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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Sau hơn một nữa thế kỷ thuộc địa, ngày hôm nay sự hiện diện của một vài 
công trình cũ còn lại trên mảnh đất Đà Nẵng nhắc rằng:  Kiến trúc địa phương 
nơi đây đã từng được ghi dấu ấn bởi người Pháp. Những công trình thuộc địa 
từng được ví như là biểu tượng của một sự thống trị, tuy nhiên ở khía cạnh khác 
chúng cũng cho thấy thành phố đã trải qua một thời kỳ phát triển hào hùng 
trong lịch sử hình thành. Quá trình tiếp biến của thời gian đã giúp cho Đà Nẵng 
có được một hình thái đô thị đặc trưng, trong đó kiến trúc thuộc địa Pháp là một 

bộ phận quan trọng góp phần tạo nên hình ảnh đặc trưng đó. 

  Đô thị hóa đã khiến Đà Nẵng phải đối mặt với những thách thức lớn, đặc 
biệt là vấn đề về đất đai. Ngoài việc mở rộng thành phố ra những vùng đất mới 
thì khu trung tâm cũ luôn ở trong tình trạng khan hiếm quỹ đất. Có lẽ mật độ 
xây dựng được xem như là một phương thuốc hữu hiệu để giải quyết vấn đề 
này. Việc gia tăng mật độ xây dựng tại khu vực trung tâm cho phép thành phố 
đạt được lợi nhuận về kinh tế, giảm khoảng cách vật lý, tăng hiệu quả sử dụng 
cơ sở hạ tầng đồng thời thúc đẩy tiếp cận dịch vụ cho cộng đồng. Lý do này 
khiến người ta phải cân nhắc đến việc xây dựng thành phố trên một thành phố, 
chính xác đó là sự khai thác các tiềm năng nội tại của thành phố, bao gồm cả 

những sự xây dựng “tiêu cực” và sự xây dựng ở những “không gian trống” 
thuộc quyền sở hữu công.  

Marie-Claude Roche  đã nhận định về vấn đề này: “trong bối cảnh đô thị 
đương đại, di sản thường được xem như là một trở ngại cho sự phát triển, trách 
nhiệm mà chỉ duy nhất một cộng đồng khán giả mới đủ khả năng được giữ 
chúng. Hiện nay kinh nghiệm cho thấy rằng, trái ngược với những điều mà mọi 
người hay nghĩ thì di sản chính là công cụ cho sự tiến bộ, nó được xem là tác 
nhân của những tác động tăng trưởng đa dạng. Bởi vì di sản có mặt khắp mọi 
nơi”.  

Hiện nay chính quyền thành phố Đà Nẵng chưa có bất cứ kế hoạch hành 

động cụ thể nào đối với thể loại công trình thuộc địa cũ này. Bên cạnh đó, một 
vấn đề khá nhạy cảm là hầu hết những công trình này đều chiếm giữ những vị 
trí đắc địa của thành phố, chúng đang phải đối diện với rất nhiều sức ép từ các 
dự án tái phát triển đô thị, và số lượng công trình biến mất đi là rất nhiều (năm 
2006 có khoảng 22 công trình, năm 2017 chỉ còn 8 công trình) . Đã có rất nhiều 
ý kiến trái chiều nhau bàn về số phận của những công trình này là nên giữa lại 
hay phá bỏ ?   

Nếu như Đà Nẵng phải phát triển một thành phố mới trên một thành phố 
cũ để có thể đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế và quy mô dân số ngày 
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càng gia tăng, vậy thì thành phố đã tìm ra được câu trả lời cho câu hỏi: làm thế 
nào để hợp nhất giữa việc thiết kế đô thị hiện đại và các giải pháp bảo tồn các di 
sản kiến trúc trong những khu trung tâm cũ hay chưa ?  

Mục đích của việc mong muốn triển khai nghiên cứu này nhằm: Khẳng 
định rõ giá trị về văn hóa – lịch sử và nghệ thuật của các công trình kiến trúc 
thuộc địa Pháp tại Đà Nẵng; Những công trình này sẽ đóng góp điều gì cho sự 
phát triển đô thị Đà Nẵng trong giai đoạn mới? Khẩn trương đề xuất giải pháp 
phân loại và xếp hạng di sản để từ đó có những giải pháp ứng xử phù hợp. 

2. Mục tiêu đề tài 

Vẽ ghi, lập hồ sơ kiến trúc các công trình kiến trúc thuộc địa Pháp tại Đà 

Nẵng (hiện nay tất cả các hồ sơ kỹ thuật kiến trúc các tòa nhà thuộc địa Pháp tại 
Đà Nẵng đều bị thất lạc và xem như không có). 

Làm nổi bật các giá trị di sản về lịch sử và nghệ thuật của các công trình 
kiến trúc thuộc địa Pháp tại Đà Nẵng. 

Lập thang điểm đánh giá công trình  kiến trúc Pháp. 

Đề xuất đưa vào hạng mục các công trình cần bảo tồn và định hướng khai 
thác sử dụng trong giai đoạn mới. 

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu  

a) Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của đề tài này là các công trình kiến trúc thời kì 
thuốc địa Pháp tại thành phố Đà Nẵng từ năm 1888-1950. 

b) Phạm vi nghiên cứu 

Để đảm bảo nghiên cứu đạt được kết quả chính xác và có chất lượng tốt, 
đề tài nghiên cứu giới hạn trong phạm vi thành phố Đà Nẵng.  

4. Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu 

a) Cách tiếp cận 

Đề tài nghiên cứu này sử dụng cách 2 tiếp cận: 

Từ thực tiễn - Khảo sát, thu thập tài liệu, lập hồ sơ bản vẽ kiến trúc – Làm 
nổi bật các giá trị kiến trúc. Đây là hướng tiếp cận trực quan và xác thực nhất 
các công trình kiến trúc thuộc địa Pháp tại Đà Nẵng, nhằm nêu rõ giá trị nổi bật 
của các công trình kiến trúc. 

Tiếp cận từ lý thuyết - ứng dụng và thực tiễn - thanh điểm đánh giá riêng 
dựa theo cơ sở khoa học các thanh điểm Việt Nam và trên thế giới. Đưa ra giải 
phảp bảo tồn và định hướng khai thác sử dụng. Hướng này đem lại cơ sở khoa 
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học cho những nhận định và giải pháp, tạo tiền đề thuyết phục để đi đến ứng 
dụng thực tiễn trong công tác bảo tồn và hướng sử dụng công trình. 

b) Phương pháp nghiên cứu 

Dùng phương pháp thống kê các công trình kiến trúc thuộc địa Pháp tại Đà 
Nẵng, mô tả sơ lược một số đặc điểm công trình: năm xây dựng, tuổi công 
trình, lịch sử hình thành, công năng sử dụng….  

