
Vĩnh biệt kỹ sư Trần Ngọc Hùng. 

 Một tiếng nói tư vấn, phản biện tâm huyết 

Nguyễn Trần 

Kỹ sư Trần Ngọc Hùng đã cùng các hội thành viên, các hội viên của Tổng 
hội Xây dựng Việt Nam tiến hành nhiều hoạt động tư vấn, phản biện, giám 
định xã hội và đóng góp nhiều ý kiến độc lập, khách quan, dựa trên cơ sở 
khoa học cho nhiều văn bản pháp luật, chiến lược, quy hoạch, các dự án đầu 
tư trên lĩnh vực xây dựng. 

 

 

Ông Trần Ngọc Hùng (1941 - 2021) 



Như Người Đô Thị đã đưa tin, ông Trần Ngọc Hùng (nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc 

hội; nguyên Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam các khóa 6, 7, 8) đã từ trần hồi 4 giờ 40 

phút ngày 24.8.2021 tại Hà Nội, hưởng thọ 80 tuổi. 

Trong 57 năm công tác, cống hiến, ông Hùng đã có nhiều đóng góp giá trị, tâm huyết cho sự phát 

triển của đất nước, quản trị xã hội và ghi dấu ấn đậm nét trong ngành xây dựng. Những bài viết 

trong cuốn sách cuối cùng của ông: Tư vấn, phản biện và giám định xã hội - kinh nghiệm và tổ 

chức thực hiện (phát hành năm 2019) là một quy chiếu xác quyết cho những điều đó. 

GS-TSKH. Đặng Vũ Minh (Viện sĩ, Chủ tịch Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt 

Nam 2010 - 2020) đã nói rằng ông rất cảm động khi được mời viết lời giới thiệu cho cuốn sách 

trên.  

 

 

Từ trái: GS-TSKH. Đặng Vũ Minh và kỹ sư Trần Ngọc Hùng tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập 
Viện Nghiên cứu đô thị và Phát triển hạ tầng, ngày 11.12.2019 ở Hà Nội. Ảnh: CTV 

 “Tôi biết kỹ sư Trần Ngọc Hùng từ những ngày ông còn công tác ở Văn phòng Quốc hội và nhất 

là trong vòng mười năm gần đây, tôi lại có may mắn thường xuyên được cùng ông tham gia các 

hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Trong cuốn sách này, kỹ sư 

Trần Ngọc Hùng đã tập hợp và giới thiệu một số bài viết của ông trên lĩnh vực tư vấn, phản biện, 

giám định xã hội đã được công bố trong vòng mười năm qua. Thực tế đây là những bài học vô 



cùng quý báu mà tác giả đã trăn trở và thu thập được sau gần nửa thế kỷ hoạt động trên nhiều 

lĩnh vực…”, GS. Minh chia sẻ. 

Theo lời kể của GS. Minh, sau khi tốt nghiệp đại học và được phân công về ngành xây dựng, kỹ 

sư Trần Ngọc Hùng đã có hơn ba mươi năm lăn lộn trong ngành. Dấu chân của ông đã in trên 

nhiều công trình xây dựng trọng điểm ở khắp mọi miền đất nước: Chỉ huy trưởng công trình 

phân đạm Hà Bắc, Công ty xây dựng Hà Bắc; Trưởng phòng thi công, Công ty xây dựng số 4, 

Bộ Xây dựng; Phó Chỉ huy trưởng công trình xây dựng số 13, Công ty xây dựng số 4, Bộ Xây 

dựng; Phó Giám đốc Xí nghiệp xây dựng số 310, Công ty xây dựng số 4, sau là Tổng Công ty 

xây dựng số III, Bộ Xây dựng; Giám đốc Xí nghiệp xây dựng số 310, Tổng Công ty xây dựng số 

III, Bộ Xây dựng; Phó Giám đốc Công ty xây dựng số 18, Bộ Xây dựng; Phó Tổng Giám đốc 

