sản 

kiến trúc đô thị. “Gìn giữ và chuyển hóa giá trị Di sản kiến trúc đô 

thị trong bối cảnh phát triển khu vực chợ Thủ Dầu Một” là một đề 

tài nghiên cứu chứa đựng nhiều tâm huyết và trăn trở, hy vọng đóng 

góp một viên gạch nhỏ trong tiến trình xây dựng và phát triển chung 

của thành phố Thủ Dầu Một nói riêng và tỉnh Bình Dương nói 

chung. 
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2. Tổng quan về những nghiên cứu liên quan đến đề tài: 

Đối với đề tài nghiên cứu về giá trị Di sản kiến trúc đô thị tại 

Việt Nam. Một số tác giả đã từng thực hiện trước đây, có thể kể đến 

như luận văn “Duy trì tính đa dạng kiến trúc đường phố Chợ Lớn – 

thành phố Hồ Chí Minh” của tác giả Nguyễn Thị Tuyết Mai, luận 

án tiến sĩ “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” của tác giả Phạm Phú Cường,... Bên 

cạnh đó, một vài nhà nghiên cứu khác cũng có những cách nhìn nhận 

về giá trị của các Di tích tiêu biểu tại khu vực Thủ Dầu Một như Chu 

Xuân Biên, Nguyễn Thị Hậu, Lê Thanh Hải, Ngô Kế Tựu, Nguyễn 

Đình Hầu, Phan Thanh Đào, Sơn Nam, Trần Bạch Đằng,… là những 

cơ sở khoa học hết sức quan trọng cho quá trình nghiên cứu luận văn. 

3. Mục tiêu nghiên cứu: 

Mục tiêu thứ 1: Xác định các giá trị Di sản kiến trúc đô thị tại 

khu vực chợ Thủ Dầu Một. 

Mục tiêu thứ 2: Gìn giữ và chuyển hóa giá trị Di sản kiến trúc 

đô thị trong bối cảnh phát triển tại khu vực chợ Thủ Dầu Một. 

4. Nội dung nghiên cứu: 

Nghiên cứu tổng quan quá trình hình thành và phát triển khu 

vực chợ Thủ Dầu Một – Bình Dương để từ đó có cái nhìn bao quát 

về các yếu tố tự nhiên, văn hóa, bản sắc và mối quan hệ giữa chúng 

với Di sản kiến trúc đô thị.  
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Xác định giá trị và đề xuất những giải pháp thích hợp để gìn giữ 

và chuyển hóa giá trị Di sản kiến trúc đô thị trong bối cảnh phát triển 

và hội nhập tại khu vực chợ Thủ Dầu Một ngày nay. 

5. Phạm vi nghiên cứu của đề tài: 

- Về mặt không gian: khu vực chợ Thủ Dầu Một. 

- Về mặt thời gian: từ cuối thế kỷ XVII (thời điểm bắt đầu tiến 

trình đô thị hoá tại khu vực chợ Thủ Dầu Một) đến năm 2030 (phù 

hợp với quy hoạch tầm nhìn đã được phê duyệt). 

- Về chủng loại: Di sản kiến trúc đô thị. 

6. Phương pháp nghiên cứu: 

Tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: phương 

pháp thu thập thông tin, phương pháp điều tra khảo sát, phương pháp 

logic lịch sử, phương pháp phân tích và phương pháp tổng hợp. 

  B. PHẦN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ 

PHÁT TRIỂN KHU VỰC CHỢ THỦ DẦU MỘT – BÌNH 

DƯƠNG 

1.1.  Bối cảnh ra đời khu đô thị chợ Thủ Dầu Một – Bình 

Dương: 

1.1.1. Điều kiện địa lý – tự nhiên:  

Khu vực chợ Thủ Dầu Một nằm ven sông Sài Gòn, thuộc 

phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Khí 

hậu nhiệt đới gió mùa, nắng ẩm mưa nhiều, độ ẩm khá cao, phân biệt 

2 mùa mưa nắng rõ rệt. Như vậy, khí hậu nói chung có nhiều thuận 

lợi cho việc sản xuất, định cư sinh sống lâu dài, làm nền tảng cho 
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một đô thị phát triển bền vững, an cư lạc nghiệp. Địa hình tương đối 

bằng phẳng, thấp dần từ Bắc xuống Nam. Có 2 loại đất chính là đất 

xám và đất nâu vàng trên phù sa cổ, có độ chịu lực cao, vững chắc 

thuận lợi cho việc xây dựng các công trình công nghiệp và quân sự. 

Ngoài ra còn có đất cao lanh, đất sét trắng, đất sét màu, sạn trắng, đá 

xanh, đá ong,.. 

1.1.2. Các yếu tố văn hóa – xã hội: 

Văn hóa cư trú – nếp sống: Cư trú ven sông là những nét đặc 

trưng của con người đất Thủ xưa. Nếp sống kính trọng ông bà tổ tiên 

vẫn luôn được gìn giữ qua nhiều thế hệ. 

