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Về công tác đào tạo
Năm 1979: Ngay từ những ngày đầu thành lập Viện Tiêu chuẩn 

hóa và Điển hình hóa xây dựng, công tác đào tạo gắn với việc 
nâng cao nghiệp vụ công tác tiêu chuẩn và điển hình hóa, cần 
nhất những ứng dụng vào xây dựng thống nhất trong cả nước. 
Các khóa đào tạo và bồi dưỡng nâng cao trình độ cho các bộ làm 
công tác tiêu chuẩn hóa được tổ chức. Cùng với đó, các hợp tác 
với đơn vị trong và ngoài nước trên các mảng công tác được giao. 
Mặc dù chưa có một đơn vị mang tên Đào tạo và Hợp tác Quốc tế, 
nhưng hoạt động này được lồng ghép trong chức năng nhiệm vụ 
của Phòng Tổng hợp và các đơn vị nghiên cứu trong Viện.

Năm 1996: Bộ Xây dựng đã có quyết định thành lập Viện Kiến 
trúc và Tiêu chuẩn hóa xây dựng. Với mục tiêu xây dựng Viện không 
chỉ dẫn đầu về công tác nghiên cứu tư vấn kiến trúc mà phải là 
đơn vị đào tạo, Viện đã chuẩn bị các bước để quyết tâm thực hiện 
mục tiêu đề ra. Vì thế, để phục vụ nhiệm vụ xây dựng “Đề án đào 
tạo Tiến sĩ chuyên ngành Kiến trúc” Viện trưởng Nguyễn Việt Châu 
đã cử các kiến trúc sư trẻ, khi đó đều đang đảm nhận trọng trách 
trưởng các đơn vị như Ngô Quốc Huy, Nguyễn Tất Thắng, Lê Thị 
Bích Thuận, Nguyễn Trọng Khang vào Trường Đại học Kiến trúc 
theo học khóa đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Kiến trúc. Viện đã mời 
các KTS, các chuyên gia đầu ngành về tham gia các dự án, đề tài 

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ VÀ CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Trong mỗi lĩnh vực chuyên ngành, công tác đào tạo, nâng cao 
năng lực, trình độ chuyên môn cho các cán bộ của Ngành 
là hết sức quan trọng, luôn được đặt ra trong mọi giai đoạn. 

Thực hiện tốt công tác này chính là tạo sức mạnh nội lực, hướng tới 
phát triển Ngành cả về bề sâu và chiều rộng, bền vững cho hiện tại 
và tương lai. 

Công tác Đào tạo và Hợp tác quốc tế Viện Kiến trúc Quốc gia 
được xuất phát từ nhu cầu thực tiễn phục vụ, nâng cao chất lượng 
công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng của Viện, của Ngành về 
lĩnh vực Kiến trúc, phát triển kiến trúc đô thị và nông thôn. 

Bên cạnh các cơ sở đào tạo về lĩnh vực Kiến trúc, Xây dựng của 
các trường đại học trong và ngoài ngành Xây dựng, Viện Kiến trúc 
Quốc gia trực thuộc Bộ Xây dựng được giao nhiệm vụ: Tổ chức 
đào tạo Tiến sĩ, Thạc sĩ chuyên ngành Kiến trúc; Đào tạo bồi dưỡng 
nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác nghiên cứu, tư vấn, 
thiết kế kiến trúc và phục vụ cho việc cấp chứng chỉ hành nghề 
chuyên ngành Kiến trúc và Xây dựng; Bồi dưỡng, tập huấn, phổ 

biến thông tin về khoa học công nghệ, quy chuẩn, tiêu chuẩn, thiết 
kế điển hình, lịch sử kiến trúc và bảo toàn di sản, quy hoạch phát 
triển đô thị và nông thôn, thiết kế đô thị và cảnh quan trong lĩnh 
vực kiến trúc và xây dựng... 

