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LỜI TỰA

Tháng 10/2013, Viện Kiến trúc Quốc gia – Bộ Xây dựng (VIAR) được tái thành lập theo quyết định số 995/
QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng trên cơ sở tổ chức lại Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn. 
Quyết định nhằm phát huy công tác Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng trong công cuộc kiến thiết của đất 

nước, Viện Kiến trúc Quốc gia ngày nay đã trải 40 năm phát triển và trưởng thành, kể từ thủa sơ khai là Phòng 
Đô thị thuộc Nhà Kiến trúc được thành lập vào năm 1956. Đến tháng 7/1979 là thời mốc lịch sử quá trình hình 
thành và phát triển Viện Tiêu chuẩn hóa và Điển hình hóa Xây dựng tiền thân của Viện Kiến trúc Quốc gia.
Năm 2019 này ghi một dấu ấn lịch sử hết sức quan trọng, đặc biệt Viện Kiến trúc Quốc gia kỷ niệm tròn 40 
năm tuổi. Những chặng đường hình thành và phát triển của Viện luôn gắn với những thời kỳ lịch sử đầy 
biến động, nhưng cũng hết sức vẻ vang, hào hùng của dân tộc ta. Trong khoảng thời gian đó, Viện đã từng 
bước trưởng thành lớn mạnh và bền bỉ phấn đấu đưa công tác Kiến trúc, Quy hoạch, Xây dựng,... vươn lên 
đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước trong thời kỳ đổi mới.
Với bao nỗ lực để hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Bộ Xây dựng giao phó, giờ đây, Viện Kiến 
trúc Quốc gia đang vững vàng tiếp tục sự nghiệp khoa học mà bao thế hệ cán bộ, công chức, viên chức 
lao động của Viện đã dành trọn tâm huyết, trí tuệ để phấn đấu cho mục tiêu “Xây dựng đất nước ta đàng 
hoàng hơn, to đẹp hơn!” như lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện, là nhằm tôn vinh những thành quả của bao thế hệ cha anh ta đã 
tiếp nối nhau vun đắp, tạo dựng nên một đội ngũ các nhà Nghiên cứu, KTS trong lĩnh vực quy hoạch, kiến 
trúc năng động, sáng tạo, cùng nhau chung sức, đồng lòng tạo dựng diện mạo đất nước Việt Nam văn 
minh, hiện đại như ngày hôm nay.
Trân trọng với những thành tựu to lớn ấy, với trách nhiệm của thế hệ kế tục truyền thống, chúng tôi thực 
hiện biên soạn và xuất bản cuốn kỷ yếu “40 năm xây dựng sự nghiệp kiến trúc” của VIAR, để gửi tới độc giả 
nhân ngày kỷ niệm trọng đại này. Cuốn kỷ yếu sẽ như một lời tri ân của thế hệ trẻ gửi tới các bậc tiền bối 
– những người đã có công gây dựng nên tên tuổi, thương hiệu của VIAR hôm nay, đồng thời đây cũng là 
niềm tự hào của các nhà nghiên cứu, KTS, các đơn vị thuộc Viện, với sản phẩm, công trình, dự án của mình, 
họ đang đưa VIAR bay cao, bay xa vươn ra tầm cỡ khu vực.
Cuốn sách kỷ niệm 40 năm thành lập Viện, hy vọng sẽ giúp bạn đọc hiểu thêm về thủa sơ khai ban đầu 
của công tác NCKH về Quy chuẩn, Tiêu chuẩn; Thiết kế điển hình; Kiến trúc gắn với quá trình hình thành 
và phát triển Viện, đồng thời, đây sẽ là một tài liệu hữu ích để lưu trữ tại Phòng Truyền thống hoạch định 
cho những thế hệ  mai sau.
Và để có được cuốn kỷ yếu này, tập thể Ban biên tập xin chân thành cám ơn các vị Lão thành của Viện, các 
vị nguyên là Lãnh đạo Viện, cán bộ Hưu trí, đơn vị trực thuộc Viện, đã cung cấp Tư liệu, Tài liệu,.. cùng những 
ý kiến đóng góp quý báu, góp sức hoàn thành biên soạn và phát hành cuốn Kỷ yếu này.
Xin chân thành cảm ơn!
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PREFACE

In October 2013, Vietnam Institute of Architecture - Ministry of Construction (VIAR) was re-established 
under the Minister of Construction’s Decision No. 995/QD-BXD on the basis of reorganizing the Institute 
of Urban, Rural Architecture and Planning. This decision aims to promote the work of architecture and 

planning in the nation’s construction, Vietnam Institute of Architecture today has experienced 40 years of 
formation and development, since the beginning was the Urban Division of The House of Architecture which 
was established in 1956. July 1979 was a historical milestone in the process of formation and development 
of the Institute of Standardization and Modeling - the Forerunner of Vietnam Institute of Architecture.
This year 2019 will be a very important historical mark, Vietnam Institute of Architecture celebrates 40 
years of anniversary. The Institute’s formation and development paths are always associated with volatile 
historical periods, but it is also very glorious. During that time, the
Institute has gradually grown up and persisted in striving to complete the work of Architecture, Construction, 
Planning, etc. as requirements of the Party and State in Vietnam in innovation period.
With many efforts to fulfill the tasks entrusted by the Party, the State and the Ministry of Construction, 
Vietnam Institute of Architects is now steadily continuing the scientific career of many Institute’s employees 
generations dedicate their heart and mind to striving for the goal of “Making our country more beautiful 
and bigger!” as President Ho Chi Minh advised.
The 40th anniversary of the foundation of the Institute is to honor the achievements of previous generations 
who have nurtured, to create a team of dynamic, creative, researchers and architects in the field of planning 
and architecture, to bui;d the appearance of Vietnam Civilized and Modern Vietnam as today.
Respectfully for such great achievements, with the responsibility of the traditional generation,
we compile and publish the book “40 years of making national architecture career” of VIAR, to send to the 
readers on this great anniversary. The yearbook will be a tribute of the young generation to its predecessors - 
those who have contributed to the name and brand of VIAR today, and this is also the pride of the researchers. 
Researchers, architects and units of the Institute, with their products, constructions and projects, they are 
bringing VIAR to the regional level.
This yearbook aims to help readers understand more about the early stages of scientific research on 
standards, regulations, typical design, Architecture associated with the process of formation and 
development of the Institute. is a useful document to be kept at the Traditional Room for future generations.
And to get this yearbook, the Editorial Board would like to sincerely thank the Fellow of the Institute, the 
former leaders of the Institute, the Retiree officers, the subordinate of the Institute who provides documents 
and valuable suggestions, to contribute with us to complete the compilation and publication of this 
yearbook.
Sincerely thank!
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Năm 1973, sau khi Chính phủ quyết định hợp nhất Ủy ban Kiến thiết cơ bản Nhà nước và Bộ Kiến 
trúc để thành lập Bộ Xây dựng; Viện Khoa học kỹ thuật Xây dựng ra đời trong đó có 2 đơn vị là 
Phòng Tiêu chuẩn hóa và Phòng điển hình hóa. Đây chính là nền tảng hình thành Viện Kiến trúc 
Quốc gia sau này. 
Năm 1979: Thành lập Viện Tiêu chuẩn hóa và Điển hình hóa xây dựng thuộc Ủy ban Xây dựng cơ 
bản Nhà nước. 
Năm 1985: Đổi tên thành Viện Tiêu chuẩn hóa và Thiết kế điển hình.
Năm 1988: Thành lập Viện Tiêu chuẩn hóa xây dựng thuộc Bộ Xây dựng. 
Năm 1996: Thành lập Viện Kiến trúc và Tiêu chuẩn hóa xây dựng; Thành lập Trung tâm Kiến trúc 
và Tiêu chuẩn hóa xây dựng miền Nam. 
Cuối năm 1996: Đổi tên Viện Kiến trúc và Tiêu chuẩn hóa xây dựng thành Viện Nghiên cứu Kiến 
trúc. 
Năm 2007: Đổi tên thành Viện Nghiên cứu Kiến trúc Quốc gia 
Tháng 4/2008: Thành lập Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn trên cơ sở sáp nhập hai 
Viện: Viện Quy hoạch Đô thị - Nông thôn và Viện Nghiên cứu Kiến trúc Quốc gia. 
Ngày 9/10/2013 Viện Kiến trúc quốc gia - Bộ Xây dựng được thành lập theo Quyết định số 995/
QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (trên cơ sở tổ chức lại Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và 
Nông thôn). 
Viện Kiến trúc Quốc gia là đơn vị sự nghiệp nhà nước, trực thuộc Bộ Xây dựng, thực hiện các chức 
năng: Nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật công nghệ để phục vụ công tác quản lý 
nhà nước về lĩnh vực Kiến trúc, Bảo tồn, Bảo tàng và Phát triển nền Kiến trúc quốc gia; Tổ chức 
nghiên cứu, ứng dụng, phổ biến thông tin về tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực Kiến trúc và Xây 
dựng; Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hợp tác quốc tế và thông tin về lĩnh vực Kiến trúc, Khoa học 
công nghệ xây dựng; Kinh doanh và thực hiện các dịch vụ trong lĩnh vực Xây dựng; Kiến trúc, Quy 
hoạch xây dựng...
Viện KTQG còn có nhiệm vụ tổ chức đào tạo Tiến sỹ 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… 

KHÁI QUÁT LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
OVERVIEW OF HISTORY OF FORMATION
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Trong khoảng thời gian 40 năm xây dựng và phát 
triển, Viện đã có nhiều đóng góp to lớn và được 
Nhà nước khen tặng các danh hiệu như sau:

l Huân chương Độc lập hạng Nhất:   
l Huân chương Độc lập hạng Nhì:   
l Huân chương Độc lập hạng Ba:   
l Huân chương Lao động hạng Nhất:   
l Huân chương Lao động hạng Nhì:   
l Huân chương Lao động hạng Ba:   
l Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước:  
l Bằng khen của Chính phủ:    
l Cờ thi đua Chính phủ:    
l Cờ thi đua Bộ Xây dựng:    

1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
4 lần
3 lần
2 lần
4 lần

Huân chương 
Lao động hạng Nhất

Huân chương 
Lao động hạng Nhì

Huân chương 
Lao động hạng Ba

Huân chương 
Độc lập hạng Nhất

Huân chương 
Độc lập hạng Nhì

Huân chương 
Độc lập hạng Ba

THÀNH TÍCH THI ĐUA - KHEN THƯỞNG
ACHIEVEMENTS, REWARD
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LỊCH SỬ HÌNH THÀNH 
HISTORY OF THE FORMATION
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GIAI ĐOẠN 1959 - 7/1979: THỜI KỲ TIỀN THÂN CỦA VIỆN TIÊU CHUẨN HÓA & ĐIỂN 
HÌNH HÓA XÂY DỰNG 
1959 -  JULY 1979: THE PRECURSOR OF INSTITUTE OF CONSTRUCTION STANDARDIZATION & 
TYPICALIZATION

GIAI ĐOẠN  7/1979 - 3/1988: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN VIỆN  TIÊU 
CHUẨN HÓA & ĐIỂN HÌNH HÓA XÂY DỰNG 
JULY 1979 - MARCH 1988: PROCESS OF FORMING AND DEVELOPING INSTITUTE OF 
CONSTRUCTION STANDARDIZATION & TYPICALIZATION

GIAI ĐOẠN 3/1988 - 6/1996: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN VIỆN TIÊU 
CHUẨN HÓA XÂY DỰNG  ĐẾN VIỆN NGHIÊN CỨU KIẾN TRÚC
MARCH 1988 - JUNE 1996: PROCESS FROM FORMING AND DEVELOPING CONSTRUCTION 
STANDARDIZATION INSTITUTE TO ARCHITECTURE RESEARCH INSTITUTE

