
88

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

Năm 1994, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, 
TS.KTS Đặng Tố Tuấn, đã giao cho Trung tâm nghiên 
cứu Kiến trúc mở Tạp chí chuyên ngành về kiến trúc. 

Tháng 4/1994, Tạp chí Kiến trúc Việt Nam ra đời đáp lại lòng 
mong mỏi lớn là Ngành Xây dựng cần có một tờ Tạp chí NCKH 
về chuyên ngành Kiến trúc. 

Những phác thảo đầu tiên về nội dung và hình thức của 
Tạp chí dần dần được định hình. Đó là một Tạp chí nghiên cứu 
Kiến trúc dựa trên nền tảng văn hóa Việt Nam, đúng như tên 
gọi là Tạp chí Kiến trúc Việt Nam.

Phải nói rằng, vào thời điểm đó, tiếp cận nghiên cứu kiến 
trúc từ văn hóa chưa nhiều, trong khi chỉ có một tạp chí duy 
nhất là Tạp chí Kiến trúc của Hội KTS Việt Nam lại định hướng 
nội dung chính vào sáng tác kiến trúc. Hơn nữa, đất nước mới 
vừa bước vào thời kỳ mở cửa, nên chủ trương hội nhập với 
kiến trúc thế giới trên cơ sở văn hóa Việt Nam là cần thiết. 

Trải qua thời gian, đến nay, Tạp chí Kiến trúc Việt Nam tròn 
25 năm hình thành và phát triển. Tạp chí cũng trải qua nhiều 
chặng đường phát triển với sự kiên trì, bền bỉ để giữ vững 
“bản sắc” của mình.   

Cố GS.TS.KTS. Nguyễn Việt Châu - Nguyên Viện trưởng Viện 
Nghiên cứu Kiến trúc - Tổng biên tập Tạp chí Kiến trúc Việt Nam 
(2004 - 2006), năm 1994 đã từng chia sẻ rằng: “Từng là Tổng 
biên tập những năm đầu của thập kỷ trước, nhớ về những ngày 
tháng khó khăn ấy, tôi càng thấu hiểu và đánh giá cao những 
thành tựu to lớn Tạp chí đã đạt được ngày hôm nay. Để có được 
sự cộng tác viết bài của đông đảo các chuyên gia, các nhà khoa 
học trong giới kiến trúc xây dựng, văn hóa, xã hội… từ đó tạo 

một chỗ đứng vững chắc trong lòng độc giả, anh chị em phóng 
viên, biên tập viên ắt hẳn đã phải lao động vất vả nhiệt tình, 
năng động và sáng tạo rất nhiều… Nếu đặt câu hỏi về những 
gì còn tồn tại cần thay đổi trong thời gian tới thì có chăng đó là 
sự khẳng định “bản sắc” Tạp chí chuyên ngành của Viện nghiên 
cứu Quốc gia về Kiến trúc. “Bản sắc” (hay nói cách khác là đặc 
trưng riêng) của Tạp chí Kiến trúc Việt Nam phải chăng đó là cái 
chất “hàn lâm” thể hiện qua mảng Lý luận phê bình kiến trúc. Xã 
hội ngày càng rất cần những nghiên cứu lý luận, phê bình, góp 
phần tích cực trong định hướng sáng tác kiến trúc và đặc biệt 
mong chờ Viện Kiến trúc Quốc gia thông qua Tạp chí Kiến trúc 
Việt Nam cố gắng chú trọng xây dựng đội ngũ lý luận, phê bình 
kiến trúc chuyên nghiệp và tăng cường công tác truyền thông 
phản biện xã hội”. 

KTS. Nguyễn Tấn Vạn - Chủ tịch Hội KTS Việt Nam cũng đã 
dành cho Tạp chí những đánh giá chân tình: “Tạp chí Kiến trúc 
Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc, xứng đáng với 
một tờ tạp chí chuyên ngành, hàn lâm về Kiến trúc. Điều này 
được thể hiện cả về nội dung và hình thức trong từng chuyên đề, 
từng số báo của Tạp chí, tạo nên một dấu ấn riêng, vị trí riêng so 
với các tờ  báo về kiến trúc khác. Dưới góc độ là một tờ Tạp chí 
mang tính nghiên cứu, hàn lâm, Kiến trúc Việt Nam đã trở thành 
sân chơi của giới Kiến trúc sư và những người làm nghề. Họ có 
thể chia sẻ, đóng góp ý kiến, quan điểm cá nhân cũng như nhận 
định, cảnh báo trước một quyết định, công trình hay một trào 
lưu của xã hội. Bên cạnh đó, Tạp chí cũng là nơi truyền tải, diễn 
giải một cách cụ thể, đúng hướng những văn bản, chính sách 
của Ngành để người dân cũng như người làm nghề hiểu rõ hơn”. 