Hiện nay, Viện Kiến trúc Quốc gia là đơn vị đầu mối về công 
tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công 
tác nghiên cứu, tư vấn, thiết kế kiến trúc và phục vụ cho việc cấp 
chứng chỉ hành nghề chuyên ngành Kiến trúc và Xây dựng. Công 
tác Đào tạo và Hợp tác Quốc tế là một điểm nhấn quan trọng, góp 
phần tạo dựng thương hiệu của Viện Kiến trúc Quốc gia hôm nay. 

Với chức năng, nhiệm vụ đặt ra, công tác Đào tạo và Hợp tác 
Quốc tế của Viện đã góp phần tích cực vào sự nghiệp đào tạo 
chung của cả nước và đào tạo nguồn nhân lực của ngành nói 
riêng. Đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trong đào tạo và hợp 
tác chuyển giao nghiên cứu khoa học và ứng dụng thực tiễn, góp 
phần nâng cao năng lực, vị thế của Viện cũng như của Ngành trên 
chính trường quốc tế.
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NCKH, thông qua đó để đào tạo đội ngũ nghiên cứu kế cận. 
Giai đoạn này cũng là giai đoạn các cán bộ chủ chốt như PGS. 

Trần Hùng, PGS. Nguyễn Kim Luyện, PGS. Trần Trọng Hanh. GS. 
Nguyễn Việt Châu, GS. Nguyễn Bá Đang, PGS. Trần Quốc Dũng lần 
lượt được phong hàm và tham gia tích cực trong sự nghiệp giảng 
dạy và đào tạo ở Viện cũng như ở các trường Đại học lớn trong 
cả nước. Chính các hoạt động này tạo tiền đề vững chắc cho sự 
thành công của “ Đề án Đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Kiến trúc” 
của Viện. 

Hàng năm, Viện cũng tiếp nhận một bộ phận lớn sinh viên từ 
các khoa Kiến trúc của các trường đến Đại học thực tập, làm đồ 
án tốt nghiệp. Có những người sau này được lựa chọn và ở lại làm 
việc gắn bó với Viện cho đến hôm nay như ThS.KTS. Đỗ Thu Vân, 
ThS.KTS. Đào Thị Bích Thủy, TS. Tạ Thị Hoàng Vân… Các anh chị trở 
thành cán bộ nòng cốt trong công tác đào tạo và quản lý tại các 
đơn vị chuyên môn.  

Năm 2000, dấu ấn lớn trong đào tạo của Viện được đánh dấu 
khi Viện chính thức được Chính phủ giao nhiệm vụ đào tạo Tiến 
sĩ chuyên ngành Kiến trúc. Viện là một trong những Viện đầu tiên 
của Bộ Xây dựng ở thời điểm đó được giao trọng trách quan trọng 
này. Nó cũng cho thấy những yêu cầu thực tiễn trong thiết kế kiến 
trúc và những vấn đề về nghiên cứu, lý luận phê bình kiến trúc. 

Quyết định số 137/2000/QĐ-TTg ngày 28/11/2000 của Thủ 
tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành 
Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc khi đó là Viện Nghiên cứu Kiến trúc là 
một động lực quan trọng. Từ đó công tác đào tạo có thể thấy nổi 
bật ở hai lĩnh vực: Đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Kiến trúc và Đào 
tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ tư vấn thiết kế kiến trúc, 
cũng như phục vụ cho việc nâng cao năng lực trong lĩnh vực kiến 
trúc xây dựng.

Có được trọng trách quan trọng này phải kể đến công sức và 
những nỗ lực của Ban lãnh đạo Viện cũng như các cán bộ trực tiếp 
thực hiện nhiệm vụ. Nhiệm vụ đó thể hiện định hướng mang tính 
chiến lược của lãnh đạo, nâng vai trò và vị trí của Viện Kiến trúc 
mang tầm Quốc gia.