GIAI ĐOẠN 6/1996 - 4/2008: QUÁ TRÌNH ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN VIỆN NGHIÊN CỨU 
KIẾN TRÚC 
JUNE 1996 - APRIL 2008: PROCESS OF STABILIZING AND DEVELOPING ARCHITECTURE 
RESEARCH INSTITUTE

GIAI ĐOẠN 2008 - 2013: THÀNH LẬP VIỆN KIẾN TRÚC QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ NÔNG 
THÔN - VIAP
2008 - 2013: ESTABLISHING URBAN AND RURAL PLANNING ARCHITECTURE INSTITUTE - VIAP

GIAI ĐOẠN 2013 - 2019: TÁI THÀNH LẬP VIỆN KIẾN TRÚC QUỐC GIA - VIAR
2013 - 2019: RE-ESTABLISHING VIETNAM INTITUTE OF ARCHITECHTURE - VIAR

40 NĂM PHÁT TRIỂN VÀ TẠO DỰNG NHỮNG GIÁ TRỊ
40 YEAR OF DEVELOPING AND CREATING VALUES

l

l

l

l

l

l

l
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BAN LÃNH ĐẠO GIAI ĐOẠN (1959 -1979)  

THỜI KỲ TIỀN THÂN CỦA VIỆN TIÊU 
CHUẨN HÓA & ĐIỂN HÌNH HÓA XÂY DỰNG

1959 -  JULY 1979: THE PRECURSOR OF INSTITUTE OF 
CONSTRUCTION STANDARDIZATION & TYPICALIZATION

KS. Bùi Văn Các
(1959 - 1962)

Tổng Cục trưởng 
Cục Kiến thiết cơ bản

KTS. Nguyễn Văn Ninh
(1963 - 1973)

Vụ trưởng
Vụ Thiết kế Tiêu chuẩn

KTS. Đàm Trung Lãng
(1973 - 1979)

Trưởng phòng
Phòng Tiêu chuẩn

Kháng chiến chống thực dân Pháp thắng 
lợi, Cách mạng Việt Nam đã chuyển sang 
giai đoạn mới: miền Bắc bước vào thời kỳ 

quá độ lên chủ nghĩa xã hội, miền Nam tiếp tục 
cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Nhân dân 
miền Bắc sống trong thời kỳ hòa bình, bước vào 
giai đoạn xây dựng phục hồi và phát triển kinh 
tế 1954-1957. 

Nhiều công trường xây dựng, nhà máy, xí 
nghiệp mọc lên ở khắp nơi, xây dựng cơ bản 

được đẩy mạnh. Một số công trình quan trọng 
đã được hoàn thành như Nhà máy điện Vinh, Nhà 
máy điện Lào Cai, mỏ thiếc Cao Bằng, mỏ Apatít 
Lào Cai mở rộng, các nhà máy cao su, xà phòng, 
thuốc lá ở Hà Nội, nhà máy sứ Hải Dương... Một 
trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu 
trong giai đoạn này là xây dựng và phát triển các 
ngành công nghiệp nặng; Phát triển giao thông 
vận tải; Đẩy mạnh xây dựng cơ bản...

Trong khi đó, để phát triển có kế hoạch và 

BỐI CẢNH HÌNH THÀNH

GIAI ĐOẠN 1959 - 7/1979
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Khu nhà ở tập thể Kim Liên (1972)

Kiến trúc đô thị miền Bắc những năm 1975 Kiến trúc nhà ở Hà Nội những năm 1975

Khu nhà ở tập thể Nguyễn Công Trứ (1970)

Đầu những năm 70, UBKTCBNN phối hợp với Bộ Kiến trúc đã tổ chức 
thi tuyển chọn được nhiều mẫu nhà ở khá tốt (tiền thân của Viện 
Nghiên cứu điển hình hóa xây dựng sau này). Lần đầu tiên nước ta đã 
có các mẫu theo kiểu căn hộ độc lập, khép kín. Điển hình như các khu 
tập thể ở Kim Liên, Nguyễn Công Trứ. 
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Giai đoạn 1959 - 7/1979 là giai đoạn tiền thân, 
tạo nên những dấu mốc quan trọng  hình 
thành Viện Tiêu chuẩn hóa và Điển hình hóa 

xây dựng sau này:  
Từ 1959 - 12/1962, UBKHNN thành lập Cục Quản 

lý kiến thiết cơ bản sau đổi tên thành Tổng cục Quản 
lý kiến thiết cơ bản. Tổng cục bao gồm các đơn vị: Vụ 
Chuyên nghiệp 1 (quản lý thiết kế, dự toán, thi công 
các công trình công nghiệp); Vụ Chuyên nghiệp 2 
(quản lý thiết kế, dự toán, thi công các công trình nông 
nghiệp và dân dụng) và Vụ Định mức (nghiên cứu và 
quản lý đơn giá, định mức trong xây dựng). Trong các 
đơn vị trên chưa có Vụ nào phụ trách tiêu chuẩn.

Tổng cục quản lý kiến thiết cơ bản hoạt động 
trong thời gian từ 1959 - 12/1962 do GS. Bùi Văn Các 
làm Cục trưởng. 

Ngày 15/9/1962, theo Quyết định số 107-CP 
của Hội đồng Chính phủ, tổ chức bộ máy của 
UBKTCBNN gồm có: Văn phòng, Vụ Quản lý thiết kế, 
Vụ Thiết kế tiêu chuẩn, Vụ Quản lý thi công, Vụ Định 
mức, Vụ Quy hoạch đô thị và nông thôn.

Trong đó, Vụ Thiết kế tiêu chuẩn và Vụ Quản lý 
thiết kế được coi là những đơn vị tiền thân của Viện 
Tiêu chuẩn hoá và Điển hình hoá xây dựng sau này. 

Vụ Thiết kế tiêu chuẩn hoạt động từ 1963 đến 
1973, do Ông Nguyễn Văn Ninh làm Vụ trưởng. 

Từ năm 1973 đến 7/1979, công tác tiêu chuẩn hoá 
xây dựng do Phòng Tiêu chuẩn - Viện Khoa học kỹ 
thuật Xây dựng - Bộ Xây dựng phụ trách. Giai đoạn 
này UBKTCBNN và Bộ Kiến trúc hợp nhất thành Bộ 
Xây dựng. Phòng Tiêu chuẩn - hoạt động từ 1973 - 
7/1979 do KTS Đàm Trung Lãng làm trưởng phòng.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

công trình hoàn thành có chất lượng cần thiết 
phải có sự quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây 
dựng cơ bản. Tuy nhiên, giai đoạn đầu chưa có 
cơ quan nào chịu trách nhiệm về công tác tiêu 
chuẩn. Trong khi đó để quản lý tốt xây dựng cơ 
bản cần phải có tiêu chuẩn - đó vừa là công cụ để 
đánh giá, nhận biết tính khoa học và lượng hóa 
được chất lượng của đồ án khảo sát, thiết kế, thi 
công các công trình xây dựng, nó còn vừa là cơ sở 
để biên soạn tài liệu giảng dạy, vừa là căn cứ khoa 
học để tạo lập và lựa chọn phương án.

Trong giai đoạn này trách nhiệm quản lý công 
tác xây dựng cơ bản theo đường lối, chính sách, 
kế hoạch của Nhà nước, nhằm đảm bảo hoàn 
thành các công trình đúng hạn, với chất lượng 
tốt, giá thành hạ, đưa ngành Xây dựng cơ bản 
tiến dần từng bước lên tiêu chuẩn hóa, công 
nghiệp hóa và cơ giới hóa do Ủy ban Kiến thiết 
cơ bản Nhà nước (UBKTCBNN) chịu trách nhiệm. 

Đây là cơ quan ngang Bộ, được tách ra từ Tổng 
cục Quản lý xây dựng cơ bản - Ủy ban kế hoạch 
Nhà nước (UBKHNN) theo Quyết định số 107- CP 
ngày 15/9 /1962 của Hội đồng Chính phủ. 

Một trong những nhiệm vụ và quyền hạn 
chính của UBKTCBNN là nghiên cứu và trình Hội 
đồng Chính phủ ban hành các chính sách, chế 
độ, thể lệ về xây dựng cơ bản; Nghiên cứu và ban 
hành các tiêu chuẩn, định mức, quy trình quy 
phạm về thiết kế, về dự toán và về thi công đối 
với các công trình xây dựng cơ bản của Nhà nước; 
Chỉ đạo thực hiện các chính sách, chế độ thể lệ và 
các tiêu chuẩn, định mức, quy trình, quy phạm ấy.

Việc thành lập, sửa đổi hoặc bãi bỏ Văn phòng, 
các Vụ và các đơn vị tương đương do Hội đồng 
Chính phủ phê chuẩn.

Nhiệm vụ của Văn phòng và các Vụ thuộc 
UBKTCBNN sẽ quy định trong điều lệ tổ chức của 
Ủy ban do Hội đồng Chính phủ phê chuẩn.
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BAN LÃNH ĐẠO VIỆN TIÊU CHUẨN HÓA & ĐIỂN HÌNH HÓA 
XÂY DỰNG (1979 - 1988)

KTS. Trần Hân
(1979 - 1981)

Phó Viện trưởng phụ trách
Viện TCH-ĐHHXD, 

thuộc Ủy ban XDCBNN

KS. Ngô Tạo
(1981 - 1991)
Viện trưởng

Viện TCH-ĐHHXD, 
thuộc Ủy ban XDCBNN

KS. Trịnh Nhưng
(1983 - 1995)

Phó Viện trưởng
Viện TCH-ĐHHXD, thuộc 

Ủy ban XDCBNN

Đất nước vừa được thống nhất toàn vẹn 
lãnh thổ, bước vào thời kỳ hàn gắn vết 
thương chiến tranh do Mỹ gây ra, xây 

dựng lại đất nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp 
hơn” theo lời căn dặn của Bác Hồ. Trên mặt trận 
kinh tế, nhân dân Việt Nam đã đạt được những 
thành tựu quan trọng: Khắc phục từng bước 
những hậu quả nặng nề của chiến tranh xâm 

lược do đế quốc Mỹ gây ra và của cuộc chiến 
tranh biên giới; Khôi phục phần lớn những cơ sở 
công nghiệp, nông nghiệp, giao thông. 

Trong giai đoạn này, nhiều sản phẩm và dịch 
vụ của nước ta không có tiêu chuẩn. Những sản 
phẩm dịch vụ có tiêu chuẩn thường lạc hậu, 
thiếu tính hệ thống, chưa đánh giá so sánh được 
với tiêu chuẩn cùng loại của các nước trong khu 

BỐI CẢNH HÌNH THÀNH

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 
VIỆN TIÊU CHUẨN HÓA & ĐIỂN HÌNH HÓA XÂY DỰNG

JULY 1979 - MARCH 1988: PROCESS OF FORMING AND DEVELOPING 
INSTITUTE OF CONSTRUCTION STANDARDIZATION & TYPICALIZATION

GIAI ĐOẠN 7/1979 - 3/1988
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Ngay từ khi thành lập, Chủ nhiệm UBXDCBNN đã bổ nhiệm 
Đ/c Trần Hân giữ chức Vụ Phó Viện trưởng Viện Tiêu chuẩn 
hoá và Điển hình hoá xây dựng. Đồng chí là người thủ 

trưởng đầu tiên của Viện.
Cuối năm 1981 Chủ nhiệm UBXDCBNN bổ nhiệm Đ/c Ngô Tạo 

giữ chức vụ Viện trưởng và đ/c Trần Hân đi nhận công tác khác. 
Năm 1983 Chủ nhiệm Uỷ ban bổ nhiệm đ/c Trịnh Nhưng giữ chức 
vụ Phó Viện trưởng. 