CẦN THIẾT CÓ MỘT TẠP CHÍ NCKH CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC CỦA BỘ XÂY DỰNG
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Năm 2019, Tạp chí tròn 25 năm hình thành và phát triển. 
Đây là cả một hành trình bền bỉ, kiên trì với vai trò là cơ 
quan ngôn luận về chuyên ngành Kiến trúc của Bộ Xây 

dựng, kết nối và truyền tải rộng rãi đến giới kiến trúc, xây dựng, 
các nhà quản lý ngành, địa phương, bạn đọc cả nước những 
thông tin hữu ích, những nghiên cứu khoa học về kiến trúc, xây 
dựng, bảo tồn di sản và phát triển đô thị, nông thôn Việt Nam 
trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai.

Ngược lại dòng thời gian, Năm 2014, Tạp chí Kiến trúc Việt 
Nam được thành lập theo QĐ số 452/BXD-TCLĐ, ngày 30/6/1994. 
Tiếp đó, tháng 1/1995, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký QĐ số 40/
BXD - TCLĐ thành lập Tạp chí Kiến trúc Việt Nam thuộc Bộ Xây 
dựng. Năm 1996, Bộ trưởng Bộ Xây dựng có Quyết định số 984/
BXD - TCLĐ về việc giao Viện trưởng Viện Kiến trúc và Tiêu chuẩn 
hóa xây dựng quản lý hoạt động Tạp chí theo các nội dung cụ 
thể: Quản lý cơ sở vật chất; Quản lý kinh phí hoạt động của 
Tạp chí; Quản lý số lượng xuất bản từng kỳ của Tạp chí. Tháng 
3/1997, Tạp chí chuyển trụ sở về Bộ Xây dựng số 37 Lê Đại Hành. 
Tháng 11/1999, Tạp chí chính thức trực thuộc Viện Nghiên cứu 
Kiến trúc, chuyển trụ sở về 389 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. 

Trở lại những năm đầu thành lập, sau một thời gian chuẩn bị 
với sự quyết tâm lớn, tháng 6/1994 Tạp chí Kiến trúc Việt Nam đã 
ra đời. Người Tổng Biên tập đầu tiên là PGS.TS.KTS Đặng Tố Tuấn 
- Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc Hà Nội kiêm Tổng Biên 
tập. Tạp chí nhanh chóng ổn định nơi làm việc tại 195 Lê Duẩn. 

Lúc này, Logo của Tạp chí được KTS Nguyễn Quốc Thông - 
Thư ký toà soạn đầu tiên của Tạp chí cùng họa sỹ Bùi Dũng sáng 
tác lấy ý tưởng là một khối vuông với hình chữ K lồng trong nét 
cong của mái chùa Việt Nam. Logo này đã nhận được sự đánh 
giá cao về ý tưởng và vẫn được duy trì cho đến ngày nay.

 Từ 1994 - 1997, Tạp chí xuất bản 3 tháng/số. Sự có mặt của 
Tạp chí Kiến trúc Việt Nam như một luồng gió mới được đông 
đảo anh chị em KTS trong và ngoài ngành đón nhận.

Từ tháng 11/1996, dưới thời Tổng Biên tập PGS.TS.KTS 
Nguyễn Bá Đang Trụ sở của Tòa soạn chuyển từ 195 Lê Duẩn về 
Bộ Xây dựng tại 37 Lê Đại Hành, Hà Nội. Thời điểm này Tạp chí 

có nhiều thay đổi với vai trò là đơn vị báo chí trực thuộc Bộ Xây 
dựng. Năm 1997: Tạp chí bắt đầu xuất bản 2 tháng/số 

Năm 2003: KTS Phạm Thanh Tùng giữ chức vụ Tổng Biên tập 
Tạp chí thay GS.TS.KTS Nguyễn Bá Đang. Từ tháng 11/2003, Tạp 
chí tăng xuất bản 1 tháng/1số và duy trì cho đến ngày nay.

Tháng 5/2004: GS.TS.KTS Nguyễn Việt Châu, Viện trưởng Viện 
Nghiên cứu Kiến trúc là Tổng Biên tập Tạp chí.