 Để có được Quyết định giao nhiệm vụ đào tạo Tiến sĩ Kiến trúc 
sư, được sự chỉ đạo trực tiếp của Ban lãnh đạo Viện, bản Đề án xin 
cấp mã ngành Đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Kiến trúc được thực 
hiện một cách bài bản và kỹ lưỡng. Đề án này được thông qua Hội 
đồng khoa học cấp Bộ và thương thảo với Bộ Giáo dục và Đào tạo, 
Bộ Xây dựng đồng thời xin ý kiến phản biện của 2 trường Đại học 

lớn là Đại học Kiến trúc và Đại học Xây dựng. 
Với những nỗ lực không ngừng và các tiêu chí yêu cầu khắt 

khe về khung pháp lý của cấp đào tạo, ngày 28/11/2000, Thủ 
tướng Chính phủ chính thức ký giao nhiệm vụ đào tạo Tiến sĩ cho 
Viện Nghiên cứu Kiến trúc tại Quyết định số 137/2000/QĐ-TTg. 
Thừa lệnh của Thủ tướng Chính phủ, ngày 6/12/2000, Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký quyết định 5380/QĐ/BDG&ĐT/SĐH 
về việc giao đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Lý thuyết và Lịch sử Kiến 
trúc với Mã ngành: 2.17.08. 

Để thống nhất hệ thống Mã ngành tạo các cơ sở đào tạo trong 
toàn quốc, ngày 14/3/2004, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 
hành quyết định số 1348/QĐ-BGD&ĐT-ĐH&SĐH, về việc chuyển 
đổi chuyên ngành đào tạo sau đại học: Lý thuyết và Lịch sử Kiến 
trúc thành Mã ngành: 62.58.01.01. Đến ngày 15/3/2018, Quyết 
định số 968/QĐ-BGDĐT về việc chuyển đổi tên các ngành đào tạo 
trình độ Tiến sĩ của Viện Kiến trúc Quốc gia sang Danh mục giáo 
dục, đào tạo cấp IV trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ. Tên ngành: Kiến trúc, 
Mã ngành 62580102.

Mặc dù nhiều lần thay đổi Mã ngành trong suốt 19 năm qua, 
nhưng có thể thấy sự mở rộng các chuyên ngành đào tạo đòi hỏi 
tính liên ngành và tiếp cận mới mẻ. Chính vì thế, chuyên ngành 
Kiến trúc đã khẳng định một hướng đào tạo lâu dài và thiết thực. 
Chuyên ngành Kiến trúc bao gồm 2 lĩnh vực cơ bản: Nghiên cứu 
về Lý thuyết Kiến trúc và Nghiên cứu về Lịch sử Kiến trúc. Trong đó, 
Lý thuyết Kiến trúc bao gồm các vấn đề: lý luận nghệ thuật kiến 
trúc, phê bình kiến trúc, quy hoạch không gian đô thị và nông 
thôn, kiến trúc nhà ở và công trình công cộng, kiến trúc công 
nghiệp, trang trí nội ngoại thất cảnh quan, tiêu chuẩn hóa trong 
lĩnh vực kiến trúc. Nghiên cứu Lịch sử Kiến trúc bao gồm các vấn 
đề: Lịch sử kiến trúc Việt Nam, bảo tồn tôn tạo và khai thác di sản 
kiến trúc, nghiên cứu kiến trúc dân gian theo vùng miền, dân tộc...

Năm 2008: Sau khi sáp nhập thành lập Viện Kiến trúc Quy 
hoạch Đô thị và Nông thôn, công tác đào tạo bổ sung thêm lĩnh 
vực Quy hoạch xây dựng. Các chương trình đào tạo phục vụ cho 
việc cấp chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch 
xây dựng. Tăng cường công tác hợp tác đào tạo nâng cao năng lực 
cho cán bộ Viện trên cơ sở các mối quan hệ hợp tác lâu dài với tổ 
chức, cá nhân nước ngoài để trao đổi cán bộ giữa hai bên. 

