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Sự phát triển tương hỗ của không gian đô thị và văn hóa đô thị ở 
thành phố Tô Châu 

 
Tất cả những thay đổi và phát triển của con người đều liên quan tới văn hóa. 
Văn hóa đô thị và không gian đô thị được xem như hai mặt tinh thần và vật chất 
của đô thị, có ảnh hưởng và tác dụng tương trợ để đẩy mạnh đô thị phát triển. 
Trong quá trình toàn cầu hóa và đô thị hóa hiện nay, diện mạo của thành phố 
ngày càng phát triển, những nét đặc trưng trong văn hóa đô thị đang dần dần mất 
đi. Bài viết lấy Tô Châu làm ví dụ, trên cơ sở thảo luận sự tương trợ giữa văn 
hóa đô thị và không gian đô thị, đưa ra mong muốn tạo dựng một nét đặc sắc 
không gian đô thị riêng biệt của Tô Châu và nâng cao những sách lược về văn 
hóa đô thị. 
1. Văn hóa đô thị và không gian đô thị 
Văn hóa đô thị thể hiện khí chất của đô thị, là sự dung hợp của văn minh lịch sử 
và văn minh hiện đại, do cư dân trong đô thị cùng sáng tạo ra, bao gồm cả tài 
sản vật chất và tinh thần tổng hợp. Cụ thể là văn hóa vật chất (các công trình xây 
dựng, công viên, giáo đường, khu vui chơi công cộng, hạ tầng giao thông của 
thành phố…) và văn hóa phi vật chất (tâm lý xã hội, quan niệm giá trị, đạo đức 
pháp luật, nghệ thuật tôn giáo và phương thức sinh hoạt của người dân…). Văn 
hóa đô thị mang đặc trưng của khu vực, được hình thành trong điều kiện địa lý 
tự nhiên, truyền thống dân gian, hình thái kinh tế nhất định của khu vực. Văn 
hóa khu vực đô thị là nền tảng phát triển của đô thị, tạo thành nguồn văn hóa đô 
thị đặc sắc, chủ yếu phản ánh ở các mặt hình thái không gian của đô thị, diện 
mạo đô thị và phong tục xã hội… Tô Châu với thiết kế đường phố gắn liền với 
sông nước, mạng lưới đường bộ và đường sông phổ biến đã thể hiện phong cách 
diện mạo đặc trưng của vùng sông nước Giang Nam. Cư dân các khu vực căn cứ 
vào tinh thần tín ngưỡng của địa phương, tập tục sinh hoạt để xây dựng nên một 
thành phố tươi đẹp, thể hiện được đặc trưng văn hóa khu vực của đô thị. Văn 
hóa đô thị và không gian đô thị tồn tại quan hệ hư và thực tạo thành một đô thị. 
Văn hóa đô thị là mặt tinh thần của đô thị và không gian đô thị là mặt vật chất 
của đô thị. 
(1) Văn hóa đô thị là linh hồn của đô thị 
Bối cảnh đô thị là ký ức của đô thị 
Văn hóa đô thị là nội hàm của một đô thị, biểu hiện trên bối cảnh và nét đặc sắc 
của đô thị. Bối cảnh đô thị bao gồm sự phát triển đô thị, môi trường các khu vực 
thuộc đô thị và môi trường không gian, thời gian của phát triển đô thị. Đô thị 
trong quá trình tự phát triển, căn cứ vào môi trường tự nhiên, xây dựng môi 
trường nhân tạo, phát triển văn hóa xã hội đã tạo nên những độc đáo mang nét 
đặc sắc trong cảnh quan đô thị. Trong đô thị, khu vực truyền thống là bộ phận 
quan trọng của bối cảnh đô thị. Tô Châu thuộc khu vực mạng lưới sông nước 
của Giang Nam, bố cục của thành phố thể hiện sự đa dạng hóa thích ứng đối với 
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hệ thống sông nước, là mô hình có bố cục bàn cờ đôi đặc biệt của đô thị vùng 
sông nước. Dưới ảnh hưởng của văn hóa nước Ngô và văn hóa sông nước, trong 
thành cổ là những khuôn viên cổ điển, kiến trúc tinh tế và đường phố sông nước 
cấu thành nên một đô thị mang phong cách diện mạo đặc sắc. Bối cảnh của đô 
thị luôn không ngừng phát triển, đô thị như là nơi truyền tải văn hóa, luôn luôn 
không ngừng thừa hưởng và tiếp tục duy trì những nét văn hóa truyền thống. Tô 
Châu nhận ảnh hưởng của nền văn hóa ngoại lai để xây dựng nên khu đô thị đặc 
sắc, phong cách diện mạo đô thị hoàn toàn khác so với khu vực thành cổ. Trong 
quá trình xây dựng đô thị, để làm rõ nét đặc sắc của đô thị phải chú trọng nắm 
bắt và tận dụng những bối cảnh thích ứng để có thể kế thừa và tiếp tục gìn giữ 
những nét văn hóa đặc sắc vốn có. 