Giai đoạn 2006 - 2012: Dưới thời Tổng Biên tập TS.KTS 
Nguyễn Đình Toàn, Tạp chí bắt đầu thực hiện các số theo chuyên 
đề, trong đó có các chuyên đề nóng không chỉ trong lĩnh vực 
di sản kiến trúc mà mở rộng tới các vấn đề Kiến trúc với xã hội, 
hội nhập quốc tế, với phát triển đô thị... Đây cũng là thời kỳ Tạp 
chí tích cực tổ chức các diễn đàn, hội thảo, cuộc thi liên quan 
đến lĩnh vực Kiến trúc, vật liệu xây dựng... Hoạt động này đã góp 
phần không nhỏ vào việc nâng cao vị thế, vai trò của Tạp chí. 
Giai đoạn này Tạp chí cũng đã hình thành trang thông tin điện 
tử. Kiến trúc Việt Nam là Tạp chí đầu tiên trong lĩnh vực Kiến trúc, 
Xây dựng sớm đi vào hoạt động trang thông tin điện tử. 

Từ tháng 01/2012 đến nay, Nhà báo Phạm Thanh Huyền đảm 
nhiệm vai trò là Tổng Biên tập. Tạp chí đã khẳng định rõ hướng 
đi riêng biệt, đẩy mạnh thông tin về nghiên cứu khoa học, lý 
luận của Ngành qua các chuyên đề trên từng số. Tạp chí đã vươn 
tới nhiều chủ đề “nóng”, rộng, vì vậy có tác động tích cực đối với 
lĩnh vực xây dựng nói chung, kiến trúc nói riêng, gắn liền với 
sự hình thành đô thị và nông thôn, từ tổng thể đến công trình 
trong các giai đoạn. Chính điều này là nền tảng, cơ sở phục vụ 
cho công tác đánh giá, tổng kết, nghiên cứu, lý luận và đồng 
thời cũng là để tiếp nối với sự phát triển mới của đất nước.  

Tạp chí đã phát huy cao độ vai trò của một Tạp chí khoa học 
chuyên ngành, trở thành một diễn đàn chuyên môn sâu sắc, 
được giới nghề nghiệp và bạn đọc đánh giá cao. Năm 2014, 
trang thông tin điện tử kientrucvietnam.org.vn được nâng cấp 
lên theo tiêu chí của trang thông tin điện tử hiện đại. Trong đó 
mục Đọc Tạp chí giấy đã hỗ trợ truyền tải thông tin rộng rãi hơn 
nữa tới bạn đọc những nội dung trên từng số Tạp chí. 

25 năm qua, Tạp chí Kiến trúc Việt Nam đã xuất bản gần 

THỜI GIAN VÀ NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 
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Vinh danh Tổng Biên tập Tạp chí Kiến trúc Việt Nam qua các thời kỳ

Hàng trăm ấn phẩm Tạp chí được phát hành
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240 số, đóng góp tiếng nói chuyên môn hữu ích cho giới nghề 
nghiệp và bạn đọc cả nước, đánh dấu những bước đổi mới rõ 
rệt cả về nội dung và hình thức thông qua những nội dung lớn 
như: Lịch sử kiến trúc, di sản, bảo tồn và bản sắc kiến trúc Việt; 
Các vấn đề lý luận, thực tiễn, tâm điểm, mũi nhọn của nền kiến 
trúc đương đại Việt Nam; Các vấn đề quy hoạch và quản lý phát 
triển đô thị và nông thôn; Sáng tác kiến trúc, tác phẩm, tác giả 
và phê bình kiến trúc; Đào tạo KTS; Các xu hướng phát triển kiến 
trúc và đô thị trong và ngoài nước; Các nghiên cứu mang tính dự 
báo, mở rộng tầm nhìn về triển vọng kiến trúc, phát triển đô thị...

Bên cạnh đó, Tạp chí cũng mở rộng hoạt động, tổ chức các 
diễn đàn, hội thảo nghề nghiệp như: Diễn đàn KTS trẻ với “Kiến 
trúc Hà Nội hôm nay và ngày mai”; “Nhịp cầu Kiến trúc - Công 
nghệ - Vật liệu mới”; Cuộc thi: “Kiến trúc Hà Nội hướng tới 1000 
năm Thăng Long”; “Kiến trúc Cổng cửa khẩu Việt Nam”; Hội thảo 
“Nhà cao tầng - Xu hướng phát triển tại TPHCM”; Hội thảo về Vật 
liệu Composit; Bảo trợ, tư vấn truyền thông cho nhiều sự kiện 
thường niên của Ngành, lĩnh vực, các hãng vật liệu, thiết bị xây 
dựng...  

