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___________________________________________________________________ 

1. Luận án đã nhận diện những yếu tố văn hóa truyền thống (bao gồm yếu tố vật 

thể và phi vật thể) của Bắc Ninh, lựa chọn những yếu tố đặc trưng và phù hợp 

đưa vào tổ chức không gian công viên.  

2. Luận án đề xuất mô hình tổng quát cấu trúc không gian công viên và 3 mô hình 

cấu trúc hạt nhân phát triển từ mô hình tổng quát: 

 Mô hình cấu trúc hạt nhân tập trung 

 Mô hình cấu trúc hạt nhân phân tán độc lập 

 Mô hình cấu trúc hạt nhân đan xen kết hợp 

 Trong các mô hình cấu trúc không gian công viên, yếu tố văn hóa truyền thống 

được xác định là thành phần quan trọng, là hạt nhân trung tâm của các khu chức 

năng trong công viên 

3. Luận án đề xuất các giải pháp khai thác yếu tố văn hóa truyền thống trong tổ 

chức không gian công viên tại đô thị Bắc Ninh ở các khía cạnh: Phân khu chức 

năng; tổ chức không gian công viên; hạ tầng kỹ thuật và các giải pháp tổ chức 

thực hiện, quản lý, khai thác công viên trong quá trình sử dụng. 

Nghiên cứu sinh 
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