Đề tài tập trung khảo sát thực tế, thu thập tài liệu bản vẽ kiến trúc một đến 
hai công trình có quy mô và giá trị lịch sử cao để từ đó lập bản vẽ chi tiết kiến 
trúc: 

- Khảo sát hiện trạng, đo vẽ tại hiện trường, chụp hình các chi tiết, các góc 
công trình. 

- Lên bản vẽ chi tiết mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt công trình, các chi tiết 
hoa văn điêu khắc. 

- So sánh đối chiếu với các hồ sơ bản vẽ thu thập được của công trình. 

Các công trình còn lại có thể chụp ảnh và tìm hiểu khái quát đặc điểm kiến 
trúc, lịch sử. 

Từ đó làm nổi bật giá trị kiến trúc của các công trình thuộc địa Pháp so với 
các giá trị kiến trúc đã được công nhận, các tài liệu đã được công bố và chứng 
nhận bởi các nhà khoa học khác. 

Đánh giá giá trị kiến trúc dựa trên cơ sở các tiêu chuẩn đánh giá của một số 
nước hoặc tổ chức ví dụ đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá công trình của 
UNESCO hoặc các thanh đánh giá kiến trúc của nước Pháp, Ý… Dự kiến có 
thể đề xuất thanh đánh giá riêng cho công trình kiến trúc thuộc địa tại Việt 
Nam. 

Dùng phương pháp đối chiếu để đưa ra kết quả về mức độ toàn vẹn của công 
trình đã trải qua hơn 1 thế kỷ. Biểu đồ phản ánh mức độ hư hại của các công 
trình khảo sát. Để từ đó đưa ra các giải pháp bảo tồn thích hợp cho các mức độ 
hư hại khác nhau. 

Học hỏi các kinh nghiệm trong và ngoài nước từ đó đề xuất giải pháp khai 
thác sử dụng hiệu quả công trình, hướng tới mục đích công cộng, đem giá trị 
nền kiến trúc Pháp đến gần hơn với mọi người. Từ đó vừa đáp ứng được nhu 
cầu phát triển thành phố mà vẫn gìn giữ được giá trị văn hóa - lịch sử kiến trúc 
thuộc đại Pháp. 

5. Cấu trúc của luận văn  

Cấu trúc luận văn gồm các phần Mở đầu, Nội dung và Kết luận - Kiến nghị. 
Phần Nội dung gồm có 3 chương: 
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Chương 1: Đà Nẵng thời thuộc Pháp (1888-1950) 

Chương 2: Khảo sát, lập hồ sơ các công trình kiến trúc thuộc địa Pháp tại Đà 
Nẵng. 

Chương 3: Bảo tồn và phát huy giá trị sử dụng các công trình kiến trúc thuộc 
địa Pháp tại Đà Nẵng. 

Danh mục tài liệu tham khảo gồm 15 tài liệu 

Phần phụ lục được tách riêng gồm 1 phụ lục (81 trang) 

 

NỘI DUNG LUẬN VĂN 

Chương 1: Đà Nẵng thời thuộc Pháp (1888-1950) 

1.1.  Thành phố với tên gọi Tourane 

Tourane là tên chính thức, tên pháp định của Đà Nẵng từ năm 1888 cho đến 
hết thời Pháp thuộc, dù rằng trước đó danh xưng này đã có rồi. 

Danh xưng Tourane, chỉ thông dụng đối với người Pháp và những quan chức 
theo làm việc cho Pháp, còn trong dân chúng thì vẫn dung từ Đà Nẵng hoặc 
Cửa Hàn, đất Hàn. Chúng ta có thể thấy từ Tourane qua các tài liệu, các sách 

của giáo sĩ thừa sai hoặc các thương gia đến Đà Nẵng thời Đà Nẵng thuộc Pháp. 

Cái tên Tourane được dùng từ khi nào? 

Điều có thể nói rằng danh xưng này chỉ mới thông dụng đối với người Pháp 
khoảng từ từ nửa sau thế ký XVIII trở đi khó mà sớm hơn được. Điều này được 
xác nhận qua các giáo sĩ, thương gia, các nhà hàng hải Pháp viết về Việt Nam 
từ khi họ tiếp xúc với nước ta cho đến đầu thế kỷ XIX. 

Tóm lại, nguồn gốc cái tên Tourane quả đã gây cảm hứng cho nhiều 
người, làm nảy sinh nhiều giả thuyết, nhưng xem ra chả có giả thuyết nào chấp 
nhận được, vì không vấp khuyết điểm này thì cùng rơi vào khuyết điểm khác. 

Thành ra, cho đến nay vấn đề nguồn gốc danh xưng Tourane vẫn chưa được 
giải quyết. Ngày nay cái tên Tourane đang đi dần vào lãng quên đối với mọi 
người nhưng dầu sao nó cũng đã có mặt trong lịch sử, không thể không ghi lại 
như dấu tích một thời. 

1.2.  Người Pháp tổ chức Đà Nẵng 

Ngày 27 tháng 8 năm Mậu Tý, tức là ngày 3-10-1888, vua Đồng Khánh hạ 
bút ký một đạo dụ gồm ba khoản, nhượng đứt chủ quyền cho Pháp trên các 
thành phố Hà Nội, Hải Phòng và Đà Nẵng. 
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Sau khi dụ năm Mậu Tý ban hành, Toàn quyền Piquet chiếu dụ này và sắc 
lệnh “tiền chế” ngày 19-7-1888 của Tổng thống Pháp để ký nghị định ngày 24-
5-1889 ấn định tổ chức thành phố Đà Nẵng. Cơ cấu tổ chức này còn được thay 
đổi nhiều lần về sau để thích hợp với sự phát triển địa phương, nhưng tựu trung, 
các nét căn bản vẫn giữ nguyên. 

