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NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

- Xác định giá trị kiến trúc đô thị đặc trưng của khu vực trung tâm hiện hữu TPHCM. Đối
tượng nghiên cứu được phân tích dưới góc độ khái niệm di sản mở rộng, gồm các di tích kiến
trúc, các không gian cảnh quan kiến trúc đô thị với giá trị thành phần đa dạng về chức năng,
hình thái đô thị, không gian công cộng, công trình kiến trúc.
- Đề xuất duy trì và chuyển tải các giá trị kiến trúc đô thị đặc trưng bằng bốn giải pháp: bảo
tồn, cải tạo thích ứng, chỉnh trang, xây dựng mới. Việc chọn lựa giải pháp phù hợp được phân
tích trên cơ sở đánh giá tiềm năng đối với các công trình và khu vực di sản.
- Giải pháp bảo tồn và cải tạo thích ứng được đề xuất với các nội dung về kỹ thuật, các giải
pháp tổng hợp về kinh tế xã hội để hiện thực hoá mục tiêu bảo tồn trong bối cảnh phát triển
đô thị.
- Giải pháp chỉnh trang và xây dựng mới được đề xuất trên cơ sở ứng dụng các giải pháp kiến
trúc và thiết kế đô thị phù hợp để đảm bảo việc bổ sung các yếu tố thời đại vào tổng thể kiến
trúc đô thị không tạo ra nguy cơ làm tổn hại giá trị di sản, qua đó bảo vệ tính hài hoà và liên
tục lịch sử trong bối cảnh phát triển đô thị tại khu vực trung tâm hiện hữu TPHCM.
- Đề xuất quan điểm kế thừa và phát huy các giá trị kiến trúc đô thị phù hợp sang trung tâm
mới Thủ Thiêm.
- Vận dụng kết quả nghiên cứu vào một số trường hợp điển hình. Ứng dụng kết quả nghiên
cứu để nâng cao chất lượng thiết kế dự án Sài Gòn Pearl; để phân tích các đồ án Quy hoạch
chi tiết đô thị mới Thủ Thiêm, Quy hoạch chi tiết khu trung tâm hiện hữu TPHCM.
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