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Với sự phát triển không ngừng của các đô thị theo hướng hiện 

đại đang làm mai mọt dần nguồn mạch và linh hồn văn hóa quan 

trọng. Trong bối cảnh đó, nội dung của luận án đã xác định được 

những giá trị cốt lõ i của di sản kiến trúc, đô thị trong “K hu phố 

Pháp” (KPP) tại thành phố Savannakhet CHDCND Lào nhằm bảo 

tồn và phát huy những giá trị đó trong tiến trình phát triển tiếp nối 

của thành phố Savannakhet, đó là những đóng góp mới quan trọng 

trong lĩnh vực khoa học chuyên ngành. Thông tin về những đóng góp 

mới của luận án được tổng kết sau: 

1. Tổn hợp số liệu và thông tin về di sản kiến trúc, đô thị theo 

quá trình khảo cứu, khảo sát, phân loại dựa trên các tiêu chí về phong 

cách kiến trúc, xây dựng, công năng, thẩm mỹ, đánh giá tình trạng kỹ 

thuật, bảo tồn, chất lượng sử dụng, Kiểm kê để xác lập quỹ di sản 

kiến trúc, đô thị, từ đó rút ra đặc điểm và giá trị của di sản kiến trúc 

thời Pháp thuộc tại KPP Savannakhet. 

2. Khẳng định mối liên hệ hữu cơ giũa bản sắc văn hóa với đặc 

điểm và giá trị di sản kiến trúc, đặc trưng đô thị của trung tâm đô thị 

lịch sử thành phố Savannakhet. Góp phần lảm rõ các ứng xử khoa 

học về di sản kiến trúc và đô thị thời Pháp thuộc, coi di sản đó như là 



- 2 - 
 

hợp thể tạo thị có sức sống không thể tách rời nhau giữa kiến trúc và 

đô thị để đề xuất ra những giải pháp về bảo tồn và phát huy giá tri di 

sản trong phát triển đô thị hiện nay tại CHDC Lào.  

4. Xây dựng cách tiếp cận và phương pháp luận nghiên cứu về 

bảo tồn và phát huy giá trị di sản kiến trúc, đô thị theo hướng phát 

triển bền vững. Đề xuất hệ thống các tiêu chí – xác định giá trị và 

đánh giá giá trị tiềm năng thích ứng di sản kiến trúc và đô th ị thời 

Pháp thuộc tại KPP Savannakhet. 

5. Đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản khu 

phố Pháp Savannakhet từ cấp độ đô thị tới phạm vi một số loại hình 

kiến trúc điển hình. Kèm theo đó, luận án cũng đề xuất và kiến nghị 

một số giải pháp quản lý nhóm di sản này trong phát triển đô thị 

Savannakhet tới năm 2030. 

6. Bổ sung những quan điểm, quan niệm mới hướng đến sự 

năng động, chủ động trong khai thác, vận hành và phát triển di sản 

(pháp lý hóa di sản, di sản “sinh lợi”, tiếp cận di sản chủ động, đối 

tác công-tư trong quản lý di sản...) để quản lý các công trình di sản 

kiến trúc, đô thị thuộc địa Pháp nói riêng và các công trình di sản 

kiến trúc đô thị nói chung đáp ứng sự phát triển của thành phố. 

Savannakhet. 

7. Đề xuất mô hình về phát triển không gian trung tâm đô thị 

lịch sử và du lịch văn hóa theo hướng phát triển bền vững, thích ứng 

với các yếu tố tiềm năng của Tp Savannakhet, khai thác và phát triển 

di sản kiến trúc trong mối tương quan với đô thị và công tác quản lý 

đô thị phù hợp với tình hình thực tế hiện nay của Lào 

 

 


