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Ông Hoàng Hữu Phê, sinh năm 1954, là kiến trúc sư và nhà quy 
hoạch, đã theo học lần lượt tại ĐHXD Kiev, Học viện Công nghệ 
Châu Á (AIT) và Đại học Tổng hợp London (UCL). Ông nhận 
bằng tiến sỹ Quy hoạch Đô thị năm 1998 tại London và đã công 
bố quốc tế nhiều nghiên cứu trong các lĩnh vực kiến trúc, vị trí 
dân cư, cấu trúc đô thị, bất động sản, tôn tạo đô thị và chính 
sách nhà ở.  
 
Ông được tặng giải thưởng uy tín The Donald Robertson 
Memorial Prize 2000 của tạp chí hàng đầu trên thế giới về 
nghiên cứu đô thị, Urban Studies, cùng với Giáo sư Patrick 

Wakely (UCL), cho công trình về lý thuyết Vị thế - Chất lượng (SQTO).  
 
Gần đây, Bách khoa toàn thư Wiley Blackwell về Nghiên cứu Đô thị và Vùng (The Wiley 
Blackwell Encyclopedia of Urban and Regional Studies (A. M. Orum (edit), 2019)), đã đề 
cập đến lý thuyết Vị thế – Chất lượng của TS Hoàng Hữu Phê trong cách giải thích về 
quyết định lựa chọn nơi ở. 
 
Ông Hoàng Hữu Phê hiện nay là Chủ tịch HĐQT và Giám đốc công ty thiết kế R&D 
Consultants có văn phòng tại Hà Nội. Tại Việt Nam, ông đã tham gia quy hoạch và thiết 
kế nhiều công trình, trong số đó có Rạp Xiếc Trung ương tại Hà Nội, Hanoi Grand Plaza 
Hotel, nhà học Đại học Cần Thơ, Trụ sở Viện Dầu khí, các khu đô thị mới Trung Hòa - 
Nhân Chính, Bắc An Khánh (Splendora), đô thị du lịch Cái Giá - Cát Bà, cùng rất nhiều 
công trình khác, đặc biệt là nhà cao tầng, tại các thành phố trong cả nước.    

 