Năm 2014: Đánh dấu những nỗ lực trong công tác đổi mới 
nâng cao chất lượng công tác đào tạo tiến sĩ, bằng các hoạt 
động cụ thể như tư vấn trước khi tuyển sinh, xây dựng kế hoạch, 
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Ký kết  thỏa thuận hợp tác giữa VIAR và RICON (2017) Hội thảo hợp tác hạ tầng toàn cầu (Global Infrastructure Cooperation 
Conference) là một hoạt động thường niên do Bộ Đất đai, Hạ tầng và 
Giao thông Hàn Quốc (MoLIT), cùng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc (MoFA) 
và Hiệp hội các Nhà thầu Quốc tế Hàn Quốc (ICAK) đồng tổ chức.

Hội thảo Hợp tác quốc tế ngành Xây dựng Việt Nam. Hội thảo nằm trong chương trình hợp tác giữa viện (RICON – 
KOREA) và Viện Kiến trúc Quốc gia ( VIAr -VIỆT NAM).
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chương trình cho các NCS và giám sát đôn đốc trong suốt quá 
trình học tập, nghiên cứu. Đơn vị đào tạo cũng gợi mở các hướng 
đề tài nghiên cứu của luận án, tổ chức các hoạt động học thuật 
khuyến khích NCS tham gia. Giới thiệu, cập nhật thông tin về tài 
liệu, học bổng trên các nguồn thông tin: Tạp chí Kiến trúc chuyên 
ngành, website, facebook… Viện cũng đã kiện toàn lại Hội đồng 
Khoa học - Đào tạo cơ sở và hoàn thiện Quy định đào tạo Tiến sĩ 
của Viện theo quy chế đào tạo mới. Kiện toàn công tác đào tạo 
Tiến sĩ theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ sau khi có quyết 
định tái thành lập Viện Kiến trúc Quốc gia. Xây dựng Quy chế Đào 
tạo Tiến sĩ theo các quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xây 
dựng kế hoạch chương trình nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, 
mở rộng hợp tác đào tạo với các chuyên gia, các cơ sở đào tạo 
trong và ngoài nước. 

Sau 5 năm tái thành lập Viện, từ 1 NCS, đến nay Viện đã có 14 
NCS đã và đang nghiên cứu ở các khu vực khác nhau trong cả 
nước. Lãnh đạo Viện có chính sách khuyến khích cán bộ trong 
Viện theo học, đặc biệt là các cán bộ trong diện nguồn quy hoạch. 
Những hoạt động đào tạo gắn khoa học với các vấn đề thực tiễn 
cùng với sự khuyến khích tạo điều kiện của Viện đã tạo nên một cơ 
sở đào tạo Tiến sĩ có uy tín và tin cậy. Viện tích cực mời các chuyên 
gia từ các Viện Nghiên cứu, các trường Đại học hàng đầu trong cả 
nước tham gia đóng góp, phản biện tại các Hội đồng khoa học 
đào tạo. Viện cũng đã tiến hành tổ chức Lễ trao bằng cho TS.KTS. 
Đào Thị Tiến Ngọc và TS.KTS. Ngô Trung Hải theo đúng nghi thức 
và trang trọng.

Bên cạnh công tác đào tạo tại chỗ, Viện cũng hợp tác với các 
cơ sở đào tạo khác, tổ chức các khóa học cấp chứng chỉ về các lĩnh 
vực Quản lý dự án, Giám sát thi công, Quản lý sàn BĐS, Thẩm định 
giá xây dựng… Viện đã tổ chức được các khóa bồi dưỡng nghiệp 
vụ định giá xây dựng; Giám sát thi công xây dựng công trình dân 
dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật, giao thông, thủy lợi; Môi 
giới, định giá và điều hành quản lý Sàn giao dịch BĐS; Tập huấn 
đào tạo về kiểm định chất lượng xây dựng theo Đề án 115 tại các 
địa phương cho các cán bộ trong ngành Xây dựng.

