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Tóm tắt: 

 

Từ khi trở thành Thành phố trực thuộc trung ương, Đà Nẵng đã tạo được những thay đổi vô 

cùng to lớn trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Thu nhập và mức sống của người 

dân từ đó cũng được nâng cao hơn nhiều. Việc các gia đình xây dựng cho chính mình những 

ngôi nhà để ở đã trở thành một nhu cầu thiết yếu. Chúng ta đã thấy xuất hiện nhiều thể loại 

sáng tác mặt tiền kiến trúc ở các tuyến phố, các khu đô thị. Việc xây dựng là rất rầm rộ, 

nhưng vấn đề đặt ra ở đây là xây nhà theo kiểu nào? Nghiên cứu này của chúng tôi tập trung 

khảo sát và đánh giá hình thức mặt đứng kiến trúc của những ngôi nhà ở chia lô trên các 

tuyến đường chính tại khu trung tâm thành phố Đà Nẵng, để từ đó đưa ra những phân tích 

đúng đắn về ưu và nhược điểm của từng xu hướng sáng tác. Nhận định xu hướng nào là có 

triển vọng cần phát huy, xu hướng nào cần phải hạn chế.   

 

              ừ  hó : Kiến t ú  nh   hi   ô  Mặt đứng  iến t ú   Mặt tiền nh  phố  Phân  o i mặt 

đứng  Xu h ớng s ng t  . 
 

 

Abstract: 

Since becoming one of central cities of Viet Nam, Da Nang has made huge changes in social 

and economic development strategies. Income and living standards of the people in Da Nang 

have much more increased. Owning a house becomes an essential need. We can see diverse 

genres of architectural facades along the streets in the city and in urban areas. Houses are 

messily constructed in Da Nang, but the question is “what kinds of architectures should be 

used?” Our study focuses on investigating and analyzing architectural facades of the houses 

on the main roads in the city center of Da Nang. Based on the proper analysis of the 

advantages and disadvantages of these architectural trends, we identify which ones should 

be promoted; which ones should be limited.  
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