Đặc sắc đô thị là thuộc tính của đô thị 
Đặc sắc đô thị là đặc trưng khác biệt của đô thị này so với đô thị khác. Sự khác 
biệt về bối cảnh của các đô thị khác nhau cũng là thành tựu đặc sắc của đô thị 
đó. Đặc sắc của đô thị có sự tổng hợp của những nét đặc sắc tự nhiên và nhân 
văn, bao gồm đặc sắc về phong tục diện mạo của đô thị và đặc sắc văn hóa của 
khu vực đô thị. Đô thị phải có đầy đủ tiềm lực phát triển, phải đảm bảo duy trì 
tính đặc sắc. Đặc tính của đô thị được xây dựng trên nền tảng của lịch sử văn 
hóa, có đầy đủ những nét đặc trưng mang tính khu vực. Người quy hoạch và xây 
dựng đô thị phải dựa trên cơ sở tôn trọng văn hóa truyền thống và văn hóa khu 
vực để xây dựng nên một đô thị có sức hấp dẫn và cá tính, nếu không sẽ luôn là 
một đô thị có diện mạo khô khan. Trong lĩnh vực quy hoạch đô thị, đặc sắc của 
đô thị chủ yếu bao gồm các ngành sản xuất, văn hóa và không gian vật chất của 
đô thị, ngành công nghiệp mang tính địa phương quyết định nét đặc sắc về 
ngành công nghiệp riêng của đô thị. Văn hóa đô thị cũng thể hiện một mặt quan 
trọng của nét đặc sắc đô thị, phản ánh nguồn tài nguyên tự nhiên và văn hóa của 
đô thị đồng thời góp phần làm cho đô thị phát triển. Về mặt tạo dựng không gian 
vật chất như sắc thái, kiến trúc của đô thị cần tiến hành chỉ đạo, kiến tạo xây 
dựng nên nét đặc sắc riêng biệt của đô thị. 
(2) Văn hóa đô thị dẫn dắt sự phát triển không gian đô thị 
Không gian đô thị là định hướng vật chất của văn hóa đô thị, bao gồm những 
yếu tố hợp thành nên đô thị như kết cấu và cách thức của đô thị, không gian 
công cộng của đô thị, kiến trúc đô thị… Sự biến đổi hình thái của không gian đô 
thị đi kèm với sự phát triển văn hóa đô thị. Lấy Tô Châu làm ví dụ, có thể nhận 
thấy hình thái không gian đô thị ở Tô Châu cùng với sự thúc đẩy của lịch sử và 
sự phát triển của văn hóa đô thị đã không ngừng phát sinh biến đổi. 
Văn hóa đô thị xây dựng nên không gian công cộng của đô thị 
Tô Châu là một trong những vùng đất thuộc Giang Nam, khí hậu ôn hòa, sản vật 
phong phú. Người dân Tô Châu từ xưa tới nay lao động, canh tác, sinh hoạt 
trong mối tương quan với sông nước. “Nước” không những hình thành nên Tô 
Châu mà còn là một trong những yếu tố văn hóa quan trọng của khu vực Giang 
Nam. Đây là không gian đô thị đặc sắc bao gồm những ngõ phố bằng đường 
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sông nước, cầu đá, liễu rủ, thuyền chim… Ngoài những yếu tố trên thì những 
khuôn viên đô thị cũng trở thành không gian đô thị quan trọng ở Tô Châu. Nhận 
thức của người xưa đối với phong thủy tự nhiên, kết hợp những nét văn hóa vốn 
có cùng với tư tưởng hoài bão lớn lao đều được dung hợp trong việc xây dựng 
những khuôn viên đô thị này. Trong không gian khuôn viên đô thị của Tô Châu 
có thể cảm nhận được những yếu tố đặc sắc của nét văn hóa ở Giang Nam Trung 
Quốc, đồng thời cũng có thể cảm nhận được ý thơ thanh tao của văn nhân cùng 
với nhận thức và sự va chạm lễ nghĩa phong kiến truyền thống. Sân vườn, đền 
chùa, khuôn viên…,  từ chọn địa điểm, quy hoạch, thiết kế đến xây dựng đều 
phải thể hiện những tiểu xảo tinh tế. Những yếu tố này đều ảnh hưởng tới hình 
tượng cổ xưa giản dị, yên ắng và dịu dàng của thành cổ Tô Châu. 
