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   HỘI KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM
    40 TĂNG BẠT HỔ, HÀ NỘI, TEL: (84-4) 3825 3648, FAX: (84.4) 3934 9240, EMAIL: vanphong@hkts.vn

THÀNH VIÊN HỘI LIÊN HIỆP KIẾN TRÚC SƯ QUỐC TẾ VÀ HỘI ĐỒNG KIẾN TRÚC SƯ CHÂU Á - VIETNAM ASSOCIATION OF ARCHITECTS, MEMBER OF THE UIA AND ARCASIA

Số:  40 /KT                                                                Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2019

Kính gửi: GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH LÂM ĐỒNG

Vừa qua Hội Kiến trúc sư Việt Nam (KTSVN) nhận được ý kiến của nhiều  KTS thể 
hiện sự không đồng tình với một số nội dung của Đồ án quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị 
khu vực trung tâm Hòa Bình, thành phố Đà Lạt (sau đây gọi tắt là Đồ án).

Sau khi nhận được tài liệu liên quan đến Đồ án do Sở Xây dựng Lâm Đồng cấp, Hội 
KTSVN đã họp Hội đồng Kiến trúc ngày 15/0/2019 để trao đổi về Đồ án.

Những ý kiến chính của Hội đồng về Đồ án như sau:

1. Quan điểm:
- Hội KTSVN nhận thấy rõ là: Cải tạo, chỉnh trang khu Trung tâm Hòa Bình, thành phố Đà 
Lạt là chủ trương đúng và cấp thiết. Bởi vì đây là khu phố thị trung tâm của Đà Lạt đang 
xuống cấp, nhưng có giá trị đặc trưng và là một bộ phận cấu thành nên cấu trúc không gian 
đô thị Đà Lạt.
- Trong cải tạo, chỉnh trang chú trọng cân bằng giữa phát triển và bảo tồn. Phát triển nhưng 
không làm mất đi giá trị đặc trưng về quy hoạch, kiến trúc và cảnh quan của khu phố. Đồng 
thời bảo tồn không chỉ giá trị vật thể (công trình kiến trúc và cảnh quan có giá trị) mà cả giá 
trị phi vật thể (di sản ký ức, lối sống và văn hóa địa phương).
- Để đảm bảo tính pháp quy của Đồ án, cần kiểm tra các cơ sở pháp lý và quy trình thực hiện 
Đồ án.

2. Ý kiến về Đồ án:
 Do thông tin về Đồ án được Sở Xây dựng Lâm Đồng cấp chưa đầy đủ, nên những ý 

kiến góp ý có thể còn những hạn chế nhất định.
2.1 Mặt tích cực của Đồ án:
- Tổng thể khu vực trung tâm Hòa bình được chia thành 5 phân khu, trong đó, giải pháp bảo 

V/v: Ý kiến về Đồ án quy hoạch chi 
tiết và thiết kế đô thị khu vực trung 
tâm Hòa Bình, thành phố Đà lạt.
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tồn khu chợ Đà Lạt và chỉnh trang khu dân cư phía Tây là hợp lý. 
- Tạo nhiều không gian công cộng mở dưới dạng quảng trường và vườn hoa.
-  Khai thác không gian ngầm (dùng để xe và dịch vụ thương mại,…).
-  Tổ chức giao thông cơ giới, ưu tiên không gian cho người đi bộ.
2.2 Ý kiến trao đổi cụ thể: 
- Ý kiến chung:

+ Nên nghiên cứu, phân tích kỹ hơn lịch sử và hiện trạng khu trung tâm Hòa Bình để 
đánh giá đúng các giá trị đặc trưng nhiều mặt về: Tổng thể khu phố, các công trình kiến trúc 
có giá trị, cảnh quan tự nhiên và cảnh quan hoạt động của cộng đồng cư dân (giá trị phi vật 
thể). Đây là những căn cứ quan trọng để đề xuất các giải pháp cụ thể có tính thuyết phục.

