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THÔNG TIN TRỌNG TÀI VIÊN 

NGUYÊN THỊ DUYÊN 

 

 Năm sinh: 1959 

 Nghề nghiệp: Kiến trúc sư 

 
Chức vụ: Chủ tịch, Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam 

 Email: duyenbdm@gmail.com 

 
Lĩnh vực hoạt động: Quản lý các lĩnh vực Xây dựng; Quản lý doanh  

nghiệp, Hợp đồng FIDIC 

 Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh 
 

Học vấn 

Kiến trúc sư, Trường Đại học Kiến trúc Hà nội 

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA), Trường Đại học Griggs, Hoa Kỳ 

Theo chương trình liên kết với Khoa sau đại học – Đại học Quốc gia Hà Nội 

Kinh nghiệm 

1982 - 1995 Công tác tại Phòng Kỹ Thuật Công tyXây dựng số 1, Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội, 

tham gia thi công các công trình Cung Văn hoá Lao động Hữu Nghị Việt Xô; Nhà máy 

nước Pháp Vân, Nhà máy nước Lương Yên. 

Phó Giám đốc Công ty XD số 1, kiêm Chỉ huy trưởng công trình của Tổng Công ty 

Xây dựng Hà Nội tại dự án Khách sạn Daewoo. 

1995 - 2002 Phó Tổng Giám đốc, Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội (Bộ Xây Dựng). Trực tiếp phụ 

trách các công trình thi công do TCT tham gia thực hiện: 

- Công trình cải tạo Nhà hát lớn Hà Nội (1996 – 1997); 

- Khách sạn 5 sao West Lake (nay là Pan Pacific Hanoi); 

- Khách sạn Tháp Hà Nội (hiện là Somerset Grand Hanoi Serviced Residences); 

Khách sạn 5 sao Opera Hillton; 
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- Nhà ga T1 Nội Bài;  

- Nhà máy xi măng Nghi sơn, Thanh hóa; 

- Nhà máy Thủy điện Hàm thuận – Đa mi 

- Dự án thoát nước Hà Nội;… 

2002 - 2010 Giám đốc, Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba đình (mới) 

– Bộ Xây dựng, thực hiện một số công trình: 

- Dự án Trung tâm Hội nghị Quốc gia (công trình cấp đặc biệt) 

- Dự án Nhà Quốc hội (công trình cấp đặc biệt)  

- Dự án Cung Quy hoạch Triển lãm Quốc gia;  

- Dự án Khu Biệt thự trong Trung tâm Hội nghị Quốc gia. 

2010 - 2012 Vụ trưởng, Phó Trưởng Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Xây dựng, 

Chuyên viên Cao cấp bậc 5 

2012 - 2016 Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt nam - Bộ Xây 

dựng 

Thành viên Ban Điều hành Hiệp hội Kỹ sư tư vấn ASEAN 

2016 - nay Chủ tịch, Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt nam; 

Thành viên Ban Điều hành Hiệp hội Kỹ sư tư vấn ASEAN  

Chủ tịch, Hiệp hội Kỹ sư Tư vấn ASEAN ( nhiệm kỳ 2020 – 2021) 

Một số công trình khoa học 

Chủ nhiệm nhiệm vụ Khoa học Công nghệ cấp Bộ: Nghiên cứu đề xuất ứng dụng các điều khoản mẫu 

hợp đồng FIDIC cho công tác quản lý hợp đồng tại Việt Nam 

Chủ nhiệm nhiệm vụ KHCN cấp Bộ “Nghiên cứu đánh giá về quản lý năng lực hoạt động xây dựng của 

cá nhân trong lĩnh vực tư vấn xây dựng tại một số nước ASEAN và đề xuất một số chính sách quản lý 

năng lực hoạt động xây dựng của cá nhân tại Việt nam”; 
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Chủ nhiệm vụ KHCN cấp Bộ “Nghiên cứu phân tích qui định về quản lý hành nghề hoạt động xây dựng 

đối với cá nhân của một số nước ASEAN, trọng tâm qui định phát triển nghề nghiệp liên tục, cơ quan 

quản lý cấp chứng chỉ hành nghề. Đề xuất các qui định tại Việt Nam”; 

Chủ nhiệm vụ KHCN cấp Bộ “Nghiên cứu phân tích các chính sách, quy định về quản lý năng lực hành 

nghề hoạt động xây dựng đối với doanh nghiệp tư vấn xây dựng của Australia, một số nước ASEAN”; 

 