Các hoạt động trên đã giúp cho Tạp chí gần gũi và thân thiết 
hơn với xã hội, giới nghề nghiệp, khẳng định vai trò của một cơ 
quan ngôn luận về chuyên ngành Kiến trúc của Bộ Xây dựng; 
Đồng thời nâng cao tính lý luận và phê bình kiến trúc, giúp ích 
cho công tác quản lý cũng như hoạt động nghề nghiệp của 
Ngành, các địa phương trên cả nước. 

Nhiều chuyên đề “nóng” trên Tạp chí đã gây được sự quan 
tâm, lan tỏa trong xã hội, được độc giả nhiệt thành đón nhận 
như: Kiến trúc sư với vấn đề hội nhập; Tư vấn thiết kế nước ngoài 
- Hiệu quả và bất cập; Xây nhà sai phép; Hà Nội mở rộng phát 
triển và bền vững; Xây dựng nông thôn mới; Nhà ở tái định cư 
- Bất cập và giải pháp; Kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng - Xây dựng 
hiện nay sẽ đi theo hướng nào; Cầu vượt trong đô thị; Thiết kế 
bệnh viện; Mật độ - Tập trung hay dàn trải; Nhà ở xã hội - Đòn 
bẩy chính sách; Thiết kế phí Tâm và Tiền; Đào tạo hệ thống theo 
tín chỉ - Khó khăn và thách thức; Đô thị lành mạnh - Đô thị hạnh 
phúc...

Trong 5 năm (2014 - 2019), Tạp chí đã thực hiện 45 chuyên đề 
chuyên môn sâu. Có thể kể tên một số chuyên đề tiêu biểu như: 
Luật Kiến trúc - Cơ hội mới cho phát triển nền kiến trúc Việt Nam; 
Phát triển đô thị TPHCM thế kỷ 21 từ bản sắc sông nước Sài Gòn; 

Giải pháp nào cho Nhà ga C9 tại khu vực Hồ Gươm; Kiến trúc 
ngoại lai và những vấn đề đặt ra; Phát triển đô thị thông minh - 
Con đường và giải pháp; Phát triển đô thị vệ tinh - Tầm nhìn và 
định hướng; Bản sắc đô thị Việt Nam; Phát triển nông thôn mới 
- Những vấn đề đặt ra, Phát triển nhà cao tầng ven biển; Nồi cơm 
đô thị ở đâu?...

Đặc biệt, từ đầu năm 2019, Tạp chí cũng đã đổi khổ, đổi mới 
cơ bản về hình thức trình bày, tạo nên một diện mạo mới, sang 
trọng và hấp dẫn hơn. Cũng trong năm 2018 - 2019, các chuyên 
đề thực hiện trên Tạp chí đã được đánh giá, ghi nhận rất cao bởi 
sự nắm bắt kịp thời những vấn đề thời sự, công tác ban hành 
pháp luật và quản lý của Nhà nước, của Ngành. Một số chuyên 
đề đã có tác động tích cực đối với các ban ngành, dư luận xã hội, 
là tài liệu quý cho các đại biểu quốc hội, các nhà quản lý trong và 
ngoài Ngành tham khảo trước khi đưa ra những quyết sách lớn 
như: Giải pháp nào cho Nhà ga C9 tại khu vực Hồ Gươm? Phát 
triển đô thị TPHCM thế kỷ 21 từ Bản sắc sông nước Sài Gòn; Luật 
Kiến trúc - Cơ hội mới cho phát triển kiến trúc Việt Nam...

Từ những vấn đề nghiên cứu, tổng kết, đề dẫn, đề xuất qua 
các chuyên đề đã góp phần mang tính dẫn lối về chủ đề cho 
nhiều hội thảo, hội nghị, các chủ đề trên các kênh truyền hình, 
gợi mở đề tài cho nhiều bạn bè đồng nghiệp. Cũng chính bởi lẽ 
đó, Tạp chí Kiến trúc Việt Nam được đánh giá cao với vai trò là 
một diễn đàn có chất lượng chuyên môn cao, thu hút được sự 
quan tâm, theo dõi và tham gia của nhiều chuyên gia giỏi trong 
và ngoài ngành.  

Vững bước trên chặng đường 25 năm với hướng đi đã được 
lựa chọn, Tạp chí Kiến trúc Việt Nam sẽ luôn vững vàng đi lên và 
luôn xứng đáng là một diễn đàn chuyên môn uy tín của giới kiến 
trúc, của Ngành và bạn đọc cả nước. 