Văn hóa đô thị mong muốn xây dựng một kiến trúc có khí chất 
Biểu tượng của kiến trúc đô thị là đặc trưng bên ngoài của văn hóa và hình 
tượng của đô thị, là căn cứ trực tiếp nhất cảm nhận văn hóa đô thị. Văn hóa đô 
thị phần lớn được truyền đạt thông qua những công trình kiến trúc của đô thị. 
Kiến trúc của Tô Châu là đại biểu kiến trúc của khu vực Giang Nam, tường 
hồng ngói đen trở thành phù hiệu của lối kiến trúc tươi sáng, đẹp hơn so với lối 
kiến trúc của khu vực phía bắc. Lối trang trí kiến trúc cũng phong phú hơn 
nhiều, đường viền mái hiên của những điểm nghỉ chân cũng thanh thoát linh 
động hơn. Có thể nhận thấy đa số phong cách của lối kiến trúc này đã chịu ảnh 
hưởng từ yếu tố văn hóa sông nước đặc trưng của khu vực. Để trang trí cho kiến 
trúc này thêm sinh động đa phần chọn lọc các loại cá và chim muông làm yếu tố 
chủ đạo, hình thành nên một nét đặc sắc mới của kiến trúc Giang Nam. Trên nền 
tảng này, những kiến trúc sư vận dụng phương pháp và kỹ thuật thiết kế hiện đại 
lấy yếu tố kiến trúc truyền thống để tái hiện lại và đã thu được thành quả rất hữu 
ích, bảo tồn những nét văn hóa truyền thống, đặc biệt là văn hóa đô thị phát 
triển. 
(3) Phát triển không gian đô thị để thúc đẩy sinh trưởng và tiếp tục duy trì văn 
hóa đô thị 
Quy hoạch đô thị hồi phục lại những không gian đô thị truyền thống, cải tạo lại 
những văn hóa đô thị bị thất lạc và quên lãng 
Cùng với sự phát triển nhanh chóng của đô thị, bộ phận văn hóa truyền thống 
dần dần bị mai một trong nhận thức của người dân. Trong quá trình xây dựng đô 
thị, thành cổ Tô Châu cũng gặp phải không ít những vấn đề tương tự. Từ những 
tranh luận về phương thức mở mang, tu sửa xây dựng đô thị cho thấy, Tô Châu 
với những nét văn hóa truyền thống và văn hóa khu vực có đủ khả năng thu hút 
các học giả. Học giả của Đại học Đông Nam đã tiến hành nhiều nghiên cứu và 
phân tích điều tra cơ bản đối với công tác bảo tồn và tu sửa của cư dân Tô Châu. 
Nhiều học giả khác cũng đồng thời vận dụng phương pháp phân tích hình học để 
tiến hành kế hoạch tu sửa một cách chi tiết, bảo tồn nét truyền thống của đô 
thị… Những học giả này cùng hợp sức cống hiến cho Tô Châu trong công tác 



 
 

4 
 

bảo tồn tu sửa những nét văn hóa truyền thống đặc sắc vốn bị thất lạc và quên 
lãng. 
Quy hoạch đô thị sáng tạo không gian đô thị mới phát triển văn hóa đô thị 
Hình thức văn hóa mới không ngừng được du nhập từ bên ngoài cung cấp những 
nội hàm và những nét mới cho văn hóa đô thị. Về mặt vật chất phải hỗ trợ phần 
“cứng” tương ứng cho hình thức văn hóa mới. Do đó hoạt động xây dựng đô thị 
phải dự báo được xu thế này đồng thời phải bảo tồn được hoạt động văn hóa 
trong tương lai. Ngoài những điểm lịch sử văn hóa của thành cổ Tô Châu, thư 
viện thành phố, giáo đường… và những không gian văn hóa tâm linh cũng đã 
trở thành khu vực quan trọng trong ký ức của người dân. 