Văn hóa tín ngưỡng: Có thể nói tín ngưỡng ảnh hưởng nhất là 

tín ngưỡng thờ cúng trong gia đình: Thờ cúng gia tiên, thờ cúng dòng 

họ, thờ cúng gia thần. Hàng năm lễ hội chùa Bà được tổ chức vào 3 

ngày từ 13 - 15 tháng Giêng Âm lịch, thu hút lên đến cả triệu người 

đến tham dự cúng lễ, cầu phúc, cầu lộc cho năm mới. 

1.2.  Sơ lược quá trình hình thành và phát triển khu đô thị 

chợ Thủ Dầu Một – Bình Dương: 

Vùng đất khu vực chợ Thủ Dầu Dầu Một có lịch sử lao động, 

khai phá, xây dựng, và chiến đấu chống xâm lược hơn 300 năm nếu 

tính từ khi Chưởng cơ Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lược đất Gia 

Định, hình thành những thôn xóm người Việt đầu tiên trên vùng đất 

Thủy Chân Lạp (1698). Đó là quá trình lịch sử sinh động, trong đó 

bên cạnh hoạt động khai khẩn đất hoang kiến tạo một thiên nhiên thứ 

hai trên vùng đất mới, còn là cuộc đấu tranh chống ngoại xâm hết 

sức ngoan cường. Từ đầu thế kỉ XVII đến nay, toàn bộ diễn biến 
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thăng trầm của lịch sử đã cống hiến cho chúng ta những quy luật có 

giá trị, như những bài học kinh nghiệm và những dự báo về tương lai 

cho quá trình phát triển sắp tới của khu vực chợ Thủ Dầu Một.  

1.3. Quỹ Di sản kiến trúc đô thị tại khu vực chợ Thủ Dầu 

Một: 

- Di sản kiến trúc công trình lịch sử như: chợ Thủ Dầu Một, 

trường Trung cấp Mỹ thuật – Văn hóa tỉnh Bình Dương, cùng hệ 

thống các công trình có giá trị về mặt định dạng hình ảnh một đô thị 

tồn tại hơn 300 năm được tích lũy trong quá trình phát triển. 

- Di sản kiến trúc tôn giáo – tín ngưỡng: qua hệ thống các công 

trình tôn giáo - tín ngưỡng với sự đa màu sắc của các tôn giáo, qua 

đó tạo nên sự đa đạng về hình thức và trường phái kiến trúc điển 

hình như chùa Hội Khánh, Nhà thờ chánh tòa Phú Cương,.. từ đó tạo 

nên một quỹ di sản kiến trúc mang trên mình sự giao thoa giữa các 

nền văn hóa, sắc thái tạo nên một diện mạo đặc trưng cho khu vực 

chợ Thủ Dầu Một. 

- Di sản kiến trúc nhà ở: vùng đất Thủ Dầu Một xưa tồn tại rất 

nhiều những ngôi nhà có quy mô lớn. Tuy nhiên, do dấu ấn thời gian 

mà ngày nay, những ngôi nhà truyền thống còn sót lại rất ít. Trong 

đó có giá trị về mặt kiến trúc, nghệ thuật có thể kể đến là nhà của ba 

anh em họ Trần, cùng những ngôi nhà cổ nằm rải rác trong khu 

vực.Bên cạnh đó, vào thời kỳ Nam Bộ là thuộc địa của Pháp (cuối 

thế kỷ XIX – giữa thế kỷ XX) cũng để lại dấu ấn trong nhà phố chợ 

ở tại khu vực. Loại nhà này thuộc chủ nghĩa chiết trung trong kiến 

trúc, thể hiện sự pha trộn những dòng Việt, Hoa, Pháp, có giá trị văn 
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hóa, lịch sử, đang trong tình trạng xuống cấp và đứng trước những 

ảnh hưởng do sự phát triển đô thị tại khu vực chợ Thủ Dầu Một đã 

tạo ra thách thức lớn cho việc gìn giữ những công trình có giá trị này. 

- Thực trạng sử dụng và bảo tồn Di sản kiến trúc đô thị tại khu 

vực chợ Thủ Dầu Một: đối với những Di tích đã được công nhận, các 

cơ quan chức năng đã có giải pháp trùng tu. Tuy nhiên, do hạn chế 

về mặt công nghệ cũng như kinh phí, việc trùng chỉ dừng lại ở việc 

bảo vệ chứ chưa làm phát huy hết giá trị. Bên cạnh đó các công trình 

kiến trúc tín ngưỡng truyền thống luôn được chú trọng trùng tu theo 

năm tháng. Hầu hết các công trình kiến trúc tín ngưỡng truyền thống 

lớn đều còn tương đối nguyên vẹn những giá trị vốn có của nó. Đối 

với những công trình lịch sử - văn hóa điển hình là để có thể phát 

triển tốt và hợp lý chợ Thủ Dầu Một trong tương lai cần được bố trí 

một cách hợp lý hơn và đặc biệt việc đầu tư trong công tác bảo tồn, 

tu bổ, nhất là phần tháp chợ Đồng hồ Thủ Dầu Một. 