Chức năng nhiệm vụ : 
Ngày 26-7-1979, Chủ nhiệm UBXDCBNN đã ra quyết định số 

59 UB/TCCB thành lập “Viện Tiêu chuẩn hoá và Điển hình hoá xây 
dựng”, là cơ quan nghiên cứu kết hợp với quản lý về lĩnh vực tiêu 
chuẩn hoá và điển hình hoá của ngành Xây dựng. 

Các chức năng nhiệm vụ chủ yếu của Viện theo Quyết định số 
22UB/TCCB ngày 24/5/1980 bao gồm:

-  Nghiên cứu và tổ chức nghiên cứu về phương hướng, kế 
hoạch dài hạn và hàng năm; các vấn đề về lý luận nghiệp vụ tiêu 

chuẩn hoá và điển hình hoá; nghiên cứu các tiêu chuẩn chung, tiêu 
chuẩn cơ bản, các thiết kế điển hình.

- Giúp Uỷ ban tổ chức thống nhất quản lý Nhà nước về công tác 
nghiên cứu, xét duyệt ban hành và phổ biến áp dụng tiêu chuẩn, 
thiết kế điển hình trong xây dựng cơ bản.

 Các nhiệm vụ cụ thể bao gồm:
- Nghiên cứu phương hướng phát triển tiêu chuẩn hoá, điển 

hình hoá; tổ chức việc lập trình duyệt kế hoạch dài hạn và hàng 
năm công tác tiêu chuẩn hoá, thiết kế điển hình và thiết kế thí điểm 
cho toàn ngành xây dựng. Tổ chức phân giao theo dõi và giúp đỡ 
việc thực hiện kế hoạch ở các đơn vị trong và ngoài Uỷ ban.

- Tổ chức thẩm tra, đánh giá và nghiệm thu các văn bản tiêu 
chuẩn quy phạm và đồ án thiết kế điển hình đã được phê duyệt 
lên chủ nhiệm UBXDCBNN.

- Tổ chức việc thông báo, phổ biến, ban hành các văn bản tiêu 
chuẩn và in, cung cấp tài liệu thiết kế điển hình đã được phê duyệt, 
lưu trữ hồ sơ tiêu chuẩn và thiết kế điển hình.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

vực và các nước tiên tiến trên thế giới, để từ đó có chương 
trình nhanh chóng đuổi kịp về mặt chất lượng sản phẩm và 
hạ giá thành sản phẩm.

Đối với một số loại sản phẩm, dịch vụ nhất định mà ta có 
ưu thế riêng biệt và được xác định là những sản phẩm dịch vụ 
mũi nhọn thì có thể có những chỉ tiêu, chất lượng vượt trội so 
với sản phẩm và dịch vụ cùng loại của các nước trên thế giới 
mà vẫn bị hạ giá thành do không có tiêu chuẩn để cạnh tranh.

Vì vậy, mặc dù công cuộc xây dựng còn gặp nhiều khó khăn 
cả về cơ sở vật chất cũng như tri thức, nhưng vấn đề cần thiết 
phải có một cơ quan nghiên cứu các tiêu chuẩn xây dựng và 
thiết kế điển hình đã được đặt ra, để giúp cho công tác đào tạo 
cũng như ứng dụng vào xây dựng thống nhất trong cả nước 
và quản lý hoạt động xây dựng cơ bản trên tất cả các lĩnh vực. 

Ngày 16/4/1979, Hội đồng Chính phủ ban hành Nghị 
định số 156/CP thành lập Uỷ ban Xây dựng cơ bản Nhà nước 
(UBXDCBNN). Theo cơ cấu tổ chức của UBXDCBNN, trong các 
Viện làm nhiệm vụ của các trung tâm nghiên cứu, kết hợp với 
quản lý gồm có: 

1. Viện Khoa học và Kỹ thuật xây dựng cơ bản;
2. Viện Kinh tế Xây dựng cơ bản;
3. Viện Quy hoạch Xây dựng tổng hợp;
4. Viện Tiêu chuẩn hóa và Điển hình hóa xây dựng; 
5. Viện Nghiên cứu về cơ giới hóa và công nghệ xây dựng.
Ủy ban Xây dựng cơ bản Nhà nước (UBXDCBNN ) là cơ 

quan của Hội đồng Chính phủ có trách nhiệm giúp Hội đồng 
Chính phủ quản lý tổng hợp và xây dựng luật lệ về công tác 
xây dựng cơ bản của Nhà nước. Một trong những nhiệm vụ và 
quyền hạn cơ bản của UBXDCBNN đó là tiến hành việc nghiên 
cứu với sự tham gia của các Bộ, các ngành có liên quan để dự 
thảo các quy định về tiêu chuẩn, quy phạm, định mức, đơn 
giá, v.v… để trình Chính phủ xét duyệt, ban hành chung cho 
toàn ngành Xây dựng cơ bản; Đồng thời tổ chức việc phối hợp 
giữa các Bộ có nhiệm vụ xây dựng chuyên ngành nghiên cứu 
dự thảo các quy định về tiêu chuẩn, quy phạm, định mức, đơn 
giá,… thuộc lĩnh vực chuyên ngành theo chức năng của từng 
Bộ để trình Chính phủ xét duyệt, ban hành hoặc do Bộ ban 
hành theo quy định chung của Nhà nước. 
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Đ/c Đỗ Văn Bát - Phó chủ nhiệm Ủy ban XDCBNN đến thăm 
và làm việc với Viện

Đ/c Ngô Tạo - Viện trưởng Viện Tiêu chuẩn hóa và Điển 
hình hóa Xây dựng phát biểu giới thiệu quy trình biên 
soạn TCVN về Xây dựng năm 1985

Phó Thủ tướng Ngô Xuân Lộc đến thăm và làm việc với Viện Tiêu chuẩn hóa 
& Thiết kế điển hình            

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Mạnh Kiểm và Phó Chủ 
nhiệm  UBXDCBNN Đỗ Văn Bát đến thăm và làm việc năm 1988
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- Tổ chức việc theo dõi, nắm tình hình và kiểm tra việc áp dụng 
tiêu chuẩn quy phạm, thiết kế điển hình, làm báo cáo thường 
xuyên lên chủ nhiệm UBXDCBNN.

- Nghiên cứu và tổ chức nghiên cứu các vấn đề lý luận kiến trúc, 
lý luận nghiệp vụ và những vấn đề khoa học kỹ thuật có tính chất 
cơ sở của công tác tiêu chuẩn hoá và thiết kế điển hình, nghiên 
cứu trình Uỷ ban ban hành các điều lệ, chế độ, thể lệ, để áp dụng 
thống nhất trong việc nghiên cứu xét duyệt và quản lý công tác 
tiêu chuẩn hoá và thiết kế điển hình. Nghiên cứu cải tiến hệ thống 
các tổ chức chuyên trách quản lý và thực hiện công tác tiêu chuẩn 
hoá và thiết kế điển hình.

- Nghiên cứu đề xuất, kiến nghị với Uỷ ban về kế hoạch hợp tác 
quốc tế trong lĩnh vực tiêu chuẩn hoá và điển hình hoá.

- Nghiên cứu kiến nghị với Uỷ ban cấp giấy phép ngoại lệ, huỷ 
bỏ các văn bản tiêu chuẩn và thiết kế điển hình.

-  Nghiên cứu thiết kế thí điểm các đối tượng nghiên cứu 
của Viện.

-  Tổ chức tổng kết, trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng nghiệp 
vụ cho các cán bộ quản lý và nghiên cứu tiêu chuẩn, thiết kế 
điển hình.

-  Phối hợp với các cơ quan chủ quản tổ chức các cuộc thi 
thiết kế điển hình.

-  Tổ chức công tác thông tin khoa học kỹ thuật vể tiêu chuẩn 
hóa điển hình hóa

-  Tổ chức việc học tập, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, nghiệp 
vụ cho cán bộ và công nhân viên trong Viện.

Ngày 27/8/1985: Sau gần 10 năm hoạt động, Chủ nhiệm 
UBXDCBNN có quyết định số 103UB/TCCB đổi tên Viện Tiêu chuẩn 
hoá và Điển hình hoá xây dựng thành Viện Tiêu chuẩn hoá và Thiết 
kế điển hình. 

Viện có các chức năng: 
- Nghiên cứu và tổ chức nghiên cứu các công tác: Tiêu 

chuẩn hoá xây dựng; Thiết kế điển hình; Đo lường chuyên 
ngành Xây dựng.

-  Nghiên cứu khoa học, thực nghiệm về các vấn đề lý luận 
nghiệp vụ, phương pháp luận của các công tác trên.

-  Chuẩn bị các quyết định giúp Chủ nhiệm UBXDCBNN thống 
nhất quản lý Nhà nước về các công tác trên.

Viện có các nhiệm vụ:

- Nghiên cứu phương hướng phát triển các công tác: Tiêu chuẩn 
hóa - thiết kế điển hình và đo lường chuyên ngành Xây dựng.

- Nghiên cứu và tổ chức nghiên cứu việc xây dựng và trình Uỷ 
ban duyệt các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN); tham gia nghiên cứu 
các tiêu chuẩn quốc tế và thoả thuận ban hành các tiêu chuẩn 
Ngành (TCN) về Xây dựng.

- Nghiên cứu và tổ chức nghiên cứu xây dựng các đồ án thiết 
kế điển hình. Từng bước phát triển quỹ thiết kế điển hình có chất 
lượng, thiết thực, phong phú, có hệ thống.

- Nghiên cứu và tổ chức nghiên cứu việc phát triển công tác đo 
lường chuyên ngành xây dựng. 

- Nghiên cứu và tổ chức nghiên cứu các vấn đề lý luận, nghiệp 
vụ, phương pháp luận, triển khai và thực nghiệm kết quả nghiên 
cứu, chế thử để phục vụ cho các công tác tiêu chuẩn, thiết kế điển 
hình và đo lường chuyên ngành xây dựng.

- Tổ chức biên tập, in, xuất bản, phát hành đồ án thiết kế 
điển hình. 

-  Tổ chức phổ biến áp dụng, hướng dẫn, theo dõi thực hiện, 
tổng kết, thông tin, tuyên truyền.

- Nghiên cứu, chuẩn bị trình UBXDCBNN hoặc Hội đồng Bộ 
trưởng ban hành các văn bản pháp quy, tiêu chuẩn hoá, thiết kế 
điển hình.

Ngày 24/3/1988: Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, 
Bộ Xây dựng mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất giữa 
UBXDCBNN và Bộ Xây dựng theo Quyết định số 66/NQ-HĐNN 
ngày 24/3/1988 của Hội đồng Nhà nước. Để kiện toàn tổ chức, 
Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 893/BXD-TCLĐ 
ngày 3/8/1988 chuyển và đổi tên Viện Tiêu chuẩn hoá và Thiết 
kế điển hình thuộc UBXDCBNN trước đây thành Viện Tiêu 
chuẩn hoá Xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng.

Sau đó 2 năm, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 
611/BXD-TCLĐ ngày 22/10/1990 quy định nhiệm vụ của Viện Tiêu 
chuẩn hoá xây dựng như sau:

- Lập kế hoạch dài hạn, ngắn hạn về công tác tiêu chuẩn hoá, 
điển hình hoá và đo lường trong xây dựng cơ bản.

- Nghiên cứu và tổ chức nghiên cứu xây dựng các tiêu chuẩn 
thuộc các lĩnh vực chuyên ngành do Bộ phụ trách.

- Nghiên cứu và tổ chức nghiên cứu lập các đồ án thiết kế điển 
hình và công tác điển hình hoá xây dựng. 