Quy hoạch đô thị mới hơn không gian đô thị vốn có để từ đó phát triển văn hóa 
đô thị 
 Cùng với sự xuất hiện của những ngành công nghiệp mới và sự mất đi của 
những ngành công nghiệp truyền thống, những văn hóa có liên quan cũng sẽ 
thay đổi và phát triển. Sự dung hợp của văn hóa truyền thống và văn hóa mới 
nổi cũng sẽ được thể hiện trong không gian đô thị. Văn hóa Tô Châu truyền 
thống được thể hiện qua những cách thức mới nhưng người dân và du khách vẫn 
có thể nhận ra được. Sau khi không gian đô thị được làm mới thì có thể truyền 
tải nhiều loại hình văn hóa hơn, để thích ứng với yêu cầu phát triển của đô thị, 
đồng thời để cung cấp kênh không gian cho sự phát triển và dung hợp của văn 
hóa đô thị. 
2. Nâng cao sự tương hỗ giữa văn hóa đô thị và không gian đô thị 
(1) Tô Châu tồn tại tình trạng thiếu hụt không gian đô thị 
Dưới ảnh hưởng của ý tưởng quy hoạch hiện đại đã thay đổi kết cấu và cách 
thức không gian của đô thị 
Thay đổi kết cấu và cách thức không gian của đô thị Tô Châu, trong khu vực 
thành cổ, chủ yếu biểu hiện ở sự thay đổi về mạng lưới đường phố. Do nhu cầu 
phát triển xây dựng đô thị đã có không ít những ao hồ được sử dụng làm bãi 
chôn lấp. Cùng với sự thúc đẩy đô thị hóa, Tô Châu đã phát triển khu vực thành 
cổ làm trung tâm, khu vực mới, khuôn viên mới làm mô hình hai bên cánh. Khu 
vực công viên chọn dùng hình thái phân bố không gian kiểu nhóm và không 
gian xanh mang tính mở rộng, hoàn toàn cấu thành với khu vực thành cổ kết cấu 
và cách thức không gian khác nhau, đây là một thể hiện của đô thị thích ứng với 
sự phát triển của thời đại. 
Dưới tác động của văn hóa du nhập từ nước ngoài, văn hóa không gian công 
cộng truyền thống dần mất đi bản sắc văn hóa đặc biệt 
Dưới ảnh hưởng của văn hóa từ bên ngoài, nét đặc sắc của không gian công 
cộng thành phố Tô Châu truyền thống dần dần mất đi, chỉ có bộ phận đường 
sông có thể lộ ra trong quan sát của người dân. Nhưng văn hóa sông nước ở Tô 
Châu cũng đang dần bị mất đi, thành phố sông nước ngày xưa không còn tồn tại 
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nữa. Trung tâm thương mại chủ yếu như Thạch Lộ, Nam Môn không mang nét 
đặc sắc văn hóa của thành phố Tô Châu, so với đường phố đi bộ của các thành 
phố khác không có gì là khác biệt. Những khu vực xây dựng mới lại có quy mô 
quá lớn, mức độ tham gia của người dân không cao, không có sức sống đô thị, 
không có sự hấp dẫn đáng có của không gian công cộng. 
Phương pháp xây dựng lối kiến trúc hiện đại làm mất đi nét đặc sắc của kiến 
trúc truyền thống 
Cùng với sự đẩy mạnh toàn cầu hóa, phổ cập kỹ thuật xây dựng, đa phần các 
kiến trúc xây dựng của thành phố bắt đầu có xu hướng đồng nhất, đường phố 
thẳng tắp, quảng trường rộng rãi, trung tâm thành phố là những tòa nhà cao tầng 
và chung cư mọc lên san sát. Trong khu vực xây dựng mới, yếu tố kiến trúc 
truyền thống của Tô Châu bắt đầu suy yếu dần, thay thế vào đó là những kết cấu 
bê tông nặng và dầy, những tấm tường kính thời thượng hơn… Kiến trúc đô thị 
bắt đầu đi theo hướng quốc tế hóa, nét đặc sắc của lối kiến trúc truyền thống dần 
bị mai một, biểu hiện ở những mặt như màu sắc, bề mặt, nguyên vật liệu, trang 
trí… của các công trình kiến trúc. Một số công trình kiến trúc mới như khu kiến 
trúc công nghệ cao, khu khuôn viên, trung tâm đô thị lớn của Tô Châu… không 
có sự kết hợp của những màu xám đen và trắng đặc trưng của thành cổ và đặc 
điểm kiến trúc đặc biệt kiểu Tô Châu, mà đa phần đã có xu hướng giống với lối 
kiến trúc của các thành phố khác. 