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ KHOA HỌC CHO VIỆC GÌN GIỮ VÀ 

CHUYỂN HÓA GIÁ TRỊ DI SẢN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ 

TRONG BỐI CẢNH PHÁT TRIỂN 

KHU VỰCCHỢ THỦ DẦU MỘT 

2.1.  Cơ sở pháp lý: 

2.1.1. Cơ sở pháp lý để gìn giữ và chuyển hóa giá trị Di sản 

kiến trúc đô thị tại Việt Nam: 

Hiện nay, Việt Nam về cơ bản đã xây dựng một hành lang pháp 

lý thống nhất để bảo tồn và phát triển hệ thống Di sản văn hóa thông 
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qua các văn bản luật. Về cơ bản, Luật Di sản văn hóa của Việt Nam 

phù hợp với các điều ước quốc tế mà nước ta đã tham gia. 

2.1.2. Cơ sở pháp lý của việc phát triển đô thị tại khu vực chợ 

Thủ Dầu Một: 

Căn cứ theo quyết định số 2404/QĐ-UBND ngày 20/04/2012 

của Ủy ban nhân dân Thị xã Thủ Dầu Một về việc phê duyệt quy 

hoạch phân khu phường Phú Cường đến năm 2020, định hướng 

2030; Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt chương trình phát triển 

đô thị Thủ Dầu Một giai đoạn 2016 – 2020; Quyết định số 1959/QĐ-

TTG ngày 6/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận 

thành phố Thủ Dầu Một là “đô thị loại I” trực thuộc tỉnh Bình 

Dương.  

2.1.3. Các hiến chương về bảo tồn Di sản kiến trúc đô thị:  

Hiến chương Athens (1931); hiến chương Venice (1964); hiến 

chương Wasington (1987); hiến chương Burra (năm 1979); văn kiện 

Nara (1994). Tinh thần bảo tồn qua các hiến chương khẳng định 

được rằng bảo tồn là một quá trình dài của sự hoàn thiện, bổ sung các 

hiến chương nhằm gìn giữ tốt cho các giá trị Di sản đô thị. 

2.2. Cơ sở khoa học về bảo tồn và cải tạo thích ứng Di sản 

kiến trúc đô thị: 

2.2.1. Cơ sở khoa học về bảo tồn và phát huy Di sản kiến trúc: 

Các tiêu chí lựa chọn đối tượng Di sản kiến trúc cần bảo tồn 

thông qua các tiêu chí về lịch sử, nghệ thuật - văn hóa, kinh tế, xã 

hội, không gian đô thị, nơi chốn và địa điểm. 
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Các nguyên tắc cần lưu ý trong bảo tồn Di sản kiến trúc: 

nguyên tắc giá trị lịch sử; nguyên tắc mở rộng phạm vi bảo tồn; 

nguyên tắc về sở hữu; nguyên tắc hồi sinh Di sản kiến trúc. 

Các nguyên tắc tu bổ các Di tích kiến trúc: trong quá trình tu bổ 

Di tích, cần tôn trọng yếu tố nguyên gốc bao gồm ý tưởng kiến trúc 

ban đầu và giá trị văn hóa phi vật thể trong lớp vỏ của công trình. 

Bảo tồn và phát huy giá trị Di sản kiến trúc: đối với Di sản kiến 

trúc, ngoài việc bảo tồn những sản phẩm vật chất, mà còn phải phát 

triển những yếu tố văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên việc thích ứng giữa 

cũ và mới, hay vừa bảo tồn những Di tích kiến trúc, vừa phát huy 

tinh thần Di sản trong bối cảnh chung của xã hội đương đại. 

2.2.2. Cơ sở khoa học về bảo tồn và cải tạo thích ứng Di sản 

kiến trúc đô thị: 

Giải pháp cải tạo thích ứng, chuyển đổi công năng để bảo tồn là 

giải pháp nhằm giữ lại những giá trị lịch sử của các kiến trúc cũ có 

giá trị đồng thời đáp ứng nhu cầu thực tế của xã hội. Được công nhận 

qua các hình thức sau: sự tồn tại của kiến trúc cũ có giá trị trong 

không gian đô thị, thích ứng giá trị của kiến trúc cũ có giá trị qua 

công tác chuyển đổi công năng, minh chứng tại các đô thị trên thế 

giới và Việt Nam. 