+ Cần nghiên cứu xác định rõ những chức năng mới, quy mô và hình thức kiến trúc mới, 
sao cho đảm bảo phù hợp với sức chứa và đặc điểm của khu vực về: Kiến trúc, mật độ xây 
dựng, hệ số sử dụng và tỷ lệ kiến trúc đô thị.

- Ý kiến cụ thể:
+ Khu đồi dinh: 
Giá trị đặc trưng là : Đồi cao với nhiều cây thông lưu niên và công trình Dinh Tỉnh 

trưởng khiêm tốn ẩn trong cảnh quan. 
Giải pháp xây dựng khách sạn quy mô lớn ở đây là không phù hợp. Nên giữ là Đồi Xanh. 

Có thể khai thác công trình Dinh Tỉnh trưởng vào mục đích du lịch cao cấp. Đồng thời, có thể  
bổ sung thêm một số chức năng dịch vụ du lịch với kiến trúc quy mô nhỏ, không làm mất đặc 
trưng cảnh quan – Đồi xanh của khu vực đồi Dinh.

+ Khu vực rạp Hòa Bình:  
Công trình kiến trúc ban đầu của rạp Hòa Bình do KTS L.G. Pineau thiết kế theo xu 

hướng tiền hiện đại. Trải qua thời gian, mặc dù công trình đã có nhiều thay đổi, nhưng khu 
vực này vốn là không gian chợ truyền thống nên có giá trị như một di sản ký ức của cộng 
đồng dân cư Đà Lạt. Do đó cần nghiên cứu để khai thác giá trị ký ức của không gian di sản 
này trong công trình mới. 

Công trình mới nên có quy mô vừa phải, tỷ lệ phù hợp với khung cảnh của khu phố và 
chú trọng mối liên kết với Chợ Đà Lạt hiện nay như một thành phần chuyển tiếp không gian 
quan trọng của cấu trúc khu trung tâm Hòa Bình: Phố - Chợ - Hồ Xuân Hương. Các chức năng 
mới, hiện đại cần thiết có thể cân nhắc khai thác không gian ngầm.

+ Tầm nhìn cảnh quan và mối liên kết công trình cũ – mới : 
Tầm nhìn cảnh quan từ khu phố Hòa Bình xuống không gian chợ, đặc biệt, tầm nhìn ra 

phía hồ Xuân Hương là ưu tiên quan trọng nhất, cần được trú trọng. Do đó không nên xây 
dựng thêm công trình chắn tầm nhìn từ khu phố Hòa Bình ra Hồ Xuân Hương, như: Công 
trình hỗn hợp dịch vụ, thương mại đặt ở ngã ba phía đầu Rạp Hòa Bình hay các công trình 
khách sạn, dịch vụ ở phía Đông quảng trường sóng hoa,… 
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Đặc biệt lưu ý tính chất chuyển tiếp hài hòa giữa các công trình mới và cũ về tỷ lệ và 
khối tích công trình để đảm bảo hình thái thống nhất của không gian khu phố trung tâm Hòa 
Bình trong quá trình phát triển liên tục.

 
3. Kiến nghị:
Đơn vị tư vấn có thể tham khảo các ý kiến chuyên môn để hoàn chỉnh Đồ án quy hoạch 

chi tiết và thiết kế đô thị khu vực trung tâm Hòa Bình, thành phố Đà Lạt  đạt chất lượng cao, 
xứng tầm với đô thị Đà Lạt hiện đại, đồng thời phát huy được bản sắc độc đáo của một Đô thị  
xanh – Đô thị trong Rừng.

 Xin trân trọng cảm ơn!

HỘI KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM
Chủ tịch Hội đồng Kiến trúc

GS.TS.KTS Nguyễn Quốc Thông

Nơi nhận:
- Như trên
- Hội KTS Lâm Đồng
- Vụ Kiến trúc Quy hoạch - Bộ Xây dựng
- Các thành viên HĐKT
- Lưu VP