1.3.   Quy hoạch đô thị và xây dựng thành phố 

 Chắc chắn người Pháp phải có đồ án thiết kế thị xã. Có nhiều dấu hiệu 
cho phép chúng ta tin như thế, dù rằng không có tài liệu nào chứng minh. Dấu 
hiệu rõ ràng nhất là người ta có thể phân biệt đâu là khu trung tâm, đâu là khu 
phụ thuộc; đâu là khu hành chánh, đâu là khu thương mãi, đâu là quartier 

francaise (khu Pháp), đâu là quartier indigène (khu bản xứ), và sự hợp lý trong 
việc phóng mở các đường sá..v.v. Đó là chưa kể những dấu hiệu phụ thuộc khác 
có thể bắt gặp trong những tư liệu có liên hệ xa gần với vấn đề quy hoạch. 

Dầu sao, điều rõ ràng nhất là, cho đến ngày Pháp rời bỏ Việt Nam (1954), 
ở vùng tả ngạn họ cũng chỉ mới mở mang đến ranh gới của dụ 1888 mà thôi. 
Vùng đất mà họ cố giành thêm qua dụ 1901, ngoài phần nhỏ đã sử dụng cho cơ 
sở đường sắt thì đa phần còn lại vẫn còn nguyên dấu vết xưa cũ, chưa thấy dấu 
hiệu gì của “văn minh” cả. về phía hữu ngạn, phần đất người Pháp lấn thêm vào 
năm 1901 cũng chỉ mới có mặt một con đường nhỏ tráng nhựa chạy ven sông, 
đến hòn đảo nhỏ mang tên “Ilot de l’Observatoire” mà ngày xưa ta gọi là Đảo 

Cô. Tại bến đò Hà Thân, con đường này đâm thêm một nhánh, dẫn xuống bãi 
bến Mỹ Khê để phục vụ cho việc nghỉ mát của dân Pháp trong nhượng địa. 
Năm 1950-1960, khu này vẫn còn rất hoang vắng… Có thể xem thành phố Đà 
Nẵng đã thành hình qua hai giai đoạn: 

- Từ 1888 đến 1915 là thời kỳ xây dựng cơ sở. 
- Từ 1916-1950 là thời kỳ mở mang và làm đẹp. 
Việc xây dựng các cơ sở công quyền được thực hiện sớm lắm cũng phải 

từ 1889 trở đi, vì từ năm đó, văn kiện tổ chức thị xã mới được ban hành. Tất cả 
những cơ sở này đều kiến trúc theo kiểu Tây phương, theo đồ án do các kiến 
trúc sư thiết lập, được thiết kế thích hợp với nhu cầu công việc và điều kiện khí 

hậu nhiệt đới. Tất cả đều tọa lạc trên những vị trí thuận tiện và đẹp đẽ, được lựa 
chọn cẩn thận và ưu tiên. 

Nói chung, khu vực dọc theo Quai Courbet (Bạch Đằng) và Boulevard 
Jules Ferry (Độc Lập) là trung tâm nhượng địa, nơi tập trung các cơ quan đầu 
não về hành chánh, trị an và kinh tế, nên được xây dựng trước tiên, mà đứng 
đầu phải là Tòa Đốc Lý, bộ mặt uy thế của chính quyền mới. 

Song song với sự xây dựng của chính quyền thuộc địa, khu trung tâm 
thành phố cũng đã được các đại công ty của Pháp và Hoa kiều chiếu cố rất sớm. 
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Nói cách khác, bước chân quyền lực thuộc địa đi đến đâu thì bánh xe kinh 
doanh thương mãi lăn theo đến đó, rất là ăn khớp, hòa nhịp. 

Trong suốt quá trình cai trị, người Pháp không ngừng khai thác tiềm năng 
kinh tế, vị trí chiến lược của Đà Nẵng, để khi Pháp chính thức rút khỏi Đà Nẵng 
thì Đà Nẵng đã thành hình một đô thị gần như hoàn chỉnh. 

 

Hình 1.15: Bản đồ quy hoạch tuyến phố và vị trí công trình- (sơ đồ hóa của tác 

giả) 

Nhìn bản đồ ta thấy rõ được một Tourane hoàn chỉnh từ quy hoạch tuyến phố cho đến vị trí những 

công trình trọng yếu tập trung dày đặc trên các tuyến đường chính như Courbet, Boulevard Jules 

Ferry. 

Nếu bỏ qua khía cạnh chính trị, chỉ xét trên khía cạnh kinh tế, không thể 
không khẳng định rằng chính sự khai thác kinh tế của người Pháp trên nhượng 
địa đã giúp thành phố Đà Nẵng có một nền tảng cơ sở hạ tầng, công trình quy 
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mô. Từ đường phố, các cơ quan hành chính, các công trình dịch vụ công cộng, 
cho đến tiện nghi đô thị, mọi thứ đều được người Pháp xây dựng, quản lý chặt 
chẽ và dần hoàn thiện. Để sau khi giành độc lập, từ những cơ sở hạ tầng đó 
thành phố Đà Nẵng dễ dàng có đà phát triển để trở thành một thành phố trẻ đẹp 
như hiện nay và mang những nét đẹp hoài cổ đâu đó còn sót lại từ những con 
phố hay những công trình lịch sử. 
 
Chương 2: Khảo sát, lập hồ sơ các công trình kiến trúc thuộc địa Pháp tại 

Đà Nẵng 

1.4. Hệ thống phân bố các công trình kiến trúc thuộc địa  

Phân chia quá trình phát triển đô thị Đà Nẵng ra làm 3 giai đoạn: 

- Đô thị Đà Nẵng trước thời thuộc Pháp (Cuối thế kỷ XIX đến 1958)  

- Đô thị Đà Nẵng thời thuộc Pháp (1858-1950) 
- Đô thị Đà Nẵng (1950-1975) 
Với 3 giai đoạn này sẽ cho ta cái nhìn trực quan cho sự phát triển và thay 

đổi của đô thị Đà Nẵng. Với phương pháp sơ đồ hóa bản đồ Đà Nẵng qua các 
thời kỳ giúp thấy rõ hệ thống giao thông quy hoạch và vị trí các công trình quan 
trọng được xây dựng dưới thời Pháp còn lại đến bây giờ.  