2.2.3. Cơ sở khoa học về bảo tồn Di sản đô thị: 

Việc bảo tồn không thể bó hẹp trong việc bảo tồn nguyên vẹn 

các giá trị gốc của chúng, mà phải chú ý tới những yếu tố ngoại cảnh 

khác cả vật thể và phi vật thể. Đồng thời, gìn giữ và phát huy các giá 

trị đó trong bối cảnh đô thị đương đại.  
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Phương pháp đánh giá tiềm năng Di sản đô thị: từ khái niệm Di 

sản mở rộng dẫn đến các yếu tố bổ sung trong việc đánh giá tiềm 

năng Di sản đô thị. Nội dung đánh giá không nằm trong phạm vi giới 

hạn việc xác định các giá trị lịch sử nghệ thuật của công trình đơn lẻ, 

mà còn liên quan đến việc phân tích hiện trạng kỹ thuật, tiềm năng 

sử dụng, thích ứng công trình hoặc khu vực cho các chức năng phù 

hợp với thời đại, phù hợp với bối cảnh phát triển của đô thị. 

Các nguyên tắc kỹ thuật trong quá trình bảo tồn Di sản đô thị 

nhằm tối đa hóa biện pháp gìn giữ, nhạy bén trong biện pháp trùng tu 

và thận trọng với các trường hợp sửa đổi. Nguyên tắc định hướng 

cho phép vận dụng linh hoạt các nguyên tắc truyền thống để không 

làm Di tích bị “đóng băng” trong bối cảnh phát triển đô thị hiện nay. 

2.3. Cơ sở khoa học về bảo tồn bằng giải pháp chỉnh trang 

và chuyển hóa thông qua những công trình xây dựng mới: 

Về gìn giữ tính đa dạng chức năng năng của kiến trúc đô thị: 

Jane Jacobs đề cập về sự đa dạng của công trình, dân cư, các chức 

năng và hoạt động đô thị. C. Alexander phê phán hiện tượng phân 

chia triệt để về chức năng kiến trúc đô thị. 

Về gìn giữ và chuyển hóa đa dạng hình thức của kiến trúc đô 

thị: Jane Jacobs nhấn mạnh việc phải hiểu được mối quan hệ giữa 

hình thái đô thị với bối cảnh đã tạo nên chúng. Kevin Lynch tìm ra 

các yếu tố tạo nên đặc trưng hình ảnh đô thị. 

Về gìn giữ và chuyển hóa bản sắc của không gian công cộng: 

Jan Gehl làm rõ ý nghĩa của việc chuyển hóa các giá trị đặc trưng về 



10 

 
sức sống, tính giao tiếp, tỷ lệ con người của không gian công cộng 

truyền thống. 

2.4. Bài học kinh nghiệm: 

Trên thế giới hiện nay như Singapore, Malaysia, Đài Loan củng 

những trường hợp tại các đô thị tại Việt Nam như Huế, Hội An, Hà 

Nội đã có những thành công cũng như bài học kinh nghiệm cho công 

tác bảo tồn để mãi luôn gìn giữ những gì là bản sắc riêng, đặc trưng 

riêng của dân tộc mình. Những kinh nghiệm đó đã góp phần làm cơ 

sở thực tế cho công tác gìn giữ các giá trị di sản kiến trúc đô thị tại 

khu vực chợ Thủ Dầu Một. 

CHƯƠNG 3. CÁC GIÁ TRỊ VÀ GIẢI PHÁP GÌN GIỮ, 

CHUYỂN HÓA DI SẢN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ 

TRONG BỐI CẢNH PHÁT TRIỂN 

KHU VỰC CHỢ THỦ DẦU MỘT 

3.1. Xác định giá trị Di sản kiến trúc đô thị tại khu vực chợ 

Thủ Dầu Một: 

3.1.1. Giá trị Di sản kiến trúc: 

Khu vực chợ Thủ Dầu Một có 5 đối tượng, gồm 3 di tích quốc 

gia, 1 di tích cấp tỉnh, 1 đối tượng được hội đồng xét duyệt tỉnh 

thông qua. Bên cạnh còn những công trình kiến trúc có giá trị khác 

như: những dãy nhà phố chợ tại khu vực trung tâm chợ Thủ Dầu Một 

nơi lưu giữ những dấu ấn đô thị truyền thống, nhà cổ Trần Văn Tề, 

hay các ngôi nhà cổ thời Pháp thuộc nằm rải rác trong khu vực, Bưu 

điện phường Phú Cường,… 
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Trải qua hơn 300 năm biến động thăng trầm của lịch sử, có thể 

nói văn hoá nhân loại từ Đông sang Tây như hội tụ lại dưới vòm trời 

khu vực chợ Thủ Dầu Một khiến nơi đây có một bộ mặt văn hoá đa 

dạng và nhiều sắc thái, cụ thể bằng việc đã đóng góp các dấu ấn văn 

hoá của mình vào bức tranh tổng thể kiến trúc đa dạng nơi đây. 

