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Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Thành phố Hà Nội, Hội Kiến trúc sư 

Việt Nam, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội; kính thưa các quý vị đại 

biểu khách quý cùng toàn thể các kiến trúc sư. 
Cho phép tôi được thay mặt Ban chấp hành Hội Kiến trúc sư Hà Nội gửi tới 

quý vị đại biểu khách quý đến tham dự Đại hội Hội Kiến trúc sư Hà Nội lần thứ 

VI lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.! 

Đại hội Hội Kiến trúc sư Hà Nội lần thứ VI diễn ra trong bối cảnh Thủ đô 

vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhân dân Thành phố Hà Nội lần thứ 

XVI, nhân dân Thủ đô và cả nước đang náo nức đón chào xuân mới… là một sự 

kiện hết sức đặc biệt đối với giới kiến trúc sư Thủ đô.  

Nhiệm kỳ 2010-2015 là nhiệm kỳ đầu tiên của Hội Kiến trúc sư Hà Nội khi 

Thành phố được mở rộng về địa giới hành chính. Dấu mốc ấy đã đặt ra nhiều 

thách thức đối với Ban lãnh đạo và hội viên trong Hội. Nhìn lại chặng đường hoạt 

động 5 năm qua có thể thấy rõ nhiều thành quả hoạt động đã được tạo dựng từ 

chính những trăn trở và cả niềm say mê của giới kiến trúc sư Thủ đô. Vượt lên 

những khó khăn, thách thức, giới kiến trúc sư Hà Nội với một lực lượng đông 

đảo đến từ các chuyên ngành Quy hoạch đô thị, Thiết kế công trình, Thiết kế 

trùng tu tôn tạo, Thiết kế cảnh quan và nội thất, Quản lý Quy hoạch Kiến trúc 

cùng với sự góp sức của nhiều ngành, nhiều cấp, của kiến trúc sư trong và ngoài 

nước đã góp phần tạo nên diện mạo của Kiến trúc Thủ đô với một sự thay đổi 

tích cực.  

Sự phát triển đều đặn cả về chất và lượng đã dần nâng cao vị thế của Hội 

Kiến trúc sư Hà Nội trong xã hội, đáp ứng được yêu cầu của Thành phố trong sự 

nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô. Công tác phản biện xã hội tập trung được 

trí tuệ của hội viên bằng các ý kiến chuyên môn mang tính định hướng. Việc 

phản biện và thẩm định các đồ án quy hoạch, công trình khách quan trung thực, 

sâu về chuyên môn đã dần tạo được sự tin cậy của các cấp chính quyền, các ban 

ngành thành phố cũng như toàn xã hội. Nhiều cuộc hội thảo chuyên đề về Kiến 

trúc sinh thái, về Nông thôn mới, về bảo tồn và gìn giữ những giá trị kiến trúc 

cảnh quan trong bối cảnh đô thị phát triển do Hội phối hợp tổ chức đã tạo được 

hiệu ứng xã hội cao. Bên cạnh các hoạt động sáng tạo kiến trúc, công tác động 

viên và tôn vinh các sáng tạo kiến trúc cũng được Hội chú trọng thông qua việc 

tích cực hưởng ứng Giải thưởng Kiến trúc Hà Nội, Giải thưởng Văn học nghệ 

thuật Thủ đô và Giải thưởng Kiến trúc quốc gia … 

Đại hội Kiến trúc sư Thành phố Hà Nội lần thứ VI này được tổ chức nhằm 

tổng kết, đánh giá về tình hình kiến trúc Hà Nội trong giai đoạn 2010-2015. Bên 

cạnh đó Đại hội cũng sẽ nhìn lại hoạt động của Hội kiến trúc sư Hà Nội nhiệm kỳ 

(2010- 2015) trong công tác nâng cao phẩm chất chính trị, ý thức nghề nghiệp và 



trách nhiệm phản biện xã hội; các hoạt động hỗ trợ hành nghề, sáng tác; công tác 

tổ chức hội, hoạt động dịch vụ tư vấn… Cùng với kết quả đã được ghi nhận, Đại 

hội cũng thẳng thắn nhìn nhận một số mặt còn tồn tại, hạn chế nhằm tìm ra những 

lời giải phù hợp cho bài toán kiến trúc Thủ đô trong nhiệm kỳ mới. 

Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể Đại hội! 

Hà Nội, Thủ đô ngàn năm, nơi lắng đọng những ký ức văn hóa, nơi gìn giữ 

những di sản kiến trúc và cảnh quan được tạo lập qua nhiều thế hệ, giờ đang cuốn 

theo dòng phát triển ồ ạt của đô thị hóa, của những đòi hỏi tăng trưởng và gia 

tăng dân số. Thêm vào đó sự thiếu đồng bộ của hệ thống văn bản pháp lý, sự thay 

đổi liên tục của các quy định thiết kế, của hệ thống quản lý... cũng đã tạo ra 

những “rào cản” trong công tác hành nghề của giới kiến trúc sư nói chung, giới 

kiến trúc sư Hà Nội nói riêng. Làm thế nào để thực hiện tốt nghị quyết của Đại 

hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nâng cao vai trò, vị thế, trách nhiệm của Hội 

KTS Hà Nội trước xã hội, đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và 

phát triển nền Kiến trúc Việt Nam xanh hiện đại, bền vững, văn hóa và bản sắc… 

Câu trả lời cũng sẽ được đề cập tại Đại hội lần này thông qua các mục tiêu, 

phương hướng hoạt động được đề xuất trong nhiệm kỳ mới. Chúng tôi mong 

muốn Đại hội lần này sẽ nhận được những đóng góp, thảo luận tâm huyết, trách 

nhiệm của các kiến trúc sư  nhằm đưa ra những giải pháp tích cực và chủ động 

trong phát triển Kiến trúc, trong tổ chức, hoạt động của Hội.  

Chúng tôi cũng tin tưởng Đại hội sẽ sáng suốt Bầu Ban Chấp hành Hội 

nhiệm kỳ 2015-2020 thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, trí tuệ, 

nhiệt tình, tâm huyết, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ nặng nề của kiến trúc 

Thủ đô và công tác Hội trong 5 năm tới. 

Kính thưa Đại hội! 

Sự phát triển của kiến trúc Thủ đô đang đứng trước nhiều thời cơ, vận hội 

mới, nhưng cũng đang phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Thành 

công của Đại hội có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của kiến trúc 

Thủ đô từ nay đến năm 2020 và tạo tiền đề phát triển cho những năm tiếp theo. 

Với khẩu hiệu hoạt động của Hội “Đoàn kết- Trách nhiệm- Đổi mới- Sáng tạo”, 

chúng tôi mong muốn các đồng chí đại biểu dự Đại hội nêu cao trách nhiệm, phát 

huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, tham gia tích cực và có hiệu quả cao nhất 

để hoàn thành chương trình của Đại hội đã đề ra góp phần vào sự thành công của 

Đại hội.  

Với tinh thần đó tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội Hội Kiến trúc sư Hà Nội 

lần thứ VI. Kính chúc Đại hội thành công rực rỡ, chúc các quý vị đại biểu và các 

bạn đồng nghiệp nhân dịp năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công! 

Xin trân trọng cảm ơn! 