Phương pháp chồng bản đồ cho kết quả hệ thống giao thông, phân chia lô 
đất của người Pháp từ những năm 1900 đến bây giờ, trải qua hơn 100 năm vẫn 
không hề lỗi thời mà trái lại còn rất khoa học mà chúng ta bây giờ cần phải học 

hỏi nhiều. Giao thông Đà Nẵng hiện nay trùng khớp đến 90% hệ thống giao 
thông dưới thời Pháp. Điều đó cho thấy ý nghĩa vai trò của người Pháp trong 
việc tạo nên một thành phố Đà Nẵng xinh đẹp như ngày hôm nay. Nó mang một 
giá trị lịch sử lâu dài, một thành phố lịch sử.  
1.5. Lập hồ sơ kiến trúc các công trình thuộc địa 

Hiện nay, qua khảo sát, tìm hiểu về lịch sử của các công trình thuộc địa 
tại Đà Nẵng. Thật sự vẫn chưa có một công trình nào còn bản vẽ kiến trúc gốc. 
Kể cả việc tìm hiểu từ các cơ quan có chức trách, kho sử liệu, mọi thứ đều 
không hề có một văn bản, tư liệu nào lưu trữ liên quan đến kiến trúc của các 
công trình. Tất cả còn hiện hữu chỉ là công trình trước mắt chúng ta.Thật khó để 
xác định chúng đã biến đổi khác so với nguyên mẫu ban đầu như thế nào, bộ 
phận nào đã được tu bảo, sữa chữa, và bộ phân nào là nguyên bản?  

Vấn đề thứ hai chính là các công trình thuộc địa hiện nay tại Đà Nẵng vẫn 
chưa chịu sự quản lý của cơ quan nào cả. Chúng nằm riêng lẻ với nhiều mục 
đích sử dụng, sự cải tạo và xuống cấp khác nhau. Vấn đề tu bảo sửa chữa tràn 
lan không theo một khuôn khổ nào khiến cho những công trình này đi xa thiết 
kế ban đầu, theo thời gian và số lần tu sửa sẽ khiến chúng ngày càng sai lệch so 
với kiến trúc nguyên bản. 



8 

 

 

Chính vì thế việc lập hồ sơ kiến trúc cho những công trình kiến trúc thuộc 
địa tại Đà Nẵng là vấn đề nóng hổi, cấp bách cần được thực hiện.  

Hiện tại trong luận văn này, tác giả lựa chọn khảo sát và lập hồ sơ 7 công 
trình. Đây là những công trình còn khá nguyên vẹn, có ý nghĩa, câu chuyện lịch 
sử, và chiếm những vị trí quan trọng trong thành phố. 

 

 

Hình 2.8: Vị trí các công trình được khảo sát và lập hồ sơ 

Danh sách các công trình khảo sát và lập hồ sơ kiến trúc: 

ST

T 

Tên công trình Năm 

XD 

Địa chỉ Tình 

trạng 

Phong 

cách 

Ghi chú 

1 Ủy ban nhân dân 
Thành phố Đà 
Nẵng 

Không 
rõ 

42 Bạch 
Đằng 

Bình 
thường 

Cổ điển A1 (vị trí 
trên hình 

2.8) 

2 Bảo tàng Chăm 1915 2 đường 
2/9 

Tốt Chăm – cổ 
điển Pháp 

C1 

3 Nhà hàng Đông 
Dương 

Không 
rõ 

18 Trần 
Phú 

Đã có sửa 
chữa 

Cổ điển D8 
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4 Hội liên hiệp 
phụ nữ Thành 
phố Đà Nẵng 

1930 01 
Pasteur 

Bình 
thường 

Art-Déco D23 

5 Công ty cổ phần 
cung ứng tàu 
biển 

Không 
rõ 

34 Bạch 
Đằng 

Đang 
xuống 

cấp 

Cổ điển D5 

6 Tòa án phúc 
thẩm Thành phố 
Đà Nẵng 

1906 32 Bạch 
Đằng 

Đã có tu 
sửa 

Đông 
Dương 

D27 

7 Tổ hợp công 
trình tại 38 
Pasteur 

Không 
rõ 

38 
Pasteur 

Đã có tu 
sửa 

Đông 
Dương 

D10 

Bảng 2.1: Danh sách các công trình khảo sát và lập hồ sơ kiến trúc 

Ở chương này, việc khảo sát, lập hồ sơ kiến trúc các công trình sẽ là tài 
liệu lưu trữ đắc lực cho công tác nghiên cứu, quản lí, bảo tồn các công trình 
kiến trúc Pháp tại Đà Nẵng sau này. 

 

Chương 3:  Bảo tồn và phát huy giá trị sử dụng các công trình kiến trúc 

thuộc địa Pháp tại Đà Nẵng 

3.1 Đánh giá giá trị các công trình thuộc địa 

Từ những cơ sở pháp lí và những tiêu chí đánh giá tham khảo, cơ sở của 
các nghiên cứu đá có trước đây. Và đặt biệt nhờ đến ý kiến đánh giá của các 
chuyên gia: PGS. Doãn Minh Khôi, PGS. Tôn Đại, PGS. Phạm Đình Việt, 
TS.KTS Lê Minh Sơn. TS.KTS Trần Quốc Bảo. Tác giả đã đưa ra được bảng 
tiêu chí đánh giá giá trị các công trình thuộc địa Pháp. 

ST

T 
TIÊU CHÍ 

THANG 

ĐIỂM 
GHI CHÚ 

1 
Tiêu chỉ về giá 
trị lịch sử văn 
hóa 

15  

2 
Tiêu chí về giá 
trị nghệ thuật 

40 

- Công trình có hình khối đẹp, tỷ lệ mặt đứng 
hài hòa: 1 - 10 điểm. 

- Công trình đặc trưng cho một phong cách 
kiến trúc: 1 - 10 điểm. 
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- Công trình có tính trang trí nổi bật: 1 - 10 
điểm. 

- Công trình là kết quả của sự sáng tạo hòa 
trộn phong cách kiến trúc Á-Âu để tạo nên 
một kiểu kiến trúc mới đặc sắc: 1-10 điểm 

3 
Tiêu chỉ về 
tuổi thọ công 
trình 

15 

- Công trình có niên đại ≥ 100 năm: 11 - 15 
điểm. 

- Công trình có niên đại ≥ 75 năm và < 100 
năm: 6 - 10 điểm. 

- Công trình có niên đại ≥ 50 năm và < 75 
năm: 1 – 5 điểm. 

4 
Tiêu chỉ về vị 
trí công trình 

20 

- Công trình là nơi thu hút các các hoạt động 
và các dịch vụ công cộng phục vụ cộng đồng 
dân cư khu vực và thành phố: 1 - 10 điểm. 