3.1.2. Giá trị cảnh quan kiến trúc đô thị: 

- Chức năng, khung cảnh sinh hoạt: Về chức năng, khu vực chợ 

Thủ Dầu Một đã được quy hoạch trên nền tảng phân khu vào buổi 

đầu đô thị hoá hiện đại giữa thế kỷ XIX, nhưng vẫn tiếp tục được 

tích hợp thêm nhiều chức năng đa dạng khác trong quá trình phát 

triển mở rộng đã giúp cho nơi đây không bị đóng khung kiên cố 

trong phân khu chức năng. Và chính diện mạo kiến trúc với sự tương 

tác khắng khít giữa đường phố và công trình đã làm thúc đẩy nhịp 

điệu sinh hoạt đường phố tại đây.  

- Hình thái mạng lưới đường phố: Mạng lưới đường và ô phố tại 

khu vực chợ Thủ Dầu Một đã được phát triển dựa trên nền tảng 

mạng lưới đường lịch sử trước đó. Chính vì đặc điểm này mà nhiều 

con đường tại khu vực chợ Thủ Dầu Một đã gắn với vết tích của các 

tuyến đường có bề dày lịch sử. Một đặc điểm lịch sử khác là, quá 

trình phát triển mạng lưới đường và ô phố đã phản ánh sự thay đổi 

trong cách thức ứng xử đối với các yếu tố tự nhiên nơi đây. 

- Không gian công cộng: 

+ Quảng trường: phần lớn các quảng trường đều có “tỷ lệ nhỏ 

nhắn”, phù hợp với tầm vóc con người. Các quảng trường đều có 

định dạng hình học đơn giản. Về bố cục, hầu hết các quảng trường 



12 

 
đều gắn với những di tích, di sản kiến trúc nổi bật của khu vực. Vì 

vậy không gian quảng trường vừa có ý nghĩa văn hóa lịch sử, vừa có 

giá trị nghệ thuật cao, tạo nên những quần thể kiến trúc đô thị đặc 

biệt quan trọng tại khu vực chợ Thủ Dầu Một. 

+ Công viên: đến khu vực chợ Thủ Dầu Một, điểm khác biệt có 

thể nhận ra là có rất nhiều công viên, hoa viên. Những hoa viên tuy 

nhỏ nhưng đủ tạo điểm nhấn cho khu vực. 

+ Không gian sông nước: lịch sử đô thị hoá tại khu vực chợ Thủ 

Dầu Một luôn gắn liền với dấu ấn của dòng sông và kênh rạch và 

chính những điều đã hình thành nên khu vực chợ Thủ Dầu Một mang 

trên mình của một hình ảnh “đô thị sông nước”. 

- Công trình kiến trúc: 

+ Các “mảng” cảnh quan kiến trúc đô thị đặc trưng: mảng phố 

thị tại chợ Thủ Dầu Một; mảng công viên nhà truyền thống và thư 

viện thành phố Thủ Dầu Một; …là những khu vực đặc biệt còn tồn 

lưu nhiều di tích, nhiều công trình kiến trúc có giá trị, và đồng thời 

còn giữ được ở một mức độ nhất định mối liên hệ thống nhất về quy 

mô và hình thức của các công trình. 

+ Các “tuyến” cảnh quan kiến trúc đô thị đặc trưng: dựa trên 

tiêu chí lịch sử và cảnh quan, có thể kể đến các trục đường như trục 

đường Nguyễn Thái Học, đường Đoàn Trần Nghiệp nơi tập hợp 

nhiều di tích và di sản kiến trúc đa dạng trên suốt tuyến phố; đường 

Bạch Đằng với các dãy nhà phố liên kế và di tích tạo nên hình ảnh 

phố thị “trên bến dưới thuyền” truyền thống;… 
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+ Các “cụm” cảnh quan kiến trúc đô thị đặc trưng: đối tượng 

này gồm một số khu vực tập trung nhiều di tích, di sản và công trình 

kiến trúc quan trọng tại vị trí các quảng trường trung tâm khu vực 

chợ Thủ Dầu Một. Đó là cụm cảnh quan quảng trường Ngã Sáu (với 

sự hiện diện của các điểm nhấn nổi bật là nhà thờ chánh tòa Phú 

Cường và chùa Bà Thiên Hậu);… 

3.2. Giải pháp bảo tồn và cải tạo thích ứng: 

3.2.1. Đối với các Di tích, công trình kiến trúc có giá trị: 

Đối với Di tích được xếp hạng: đối tượng này được bảo quản, 

trùng tu, tôn tạo và phát huy tác dụng theo nội dung Luật Di sản văn 

hoá. Bên cạnh đó, việc bảo tồn không chỉ dừng ở công trình đơn lẻ 

như trong luật di sản, mà mở ra cả quần thể di sản, đô thị. 