Phải nói rằng, vào thời điểm đó, tiếp cận nghiên cứu kiến trúc 
từ văn hóa chưa nhiều, trong khi chỉ có một tạp chí duy nhất là 
Tạp chí Kiến trúc của Hội Kiến trúc sư Việt Nam lại định hướng 
nội dung chính vào sáng tác kiến trúc. Hơn nữa, đất nước mới 
vừa bước vào thời kỳ mở cửa, nên chủ trương hội nhập với kiến 
trúc thế giới trên cơ sở văn hóa Việt Nam là cần thiết. 

Đến nay, Tạp chí Kiến trúc Việt Nam tròn 25 năm hình thành 
và phát triển. Tạp chí cũng trải qua nhiều chặng đường phát 
triển với sự kiên trì, bền bỉ để giữ vững “bản sắc” của mình.   
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Các chuyên đề trên Tạp chí phục đắc lực 
công tác nghiên cứu, quản lý, ban hành các 

cơ chế chính sách của Ngành, Chính phủ. 

Trang thông tin: kientrucvietnam.org.vn được cập nhật thông tin liên lục 
hàng ngày các tin tức, sự kiện chuyên ngành Kiến trúc và Xây dựng
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52 Kiến trúc cầu  
53 Kiến trúc xanh và vật liệu không nung  
54 Nhà ở vùng gió bão 
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56 Quy hoạch các trường ĐH ở Hà Nội và TP.HCM 
57 Điểm nhấn trong Kiến trúc và Quy hoạch 
58 Thiết kế và quy hoạch khu ĐH tập trung 
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72 Nhà ở nông thôn mới 
73 750 năm Thiên Trường - Nam Định 
74 Công nghệ - vật liệu mới giảm giá thành 
75 Bất động sản 2013- Tầm nhìn và hướng đi 
76 Mật độ tập trung hay dàn trải 
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89 Tái thiết đô thị 
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92 Phát triển đô thị di sản Huế     
93 Tiếp nối bản sắc kiến trúc đô thị Huế 
94 Đô thị lành mạnh - Đô thị hạnh phúc 
95 Tái thiết chung cư cũ, thực trạng và giải pháp 
96 Bản sắc đô thị 
97 Tạo lập bản sắc đô thị sông nước Cần Thơ (2015) 
98 Quy hoạch nông thôn mới - 5 năm nhìn lại 
99 Quảng Ninh Xây dựng Nông thôn mới - 5 năm nhìn lại
100 Quy chuẩn - Tiêu chuẩn kiến trúc nhà ở và công trình 
                 công cộng 
101 Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kiến trúc 
102 Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Quy hoạch Xây dựng
103 Quy chuẩn - Tiêu chuẩn trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng

104 Tạo lập và phát triển đô thị sông nước Cần Thơ  
105 Phát triển khu trung tâm hiện hữu TP.HCM - Tầm nhìn 
                 tương lai (2016)
106 Mô hình làng đô thị xanh (Thành phố Đà Lạt)  
107 Chất lượng Phát triển đô thị - Thực trạng và Giải pháp. 
108 Hè phố - Tạo dựng  không  gian văn hóa, kinh tế trong đô thị
109 Thiết kế căn hộ chung cư cao tầng hiện nay 
110 Thiết kế đô thị và tạo lập bản sắc vùng miền  
111 Đổi mới công tác phê bình kiến trúc hiện nay (2017)
112 Xây dựng công trình cao tầng ven biển  - Các vấn đề đặt ra?
113 Dự thảo Luật quy hoạch - Những điểm tạo nên tranh luận
114 Phát triển đô thị thông  minh tại Việt Nam - Con đường & 
                 Giải pháp? 
115 Quy hoạch chung - Phá vỡ do đâu? 
116 Xây dựng  công trình cao tầng trong Nội đô - Lợi ích và bất cập.
117 Đẩy mạnh ứng dụng BIM - Cơ hội và thách thức 
118 Kiến trúc ngoại lai gần đây - Những vấn đề đặt ra? 
119 Biến đổi khí hậu và những giải pháp về kiến trúc hiện nay.
120 Xây dựng đô thị vệ tinh - Góc nhìn và định hướng.   
121 Phát triển đô thị Bắc sông Hồng - Cơ hội và thách thức (2018) 
122 Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu trong NTM
123 Thành phố Hồ Chí Minh & bài toán cải tạo chung cư cũ
124 Condotel - Từ văn bản pháp lý đến xu hướng phát triển hiện nay
125 Phòng cháy chữa cháy nhà ở cao tầng từ góc độ quản lý 
                 và thiết kế 
126 Bảo tồn và phát triển di sản kiến trúc đô thị - Những vấn 
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