(2) Cùng tương trợ nâng cao các chiến lược 
Bảo tồn một cách hợp lý, toàn diện những di sản của thành cổ, duy trì phong 
cách và diện mạo của thành cổ 
Thành cổ là nền tảng của thành phố Tô Châu, tiếp tục duy trì lịch sử từ nét văn 
hóa truyền thống, quan trọng nhất là bảo vệ những khu đường phố lịch sử và 
những kiến trúc truyền thống của thành phố. Tuy việc duy trì bảo vệ toàn diện 
đối với thành cổ ở Tô Châu đã được bắt đầu từ sớm nhưng trong quá trình bảo 
tồn vẫn xuất hiện một số yếu tố không được hài hòa. Ví dụ như các khu vực 
đường phố lịch sử như đường Sơn Đường và đường Bình Giang đã trở nên 
thương nghiệp hóa một cách quá mức. Dọc những con đường, dãy phố này là 
những gian hàng kinh doanh lúc nào cũng tấp nập du khách, ảnh hưởng nghiêm 
trọng tới sự hài hòa của những khu đường phố lịch sử. Không ít những đường 
phố trong thành cổ đã nhiều lần được mở rộng hơn, làm mất đi phong cách diện 
mạo của thành cổ. Đối với việc bảo tồn và duy trì phong cách và diện mạo của 
thành cổ, phải thực hiện theo cách thức từ tổng thể đến các tuyến và đến các 
điểm. Đầu tiên là bảo tồn và duy trì không gian của toàn thành cổ, bao gồm bảo 
vệ kết cấu và cách thức thành phố sông nước bàn cờ đôi của thành cổ, các tuyến 
đường viền của thành cổ và cơ sở điều tiết màu sắc của thành cổ. Tiếp đó là bảo 
vệ một số khu đường phố lịch sử và những ngõ phố cũ quan trọng, bảo vệ tính 
nguyên gốc xác thực của những phong cách diện mạo đó, khống chế số lượng 
khách du lịch vào các dịp nghỉ lễ. Cuối cùng là chú trọng bảo vệ những nhà cổ 
của người nổi tiếng, kiến trúc lịch sử, khu lâm viên, những cây cầu… 
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Chú trọng trải rộng đặc sắc văn hóa của thành phố sông nước 
Đặc trưng của Tô Châu là đặc trưng sông nước. Tô Châu là một thành phố sông 
nước nổi tiếng trong lịch sử. Văn hóa sông nước là linh hồn của văn hóa thành 
phố Tô Châu, cư dân dựa vào sông nước mà xây dựng nên thành phố. Các ngõ 
phố đường sông và đường bộ xen kẽ, đời sống sinh hoạt của người dân luôn gắn 
liền với sông nước, đường sông hồ hình bình hành tạo nên phong cách diện mạo 
của thành phố Tô Châu. Kiến trúc, văn hóa ẩm thực của Tô Châu đều có gắn kết 
với nước. Trong quá trình xây dựng đô thị không ít những sông hồ đã trở thành 
những bãi chôn lấp. Đa phần đường sông đều bị các công trình kiến trúc che 
khuất tầm nhìn. Đường sông dù rộng rãi hơn nhưng lại  thiếu đặc trưng quen 
thuộc của sông nước, khiến cho Tô Châu của ngày hôm nay không còn là thành 
phố sông nước như trước kia. Muốn khôi phục lại sức hút của đô thị Tô Châu 
như trước kia thì trước tiên phải có hệ thống văn hóa sông nước. Trong quy 
hoạch đô thị, phải kết hợp hợp lý hệ thống sông nước của Tô Châu, điều chỉnh 
hợp lý các hình thức sử dụng đất đai ở đô thị. Ngoài ra, thiết kế đô thị còn phải 
thể hiện được nét đặc sắc của đô thị, nên bố trí kết hợp sông nước với đường 
phố, cảnh quan đô thị, quảng trường…; nâng cao tính gần gũi với sông nước của 
khu vực ven sông để người dân có thể tham gia trong công tác thiết kế đô thị. 