15KỶ YẾU 40 NĂM VIAR

Hội thảo về Công tác Thiết kế điển hình                             

Hội thảo về công tác Tiêu chuẩn hóa Xây dựng giai đoạn 
(1991-1995) do Phó Viện trưởng Trịnh Nhưng Chủ trì

Hội nghị tổng kết 10 năm hoạt động và phục vụ của Viện Tiêu 
chuẩn hóa Xây dựng (1979-1989)

Các cán bộ viện họp mặt nhân dịp Kỷ niệm 72 năm ngày 
thành lập Đảng cộng sản Việt Nam  (3/2/1930 - 3/2/2002)
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- Nghiên cứu và tổ chức nghiên cứu công tác đo lường thuộc 
các lĩnh vực và chuyên ngành do Bộ phụ trách.

- Nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào 
các lĩnh vực công tác để phục vụ quản lý và sản xuất xây dựng 
của ngành.

- Thiết kế và xây dựng thực nghiệm các công trình điển hình để 
phục vụ công tác tiêu chuẩn hoá và điển hình hoá.

-  Được quan hệ với các đơn vị trong và ngoài nước để hợp tác 
các mặt hoạt động về các lĩnh vực công tác được giao theo quy chế 
và pháp luật Nhà nước.

- Tham gia đào tạo và bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ 
làm công tác tiêu chuẩn hoá.

- Tổ chức lưu trữ, thông tin, phổ biến hướng dẫn, chuyển giao 
kỹ thuật, tổng kết các công tác trên.

Để tập trung đầu mối về công tác tiêu chuẩn hóa xây dựng, 
ngày 27/3/1993 Bộ Xây dựng đã có công văn số 182BXD-TCLĐ gửi 
Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Bộ 
Khoa học công nghệ và môi trường thông báo với nội dung: 

- Viện Tiêu chuẩn hoá xây dựng là cơ quan đầu mối về công tác 
tiêu chuẩn hoá xây dựng (bao gồm các lĩnh vực tiêu chuẩn, điển 
hình, đo lường và kiểm định xây dựng…); 

- Đ/c Viện trưởng Viện Tiêu chuẩn hoá xây dựng chịu trách 
nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Xây dựng về toàn bộ hoạt động và 
hiệu quả công tác các nội dung trên.

Sau đó, để làm rõ một số điểm trong mối quan hệ về quản 
lý, công tác tiêu chuẩn hoá xây dựng trong Bộ Xây dựng, Bộ 
Xây dựng đã có văn bản số 507/BXD-TCLĐ ngày 11/7/1993 
phân công trách nhiệm trong công tác tiêu chuẩn hoá xây 
dựng như sau:

- Kế hoạch xây dựng các tiêu chuẩn, các đơn vị trong Bộ cần 
trao đổi trước với Viện Tiêu chuẩn hoá xây dựng. Viện Tiêu chuẩn 
hoá xây dựng có trách nhiệm đề xuất kế hoạch xây dựng tiêu 
chuẩn chung của Ngành, gửi về Vụ Khoa học kỹ thuật xây dựng để 
tổng hợp trình Bộ duyệt.

- Vụ Khoa học kỹ thuật xây dựng giao phần kế hoạch biên 
soạn tiêu chuẩn xây dựng của các đơn vị thuộc Bộ cho Viện 
Tiêu chuẩn hoá xây dựng để tổ chức thực hiện dưới dạng một 
hợp đồng khoa học công nghệ tổng thể. Viện Tiêu chuẩn hoá 
xây dựng ký hợp đồng cụ thể từng đề tài với các đơn vị biên 
soạn, đôn đốc theo dõi thực hiện, và tổ chức Hội đồng nghiệm 

thu cơ sở, Vụ Khoa học kỹ thuật xây dựng tổ chức nghiệm thu 
hội đồng khoa học kỹ thuật chuyên ngành cấp Bộ hoặc cấp 
Nhà nước và ban hành các tiêu chuẩn xây dựng.

- Riêng các tiêu chuẩn xây dựng do các Bộ khác quản lý, Vụ 
Khoa học kỹ thuật xây dựng sẽ làm việc trực tiếp ở tất cả các khâu, 
Viện Tiêu chuẩn hoá xây dựng là cơ quan phản biện.

Về cơ cấu tổ chức:
Theo Quyết định số 59 UB/TCCB ngày 26/7/1979, các 

phòng chuyên môn của Viện gồm có: Phòng Lý luận phương 
pháp cho tất cả tiêu chuẩn hóa và điển hình hóa, 4 phòng cho 
4 nhóm thể loại công trình (trong đó mỗi phòng vừa có tiêu 
chuẩn hóa và điển hình hóa) và 1 phòng vật liệu cấu kiện chi 
tiết. Các phòng nghiệp vụ có 4 phòng: Phòng Quản lý tổng 
hợp; Phòng Nhân sự hành chính quản trị; Xưởng thiết kế; 
Xưởng in và mô hình.

Theo Quyết định số 22UB/TCCB ngày 24/5/1980 về các 
phòng chuyên môn có: 1 phòng Nguyên lý phương pháp cho 
cả tiêu chuẩn hóa và điển hình hóa, 3 phòng Tiêu chuẩn hóa 
cho 3 thể loại, 3 phòng Điển hình hóa cho 3 thể loại, 1 phòng 
Lý luận kiến trúc, 1 phòng Tiêu chuẩn hóa điển hình hóa thiết 
bị kỹ thuật, 1 phòng Catalo và các phòng nghiệp vụ như Quyết 
định 59/UB-TCCB ngày 26/7/1979.

Thực tế trong những năm đầu chỉ thành lập được 1 phòng 
Tiêu chuẩn hóa, 1 phòng Điển hình hóa. Các phòng nghiệp vụ 
có: Phòng Tổng hợp, Phòng Hành chính quản trị, Xưởng Thiết 
kế, (Tổ in nằm trong Phòng Hành chính quản trị). Số lượng cán 
bộ đến cuối năm 1980 có khoảng gần 30 cán bộ. 

Theo quyết định số 103UB/TCCB ngày 27/8/1985 về việc 
đổi tên Viện Tiêu chuẩn hoá và Điển hình hoá xây dựng 
thành Viện Tiêu chuẩn hoá và Thiết kế điển hình thì ngoài các 
phòng chuyên môn về tiêu chuẩn hóa và điển hình hóa, có 
thêm Phòng Đo lường xây dựng; Xưởng Thiết kế đổi thành Xí 
nghiệp Thiết kế xây dựng thực nghiệm, có thêm Phòng Kiểm 
tra kỹ thuật và Phòng Thông tin lý luận.

Mô hình tổ chức này hoạt động ngày càng có hiệu quả, 
đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước về xây dựng cơ bản, phát 
triển công tác tiêu chuẩn hóa xây dựng và điển hình hóa xây 
dựng. UBNDCBNN là cơ quan được ký Quyết định ban hành các 
Tiêu chuẩn xây dựng (trừ phần vật liệu xây dựng).
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BAN LÃNH ĐẠO VIỆN TIÊU CHUẨN HÓA XÂY DỰNG (1988-1996)

KS. Ngô Tạo
(1981 - 1991)
Viện trưởng

KTS. Trịnh Nhưng
(1983 - 1995)

Phó Viện trưởng

TSKH. Phạm Kinh Cương
(1991 - 1996)
Viện trưởng

KS. Nguyễn Văn Lâm
(1995 - 1999)

Phó Viện trưởng

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN VIỆN TIÊU 
CHUẨN HÓA XÂY DỰNG ĐẾN VIỆN NGHIÊN CỨU KIẾN TRÚC

MARCH 1988 - JUNE 1996: PROCESS FROM FORMING AND DEVELOPING 
CONSTRUCTION STANDARDIZATION INSTITUTE TO ARCHITECTURE 

RESEARCH INSTITUTE

GIAI ĐOẠN 3/1988-6/1996
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Giai đoạn 1988 - 1996 cũng là thời kỳ Đảng 
và Nhà nước ta tiếp tục lãnh đạo nhân dân 
xây dựng cơ sở vật chất-kỹ thuật của chủ 

nghĩa xã hội, chủ yếu nhằm thúc đẩy sản xuất nông 
nghiệp, hàng tiêu dùng và xuất khẩu, đồng thời 
tăng thêm trang bị kỹ thuật cho các ngành kinh tế 
khác, và chuẩn bị cho sự phát triển mạnh mẽ hơn 
nữa ngành Công nghiệp nặng trong những năm 
tiếp theo. Hàng trăm công trình tương đối lớn và 
hàng nghìn công trình nhỏ và vừa đã xuất hiện 
trong thời kỳ này; Trong đó có một số cơ sở quan 
trọng về: điện, dầu khí, xi măng, cơ khí, dệt, đường, 
thuỷ lợi, giao thông. 

Ngày 24/3/1988, Hội đồng Nhà nước ra Nghị 
quyết số 66-NQ/HĐNN8 về việc kiện toàn một bước 
các cơ quan thuộc Hội đồng Bộ trưởng, trong đó 
có việc thành lập Bộ Xây dựng (mới) trên cơ sở sáp 
nhập Bộ Xây dựng và UBXDCBNN. Viện Tiêu chuẩn 
hóa và Thiết kế điển hình đổi tên thành Viện Tiêu 
chuẩn hoá xây dựng (Quyết định số 611/BXD-TCLD 
ngày 22/10/1990).

Từ khi thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nền 

kinh tế đất nước có bước tăng trưởng vượt bậc. Đời 
sống nhân dân được cải thiện đáng kể. Việc xây dựng 
nhà ở phát triển rầm rộ trong các doanh nghiệp và tư 
nhân. Nhiều công trình cao tầng, khu công nghiệp 
mọc lên. Tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng ở các 
đô thị và lan cả ra khu vực nông thôn với sự “bùng 
nổ” kiến trúc đa dạng, đã mang lại diện mạo mới cho 
cả khu vực đô thị và nông thôn. Bên cạnh cái đẹp, 
khang trang, thẩm mỹ cũng xuất hiện những bất cập 
chưa giải quyết được và gặp những khó khăn trong 
quản lý. 

Vấn đề quan trọng là thiếu nền tảng lý luận, tính 
đồng bộ trong chính sách phát triển kiến trúc và 
định hướng quy hoạch, kiến trúc xây dựng đô thị 
và nông thôn, dẫn đến tình trạng kiến trúc lộn xộn 
và lai tạp. Trước tình hình đó và những yêu cầu của 
xã hội, đòi hỏi phải có một cơ quan nghiên cứu về 
kiến trúc để định hướng cho hoạt động này giúp Bộ 
Xây dựng có cơ sở để quản lý kiến trúc đô thị.  Đây 
là tiền đề để tiến tới thành lập Viện Kiến trúc và Tiêu 
chuẩn hóa xây dựng và sau này là Viện Nghiên cứu 
Kiến trúc.

BỐI CẢNH HÌNH THÀNH

Cán bộ viên chức Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc (Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội những năm 1992-1995)
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Hội thảo giới thiệu Quy chuẩn xây dựng và Tiêu chuẩn hóa 
Xây dựng do Phó Viện trưởng Nguyễn Văn Lâm chủ trì

Lớp tập huấn về Quy chuẩn - Tiêu chuẩn xây dựng (1995)
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Tháng 3/1988, Bộ Xây dựng (cũ) và Uỷ ban Xây dựng 
cơ bản Nhà nước sáp nhập thành Bộ Xây dựng (mới). 
Viện Tiêu chuẩn hoá và Thiết kế điển hình đổi thành 

Viện Tiêu chuẩn hoá xây dựng. Viện do đ/c Ngô Tạo làm Viện 
trưởng. 

Theo Quyết định số 611/BXD-TCLD ngày 22/10/1990 của 
Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Viện Tiêu chuẩn hoá xây dựng có 
chức năng chính như sau: 

- Lập kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, về công tác Tiêu chuẩn 
hoá, Điển hình hoá và đo lường trong xây dựng cơ bản vật 
liệu xây dựng, phát triển đô thị, nông thôn và nhà đất.

- Nghiên cứu và tổ chức nghiên cứu công tác Tiêu chuẩn 
hoá xây dựng.

