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Kiến Trúc Sư Ngô Viết Thụ: 
 
Kiến trúc sư Ngô Viết Thụ sinh ngày 17 tháng 9 năm 1926 tại tại làng Lang Xá, tỉnh Thừa Thiên – Huế, con của ông Ngô 
Viết Quang và bàNguyễn Thị Trợ. Ông lập gia đình với bà Võ Thị Cơ từ năm 1948, trong khi theo học dự bị kiến trúc tại 
trường Cao đẳng Kiến trúc tại Đà Lạt. 
Trong giai đoạn 1950-1955, ông là sinh viên ngành kiến trúc tại trường Cao đẳng Mỹ thuật Quốc gia ở Paris. Năm 1955, 
ông nhận giải nhất Giải thưởng lớn Rôma về kiến trúc, nội thất thường được gọi là khôi nguyên La mã, và tốt nghiệp kiến 
trúc sư D.P.L.G. 
Trong thời gian 1955-1958, ông lưu trú tại Biệt thự Medicis của viện hàn lâm Pháp tại Roma để làm nghiên cứu về quy 
hoạch và kiến trúc. 
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Năm 1962, ông là người châu Á đầu tiên trở thành Viện sĩ Danh dự của Viện Kiến trúc Hoa Kỳ (H.F. A.I.A.) cùng với một 
số kiến trúc sư, danh tiếng cùng thời. Ông đã thiết kế nhiều công trình xây dựng lưu dấu ấn đầy giá trị về kỹ thuật lẫn mỹ 
thuật. Nổi bật là dinh Độc Lập (1961-1966), Viện Đại học Huế (1961-1963), Viện Hạt nhân Đà Lạt (1962-1965), Làng Đại 
học Thủ Đức (1962), chợ Đà Lạt (1962), khách sạn Hương Giang 1 tại Huế (1962)… 
 
Trước khi rời Sài Gòn ông có căn dặn những người làm kiến trúc, qui hoạch ở lại: "Không được phát triển thành phố 
về hướng Nam & Đông Nam. Nếu muốn mở rộng thành phố thì hãy mở rộng về hướng Tây và Tây Bắc. Vì hướng 
Nam và Đông Nam là nơi duy nhất thoát nước cho thành phố Sài Gòn.” 
 
Nhưng sự tham lam, ngu dốt của những kẻ có trách nhiệm của Thành Phố qua các thời kỳ đã cho phát triển thành phố về 
hướng Nam và Đông nam nên hệ lụy là vô phương cứu chữa về nạn ngập lụt cho Sài Gòn hiện nay. 
 