- Công trình nằm ở vị trí mang lại giá trị 
thẩm mỹ cao trong quy hoạch thành phố: 1 - 
10 điểm 

5 

Tiêu chí về giá 

trị sử dụng và 
tính nguyên 
bản 

10 

- Công trình còn nguyên bản so với thiết kế 

ban đầu: 1-5 điểm 

- Công trình có giá trị sử dụng cao và đa 
dạng: 1-5 điểm 

 TỔNG 100 điểm  

Bảng 3.1: Bảng tiêu chí đánh giá các công trình kiến trúc theo thang 100 điểm 

Theo đó:  

Công trình trên 75 điểm được xếp loại 1 (có giá trị đặc biệt).  

Công trình từ 50 đến 74 điểm được xếp loại 2 (có giá trị cao).  

Công trình từ 40 đến 49 điểm được xếp loại 3 (có giá trị trung bình). 

Từ đây tiến hành đánh giá và tổng kết số điểm cho các công trình khảo sát. Có 2 
công trình đạt giá trị đặc biệt, 4 công trình đạt giá trị cao và 1 công trình đạt giá 
trị trung bình: 

-  Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng: Giá trị đặc biệt 

-  Bảo tàng Chăm: Giá trị đặc biệt 

-  Nhà hàng Đông Dương: Giá trị cao 
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-  Hội liên hiệp phụ nữ thành phố Đà Nẵng: Giá trị cao 

-  Công ty cung ứng tàu biển: Giá trị cao 

-  Tòa án phúc thẩm thành phố Đà Nẵng: Giá trị cao 

-  Tổ hợp công trình tại 38 Pasteur: Giá trị trung bình 

3.2 Nguyên nhân các công trình thuộc địa bị phá bỏ  

 Ngay từ những năm đầu thế kỷ 20, người Pháp đã đưa vào Việt Nam các 
loại hình kiến trúc mà nước ta chưa từng có. Công trình kiến trúc Pháp ở các 
thành phố: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Huế, Ðà Lạt và Đà Nẵng ngoài việc kế 
thừa tinh hoa kiến trúc phương Tây, còn thể hiện sự tinh tế khi có sự chuyển 
hóa mềm mại với kiến trúc bản địa, tạo thành một tổng thể hài hòa, gắn kết. 

Song đáng tiếc, kho báu di sản này đang dần mai một qua thời gian vì nhiều 
nguyên nhân. 

Ðược xem là những công trình có giá trị vật thể, phản ánh lịch sử kiến 
trúc một giai đoạn hình thành một thành phố, nhưng đến nay, hàng trăm công 
trình kiến trúc Pháp đã bị phá hủy để nhường "đất vàng" cho những tòa nhà cao 
tầng. Cơn lốc đô thị hóa cuốn đi nhiều giá trị di sản văn hóa, trong đó có các 
công trình kiến trúc dưới thời Pháp. Trừ các công trình đặc thù, mảng công thự 
với nhiều công trình dùng làm trụ sở các cơ quan, nhà công vụ được bảo quản 
khá tốt, còn lại những biệt thự thuộc sở hữu tư nhân bị phá bỏ hoặc đang trong 

tình trạng xuống cấp. 

Tình trạng xuống cấp của nhiều công trình do tác động của thời gian, hoạt 
động của người sử dụng, và sự buông lỏng quản lý để xảy ra nhiều vi phạm trật 
tự xây dựng như tự ý sửa chữa, cơi nới, xây dựng tùy tiện, trái phép. Các công 
trình bị đập phá mua bán tự do mà không hề có sự quản lí nào từ chính quyền, 
vì nhiều công trình vẫn là của tư nhân, nên thật sự rất khó quản lí. Chính vì thế 
mà đến đầu năm nay, số lượng công trình kiến trúc dưới thời Pháp tại Đà Nẵng 
giảm một cách đáng kể. Và các công trình xuống cấp thì vẫn đang tiếp tục phải 
nằm chờ không biết sẽ đi về đâu.  

Ta có thể thấy nguyên nhân các công trình kiến trúc dưới thời Pháp bị phá 

bỏ từ nhiều yếu tố khách quan và chủ quan. Khách quan vì sự thiếu hiểu biết 
của người dân, vấn đề đô thị hóa đè nén mạnh mẽ. Chủ quan vì sự thiếu trách 
nhiệm, sự quản lí hời hợt, sự ham muốn lợi nhuận của những cá nhân, cơ quan 
có thẩm quyền. Tất cả đã dồn ép những công trình ấy đi đến mức bị hủy hoại 
mãi mãi. Một điều đáng tiếc vô cùng. 
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3.3 Xếp hạng và đưa vào danh sách bảo tồn 

Các công trình kiến trúc thuộc địa cũ có vai trò như thế nào trong quá 
trình phát triển bền vững của TP?  Đó là một câu hỏi có thể khiến nhiều người 
mơ hồ.  

Vai trò phục vụ du lịch: Điều gì đã thu hút được các khách du lịch đến 
với TP Đà Nẵng? Đà Nẵng không chỉ có “pháo hoa – biển và mặt trời”, vùng 
đất này còn lưu giữ được những dấu vết lịch sử đặc trưng thông qua những tòa 
nhà thuộc địa cũ. Một khi TP đã nỗ lực để xếp hạng di sản văn hóa cho những 
công trình này thì đương nhiên lượng khách du lịch sẽ tăng lên. Đà Nẵng cần có 
một lộ trình phát triển bền vững với nội hàm văn hóa phong phú, cụ thể là TP 

cần phải có những di tích văn hóa để phục vụ nhu cầu du lịch. 

Vai trò về giáo dục văn hóa: Phần lớn mọi người đều có chung nhìn nhận 
là Đà Nẵng đang thay đổi bộ mặt một cách quá nhanh trong quá trình hiện đại 
hóa. Có phải Đà Nẵng đang muốn phát triển giống như những TP nổi tiếng 
khác trên thế giới ? Ở các TP đó, họ cần có những trung tâm thương mại bọc 
kính và bê tông cao chọc trời để phục vụ cho mục đích kinh tế. Đà Nẵng cũng 
không phải là ngoại lệ, sẽ phải xây dựng những tòa nhà vươn cao vì không còn 
đủ quỹ đất ở khu vực trung tâm. Tuy nhiên, ở các TP lớn trên thế giới đều dành 
ra những không gian dành riêng cho việc học tập và tìm hiểu lịch sử đất nước. 
Với Đà Nẵng, cần một nỗ lực để bảo vệ cho một phần ký ức cũ của TP – Đó là 
những công trình kiến trúc thuộc địa còn may mắn tồn tại ở những con đường 
quan trọng trong khu vực trung tâm. Đây chính là những nơi tốt nhất để cho các 
học sinh, sinh viên đến tham quan và tổ chức các hoạt động sinh hoạt học tập 
liên quan đến lịch sử. 