Mong muốn xây dựng nét đặc sắc về không gian công cộng ở đô thị, nâng cao 
sức sống của đô thị 
Không gian công cộng của đô thị là cửa sổ thể hiện sự cuốn hút của đô thị. 
Không gian đô thị bao gồm trung tâm thương mại, công viên, đường phố, quảng 
trường… không những là những điểm vui chơi giải trí công cộng cho người dân, 
mà còn phản ánh những yếu tố quan trọng mang nét đặc sắc văn hóa của đô thị. 
Có nhiều không gian công cộng mang nét đặc sắc của đô thị là kế thừa và phát 
huy những nét văn hóa truyền thống. Không gian công cộng đặc sắc ở Tô Châu, 
bao gồm cảnh quan và kiến trúc. Đối với kiến trúc, tốt nhất nên tiếp tục dùng 
phong cách kiến trúc vốn có của Tô Châu, xây dựng diện mạo dựa trên nền tảng 
thẩm mỹ của lối kiến trúc hiện đại kết hợp kiến trúc truyền thống. Trong thiết 
kế, tiếp tục sử dụng cách kết hợp các loại màu như đen, trắng và xám của Tô 
Châu trước kia. Đối với cảnh quan, ấn tượng mang đến cho người dân là sông 
nước, do đó nên kết hợp yếu tố nước vào thiết kế cảnh quan. Theo cách nhìn vĩ 
mô, tiến hành quy hoạch và chỉnh sửa đối với hệ thống không gian nước ven 
sông. Về mặt vi mô thì hướng về xây dựng thác nước, suối phun, hồ bơi… 
Ngoài ra, các thiết kế cơ sở hạ tầng như trang trí bề mặt của các không gian công 
cộng, khu vực nghỉ ngơi, cơ sở dịch vụ, biển báo quảng cáo, thiết bị chiếu 
sáng… phải đảm bảo điều tiết thống nhất phong cách, màu sắc của không gian 
tổng thể, thể hiện văn hóa khu vực của Tô Châu. 
Phát triển hợp lý văn hóa từ nước ngoài, thừa hưởng và tiếp tục duy trì nét văn 
hóa khu vực của thành phố 
Dưới ảnh hưởng của văn hóa du nhập từ nước ngoài lên không gian đô thị, phải 
có thái độ biện chứng để luận giải. Khuôn viên công nghiệp Tô Châu chịu ảnh 
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hưởng từ kinh nghiệm kiến trúc quy hoạch của Singapore (quy hoạch chặt chẽ, 
sinh thái và tiết kiệm, quy hoạch sử dụng đất đai công nghiệp), cảnh quan đã 
được mở mang với quy mô lớn, và đến nay đã trở thành khu khuôn viên công 
nghiệp điển hình trong nước. Khu vực Tô Châu mới bên ngoài thành cổ cũng trở 
thành nơi hội tụ của rất nhiều nền văn hóa. Những công trình chịu ảnh hưởng 
của văn hóa nước ngoài này cũng góp phần không nhỏ tạo ra không gian đô thị, 
trở thành một bộ phận văn hóa của thành phố Tô Châu. Phải biết tận dụng một 
cách hợp lý những nét văn hóa từ nước ngoài, và chọn lọc những nét văn hóa 
tinh hoa, đặc sắc, phù hợp với sự phát triển đô thị của thành phố. 
3. Kết luận 
Đặc trưng tính khu vực của văn hóa đô thị là xây dựng, định hình nét đặc sắc 
của đô thị. Không gian đô thị là thai nghén của văn hóa đô thị và là định hướng 
phát triển của văn hóa đô thị. Văn hóa đô thị và không gian đô thị thể hiện quan 
hệ hư và thực để tương trợ và cùng phát triển.Trong xây dựng đô thị nên kết hợp 
hài hòa giữa nhu cầu phát triển, hiện đại hóa với bảo tồn di sản văn hóa lịch sử; 
kết hợp giữa văn minh truyền thống và hiện đại. Khi văn hóa đô thị trở thành 
khả năng cạnh tranh trọng tâm của đô thị hiện nay, thì các nhà quy hoạch đô thị 
cần phải làm tốt vai trò chuyên nghiệp trong việc định hướng và thay đổi, đồng 
thời phải tích cực nâng cao năng lực chuyên môn, xác định chính xác hướng chỉ 
đạo, ngăn ngừa hiện tượng mất bản sắc văn hóa dưới sự du nhập của nhiều loại 
hình văn hóa. 
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