Đối với công trình kiến trúc có giá trị nhưng chưa được xếp 

hạng: các công trình có giá trị từ nhiều phương diện hoặc một 

phương diện nào đó thì cần được đưa vào danh mục bảo tồn để được 

công nhận Di sản đô thị và việc gìn giữ đảm bảo bằng giải pháp tu 

sửa, cải tạo nâng cấp và cải tạo thích ứng.  

3.2.2. Đối với các khu vực cảnh quan kiến trúc đô thị đặc 

trưng: 

Đa dạng và linh hoạt hơn như nhóm giải pháp bảo vệ: bảo quản, 

trùng tu, tôn tạo Di tích, đến nhóm giải pháp có sự can thiệp nhiều 

hơn: cải tạo, sửa chữa, tái tạo công trình… và giải pháp cải tạo thích 

ứng là giải pháp kỹ thuật đặc biệt thích hợp. Tóm lại việc gìn giữ giá 

trị của khu vực cảnh quan kiến trúc đô thị đặc trưng tại khu vực chợ 

Thủ Dầu Một trên cơ sở kết hợp bảo tồn và cải tạo thích ứng. 
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Tuy nhiên, công tác bảo tồn cảnh quan kiến trúc đô thị đặc trưng 

không chỉ gối gọn với yếu tố vật thể mà còn phải áp dụng đối với lẫn 

khía cạnh phi vật thể. Bởi lẽ bảo tồn Di sản trước hết là vì giá trị văn 

hóa của chính nó, bằng những công tác cụ thê như: Bảo tồn và cải 

tạo thích ứng “mảng” nhà cổ truyền thống Nam Bộ và “tuyến” phố 

chợ Thủ Dầu Một; Đề xuất giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị kiến 

trúc của công trình chợ đồng hồ Thủ Dầu Một là hết sức cần thiết với 

thực trạng tại đây. 

3.3. Giải pháp chỉnh trang kiến trúc cảnh quan: 

3.3.1. Giải pháp chỉnh trang cảnh quan đường phố: 

- Chỉnh trang diện mạo kiến trúc đường phố: 

Đối với các loại hình kiến trúc đường phố tại địa bàn nghiên 

cứu, cần tu bổ, phá bỏ kiến trúc cơi nới, có thể xen cấy những công 

trình có kiến trúc mới ngoài khu vực bảo tồn, với việc nghiên cứu kỹ 

quy mô, độ cao, hình thức sao cho phù hợp. 

- Phát huy giá trị của khung cảnh sinh hoạt đường phố: 

Tại các tuyến phố thương mại như: Nguyễn Thái Học, Đoàn 

Trần Nghiệp cần lưu ý đến việc tổ chức các hình thức mái che để bảo 

vệ người đi bộ và đa dạng hóa các sinh hoạt đường phố bên dưới 

không gian mái che. 

Bên cạnh đó phát huy các giá trị phi vật thể từ các lễ hội truyền 

thống nơi đây nhằm tang giá trị văn hóa - tín ngưỡng đặc trưng của 

khung cảnh sinh hoạt đường phố. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh 

quan ven sông Sài Gòn nhằm tăng cường các loại hình giao thông 

thủy trên sông Sài Gòn, khôi phục và gìn giữ khung cảnh sinh hoạt 
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“Trên bến dưới thuyền” là hết sức cần thiết và cấp bách với thực 

trạng hiện tại của khu vực chợ Thủ Dầu Một. 

 

- Nâng cao chất lượng thẩm mỹ cảnh quan đường phố: 

Sử dụng ánh sáng về đêm tại các công trình Di sản kiến trúc làm 

nổi bậc quan hệ hình – nền giữa Di sản kiến trúc và bao cảnh xung 

quanh, tạo điểm nhấn thị giác. Vấn đề các bảng hiệu và quảng cáo 

trên suốt một số đoạn phố cần được quy định thống nhất về kích 

thước, vị trí lắp đặt. Những thay đổi về màu sắc đều cần có sự 

chuyển tiếp thích hợp; những công trình mới không nên có màu sắc 

khác biệt hoàn toàn với các công trình lân cận. 

Đối với những mảng tường lớn, dài “vô hồn” và “đơn điệu” nên 

được trang trí bằng những hình vẽ mang tính nghệ thuật đường phố. 

Ngoài ra, để tránh đánh mất đi sự liền lạc của bề mặt kiến trúc trên 

suốt tuyến phố tại trục đường Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học,…cần 

kiểm soát được độ lùi chung so với các công trình lân cận tránh tạo 

nên những vết đứt trong diện mạo cảnh quan kiến trúc chung. Do đó 

giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị hình thái đặc trưng mặt đứng 

tuyến phố chợ nhằm thiết lập những khung hướng dẫn thiết kế đô thị 

không gian đường phố và khôi phục đặc trưng tuyến phố là hết sức 

cần thiết. 

