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VUPDA 24 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 
24 YEARS OF FOUNDATION AND DEVELOPMENT



LỊCH SỬ HÌNH THÀNH 

Hội Quy hoạch Phát triển 
đô thị Việt Nam được 
thành lập theo Quyết 
định số 24/1998/QĐ-
TTg, của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành 
ngày 02/02/1998

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

Là một tổ chức xã hội –
nghề nghiệp, VUPDA đã

tập hợp những người 
làm công tác quy hoạch, 

phát triển đô thị, tự 
nguyện phấn đấu cho sự
phát triển các đô thị Việt 

Nam bền vững

CHỦ TỊCH HỘI QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT NAM  CÁC NHIỆM KỲ

GSTS. NGND. NGUYỄN THẾ BÁ
nhiệm kỳ 1998 – 2004; và 2005 - 2009

KTS. TRẦN NGỌC CHÍNH
nhiệm kỳ 2009 đến nay

KTS. NGUYỄN TẤN VẠN  
Giai đoạn 2004- 2005
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GIỚI THIỆU CHUNG – GENERAL INTRODUCTION

Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam –
Vietnam Urban Planning and Development
Association – VUPDA, là thành viên của Liên

hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam;

Thành viên của Hiệp hội Quy hoạch đô thị và

vùng Châu Á Thái Bình Dương, gồm 4 Hội

Quy hoạch là Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan

và Việt Nam, cùng hợp tác trong lĩnh vực quy

hoạch đô thị.

Với vai trò chính là tư vấn phản biện xã hội, 
Hội hoạt động trong phạm vi cả nước, trên 
nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp 
luật, nhằm góp phần xây dựng và bảo về Tổ 
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
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Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn đại biểu Hội Quy hoạch và phát 
triển đô thị Việt Nam trước thềm Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2020- 2025



10 quốc gia sản xuất
thế giới

HỘI QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT NAM NHIỆM KỲ V – 2020-2025

- 16 hội cơ sở tại các tỉnh, thành phố, các trường đại học và viện 

nghiên cứu;

- 35 Hội viên tập thể trực thuộc Hội trung ương và các Hội cơ sở;
- 03 Hội viên tập thể nước ngoài.

- 7000 hội viên; 215 Ủy viên Ban chấp hành
- Ban Thường vụ: 13 thành viên, gồm Chủ 

tịch và 12 Phó Chủ tịch 



1
TƯ VẤN, PHẢN BIỆN XÃ HỘI VỀ 
QUY HOẠCH & PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

Tham gia xây 
dựng các văn bản 
pháp luật của Nhà 
nước và các tỉnh, 
thành phố.

Tư vấn, thẩm định, 
phản biện cho các 
đồ án, quy hoạch,
chiến lược phát triển 
đô thị của các tỉnh, 
vùng và quốc gia.

Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam Trần Ngọc Chính
được mời tham dự hội nghị phát triển vùng Đông Nam Bộ và vùng
Kinh tế trọng điểm phía Nam đã diễn ra tại TP. HCM. Hội nghị
do Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

chủ trì.

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG - ACTIVITIES



2 CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỘI THẢO

Với đội ngũ hội viên đông đảo gồm các nhà
khoa học, các nhà quản lý giàu kinh nghiệm,
VUPDA đã trực tiếp thực hiện các đề tài, dự án
nghiên cứu khoa học (NCKH) cấp nhà nước,
cấp Bộ và thành phố.

Phối hợp với các địa phương tổ chức các cuộc hội
nghị, Hội thảo, nhằm tham góp giải pháp cho các
vấn đề trong quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị.



3 TỔ CHỨC CÁC GIẢI THƯỞNG 

Giải thưởng Quy hoạch đô thị
Quốc gia - Vietnam Urban
Planning Award (VUPA) do
Hội sáng lập, với sự đồng ý
của Thủ tướng Chính phủ.
Giải thưởng được tổ chức hai
năm một lần. các cá nhân và
tổ chức, hoạt động trong lĩnh
vực quy hoạch xây dựng,
quản lý và phát triển đô thị.

GIẢI THƯỞNG ĐÔ THỊ QUỐC GIA - VUPA

GIẢI THƯỞNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XUẤT SẮC

Giải thưởng Đồ án tốt nghiệp xuất sắc do VUPDA
thành lập, được tổ chức hằng năm. Giải thưởng
dành cho các đồ án tốt nghiệp thuộc chuyên
ngành Quy hoạch xây dựng, Hạ tầng kỹ thuật đô
thị và Quản lý đô thị, nhằm tôn vinh tinh thần
sáng tạo của sinh viên và sự nỗ lực hướng dẫn
của đội ngũ giảng viên các trường đại học trong

cả nước.



4 BÁO CHÍ & TRUYỀN THÔNG

Tạp chí Quy hoạch Đô thị là cơ
quan ngôn luận của VUPDA,
được thành lập theo Luật Báo
chí. Tạp chí là cẩm nang khoa
học, mang đến cho độc giả
những thông tin, kiến thức về
quy hoạch và phát triển đô thị.

Với chất lượng nội dung
phong phú, thiết thực, Tạp
chí được giới chuyên môn và
xã hội đánh giá cao.
Năm 2020 Tạp chí đoạt Giải
Vàng – Giải thưởng Quốc gia
VUPA 2020



VUPDA hợp tác với

các tổ chức quốc t:, Nhật

Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đài
Loan, Trung Quốc… Đã ký

kết hợp tác trong các lĩnh

vực nghiên cứu phát triển
đô thị và đào tạo.

VUPDA là thành viên
của các tổ chức quốc tế:
Hội Quy hoạch Phát triển
Vùng và Đô thị Châu Á tại

Hàn Quốc;
Hội Quy hoạch Châu Á –
Thái BÌnh Dương (ICAPPS)

5 HỢP TÁC QUỐC TẾ
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THANK YOU!

Website: https://quyhoachdothi.com/