- Thiết kế điển hình.
- Đo lường chuyên ngành Xây dựng.
Theo Quyết định này, tổ chức của Viện tất cả chỉ có 6 

đơn vị gồm: Phòng Tổng hợp, phòng Hành chính nhân sự, 
Phòng Tiêu chuẩn hóa, Phòng Điển hình hóa, Phòng Đo 
lường, Trung tâm Thiết kế và Xây dựng thực nghiệm. 

Tháng 6/1991: Cố Viện trưởng Ngô Tạo mất. Tháng 
7/1988 đ/c Phạm Kinh Cương- nguyên phó Viện trưởng 
Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng - UBXDCBNN  được bổ 
nhiệm giữ chức vụ Quyền Viện trưởng. Tháng 10/1991 đ/c 
Phạm Kinh Cương chính thức giữ chức vụ Viện trưởng. 

Năm 1995 Bộ trưởng Bộ Xây dựng bổ nhiệm đ/c Nguyễn Văn 
Lâm - Giám đốc Trung tâm Thiết kế và Xây dựng thực nghiệm 
giữ chức Phó Viện trưởng Viện Tiêu chuẩn hoá xây dựng.

Từ tháng 3/1988 đến nay công tác Tiêu chuẩn hoá xây 
dựng do Bộ Xây dựng phụ trách toàn bộ quá trình biên 
soạn tiêu chuẩn và xét duyệt ban hành (trừ phần vật liệu 
xây dựng). 

Trong thời gian từ 1988 đến 1993 hoạt động tiêu chuẩn 
hoá xây dựng vẫn do Viện Tiêu chuẩn hoá xây dựng đảm nhận 

với các chức năng như Quyết định 611/BXD-TCLĐ quy định.
Để tiếp tục hoàn chỉnh cơ cấu chức năng, nhiệm vụ quản 

lý nhà nước trong xây dựng cơ bản, Bộ Xây dựng đã có thay 
đổi một số đơn vị và sửa đổi, điều chỉnh về một số chức 
năng hoạt động của một số đơn vị trong Bộ. Theo kết luận 
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tại cuộc họp ngày 11/7/1993 tại 
Công văn số 507/BXD-TCLĐ về việc phân công trách nhiệm 
trong công tác Tiêu chuẩn xây dựng thì Vụ Khoa học công 
nghệ kỹ thuật là đầu mối chịu trách nhiệm chức Hội đồng 
chuyên ngành cấp Bộ. 

Viện Tiêu chuẩn hoá xây dựng có nhiệm vụ: Nghiên cứu 
và tổ chức nghiên cứu công tác tiêu chuẩn hoá xây dựng; 
Xây dựng cơ sở dữ liệu và thư viện tiêu chuẩn xây dựng 
trong và ngoài nước; Tổ chức và tham gia đào tạo, tập huấn, 
phổ biến, hướng dẫn nghiệp vụ về áp dụng tiêu chuẩn xây 
dựng; Phối hợp với Vụ Khoa học Công nghệ tổng kết công 
tác nghiên cứu tiêu chuẩn hoá xây dựng; Quan hệ hợp tác 
với các tổ chức và các cá nhân trong và ngoài nước về lĩnh 
vực tiêu chuẩn hoá.

Để xây dựng định hướng và phát triển chính sách kiến 
trúc, giữ gìn bản sắc dân tộc và phát triển kiến trúc Việt Nam 
hiện đại, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Ngô Xuân Lộc đã ký Quyết 
định số 414/BXD-TCLĐ ngày 11/4 /1996 hợp nhất Viện Tiêu 
chuẩn hóa xây dựng với Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc lấy 
tên là Viện Kiến trúc và Tiêu chuẩn hóa Xây dựng. 

Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc được thành lập năm 
1992. Từ 3/1992 - 5/1995 Trung tâm trực thuộc Trường Đại 
học Kiến trúc Hà Nội; Từ 5/1995 - 6/1996, Trung tâm trực 
thuộc Bộ Xây dựng.

- Ngày 11/12/1996 Bộ trưởng Bộ Xây dựng ký Quyết định 
số 1057/BXD-TCLĐ đổi tên thành Viện Nghiên cứu Kiến 
trúc với chức năng Nghiên cứu phát triển Kiến trúc và Tiêu 
chuẩn hóa xây dựng Việt Nam.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
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BAN LÃNH ĐẠO VIỆN TỪ (1996 - 2008) 

KS. Nguyễn Văn Lâm
(1995-1999)

Phó Viện trưởng

GS.TS.KTS. Nguyễn Việt Châu
(1996-2006)
Viện trưởng

PGS.TS. Trần Quốc Dũng
(1999 -2007)

Phó Viện trưởng

TS.KTS. Nguyễn Đình Toàn
(2006 - 4/2008)

Viện trưởng

TS.KTS. Lê Thị Bích Thuận
(2002 - 4/2008)

Phó Viện trưởng

GS.TS.KTS. Nguyễn Bá Đang
(1996-2003)

Phó Viện trưởng

QUÁ TRÌNH ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN 
VIỆN NGHIÊN CỨU KIẾN TRÚC

JUNE 1996 - APRIL 2008: PROCESS OF STABILIZING AND DEVELOPING 
ARCHITECTURE RESEARCH INSTITUTE

GIAI ĐOẠN 6/1996 - 4/2008
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Về chức năng, nhiệm vụ: 
Viện Nghiên cứu Kiến trúc Quốc gia có chức năng, nhiệm 

vụ sau: 
Nghiên cứu và tổ chức nghiên cứu lịch sử hình thành và phát 

triển nền kiến trúc Việt Nam và thế giới. Nghiên cứu việc bảo tồn 
phục chế kiến trúc cổ, có giá trị lịch sử văn hoá nghệ thuật.

Nghiên cứu lý luận, phê bình kiến trúc; Phân tích đánh giá 
chất lượng nghệ thuật và thẩm mỹ kiến trúc bao gồm: Quy hoạch 

không gian đô thị, kiến trúc cảnh quan, kiến trúc công trình, trang 
trí nội ngoại thất.

Nghiên cứu định hướng phát triển kiến trúc và đề xuất các 
chính sách, quản lý phát triển nền kiến trúc Việt Nam.

Nghiên cứu phát triển định cư bao gồm các vấn đề trong mối 
quan hệ xã hội, con người môi trường kiến trúc trong quá trình 
phát triển dân số và cư trú tại đô thị và nông thôn Việt Nam.

Nghiên cứu và tổ chức nghiên cứu tiêu chuẩn hoá, điển hình 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

Vào những năm cuối thế kỷ XX, khi đất nước bước vào 
nền kinh tế thị trường, mở cửa hợp tác, kêu gọi đầu 
tư với nước ngoài, tốc độ đô thị hóa phát triển nhanh 

mạnh, bộ mặt kiến trúc đô thị ở các thành phố lớn thay đổi 
từng ngày.

Hơn lúc nào hết, những đòi hỏi nâng cao chất lượng kiến 
trúc, tạo lập môi trường cư trú bền vững, đáp ứng yêu cầu xây 
dựng và phát triển văn hóa, kinh tế - xã hội trong sự nghiệp 
CNH, HĐH  đất nước đã được đặt ra. Đây cũng chính là những 
bước tạo tiền đề vững chắc cho quá trình hình thành và phát 
triển một nền kiến trúc Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc dân 
tộc. Bởi vậy, xây dựng và phát triển lĩnh vực kiến trúc đã trở 
thành mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm của 
công tác xây dựng và phát triển kiến trúc trong giai đoạn này. 

Đồng thời, đứng trước yêu cầu kiến trúc phục vụ, thúc đẩy 
phát triển kinh tế - xã hội và sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, 
những yêu cầu mới cũng đã đặt ra như: Kiến trúc phải phù 
hợp với đường lối của Đảng về xây dựng và phát triển nền văn 
hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Phù hợp với 
điều kiện tự nhiên, góp phần bảo vệ môi trường, giữ gìn cân 
bằng sinh thái; Phục vụ nhân dân, coi trọng lợi ích của toàn 
xã hội; Áp dụng có chọn lọc các tiến bộ khoa học, công nghệ 
hiện đại và thích hợp; Đảm bảo kiến trúc phát triển bền vững; 
Tăng cường quản lý nhà nước về kiến trúc theo định hướng 

phát triển kiến trúc hiện đại, giàu bản sắc dân tộc.
Do vậy, những nhiệm vụ chủ yếu đặt ra cho công tác kiến 

trúc lúc này là: Tăng cường nghiên cứu lý luận và phê bình 
kiến trúc; Tiếp tục đổi mới công tác quy hoạch xây dựng và 
hình thành chuyên ngành thiết kế đô thị; Đổi mới công nghệ 
thiết kế, nâng cao chất lượng các tác phẩm kiến trúc, thoả 
mãn các yêu cầu sử dụng cơ bản của xã hội; Phát triển kiến 
trúc đi đôi với kiểm soát phát triển kiến trúc, đảm bảo trật tự 
kiến trúc và trật tự xây dựng trong quá trình phát triển; Bảo 
tồn, phát huy giá trị các di sản kiến trúc trong quá trình hội 
nhập và xu thế toàn cầu hóa. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà 
nước về xây dựng và phát triển kiến trúc... 

Trước yêu cầu đó, Ngày 11/2/1996 Bộ trưởng Bộ Xây dựng 
đã ký Quyết định số 414/BXD - TCLĐ  thành lập Viện Nghiên 
cứu Kiến trúc và Tiêu chuẩn hoá xây dựng trên cơ sở sáp 
nhập Viện Tiêu chuẩn hoá Xây dựng với Trung tâm Nghiên 
cứu Kiến trúc. 

Tiếp đến, ngày 11/12/1996 Bộ trưởng Bộ Xây dựng ký 
Quyết định số 1057/BXD - TCLĐ đổi tên thành Viện Nghiên 
cứu Kiến trúc. Giai đoạn (1996-2006) GS.TS.KTS Nguyễn Việt 
Châu đảm nhiệm cương vị Viện trưởng. 

Năm 2007, Viện Nghiên cứu Kiến trúc đổi tên thành Viện 
Nghiên cứu Kiến trúc Quốc gia. Giai đoạn từ 2006 - 4/2008, 
TS.KTS Nguyễn Đình Toàn giữ cương vị Viện trưởng. 

BỐI CẢNH HÌNH THÀNH
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Đ/c Ngô Xuân Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, 
phát biểu chỉ đạo tại Viện

GS. TS. KTS Nguyễn Việt Châu giới thiệu với Phó Thủ tướng 
Ngô Xuân Lộc và Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Kiểm trong Hội chợ 
Triển lãm 40 năm ngành Xây dựng Việt Nam, năm 1998

GS. TS. KTS Nguyễn Việt Châu - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kiến trúc tham dự Hội nghị “Kiến trúc sư Châu Á” 
ARCASIA tại Seoul (Hàn Quốc) từ ngày 13 đến ngày 17/9/1999.
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hoá về kiến trúc, xây dựng và cơ chế quản lý công tác đo lường 
thiết bị xây dựng, kiểm định xây dựng hợp chuẩn.

Tổ chức thông tin, lưu trữ tư liệu kiến trúc và tiêu chuẩn hoá 
xây dựng; xây dựng bảo tàng kiến trúc; tổng kết công tác nghiên 
cứu kiến trúc, điển hình hoá xây dựng.

Nghiên cứu ứng dụng, tổ chức thực hiện tư vấn: lập dự án qui 
hoạch xây dựng công trình, khảo sát thiết kế, chuyển giao công 
nghệ về kiến trúc và tiêu chuẩn hoá xây dựng.

Tổ chức và tham gia đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ về 
chuyên môn kiến trúc, tiêu chuẩn hoá xây dựng.

Quan hệ hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước 
để thực hiện các lĩnh vực được giao.