Với thực trạng hiện tại, chúng ta cần đưa ra mức báo động đỏ về việc bảo tồn, 
tôn tạo các công trình có giá trị cao và đặc biệt còn lại rất ít tại Đà Nẵng. Tất cả 
những công trình phân tích xếp loại ở mục 3.1 đều cần được bảo tồn. Một số đề 
xuất bảo tồn đối với các loại công trình. 

Đối với các công trình kiến trúc có giá trị đặc biệt:   

Có 02 công trình: Bảo tàng điêu khắc Chăm và Ủy ban nhân dân Thành 
phố Đà Nẵng. Chỉ khi đặc biệt cần thiết để bảo quản di tích mới tiến hành việc 
tu bổ. Khi tu bổ phải tuân theo nguyên tắc giữ công năng (chức năng) vốn có 
của từng bộ phận và toàn bộ công trình, phải bảo tồn nguyên trạng các yếu tố 
gốc. Cần tái sử dụng các vật liệu, chất liệu cũ khi sửa chữa hoặc tu bổ di tích 
nhằm giữ gìn giá trị di tích. Điều này có nghĩa là giữ gìn vẻ đẹp chân xác. 
Trong trường hợp bắt buộc phải thay thế một bộ phận cũ, vật liệu cũ, chất liệu 
cũ bằng một bộ phận mới, vật liệu mới thì phải đảm bảo tính cần thiết, tính 
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khoa học của việc thay thế đó và phải đảm bảo tính chân xác từng chi tiết của 
các “yếu tố mới” so với các “yếu tố gốc”.  

Đối với các công trình kiến trúc có giá trị cao:  

Có 04 công trình: Công ty cổ phần cung ứng tàu biển; Hội liên hiệp Phụ 
nữ; Nhà hàng Đông Dương; Tòa án phúc thẩm thành phố Đà Nẵng;  

Bảo tồn được cơ bản các yếu tố gốc của các hạng mục công trình. Các yếu tố 
này có giá trị về lịch sử, văn hóa, khoa học. Khi trùng tu, sửa chữa phải được sự 
cho phép của Uỷ ban Nhân dân thành phố và các ngành chức năng. Đối với 
công trình kiến trúc xếp loại có giá trị cao này,  mặt tiền phía trước phải giữ 
nguyên trạng hoặc phục hồi các yếu tố gốc; phần còn lại phía sau, tuỳ theo vị 
trí, đặc điểm của từng công trình và kiến trúc tứ cận, các nếp nhà có thể được 
cải tạo nội thất. Trường hợp cần thiết, phải phục hồi hoặc phục chế những bộ 
phận đã bị biến dạng của toàn bộ công trình khi có đủ cơ sở khoa học. 

Đối với các công trình giá trị cao này muốn sống lâu dài cần chuyển đổi công 
năng nhằm đem lại lợi ịch kinh tế nhưng phải giữ nguyên bản những phần kiến 
trúc cốt lõi, những chi tiết kiến trúc giá trị không được thay đổi. Tu sửa và 
chuyển đổi công năng của các không gian cần có sự hợp tác của các cơ quan 
chức năng, và dưới sự giám sát nghiêm ngặt. 

Đối với công trình có giá trị trung bình:  

Trong danh sách khảo sát có 1 công trình: Tổ hợp công trình tại 38 
Pasteur. 

Đối với công trình này bảo tồn giữ lại phần cốt lõi về hình thức kiến trúc đặc 
trưng pha trộn Á-Âu của tòa nhà chính. Còn lại ta có thể thay đổi chuyển đổi 
công năng sao cho phù hợp. Vì nó đang xuống cấp trầm trọng và những khối 
nhà xây thêm sau này không có gì đặc sắc nên nếu chuyển đổi công năng khu 
này thành khu dịch vụ sẽ cos khả năng cứu sống nó rất cao. Bằng không nguy 
cơ bị phá bỏ để nhường quỹ đất cho đô thị là không thể nào tránh khỏi. 

3.4 Đề xuất sử dụng trong giai đoạn mới (2018-2038) 

Quản lý  

Lập hồ sơ chi tiết các công trình cần bảo tồn để làm cơ sở nghiên cứu và 
đề nghị đưa vào danh mục các công trình xếp hạng.   

Thành phố phải kết hợp đồng thời các biện pháp bắt buộc, giáo dục và 
nâng đỡ, bảo vệ các dự án bảo tồn, thậm chí nếu dự án chưa đem lại hiệu quả đủ 
thì nên phải bao cấp một phần và nhấn mạnh từng biện pháp theo từng thời kỳ 
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và từng hoàn cảnh.  Tìm kiếm, huy động các nguồn tài chính và vận dụng một 
cách đúng đắn các nguồn đó vào công tác bảo tồn. Trên thực tế, nguyên nhân 
dẫn đến các di sản kiến trúc đô thị bị phá hủy, ngoài việc thiếu hiểu biết hay 
nhận thức sai lầm (xem di sản là sản phẩm đế quốc thực dân cần phá hủy) các 
nguyên nhân còn lại đều do sự thiếu thốn mà ra.  

Khai thác sử dụng 

Điều cơ bản trong khai thác sử dụng là phải có tính đồng bộ và có tầm 
nhìn lâu dài để đảm bảo sự phát triển bền vững của thành phố. Các công trình 
có giá trị đặc biệt sẽ tạo nên những điểm nhấn trong chuỗi các tuyến du lịch 
mang tính lịch sử và văn hóa cho thành phố. Với các công trình còn lại việc duy 

trì các chức năng sử dụng là cần thiết vì chúng sẽ tạo nên một nét kiến trúc 
riêng đặc trưng cho một thời kỳ phát triển của thành phố. 