Tổng Công ty xây dựng Hà Nội, Bộ Xây dựng… 

Tiếp đó, trong suốt mười năm 

liền (1994 - 2003) trên cương vị Phó Chủ 

nhiệm Văn phòng Quốc hội, ông Hùng 

đã có dịp học hỏi những bài học kinh 

nghiệm ở tầm vĩ mô. Sau khi nghỉ hưu, 

ông tham gia công tác tại Tổng hội Xây 

dựng Việt Nam và từ năm 2008 đến 

tháng 11.2020 ông lần lượt được tín 

nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch 

kiêm Tổng Thư ký Tổng hội Xây dựng 

Việt Nam, rồi đương nhiệm Chủ tịch 

Tổng hội Xây dựng Việt Nam các khóa 

6, 7, 8. “Chính trong giai đoạn này, với 

những kinh nghiệm chuyên môn sâu rộng 

và kinh nghiệm quản lý phong phú, được 

tích lũy trong suốt quá trình công tác, với 

tinh thần trách nhiệm và tâm huyết 
 



của một cán bộ lão thành trong ngành xây dựng, kỹ sư Trần Ngọc Hùng đã cùng với các hội 

thành viên, các hội viên của Tổng hội Xây dựng Việt Nam tiến hành nhiều hoạt động tư vấn, 

phản biện, giám định xã hội và đã đóng góp nhiều ý kiến độc lập, khách quan, dựa trên cơ sở 

khoa học cho nhiều văn bản pháp luật, chiến lược, quy hoạch, các dự án đầu tư trên lĩnh vực xây 

dựng. 

Những ý kiến tư vấn, phản biện nói trên đã được các cơ quan quản lý nhà nước đánh giá cao, 

được dư luận xã hội và các cơ quan truyền thông quan tâm”, GS. Minh nhận định. 

 

 

Ông Trần Ngọc Hùng chúc mừng ngày Báo chí cách mạng Việt Nam tại cuộc gặp gỡ các cơ 

quan báo chí thuộc nhóm báo Tổng hội xây dựng Việt Nam, năm 2019. Ảnh: TL 

 

Sinh thời, khi đương nhiệm Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam, kỹ sư Trần Ngọc Hùng là 

một lãnh đạo gần gũi và thấu hiểu đội ngũ làm báo Người Đô Thị. Bất kỳ lúc nào khi Người Đô 

Thị cần có ý kiến của ông để làm điểm tựa chuyên môn cho những bài báo phản biện, góp ý 

chính sách trong lĩnh vực xây dựng, hạ tầng và phát triển đô thị, ông luôn sẵn lòng trả lời phỏng 

vấn hoặc viết bài nếu có đủ thời gian. 



Ông đọc rất thường xuyên Người Đô Thị và có những nhận xét thấu đáo nội dung. Ngay cả 

những ngày trong bệnh viện, khi nhà báo Trần Trung Chính (Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu 

đô thị và Phát triển hạ tầng) vào thăm, trong câu chuyện thế sự, ông cũng lấy ra tờ Người Đô 

Thị để khen bài nọ, góp ý bài kia với nhà báo Trần Trung Chính. 

Đó cũng là lần cuối cùng Người Đô Thị nhận được góp ý của ông. 

Hôm qua, đã thêm một cuộc đời dừng lại. Hôm qua, đã thêm một tiếng nói tư vấn, phản biện đầy 

tâm huyết lịm tắt. 

Vĩnh biệt ông, kỹ sư Trần Ngọc Hùng! 

 

 THƯƠNG TIẾC TƯỞNG NHỚ KỸ SƯ XÂY 
DỰNG TRẦN NGỌC HÙNG 

                                                  Nguyễn Xuân Hải (Tạp chí Người Xây dựng) 

Tuần vừa qua, các phương tiện thông tin đại chúng của Tổng hội Xây dựng Việt 
Nam cũng như một số báo chí khác ngoài Tổng hội đã thông báo một tin rất buồn: 

Ông Trần Ngọc Hùng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nguyên Chủ 
tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam đã từ trần vào hồi 4g40 phút ngày 24.8.2021 tức 
ngày 17.7 năm Tân Sửu, hưởng thọ 80 tuổi. Lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng cử 
hành vào ngày 27.8.2021 tại Nhà Tang lễ số 5 Trần Thánh Tông HN và Nghĩa 
trang Vĩnh Hằng.  