Về cơ cấu tổ chức: 
Cơ cấu tổ chức của Viện Kiến trúc Quốc gia bao gồm gồm: 
04 phòng chức năng: Phòng Tổng hợp, Phòng Hành chính 

quản trị, Phòng Tài vụ, Phòng Đào tạo và hợp tác quốc tế. 
05 phòng nghiên cứu gồm: Phòng Lịch sử kiến trúc, Phòng 

Lý luận phê bình kiến trúc, Phòng Phát triển và chính sách kiến 
trúc, Phòng Lưu trữ, thư viện kiến trúc, Phòng Điển hình hóa xây 
dựng, Phòng Tiêu chuẩn và chất lượng xây dựng. 

03 Trung tâm ứng dụng và xây dựng thực nghiệm: Trung 
tâm Tư vấn thiết kế kiến trúc - xây dựng, Trung tâm Đo lường 
kiểm định thiết bị xây dựng, Trung tâm Đảm bảo tiêu chuẩn và 

thực nghiệm xây dựng. 
Năm 2001, Bộ Xây dựng giao Viện phụ trách quản lý trực tiếp 

Tạp chí Kiến trúc Việt Nam. Cũng trong năm 2001, Viện có thêm 
Trung tâm Thông tin và Bảo tàng kiến trúc; Trung tâm Kiến trúc 
miền Trung; Trung tâm Kiến trúc miền Nam. 

Các cán bộ lãnh đạo Viện giai đoạn 1996 - 2006 bao gồm:  
GS.TS.KTS. Nguyễn Việt Châu - Viện trưởng; PGS.TS.KTS. 
Nguyễn Bá Đang - Phó Viện trưởng; KS. Nguyễn Văn Lâm - Phó 
Viện trưởng.

Tháng 5/1999, TS. Trần Quốc Dũng - Giám đốc Trung tâm Đo 
lường kiểm định thiết bị xây dựng được bổ nhiệm làm Phó Viện 
trưởng.

Tháng 4/2002, ThS. KTS Lê Thị Bích Thuận - Trưởng phòng 
Phát triển và chính sách kiến trúc được bổ nhiệm vào vị trí Phó 
Viện trưởng.

Tháng 08/2003, TS. KTS Nguyễn Đình Toàn - Trưởng phòng 
Lịch sử kiến trúc được bổ nhiệm vào cương vị Phó Viện trưởng.

Tháng 5/2006, đ/c Nguyễn Việt Châu nghỉ hưu. Đ/c Nguyễn 
Đình Toàn - Phó Viện trưởng được bổ nhiệm làm Viện trưởng 
Viện Nghiên cứu Kiến trúc.

Các cán bộ lãnh đạo Viện Giai đoạn 2006 - 2008 gồm: TS.KTS 
Nguyễn Đình Toàn - Viện trưởng; 

TS.Trần Quốc Dũng - Phó Viện trưởng; ThS. KTS Lê Thị Bích 
Thuận - Phó Viện trưởng. 

Một số hoạt động của Viện giai đoạn 1996 - 2008
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Viện trưởng Nguyễn Việt Châu giới thiệu mô hình kiến trúc truyền thống 
trong đề án xây dựng Bảo Tàng Kiến trúc Việt Nam

Buổi sinh hoạt học thuật do Viện Nghiên cứu Kiến trúc chủ trì (năm 2002) 

Hội nghị Thiết kế điển hình phục vụ CNH – HĐH trong 
nền kinh tế mở (kinh tế thị trường)

Hoạt động nghiên cứu viên trẻ Viện NCKT (2000)
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Viện trưởng Nguyễn Đình Toàn khởi công xây dựng Trụ sở Trung tâm Kiến trúc miền Trung (2007)

Buổi họp các chuyên gia liên ngành báo cáo 
phương án thiết kế phòng họp TƯ Đảng do 
Viện Kiến trúc Quốc gia chủ trì

Thiết kế trụ sở Trung tâm Kiến trúc 
Miền Trung
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Viện trưởng Nguyễn Đình Toàn làm việc với 
nhóm thiết kế Nhà hát Trưng vương - Đà Nẵng 

Hợp tác với đại học CHLB Nga (2007)
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BAN LÃNH ĐẠO VIỆN KIẾN TRÚC, 
QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN (2008-2013)

TS.KTS. Nguyễn Đình Toàn
(4/2008 - 8/2009)

Viện trưởng

ThS. Ngô Trung Hải
(9/2009 - 2013)

Viện trưởng 

TS.KTS. Lê Thị Bích Thuận
(4/2008 - 2013)

Phó Viện trưởng

KS. Phạm Xuân Tứ
(4/2008 - 2013)

Phó Viện trưởng

ThS. Lã Thị Kim Ngân
(4/2008 - 3/2009)
Phó Viện trưởng

TS.KTS.  Trương Văn Quảng
(2009 - 2013)

Phó Viện trưởng

ThS.KTS.  Vũ Đình Thành
(2009 - 2013)

Phó Viện trưởng 

THÀNH LẬP VIỆN KIẾN TRÚC QUY HOẠCH 
ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN

2008 - 2013: ESTABLISHING VIETNAM INTITUTE OF ARCHITECHTURE, 
URBAN AND RURAL PLANNING

GIAI ĐOẠN 2008 - 2013
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Ngày 2/4/2008, theo quyết định số 477/QĐ-BXD, của Bộ 
Xây dựng, Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông 
thôn được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai Viện: Viện 

Quy hoạch Đô thị - Nông thôn và Viện Nghiên cứu Kiến trúc 
Quốc gia. Đây là một sự kiện lớn, không chỉ đối với các cán 
bộ viên chức của hai Viện, mà còn là sự chỉ đạo đổi mới trong 
công tác tổ chức của Bộ Xây dựng đối với hai lĩnh vực quan 
trọng trong sự nghiệp xây dựng đất nước, đó là kiến trúc - quy 
hoạch đô thị và nông thôn.

Sự ra đời của Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn 
chính là để tập hợp lực lượng chuyên môn cao, với năng lực 
sáng tạo tổng hợp, đồng bộ, nhằm đáp ứng thực tế phát triển 
ngày càng cao của các vùng lãnh thổ đất nước trong thời kỳ hội 
nhập, cạnh tranh và giải quyết hiệu quả những vấn đề nóng 
bỏng của thời đại trên cả hai lĩnh vực kiến trúc và quy hoạch. 

Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Bộ Xây dựng 

có tên giao dịch Quốc tế: Vietnam Institute of Architecture, 
Urban and Rural Planning (VIAP) - Ministry of Construction 
(MOC). Trụ sở làm việc tại Số 10 Hoa Lư - Hai Bà Trưng - Hà Nội 
và Số 389 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội.

Viện có tư cách pháp nhân, có con dấu để giao dịch, được 
mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và ngân hàng, hoạt động 
theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa 
học và công nghệ công lập được quy định tại Nghị định số 
115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ và các quy 
định của pháp luật có liên quan.

Mặc dù có sự thay đổi lớn, song VIAP đã nhanh chóng sắp 
xếp, ổn định tổ chức trong thời gian ngắn nhất, để tiếp tục 
thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ của mình. Ngay trong 
năm đầu tiên sau khi thành lập, Viện đã hoạt động hiệu quả, 
mở đầu cho một chặng đường mới của một Viện đầu ngành 
trên cả hai lĩnh vực: Kiến trúc và Quy hoạch. 

BỐI CẢNH HÌNH THÀNH

Ngay sau khi Viện Kiến trúc  Quy hoạch đô thị và nông 
thôn được thành lập. Cơ cấu tổ chức viện đã được hình 
thành. Bộ Xây dựng có Quyết định... TS.KTS. Nguyễn 

Đình Toàn là Viện trưởng.  Các Phó Viện trưởng gồm: ThS.KTS. 
Ngô Trung Hải - Phó Viện trưởng thường trực, ThS.KTS. Lã Thị 
Kim Ngân, TS.KTS. Lê Thị Bích Thuận, KS. Phạm Xuân Tứ. 

Ngày 21/8/2009, Viện trưởng Nguyễn Đình Toàn được bổ 
nhiệm là Thứ trưởng Bộ Xây dựng. 

Tháng 3/2009, ThS.KTS. Ngô Trung Hải được bổ nhiệm 
quyền Viện trưởng, rồi chính thức là Viện trưởng từ tháng 
9/2009 cho tới 2013. Trong giai đoạn này, các Phó Viện trưởng 
mới được bổ nhiệm là TS.KTS. Trương Văn Quảng, ThS.KTS. Vũ 
Đình Thành. 

Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị và nông thôn là đơn vị sự 
nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng, thực hiện các chức năng:  

Tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật 
công nghệ để phục vụ công tác quản lý nhà nước lĩnh vực kiến 
trúc, quy hoạch xây dựng; Nghiên cứu bảo tồn, bảo tàng và 
phát triển nền kiến trúc quốc gia; Nghiên cứu phát triển lĩnh 
vực quy hoạch xây dựng; Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 
hợp tác quốc tế và thông tin về khoa học công nghệ trong 
lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng; Thực hiện các hoạt 
động tư vấn, dịch vụ kỹ thuật, sản xuất kinh doanh trong lĩnh 
vực xây dựng, kiến trúc, quy hoạch xây dựng...

Viện có nguồn nhân lực mạnh mẽ, với 715 cán bộ, viên 
chức, gồm 10 tiến sỹ, 80 thạc sỹ, 498 kiến trúc sư và kỹ sư các 
chuyên ngành, 28 trung cấp và 12 cao đẳng, 78 công nhân và 
nhân viên phục vụ, Viện đã trở thành Viện lớn nhất cả nước và 
dẫn đầu ngành về lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc. 

Giai đoạn này, VIAR bao gồm 33 đơn vị trên cơ sở sáp 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
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Lễ công bố quyết định sáp nhập hai viện: Viện Quy hoạch Đô thị - Nông thôn & Viện Nghiên cứu Kiến trúc Quốc gia 
thành Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn, ngày 8/4/2008

nhập, kiện toàn từ các đơn vị của 2 Viện. Trong đó, có các 
đơn vị nghiệp vụ chuyên môn về lĩnh vực kiến trúc, tiêu 
chuẩn như: Phòng Nghiên cứu lý luận phê bình Kiến trúc 
và Quy hoạch; 

 Phòng Nghiên cứu lịch sử Kiến trúc; 
 Phòng Nghiên cứu tiêu chuẩn hóa xây dựng;
 Phòng Nghiên cứu thiết kế điển hình hóa xây dựng; 
 Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn di tích và bảo tàng kiến trúc; 
 Trung tâm Tư vấn kiến trúc và đầu tư xây dựng; 
 Trung tâm thi công Kiến trúc - Mỹ thuật;
 Trung tâm Kiến trúc miền Trung;
 Trung tâm Kiến trúc miền Nam; 
 Tạp chí Kiến trúc Việt Nam...
Sau này, chính các đơn vị trên là những đơn vị nòng cốt 

cho việc tái thành lập Viện Kiến trúc Quốc gia vào năm 2013. 
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Trụ sở làm việc tại Số 10 Hoa Lư - Hai Bà Trưng - Hà Nội Hội thảo khoa học đóng góp ý kiến về QHC Thủ đô Hà Nội (2008)

Họp giao ban triển khai nhiệm vụ của 
Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn (VIAP) 

Ký kết hợp tác với Tư vấn Nhật Bản
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Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn bàn giao hồ sơ công việc của Viện cho 
Quyền Viện trưởng Ông Ngô Trung Hải (2009) 

CBVC Viện chúc mừng Viện trưởng Nguyễn Đình Toàn được 
bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng BXD (Tháng 9/2009). 