Viện cũng xây dựng các tài liệu học tập cho các khóa đào tạo 
chuyên sâu ở các địa phương như: Nâng cao năng lực NCKH trong 
lĩnh vực Kiến trúc Quy hoạch; Thiết kế đô thị - từ lý thuyết đến thực 
tiễn; Tăng trưởng Xanh & Phát triển bền vững; Quản lý và Phát 
triển đô thị; Mô phỏng năng lượng trong công trình, Thiết kế đô 

thị mẫu, Phát triển đô thị bền vững… đã tiếp cận hơn 2.000 học 
viên là cán bộ trong ngành Xây dựng, và đào tạo trải rộng khắp 
các địa phương trên toàn quốc. Có được thành quả này, chính là vì 
các khóa học đều được cập nhật thông tin mới, cách truyền giảng 
của đội ngũ giảng viên có chuyên môn, vấn đề đặt ra giải quyết 
được những yêu cầu của địa phương. 

Từ năm 2000 - 2019 là khoảng thời gian gần 20 năm Viện đã 
chính thức tiến hành công tác đào tạo Tiến sĩ, song song với công 
tác quản lý NCS các khóa. Viện Kiến Trúc Quốc gia đã không ngừng 
xây dựng và hoàn thiện bộ máy tổ chức đào tạo. Đội ngũ các cán 
bộ giảng dạy hiện nay của Viện bao gồm 7 TS, 01 PGS.TS. Bên cạnh 
đó Viện còn hợp tác sâu rộng với nhiều nhà khoa học có trình độ 
và chuyên môn cao của các đơn vị quản lý Nhà nước và đào tạo 
khác như: Các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Xây dựng, Hội Kiến trúc sư 
Việt Nam, Hiệp hội phát triển Đô thị, Trường Đại học Kiến trúc Hà 
Nội, Đại học Xây dựng…

Về công tác hợp tác quốc tế
Đối với công tác hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Viện với 

các tổ chức quốc tế, các viện nghiên cứu, trường đại học của 
nước ngoài ngày càng phát triển. Viện đã hợp tác nghiên cứu với 
nhiều nước và nhiều tổ chức khoa học quốc tế và nước ngoài như: 
Trường đại học Tổng hợp Lund Thuỵ Điển; Hiệp hội tiêu chuẩn Úc, 
Đại học tổng hợp Xây dựng Xôphia (Bungari), Đại học Nữ Chiêu 
Hoàng (Nhật bản), trường Đại học tổng hợp Macrche Italia, Trung 
tâm hợp tác quốc tế CECI (Canađa), Uỷ ban Tổng thống Mỹ về 
người tàn tật, Viện nghiên cứu Kiến trúc Bắc Kinh (Trung Quốc), 
Đại học Xây dựng Matxcơva (Nga), để nghiên cứu các vấn đề về 
lĩnh vực Kiến trúc và Tiêu chuẩn hóa xây dựng.

Trong 5 năm (1994 -1999), được sự quan tâm đặc biệt ngay từ 
khi tái thành lập Viện Kiến trúc Quốc gia, Viện tiếp tục khai thác các 
mối quan hệ của các đối tác trước đó và tìm kiếm các đối tác mới 
có những yêu cầu tìm kiếm thị trường và nghiên cứu các lĩnh vực 
mới trong ngành Xây dựng. 