Với xu hướng nghệ thuật hiện nay, con người dần muốn tìm về quá khứ, 
khao khát được nhìn lại những hình ảnh xưa cũ một thời. Thế hệ trước thì muốn 
tìm lại những cảm xúc xưa cũ mình từng có, thế hệ trẻ thì hiếu kỳ muốn tìm tòi. 
Chính vì thế mà việc ta sử dụng những công trình kiến trúc này vào mục đích 
dịch vụ sẽ rất có triển vọng, vừa có thể bảo tồn, tu dưỡng các công trình, đem 
lại sức sống cho nó mà còn có thể quảng bá rộng rãi vẻ đẹp, giá trị nghệ thuật 
của nó. Đó như một thông điệp hãy trân trọng những giá trị văn hóa lịch sử, 

thông điệp đó sẽ đi vào tâm thức của mỗi con người một cách tự nhiên mà 
không hề có sự gượng ép. Hiệu quả này sẽ vô cùng to lớn, truyền cảm hứng cho 
thế hệ trẻ tương lai trong việc bảo tồn, gìn giữ những công trình kiến trúc dưới 
thời Pháp. 

Phương án cải tạo công trình kiến trúc dưới thời Pháp 

Một số định hướng của cơ quan chức năng về việc bảo tồn, chuyển đổi 
công năng và thực trạng của các công trình kiến trúc Pháp tại Đà Nẵng. 

Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng: theo thông tin chính thức thì sẽ chuyển 
đổi chức năng thành bảo tàng Lịch sử Đà Nẵng. Định hướng này rất phù hợp và 

đúng đắn đối với công trình này. Bởi công trình là chứng nhân lịch sử rõ nét 
nhất của một thời Pháp thuộc huy hoàng tại Đà Nẵng. Nó được xây dựng với 
mục đích phục vụ cho bộ máy cai trị và khai thác thuộc địa tại Đà Nẵng. Với 
phong cách kiến trúc đặc trưng kiến trúc Pháp. Công trình sẽ là điểm nhấn ấn 
tượng cho du khách đến với Đà Nẵng, đến với bảo tàng để tìm hiểu về lịch sử 
nơi đây. 

Bảo tàng Chăm: Trước đây và cho đến hiện nay, bảo tàng Chăm chưa bao giờ 
thay đổi mục đích sử dụng. Và định hướng tương lại vẫn vậy, vẫn sẽ sử dụng 
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đúng chức năng ban đầu, tôn tạo và gìn giữ công trình mãi mãi, để những thế hệ 
sau luôn thấy được vẻ đẹp của một nền kiến trúc pha trộn độc đáo và có giá trị 
này. 

Nhà hàng Đông Dương: Theo tìm hiểu các tài liệu, những mảnh ghép nhỏ trong 
từng câu chuyện và những thông tin trên các bản đồ dưới thời Pháp thuộc. Theo 
tác giả công trình này trước đây là Công thương Ngân hàng. Hiện tại đang là sở 
hữu tư nhân và kinh doanh Nhà hàng. Nơi này cũng rất thu hút khách du lịch và 
đang hoạt động rất tốt với chức năng này. Cần tạo điều kiên tốt nhất để chủ sở 
hữu này gìn giữ, bảo tồn kiến trúc, phát huy hết tiềm lực của nó. 

Công ty cổ phần cung ứng tàu biển: Trước đây công trình được xây dựng với 

chức năng nhà ở cho công chức Pháp và hiện tại là cơ quan làm việc của công 
ty Cung ứng tàu biển tại Đà Nẵng. Hiện công trình đang xuống cấp. Và theo 
khảo sát thì công ty này vẫn chưa muốn dời trụ sở vì vị trí rất đắc địa của công 
trình này. Công trình đã được sửa chữa xây thêm để đáp ứng nhu cầu làm việc 
nhưng hiện tại đã quá tải. Chính vì thế, cần gấp rút thực hiện bảo tồn và chuyển 
đổi chức năng cho công trình này để cứu sống nó. 

Tòa án phúc thẩm thành phố Đà Nẵng: Trước đây tòa nhà là Công thự của viên 
chức dưới thời Pháp, sau giải phóng là cơ quan làm việc của Tòa án phúc thẩm 
Đà Nẵng. Hện tại là cơ quan làm việc của Trung tâm văn hóa thành phố Đà 

Nẵng. Trải qua thời gian dài, chuyển đổi mục đích sử dụng nhiều lần, công trình 
đã xuống cấp, cũ kỹ, không một ai quan tâm. Trong khi đó công trình lại nằm 
trên vị trí đắc địa mặt tiền tuyến đường Bạch Đằng đẹp nhất của thành phố. 
Nguy cơ công trình bị há bỏ lấy đất vàng là rất cao. Chính vì thế hướng đề xuất 
của tác giả là muốn cải tạo, chuyển đổi công năng cho công trình này thành 
Trung tâm văn hóa Pháp - Việt tại Đà Nẵng. Với phong cách kiến trúc pha trộn 
Á-Âu, chuyển đổi công năng như vậy sẽ rất có ý nghĩa, tạo điểm nhấn, hiệu quả 
cao về sự thống nhất mặt kiến trúc và công năng sử dụng. 

Tổ hợp công trình tại 38 Pasteur: Trước đây là nhà ở của viên Trung tá quân y 
dưới thời Pháp. Sau giải phóng được thuê lại làm trụ sở cơ quan làm việc. Vì để 

đáp ứng chức năng sử dụng nên đã xây thêm các khối nhà sau và bên. Hiện tại 
đang xuống cấp trầm trọng và bỏ trống. Hướng đề xuất của tác giả sẽ gấp rút 
đưa ra phương án cải tạo chuyển đổi công năng hợp lí nhất, đem lại hiệu quả 
kinh tế để gìn giữ công trình này.  

Ở phần này tác giả chọn 2 công trình lên phương án cải tạo, đem lại cái 
nhìn trực quan cho định hướng bảo tồn của đề tài. Đó là: 

- Cải tạo công ty cổ phần cung ứng tàu biển Đà Nẵng thành Khách sạn
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- Cải tạo tổ hợp công trình tại 38 Pasteur thành khu phức hợp dịch vụ 

Từ các tiêu chí đánh giá kiến trúc được lập ở chương này sẽ tạo nên kết 
quả trực quan, định lượng rõ ràng về giá trị của các công trình kiến trúc Pháp 
còn lại tại Đà Nẵng. Để từ đó làm tiền đề khoa học cho việc đưa ra phương án 
bảo tồn đúng mực cho từng loại công trình. 