Lễ chúc mừng Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn và trao quyết định Quyền viện trưởng cho Ông Ngô Trung Hải (2009) 
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Lễ khánh thành Cung triển lãm quy hoạch quốc gia và Lễ Công bố 
Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội 29/7/2011.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng thăm quan mô 
hình kiến trúc cổ do Viện thực hiện, trưng bày tại Cung 
Triển lãm Kiến trúc quy hoạch  (2011)

Lãnh đạo Nhà nước tham quan khu vực trưng bày mô hình QHC 
Thủ đô Hà Nội (2011) 
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BAN LÃNH ĐẠO VIỆN KIẾN TRÚC QUỐC GIA (2013 - 2019)

ThS. KTS. Đỗ Thanh Tùng
(2013 - nay)
Viện trưởng 

ThS. KTS. Vũ Đình Thành
(2013 - nay)

Phó Viện trưởng

ThS. KTS. Trần Đình Thái
(2016 - 2017)

Phó Viện trưởng

PGS. TS. KTS. Phạm Thúy Loan
(2014 - nay)

Phó Viện trưởng

ThS. KTS. Đặng Tiên Phong
(2016 - nay)

Phó Viện trưởng

TÁI THÀNH LẬP 
VIỆN KIẾN TRÚC QUỐC GIA - VIAR

2013 - 2019: RE-ESTABLISHING VIETNAM INSTITUTE OF 
ARCHITECTURE - VIAR

GIAI ĐOẠN 2013 - 2019
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Nhằm chuyên nghiệp hóa các lĩnh vực hoạt động cụ thể 
và cần thiết phải có một đơn vị chuyên ngành về lĩnh 
vực Kiến trúc, Viện Kiến trúc quốc gia được tái thành 

lập theo quyết định số 995/QĐ-BXD Ngày 9/10/2013 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng (trên cơ sở tổ chức lại Viện kiến trúc, Quy 
hoạch Đô thị và Nông thôn). Viện có trụ sở chính tại 389 Đội 
Cấn - Quận Ba Đình - Hà Nôi.

Việc tái thành lập Viện Kiến trúc Quốc gia mở ra nhiều cơ hội 
và hướng đi mới. Là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Xây 
dựng, được Chính phủ, Bộ Xây dựng giao nhiệm vụ thực hiện các 
chức năng nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật công 

nghệ để phục vụ công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực kiến trúc, 
bảo toàn và phát triển nền Kiến trúc Quốc gia; Tổ chức nghiên 
cứu, phổ biến thông tin về Tiêu chuẩn hóa; Đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ; Hợp tác quốc tế; Thông tin; Kinh doanh và thực hiện các 
dịch vụ trong lĩnh vực Xây dựng, Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng.

Với phương châm: “Kế thừa - Kết nối và Phát triển”, Viện đẩy 
mạnh liên kết hợp tác với các địa phương trên khắp 3 miền 
đất nước. Giai đoạn này, được Bộ Xây dựng đặc biệt quan tâm, 
Viện đã có điều kiện tăng cường cơ sở vật chất, cải tạo trụ sở 
khang trang, hiện đại, tạo môi trường thuận lợi cho mọi hoạt 
động của Viện trong giai đoạn mới. 

BỐI CẢNH HÌNH THÀNH

Chức năng, nhiệm vụ:  
Viện Kiến trúc Quốc gia là đơn vị sự nghiệp Nhà nước trực 

thuộc Bộ Xây dựng, thực hiện chức năng: Nghiên cứu khoa học, 
ứng dụng tiến bộ kỹ thuật công nghệ để phục vụ công tác quản 
lý nhà nước về lĩnh vực kiến trúc, bảo toàn, bảo tàng và phát triển 
nền kiến trúc quốc gia; Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng, phổ biến 
thông tin về tiêu chuẩn hoá trong lĩnh vực kiến trúc và xây dựng; 
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hợp tác quốc tế và thông tin về lĩnh 
vực kiến trúc, khoa học công nghệ xây dựng; Kinh doanh và thực 
hiện các dịch vụ trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc, quy hoạch 
xây dựng.

Viện Kiến trúc Quốc gia có tư cách pháp nhân, có con dấu 
riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng 
theo quy định của pháp luật.

Viện có các nhiệm vụ: 
1. Lập kế hoạch 05 năm, hàng năm và tổ chức thực hiện kế 

hoạch, nhiệm vụ công tác của Viện, thực hiện các đề tài, dự án 
nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, phát triển và 
chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực kiến trúc, đô thị và xây dựng.

2. Tổ chức nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực kiến trúc, bao 
gồm: Lý luận và phê bình kiến trúc; Lịch sử phát triển kiến trúc 
Việt Nam và thế giới; Tu bổ, tôn tạo, bảo toàn kiến trúc truyền 

thống, kiến trúc cổ; Xây dựng và phát triển Bảo tàng kiến trúc 
Việt Nam; Điều tra, khảo sát, thu thập, tổng hợp, quản lý lưu trữ 
và cung cấp thông tin, tư liệu trong lĩnh vực kiến trúc.

3. Thực hiện các nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý Nhà nước 
về lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng được Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng giao hoặc cơ quan nhà nước đặt hàng...

4. Tổ chức nghiên cứu phát triển, nghiên cứu ứng dụng trong 
lĩnh vực kiến trúc và quy hoạch xây dựng, bao gồm: kiến trúc 
công trình; kiến trúc cảnh quan; trang trí nội, ngoại thất; môi 
trường trong kiến trúc; thiết kế đô thị đảm bảo phát triển bền 
vững, phù hợp với điều kiện tự nhiên, khí hậu, kinh tế - xã hội, lịch 
sử, văn hoá của từng địa phương, từng vùng, miền trên phạm vi 
cả nước.

5. Xuất bản Tạp chí Kiến trúc Việt Nam, Website và các ấn phẩm 
thông tin trong lĩnh vực kiến trúc; tổng kết lý luận và thực tiễn, tổ 
chức diễn đàn trao đổi, lý luận, thông tin về các hoạt động trong 
lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng; chủ trì hoặc phối hợp với 
các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các sự kiện và giải thưởng 
kiến trúc hàng năm theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức thực hiện công tác tư vấn và dịch vụ kỹ thuật 
trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc, quy hoạch xây dựng và hạ 
tầng kỹ thuật.... 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
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7. Tổ chức xây dựng thực nghiệm; tư vấn, tiếp nhận, ứng dụng 
và chuyển giao công nghệ mới trong thiết kế và thi công các 
công trình xây dựng.

8. Tổ chức sản xuất, thực hiện xuất nhập khẩu, đầu tư kinh 
doanh các sản phẩm, vật liệu, vật tư, thiết bị kỹ thuật phục vụ việc 
hoàn thiện và trang trí nội, ngoại thất công trình.

9. Tổ chức thi công xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, thi công 
nội, ngoại thất công trình xây dựng; thi công phục chế, sửa chữa, 
trùng tu, bảo toàn công trình di tích, thi công các công trình văn 
hóa, mỹ thuật, tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng.

10. 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.

11. Thực hiện hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc 
tế về các lĩnh vực hoạt động của Viện theo chức năng, nhiệm 
vụ được giao.

12. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ 
tiền lương và các chế độ chính sách khác, công tác thi đua, 
khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức 
thuộc phạm vi quản lý của Viện theo quy định của pháp luật 
và của Bộ Xây dựng.

13. Quản lý tài chính, tài sản được giao, quản lý các hoạt 
động có thu của Viện theo quy định của pháp luật và của Bộ 
Xây dựng.

14. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng giao.

Cơ cấu tổ chức: 
Ngay sau khi tái thành lập Viện Kiến trúc Quốc gia, Bộ máy 

nhân sự của Viện đã sớm được hình thành. 
Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã có quyết định giao nhiệm vụ 

cho ThS.KTS Đỗ Thanh Tùng  giữ chức Viện trưởng. Các Viện 
phó Viện trưởng bao gồm: ThS.KTS Vũ Đình Thành; PGS.TS.KTS 
Phạm Thúy Loan; Năm 2015  bổ sung Phó Viện trưởng - KS 
Trần Đình Thái; Năm 2016 bổ sung Phó Viện trưởng ThS.KTS. 
Đặng Tiên Phong .

Ngày 09/10/2013, Bộ Xây dựng đã có quyết định số 995/QĐ - 
BXD về việc. Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn, cơ cấu tổ chức của Viện. Kiến trúc Quốc gia, với 19 đơn vị 
trực thuộc. Trong quá trình đi vào hoạt động, năm 2014-2015 
Viện Kiến trúc Quốc gia được Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 
cho thành lập thêm 02 đơn vị trực thuộc; nâng tổng số đơn 
vị trực thuộc Viện lên thành 21 đầu mối. Căn cứ Nghị định số 
81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng, 
ngày 09/5/2018 Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 586/QĐ 
- BXD về việc Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu 
tổ chức của Viện Kiến trúc Quốc gia. 

Theo quyết định số 586/QĐ - BXD, Viện đã triển khai kiện 
toàn bộ máy nhân sự tinh giảm từ 21 đơn vị còn 16 đơn vị trực 
thuộc là:

1. Phòng Tổ chức - Hành chính;
2. Phòng Kế hoạch - Tài chính;
3. Phòng Quản lý khoa học - kỹ thuật và dữ liệu;
4. Phòng Nghiên cứu Lý luận phê bình và Lịch sử kiến trúc;
5. Phòng Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ kiến trúc;
6. Phòng Đào tạo và hợp tác quốc tế;
7. Trung tâm Bảo tồn di tích và di sản kiến trúc;
8. Trung tâm Quy hoạch và thiết kế đô thị;
9. Trung tâm Kiến trúc, quy hoạch nông thôn;
10. Trung tâm Thi công Kiến trúc - Mỹ thuật;
11. Trung tâm Tư vấn kiến trúc và đầu tư xây dựng;
12. Trung tâm Kỹ thuật hạ tầng và khảo sát, kiểm định xây 
dựng;
13. Trung tâm Kiến trúc miền Nam;
14. Viện Nghiên cứu tiêu chuẩn và thiết kế điển hình hóa 
xây dựng;
15. Viện Nhà ở và công trình công cộng;
16. Tạp chí Kiến trúc Việt Nam.
Giai đoạn này, Tổng số CBCCVC-LĐ là 277 người, trong đó 

56 cán bộ công chức, viên chức, lãnh đạo quản lý. Về trình độ 
chuyên môn, học hàm, học vị trong toàn Viện là: PGS-Tiến 
sỹ 01 người, Tiến sỹ 06 người, Thạc sỹ 48 người, Đại học 194 
người, Kỹ sư 60 người, KTS 117 người, Cử nhân ngành khác 73 
người, Cao đẳng 07 người, Trung cấp 08 người, Lao động phổ 
thông 13 người.
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Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng phát biểu và trao Quyết 
định cho Viện trưởng Đỗ Thanh Tùng tại buổi lễ ra mắt Viện Kiến 
trúc Quốc gia năm 2014

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng trao bằng khen Chính 
phủ cho Viện Kiến trúc Quốc gia (2015)

Lãnh đạo Bộ Xây dựng chúc mừng Viện Kiến trúc Quốc gia và tân Viện trưởng Đỗ Thanh Tùng
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Viện Trưởng Đỗ Thanh Tùng phát biểu tại buổi lễ ra mắt 
Viện Kiến trúc Quốc gia (2014) 

Tập thể cán bộ Viện Kiến trúc Quốc gia (2014). 

Một góc trụ sở Viện Kiến trúc Quốc gia sau cải tạo, Số 389 Đội Cấn, 
Ba Đình Hà Nội (2018-2019)
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Với 40 năm hình thành và phát triển (1979 - 2019), dù 
trải qua nhiều giai đoạn hình thành và phát triển, tách, 
nhập rồi tái thành lập nhưng ở mỗi giai đoạn lịch sử, tập 

thể lãnh đạo và các CBVC của Viện Viện đã luôn thực hiện tốt 
chức năng, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, ngành giao phó.