Đến nay, Viện đã có hợp tác với hơn 40 đối tác nước ngoài 
đến từ các Trường đại học, Viện Nghiên cứu, các tổ chức chính 
phủ, Các doanh nghiệp, Công ty, tập đoàn lớn như World Bank, 
JICA (Nhật Bản); Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (VGBC); 
Fairventure Worldwide FVW gGmbH (Cộng hòa Liên bang Đức) 
IMV (Ill de France); Boydens Engineering và NEY & partners; Công 
ty Winrock (USAID); Đại học ChiBa University (Nhật Bản); Trường 
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Lễ trao bằng Tiến sĩ cho các NCS: Lê Thị Bích Thuận, 
Nguyễn Tất Thắng, Nguyễn Trọng Khang

Lễ bảo vệ luận án Tiến sỹ của NCS. Ngô Quốc Huy

Lễ Bảo vệ luận án Tiến sỹ của NCS. Đào Thị Tiến Ngọc Lễ trao bằng Tiến sỹ cho NCS. Ngô Trung Hải
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Đại học Bắc Đan Mạch (University College Northern Denmark); 
Công ty SAMOO (Hàn Quốc), Công ty KIDP (Hàn Quốc); Spatial 
Decisions (Ấn Độ); Group 8; Spatial Decisions (Ấn Độ); Viện Công 
nghệ Nagoya - Nhật Bản; Đại học Wellington New Zealand; Cty 
Jakob + Marfarlane (Pháp); Công ty SLAVIN (Úc); Hội đồng công 
trình Xanh Việt Nam (BGVC); Công ty BDNA (Bỉ); Viện Mỹ thuật 
TW Trung Quốc; Cơ quan Môi trường và Quản lý năng lượng 
Pháp (ADEME); Viện Nghiên cứu Nhà ở (Hong Kong), Công ty 
ALLEGION (Mỹ). 

Các hợp tác này được cụ thể bằng các thỏa thuận hợp tác, tổ 
chức hội thảo quốc tế, mời các chuyên gia giảng dạy và liên kết 
đào tạo các dự án quốc tế: Cử 3 đợt cán bộ theo học khóa đào tạo 
Năng lượng sạch của Winrock (USAID - Hoa Kỳ); Hàng năm cử cán 
bộ tham quan khóa đào tạo quốc tế các lĩnh vực: Quản lý Kiến trúc, 
Quản lý Môi trường Đô thị (Viện Singapore tại Việt Nam), Cử cán 
bộ tham gia học bổng chính phủ Nhật (Japan Foundation), tham 
gia các khóa đào tạo về quản lý và bảo tồn di sản của UNESCO, 
ICCROM… và nhiều diễn đàn hội thảo quốc tế khác.

Bên cạnh đó, Viện còn đóng vai trò là đơn vị hỗ trợ về khung 
pháp lý đối với các đối tác nước ngoài. Cùng liên danh triển khai 
thực hiện các đồ án, các cuộc thi quốc tế và dành giải thưởng 
ngoạn mục: Giải Nhì (không có giải Nhất) cuộc thi Công viên 
Hoàng thành - Sự kết nối các yếu tố Bảo tồn - Cộng đồng và tiết 
kiệm năng lượng (Liên danh với Boyden Engerneering, Bỉ); Phương 
án quy hoạch và Kiến trúc Cung triển lãm quốc gia (liên danh với 
Công ty SAMOO, Hàn Quốc); Đồ án Quy hoạch chung thành phố 
Tuyên Quang (Liên danh với Công ty AREP, Pháp)… 

Viện còn là đầu mối tổ chức Hội thảo quốc tế “Kiến trúc hiện 
đại Đông Nam Á” thu hút 12 thành viên các nước tham gia trong 
diễn đàn các nước khu vực ASEAN. Hội thảo quốc tế “Giải pháp 
bền vững trong thiết kế đô thị”, “Tiêu chuẩn Cửa và Khóa an toàn”... 
Cuộc thi quốc tế “Ý tưởng Quy hoạch cảnh quan Hai bờ sông Hàn, 
TP. Đà Nẵng”… Viện đã phối hợp với UNDP tại Việt Nam, tổ chức 
cuộc thi Thiết kế nhà ở an toàn và cộng đồng ven biển thích ứng 
với biến đổi khí hậu do Quỹ GCF, UNDP, Bộ Xây dựng và Bộ Nông 
nghiệp Phát triển Nông thôn với những hoạt động nâng cao nhận 
thức cộng đồng về ứng phó với biến đổi khí hậu.