3.3.2. Giải pháp chỉnh trang các không gian công cộng: 

- Đối với quảng trường: Chỉnh trang không gian quảng trường 

liên quan mật thiết với việc bảo tồn, tôn tạo các công trình Di tích 

nên cần lưu ý đến các tiêu chí về bố cục và yêu cầu chiều sáng tự 
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nhiên. Triển khai mạng lưới trên tuyến phố đi bộ liên hoàn giữa hệ 

thống các quảng trường với không gian liền kề sẽ là giải pháp cần 

thiết để vừa kết nối quảng trường với các hoạt động giao tiếp, vừa 

tăng thêm nét văn hóa cho đô thị. Để tạo nên lộ trình có ý nghĩa về 

văn hoá và kiến trúc thông qua hai công tác cụ thể sau: Đề xuất tổ 

chức không gian công cộng, quãng trường khu vực chợ Thủ Dầu 

Một; Tổ chức không gian phố đi bộ liên hoàn trên trục đường Yersin 

mùa lễ hội. 

- Đối với công viên, không gian mở: Các công viên cây xanh 

cần được quan niệm như là những Di sản xanh. Đa dạng hoá hoạt 

động và hình thức các không gian mở bên sông. Tăng cường các loại 

hình giao thông thuỷ trên sông Sài Gòn, khôi phục và chuyển tải 

khung cảnh sinh hoạt “trên bến dưới thuyền”. Nghiên cứu đồng bộ 

đối với chức năng và hình thức không gian mở trên sông Sài Gòn 

đoạn qua khu vực chợ Thủ Dầu Một, để làm đa dạng hoá và kết nối 

hài hoà các không gian công cộng ven sông. Do đó, việc đề xuất giải 

pháp khắc phục ô nhiễm, cải tạo cảnh quan hệ thống kênh rạch và 

phá bỏ các công trình cơi nới trái phép tại địa bàn khu vực chợ Thủ 

Dầu Một là hết sức cần thiết. 

3.3.3. Giải pháp chỉnh trang mạng lưới đường và ô phố: 

Kết hợp giữa gìn giữ và nâng cấp, truyền thống và hiện đại hoá 

bằng các giải pháp hạn chế tối đa việc can thiệp mở rộng lộ giới của 

mạng lưới đường lịch sử. Nâng cao công suất giao thông và khả thi 

hoá mục tiêu xây dựng khu vực chợ Thủ Dầu Một thành không gian 

thân thiện cho người đi bộ bằng giải pháp ưu tiên phát triển hệ thống 
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vận chuyển công cộng.Việc đề xuất công tác bảo tồn và phát triển 

bền vững các ô phố khu trung tâm địa bàn nghiên cứu nhằm giải 

quyết một số vấn đề bất cập môi trường về cư trú tại khu vực chợ 

Thủ Dầu Một là hết sức cần thiết. 

3.4. Giải pháp chuyển hóa giá trị Di sản kiến trúc đô thị 

thông qua những công trình xây dựng mới: 

3.4.1. Giải pháp thích ứng quy mô và hình thức công trình 

xây dựng mới vào khu vực Di sản thấp tầng tại khu vực chợ Thủ 

Dầu Một: 

Trong quá trình hiện đại hóa tại khu vực chợ Thủ Dầu Một, 

những công trình xây dựng mới phải được quản lý về quy mô lẫn 

hình thức, nhưng không đồng nghĩa với việc mô phỏng rập khuôn 

các đặc điểm của quá khứ. Và việc đề xuất tổ chức không gian khu 

trung tâm chợ Thủ Dầu Một một cách thích hợp nhất, đúng đắn nhất, 

chân thật nhất. 

3.4.2. Giải pháp kiểm soát quy mô hình khối kiến trúc cao 

tầng tại khu vực chợ Thủ Dầu Một: 

Trên cơ sở các nguyên tắc về yêu cầu về chiếu nắng tự nhiên 

cho đường phố, và tạo được sự chuyển tiếp chiều cao giữa không 

gian cũ và mới bằng các giải pháp ưu tiên phát triển công trình cao 

tầng theo hướng tiếp cận các không gian mở có vùng quan sát rộng 

thoáng, bố cục công trình cao tầng trong các khu vực có giới hạn rõ 

ràng, không lan toả giàn trải. 
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3.5. Giải pháp quản lý Di sản kiến trúc đô thị tại khu vực 

chợ Thủ Dầu Một: 

3.5.1. Pháp lý hóa trong bảo tồn Di sản kiến trúc đô thị: 

Xây dựng thang tiêu chí lựa chọn, đề xuất danh mục các Di sản 

kiến trúc đô thị cần bảo tồn, thành lập ban quản lý . Đề xuất quy 

chuẩn, quy chế hướng dẫn trong công tác gìn giữ và phát huy các Di 

sản kiến trúc đô thị. 