Chặng đường 40 năm qua, Viện đã khẳng định được vị thế, 
vai trò của một Viện Nghiên cứu Kiến trúc đầu ngành, phục vụ 
công tác nghiên cứu, quản lý về lĩnh vực kiến trúc, quy chuẩn, 
tiêu chuẩn, thiết kế điển hình...  của ngành Xây dựng. 

 Bằng sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo cũng như các cán bộ 
Viện qua các thời kỳ, Viện đã luôn khắc phục được mọi khó 
khăn, cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đóng góp 
nhiều cho lĩnh vực nghiên cứu khoa học về lĩnh vực Kiến trúc;  
Tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng;  Thiết kế điển hình; Phục vụ 
đắc lực vào công tác soạn thảo các văn bản quản lý ngành Xây 
dựng...   

Các đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực kiến trúc và tiêu 
chuẩn hoá xây dựng của Viện đã thực sự đáp ứng yêu cầu xã 
hội trong tình hình mới phát huy được vai trò trong công tác 
nghiên cứu kiến trúc và tiêu chuẩn hoá xây dựng, phục vụ tốt 
công tác quản lý Nhà nước, quản lý ngành về kiến trúc và tiêu 
chuẩn hoá xây dựng.

Trong lĩnh vực nghiên cứu kiến trúc, đã có nhiều nghiên 
cứu định hướng cho sự phát triển kiến trúc Việt Nam hội nhập 
với khu vực và quốc tế mà vẫn giữ gìn và phát huy được bản 
sắc dân tộc. Đi sâu nghiên cứu và bảo tồn các giá trị kiến trúc 
của các công trình lịch sử, văn hóa, truyền thống của các vùng 
miền… 

Viện cũng thường xuyên quan tâm tới công tác xây dựng 
và đào tạo đội ngũ cán bộ giỏi chuyên môn, tinh thông nghiệp 
vụ và bước đầu triển khai công tác đào tạo nghiên cứu sinh. 
Nhiều cán bộ của Viện tham gia đào tạo, hướng dẫn nghiên 
cứu sinh, cao học, tham gia giảng dạy về kiến trúc và tiêu 

chuẩn tại các trường đại học, các Viện, các tổ chức quốc tế... 
Viện đã tổ chức nhiều khoá học quốc tế ngắn hạn hợp tác với 
UNESCO, Trường Lund - Thuỵ Điển ...       

Tạp chí Kiến trúc Việt Nam tiền thân là Tạp chí Khoa học 
chuyên ngành Kiến trúc của Bộ Xây dựng, thành lập năm 1994 
đã được Bộ tin tưởng giao về Viện quản lý trực tiếp từ năm 
2001. Tới nay, Tạp chí đã trải qua 25 năm hình thành và phát 
triển, trong đó có tới 20 năm gắn bó với lịch sử hình thành 
của Viện. Đến nay, Tạp chí đã khẳng định được uy tín, vai trò 
của mình trong công tác thông tin, truyền thông. Qua việc 
tạo nên đầu mối tập hợp sự tham gia tích cực của đội ngũ các 
chuyên gia giỏi trong và ngoài ngành Xây dựng, kịp thời chia 
sẻ những góc nhìn chuyên môn sâu sắc qua các vấn đề “nóng” 
của Ngành, góp phần đắc lực trong việc hỗ trợ công tác quản 
lý Ngành. 

Trang web. http://kientrucvietnam.org.vn cập nhật tin tức 
hàng ngày, hoạt động chính thức như là một trang tin về các 
hoạt động kiến trúc trong nước và quốc tế cũng như diễn đàn 
trong lĩnh vực kiến trúc quy hoạch và xây dựng. 

Công tác hoạt động sản xuất của Viện gắn với công tác tư 
vấn thiết kế;  Cải tạo bảo tồn di sản kiến trúc; Quy hoạch đô 
thị và nông thôn; Khảo sát công trình... là nơi ứng dụng  giữa 
nghiên cứu chuyên ngành và công trình thực tiễn, nâng cao 
chất lượng đào tạo và thực hành thực tiễn cho các thế hệ trẻ 
nối tiếp nhau.

 Gần nghìn dự án, công trình lớn nhỏ thuộc nghiên cứu 
ứng dụng trên các lĩnh vực: Quy hoạch và thiết kế đô thị; Bảo 
tồn di sản kiến trúc; Thiết kế công trình’ Nội thất, mỹ thuật; Ý 
tưởng và cuộc thi... đã được các cán bộ của Viện qua nhiều thế 
hệ thực hiện đang bồi đắp nên những bề dày lịch sử của Viện. 

Lịch sử hoạt động của Viện 40 năm qua luôn gắn liền với sự 
chỉ đạo và quan tâm của Đảng bộ Viện và các tổ chức đoàn thể 
xã hội của Viện. Đảng bộ, chính quyền cùng các tổ chức chính 

40 NĂM PHÁT TRIỂN VÀ 
TẠO DỰNG NHỮNG GIÁ TRỊ 

40 YEAR OF DEVELOPING AND CREATING VALUES
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Công đoàn Viện tổ chức tham quan năm 2009Đoàn công tác của Viện Nghiên cứu Kiến trúc tại Nhật Bản

trị xã hội đã cùng nhau đoàn kết, triển khai có hiệu quả công 
việc chính trị, chuyên môn của đơn vị. Đó chính là động lực 
để Viện ổn định và phát triển trong thời gian qua mặc dù có 
nhiều thay đổi lớn về cơ cấu, tổ chức và chức năng nhiệm vụ.

Về hoạt động của Đảng bộ: Được phát triển từ chi bộ lên 
Đảng bộ, từng bước kiện toàn tổ chức và phát triển lực lượng. 
Ngay từ buổi đầu, các đồng chí lãnh đạo Viện luôn có mặt trong 
cấp ủy, trực tiếp chỉ đạo nên rất thuận lợi cho việc thực hiện 
và động viên toàn thể CBVC-LĐ tập hợp xung quanh Đảng 
bộ thành một khối đoàn kết, nhất quán trong triển khai thực 
hiện. Đảng bộ Viện luôn là một tổ chức tiên phong, gương 
mẫu cho lực lượng đông đảo quần chúng, 

Về hoạt động Công đoàn: Là một đơn vị có truyền thống 
và bề dày kinh nghiệm về hoạt động công đoàn, nên với 
vai trò là một tổ chức chính trị xã hội có chức năng đại diện 
chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người 
lao động, tham gia với chính quyền trong công tác quản lý, 
tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của đơn vị và động 
viên CBCN phát huy quyền làm chủ, thực hiện nghĩa vụ của 
người đoàn viên Công đoàn, trong 40 năm qua Công đoàn 
Viện đã nhiều đóng góp trong hoạt động chung của đơn vị 
trong mọi mặt.

Với các hoạt động phong trào khác như thăm quan, dã 

ngoại, nghỉ mát, tổ chức Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi 
hàng năm đã thực sự gắn kết mọi người trong đơn vị. Những 
hoạt động văn hoá, thể thao nâng cao cuộc sống tinh thần 
của cán bộ, viên chức trong cơ quan. 

Con em cán bộ, viên chức Viện có truyền thống học giỏi. 
Nhiều cháu tuỳ cấp học mà đạt danh hiệu Học sinh giỏi cấp 
quận, thành phố, Quốc gia. Có cháu đạt Huy chương Vàng 
Olympic Quốc tế được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. 
Có những cháu đi học nước ngoài theo học bổng của Nhà 
Nước, học bổng các trường. Mái ấm gia đình có tác dụng tích 
cực trở lại với công tác của Viện.

Về Công tác thanh niên: Lực lượng thanh niên Viện ngoài 
những  đóng góp vào thành tích chuyên môn, các bạn trẻ còn 
tham gia tích cực vào các phong trào thanh niên khác như văn 
nghệ, thể thao. Nhiều cán bộ trẻ đã vững vàng trên cương vị 
quản lý và công tác chuyên môn, xứng đáng là cảnh tay phải 
của Đảng và nguồn quy hoạch cán bộ trong tương lai.

Với nền tảng cơ sở vật chất và truyền thống hoạt động 40 
năm qua, Viện Kiến trúc Quốc gia đang tạo nên những tâm 
thế mới để phát triển Viện bước sang một giai đoạn mới, bắt 
kịp chủ trương tự chủ và phát triển sâu rộng tầm quốc gia và 
quốc tế; Khẳng định vị thế của một viện quốc gia đầu ngành 
về lĩnh vực Kiến trúc.  
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Đại hội Đảng bộ Viện Nghiên cứu Kiến trúc 
Nhiệm kỳ III (2001-2004)

Đại hội Đảng bộ Viện Nghiên cứu Kiến trúc 
Nhiệm kỳ IV (2005-2008)

Đại hội Đảng bộ Viện Kiến trúc Quốc gia 
Nhiệm kỳ (2015-2020) 

Đại hội Đảng bộ Viện Kiến trúc, Quy hoạch ĐT&NT Nhiệm kỳ 
(2010-2015)              
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Đại hội Công đoàn Viện nghiên cứu Kiến trúc quốc gia 
Nhiệm kỳ V (2008-2010)                     

Đại hội Công đoàn Viện Nghiên cứu Kiến trúc, Tiêu chuẩn hóa xây 
dựng  Nhiệm kỳ (2006-2010)

Đại hội Công đoàn Viện Nghiên cứu Kiến trúc lần thứ 3.

Đại hội công đoàn Viện Kiến trúc Quốc gia 
Nhiệm kỳ (2015-2020)
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Công đoàn Viện tổ chức 
vào viếng Lăng Bác       

Đảng bộ, Công đoàn Viện chụp ảnh lưu niệm tại Phủ Chủ tịch

Nhiều năm Viện Kiến trúc Quốc gia tổ chức đến thăm 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp
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Gặp mặt cán bộ hưu trí  Viện nhân dịp kỷ niệm 30 năm 
(1979-2009)

Gặp mặt cán bộ hưu trí  Viện nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập Viện (1979-2014)

Gặp mặt cán bộ hưu trí  Viện nhân dịp kỷ niệm 
15 năm thành lập Viện (1979-1994)

Gặp mặt cán bộ hưu trí Viện nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Viện (1979-2004)
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Một số hoạt động Công đoàn và Đoàn thanh niên Viện Kiến trúc Quốc gia
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THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC TRÊN 
CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG  
ACHIEVEMENTS IN OPERATION FIELDS
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VIAR  VỚI CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ LĨNH VỰC KIẾN TRÚC 
VIAR WITH SCIENTIFIC RESEARCH IN ARCHITECTURE

VIAR VỚI 40 NĂM CÔNG TÁC TIÊU CHUẨN HÓA NGÀNH XÂY DỰNG  
VIAR WITH 40 YEARS OF CONSTRUCTION STANDARDIZATION 

VIAR VỚI CÔNG TÁC THIẾT KẾ ĐIỂN HÌNH HÓA NGÀNH XÂY DỰNG 
VIAR WITH 40 YEARS OF CONSTRUCTION TYPICALIZATION

VIAR VỚI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 
VIAR WITH TRAINING AND INTERNATIONAL COOPERATION

VIAR VỚI CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG THỰC TIỄN - DẤU ẤN CON 
NGƯỜI VÀ THỜI GIAN
VIAR WITH PRACTICAL APPLICATION RESEARCH - IMPRINT OF PEOPLE AND TIME

KIẾN TRÚC VIỆT NAM VỚI VAI TRÒ TẠP CHÍ NCKH CHUYÊN NGÀNH VỀ 
KIẾN TRÚC 
VIETNAM ARCHITECTURE MAGAZINE AS A SCIENTIFIC RESEARCH JOURNAL 
SPECIALIZING IN ARCHITECTURE
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