Với những nỗ lực của sự nghiệp Đào tạo và Hợp tác quốc tế, 
thương hiệu của Viện Kiến trúc Quốc gia được khẳng định bằng 
những đóng góp của thành quả 40 năm cho sự nghiệp xây dựng 
của nước nhà. 

KẾT LUẬN
Công tác Đào tạo và Hợp tác quốc tế Viện Kiến trúc Quốc gia 

tính đến nay cũng đã trải qua quá trình 40 năm hình thành và phát 
triển. Với tiền đề từ những năm 1979, giai đoạn thành lập Viện Tiêu 
chuẩn hóa và Điển hình hóa xây dựng, các khóa đào tạo và bồi 
dưỡng nâng cao trình độ cho các cán bộ làm công tác tiêu chuẩn 
hóa đã được thực hiện, gắn với việc nâng cao nghiệp vụ công tác 
Tiêu chuẩn và Điển hình hóa, cần nhất những ứng dụng vào xây 
dựng thống nhất trong cả nước. 

Dấu mốc quan trọng đặt nền móng vững chắc cho công tác 
Đào tạo của Viện phải được tính từ năm 2016 với sự kiện thành 
lập Viện Kiến trúc và Tiêu chuẩn hóa Xây dựng. Với tầm nhìn, mục 
tiêu xây dựng Viện không chỉ dẫn đầu về công tác Nghiên cứu, Tư 
vấn về kiến trúc mà phải là đơn vị đào tạo về kiến trúc, Viện đã xây 
dựng “Đề án đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Kiến trúc”. 

Với những nỗ lực không ngừng, ngày 28/11/2000, Thủ tướng 
Chính phủ ký chính thức giao nhiệm vụ đào tạo Tiến sĩ cho Viện 
Nghiên cứu Kiến trúc. Tiếp đến, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
cũng đã ký quyết định về việc giao đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Lý 
thuyết và Lịch sử Kiến trúc với Mã ngành: 2.17.08 cho Viện. 

Công tác Hợp tác Quốc tế hình thành muộn hơn nhưng là sự kết 
hợp sát thực, quan trọng giữa đào tạo với hợp tác quốc tế cũng như 
liên kết hợp tác, nghiên cứu ứng dụng thực tiễn, chuyển giao khoa 
học công nghệ trong lĩnh vực kiến trúc, xây dựng sau này.  

Như vậy, tính từ năm 2000 - 2019, công tác Đào tạo và Hợp tác 
quốc tế Viện Kiến trúc Quốc gia đã đi qua chặng đường 19 năm 
hoạt động. Mặc dù Viện cũng đã trải qua nhiều lần đổi tên rồi sáp 
nhập nhưng công tác Đào tạo vẫn được coi trọng, duy trì thường 
xuyên và cho đến ngày nay. Đây là nhiệm vụ khó, chuyên biệt, vốn 
là thế mạnh của các cơ sở chuyên về đào tạo. Mặc dù trên thế giới, 
việc đào tạo nghiên cứu sinh là hết sức quan trọng và có từ lâu 
đời. Tuy nhiên, ở Việt Nam, riêng đối với Viện Kiến trúc Quốc gia 
thì đó là nhiệm vụ còn tương đối mới mẻ, một phần được khởi sắc 
từ những năm 1994 đến nay và còn chưa được đầu tư nhiều nên 
đang gặp nhiều khó khăn kể cả nhân lực và vật lực.

Tuy nhiên, những nỗ lực tìm tòi, khai thác, những quyết tâm kiên 
định và kết quả đạt được trong công tác Đào tạo và Hợp tác quốc 
tế trong suốt chặng đường phát triển vừa qua đã góp phần khẳng 
định vị thế của một Viện Kiến trúc Quốc gia đầu ngành; Đồng thời 
làm tăng thêm vai trò, vị thế của Ngành Xây dựng trên thị trường 
Quốc tế.