Việc đưa ra phương án cải tạo cho hai công trình Công ty cung ứng tàu 
biển Đà Nẵng và tổ hợp công trình tại 38 Pasteur với mục đích đem lại cách 
nhìn khách quan về giá trị và vẻ đẹp của những công trình này. Chúng không 
phải là một đống gạch đổ nát, chúng là những chứng nhân lịch sử, là vẻ đẹp 
hoài niệm của thời gian. Với nhịp sống hối hả, xô bồ của cuộc sống hiện đại. Có 
khi nào bạn muốn tìm về những gì xưa cũ. Và những công trình này sẽ ở đó, sẽ 
chờ chúng ta đến, sẽ lưu giữ tất cả những gì mà đôi khi chúng ta đã đánh mất tự 
khi nào. Nên hãy trân trọng những gì xưa cũ, những giá trị đẹp của một thời. 
Tại sao ở các nước Châu Âu, một thành phố nổi tiếng khắp thế giới không phải 
vì có một tòa nhà cao chọc trời, hay một khối sắc thép hiện đại, mà chúng nổi 
tiếng nhờ vào những công trình lịch sự có niên đại hàng ngàn năm, những vẻ 
đẹp của lịch sử, của một thời văn minh huy hoàng. Họ đã gìn giữ, tôn tạo những 
công trình đó để những thế hệ trẻ có thể được tận tay chạm vào, tận mắt chứng 
kiến vẻ đẹp những công trình đó mang lại chứ không phải chỉ còn là sách vở 
hay những lời kể của cha ông. Vậy tại sao chúng ta không gìn giữ những công 
trình kiến trúc đẹp đó ngay bây giờ vì thế hệ tương lai, vì một nền kiến trúc đẹp 

và vì cho cả chúng ta. 
 
 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Thành phố Đà Nẵng là một thành phố mới hơn 100 năm nhưng đã chứa 
trong lòng nó lịch sử của một vùng đô thị lâu đời, có vị trí thuận lợi cho sự phát 
triển nhiều mặt. Công trình kiến trúc có giá trị là không nhiều nhưng tiêu biểu 
cho các giai đoạn phát triển của thành phố, để thành phố có được một hình ảnh 
liên tục thì việc bảo tồn các giá trị của những di sản kiến trúc là cần thiết.  

Việc bảo tồn các di sản kiến trúc đô thị đồng nghĩa với việc bảo vệ đời 
sống tinh thần, bảo vệ nền văn hóa lịch sử và  quyền lợi chính đáng của những 
người dân sống trong các đô thị đó.  

Khi chưa có quyết định chính thức về khu vực và danh sách các công 
trình cần bảo tồn không nên phá bỏ hay cải tạo chúng. 
2. Kiến nghị  

Bằng việc đưa ra những cơ sở khoa học, những tiêu chí đánh giá cụ thể 
cho các công trình kiến trúc Pháp tại Đà Nẵng và một số phương hướng bảo 
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tồn. Tác giả rất mong thành phố, những cơ quan chức năng có thẩm quyền có 
thể chung tay vào cuộc, lên chiến lược bảo tồn gìn giữ các công trình kiến trúc 
Pháp có giá trị tại Đà Nẵng trên cơ sở những nghiên cứu mà luận văn này đạt 
được. 

Cần có một cuộc khảo sát quy mô lớn cho tất cả các công trình kiến trúc 
Pháp còn lại tại Đà Nẵng, đưa ra thông cáo phù hợp cho từng công trình. Đề ra 
phương án bảo tồn cụ thể hoặc ít nhất trước khi chưa có hướng giải quyết cho 
từng công trình thì cần có thông báo đặc biệt nghiêm cấm mọi việc phá bỏ hay 
cải tạo tự phát trong thời gian chờ hướng giải quyết cho những công trình kiến 
trúc Pháp tại Đà Nẵng. 

Theo thống kê năm 2015 vẫn còn gần 20 công trình thì hiện nay chỉ vỏn 

vẹn dưới 10 công trình kiến trúc Pháp tại Đà Nẵng. Với số lượng ít ỏi đó nếu 
thành phố không lên chiến lược bảo tồn ngay từ bây giờ thì e chỉ cần một vài 
năm nữa thôi, chúng sẽ biến mất mãi mãi. Đà Nẵng sẽ không bao giờ có lại 
được chúng – Nếu có chăng nữa thì đó cũng chỉ là những bản sao mang trên 
mình một tinh thần hoài cổ. 
3. Triển vọng phát triển và hướng nghiên cứu tiếp tục 

Với mục đích nghiên cứu luận văn này, tác giả mong muốn có thể truyền 
tải đến tất cả mọi người, đặc biệt thế hệ trẻ tương lai về ý thức bảo tồn và gìn 
giữ những công trình kiến trúc có giá trị, tầm quan trọng và ý nghĩa về sự tồn 
tại của những công trình kiến trúc Pháp tại Đà Nẵng. Để từ đó tạo sức lan tỏa 
rộng rãi đến tri thức của mỗi con người.  

Với thời lượng của một đề tài luận văn Thạc sĩ, tác giả chỉ mới có thể đưa 
ra những dẫn chứng chứng minh giá trị thật sự của những công trình kiến trúc 
Pháp tại Đà Nẵng, đưa ra tiêu chí đánh giá, và một số phương án bảo tồn sơ 
lược cho từng loại công trình. Và nếu chỉ dừng ở đây thì chắc chắn các công 
trình kiến trúc Pháp tại Đà Nẵng vẫn chưa thể được bảo tồn một cách toàn vẹn.  

Hiện nay tại thành phố Đà Nẵng có trên dưới 10 công trình kiến trúc Pháp 
còn tồn tại, nhưng tác giả chỉ mới khảo sát được 7 công trình. Và những 
phương án bảo tồn chưa cụ thể đối với từng loại công trình. Chính vì thế cần 
phát triển đề tài mở rộng hơn nữa, đào sâu hơn nữa những giá trị và đưa ra 
những phương án bảo tồn, định hướng phát triển cụ thể cho từng công trình. 

Tạo nên những luận cứ khoa học mạnh mẽ đủ sức lan rộng và tạo được những 
chứng nhận pháp lý cho những công trình đó. Đưa chúng vào danh sách bảo tồn 
của thành phố, quốc gia. Thì đó mới thật sự là thành công mà đề tài hướng tới. 
 