3.5.2. Phân cấp quản lý các Di sản kiến trúc đô thị: 

Quản lý Di sản kiến trúc đô thị cần được coi là một nhân tố của 

chính sách phát triển bền vững toàn diện của từng thành phố nên cần 

phải phân cấp quản lý chung tay từ các tượng như: nhà nước, UBND 

thành phố Thủ Dầu Một, ban quản lý đầu tư xây dựng công trình 

thành phố Thủ Dầu Một, phường Phú Cường, và cuối cùng là cư dân 

địa phương. 

C. PHẦN KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Khu vực chợ Thủ Dầu Một chứa đựng những giá trị Di sản văn 

hóa vật thể như hệ thống các công trình kiến trúc tín ngưỡng, các nhà 

ở dân gian truyền thống được công nhận là Di tích cấp Tỉnh, quốc 

gia và một số các hạng mục Di sản văn hóa vật thể khác như bến 

nước, bến đò đều mang những giá trị văn hóa, lịch sử nhất định. Các 

giá trị Di sản văn hóa phi vật thể bao gồm các hoạt động văn hóa lễ 

hội của cộng đồng người Hoa, Việt vẫn còn đang tồn tại và phát triển 

trong đời sống của người dân nơi đây. 
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 Quá trình đô thị hóa tại khu vực chợ Thủ Dầu Một nói riêng và 

tỉnh Bình Dương nói chung đã có tác động tích cực đến sự phát triển 

kinh tế khu vực, nhưng đồng thời đã thay đổi làm lu mờ bản sắc kiến 

trúc đô thị. Do đó, chúng ta cần xác lập lại các giá trị truyền thống 

của quá khứ đang bị lãng quên. Công tác gìn giữ và chuyển hóa giá 

trị Di sản kiến trúc đô thị tại khu vực chợ Thủ Dầu Một không chỉ là 

nhiệm vụ của riêng một đơn vị hay cá nhân mà cần sự gắn kết, thống 

nhất từ cấp chính quyền cho đến từng cá thể của cộng đồng dân cư 

khu vực. 

Cần công nhận khu vực chợ Thủ Dầu Một là Di sản đô thị để 

tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc thực hiện nhiệm vụ gìn giữ và 

chuyển hóa giá trị Di sản kiến trúc đô thị theo hướng bảo tồn kết hợp 

phát triển. Nhằm quản lý chúng bằng quy chế điều tiết xây dựng, 

bằng sự thực hiện đồng bộ các nội dung công việc từ bảo tồn, bảo 

tồn kết hợp cải tạo thích ứng, chỉnh trang kiến trúc cảnh quan, xây 

dựng mới có điều tiết và cải thiện môi trường. Có như vậy, việc gìn 

giữ và chuyển hóa giá trị Di sản kiến trúc đô thị mới đi vào thực tế. 

Lồng ghép với việc xây dựng một đô thị có giá trị đặc thù riêng, 

mang bản sắc của một đô thị sông nước với bề dày lịch sử hơn 300 

năm. 

Luận văn đã đề xuất các giải pháp định hướng cơ bản để gìn giữ 

và chuyển hóa giá trị Di sản kiến trúc đô thị trong bối cảnh phát 

triển khư vực chợ Thủ Dầu Một. Các giải pháp được đề xuất có tính 

khả thi cao, phù hợp với thực tiễn phát triển đô thị và tình trạng gìn 

giữ giá trị Di sản kiến trúc tại khu vực. Đối tượng tác động của từng 
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nhóm giải pháp đã được xác định đầy đủ và khoa học, là cơ sở để 

triển khai các nghiên cứu tiếp theo. 

2. Kiến nghị 

1. Cần xem Di sản kiến trúc là một thành tố không thể thiếu 

trong công tác quy hoạch và phát triển đô thị. 

2. Các Di sản kiến trúc nên được xem là một sản phẩm của du 

lịch, từ đó huy động mọi nguồn lực nhằm bảo tồn và khai thác các 

giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của Di sản. Khảo sát, thống kê 

và đánh giá các Di sản kiến trúc tiêu biểu, từ đó đưa ra các giải pháp 

bảo vệ và trùng tu.  

3. Nâng cao ý thức người dân bảo vệ Di sản thông qua tuyên 

truyền, giáo dục, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ trong các cơ 

quan quản lý Di sản, quản lý đô thị. Hệ thống các căn cứ khoa học và 

nguyên tắc bảo tồn, từ đó đề xuất những giải pháp cho việc gìn giữ 

và phát huy giá trị Di sản kiến trúc đô thị nơi đây. Việc bảo tồn Di 

tích, phát huy giá trị của chúng cũng như gìn giữ và chuyển hóa giá 

trị Di sản kiến trúc đô thị phải thực hiện đồng bộ, liên ngành, đa 

ngành và cần phải phối hợp chặt chẽ giữa người dân là chủ sở hữu và 

nhà nước chung tay thực hiện. Sự kết hợp đồng điệu trên sẽ là nguồn 

sống mới cho các giá trị Di sản kiến trúc đô thị trong bối cảnh phát 

triển. 
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