Tin ông Hùng mất đột ngột gây bàng hoàng sửng sốt và thương tiếc cho toàn thể 
anh chị em đã và đang công tác tại Tổng hội Xây dựng, các Hội thành viên chuyên 
ngành, Hội Xây dựng địa phương, Hội viên tập thể, bởi ông đã gắn bó với họ gần 
20 năm trời. Với các bạn bè và đồng nghiệp, đồng học khác của ông cũng có cùng 
chung một tâm trạng như vậy. 

Thương tiếc anh, tưởng nhớ tới anh, tôi nhớ lại cả một quá trình quen biết anh. 
Trần Ngọc Hùng sinh ngày 12.9.1941, quê quán Nhân Hậu, Lý Nhân, Hà Nam. 



Anh và tôi đều cùng học Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, cùng Khoa Xây 
dựng, cùng Ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, tôi Khoá 3, anh Khoá 4 
đều cùng chung thầy Hiệu trưởng là GS. Tạ Quang Bửu, cùng chung thầy Chủ 
nhiệm khoa Xây dựng Lê Tâm, chung các thầy Phạm Sỹ Liêm, Đỗ Quốc Sam, 
Nguyễn Sanh Dạn, Phạm Ngọc Đăng, Trương Quang Thao, Đoàn Định Kiến, Ngô 
Thế Phong… Hôm lớp tôi kỷ niệm 60 năm ngày nhập trường, anh Kiểm, bác Liêm 
đều dự, có mời anh, anh bận không dự được, anh Trưởng Ban liên lạc lớp giao cho 
tôi đem quà kỷ niệm đến tặng anh, anh cảm động và nói “Lớp mình cũng sắp làm, 
lớp ông làm hoành tráng thế”.  

Từ thời sinh viên, anh đã là người cao to bảnh trai, đã nổi tiếng vì tham gia đội 
tuyển bóng chuyền của trường, thường xuyên tập luyện ở sân vận động của trường, 
đi thi đấu giành được nhiều giải trong khối sinh viên các trường Đại học toàn Miền 
Bắc. Ra trường công tác, Anh và tôi lại cùng được phân công về Bộ Kiến trúc (nay 
là Bộ Xây dựng). Tôi đi thi công xây dựng trên các công trường Khu công nghiệp 
phía Nam Hà Nội rồi lên xây dựng Thuỷ điện Thác Bà. Còn anh thi công xây dựng 
các công trình: Nhà máy phân đạm Hà Bắc, Trường Đại học Thể dục Thể thao Từ 
Sơn, sân bay Kép Gia Lâm, Trường Đại học Nông nghiệp I, Nhà máy Xe lửa Gia 
Lâm, Nhà máy điện Phả Lại, Cung Văn hoá Hữu Nghị Việt Xô, Bảo tàng Hồ Chí 
Minh. Tôi còn nhớ, khi anh đang công tác xây dựng ở Công trường, Bộ triệu tập 
anh về ít ngày để tham gia đội tuyển bóng chuyền của Bộ để dự thi đấu với các đội 
ở các cơ quan Trung ương, đội của Bộ Xây dựng đã giành được giải. Nếu tôi nhớ 
không nhầm thì đầu năm 1994, Ban Tổ chức Trung ương có yêu cầu Bộ Xây dựng 
chọn 2 kỹ sư xây dựng đã kinh qua lãnh đạo, một người lên Văn phòng Chính phủ, 
một người lên Văn phòng Quốc hội để phụ trách công tác xây dựng cơ bản của 2 
Văn phòng này. KS. Nguyễn Tôn lúc đó đã là Vụ trưởng được cử lên làm Phó Chủ 
nhiệm Văn phòng Chính phủ và KS. Trần Ngọc Hùng lúc đó là Phó Tổng giám đốc 
Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội được cử làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc 
hội. Anh Hùng làm ở đó cho đến khi nghỉ hưu thì thầy Phạm Sỹ Liêm mời về Tổng 
hội Xây dựng và đảm nhiệm chức danh Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Tổng hội 
Khóa V. Sau khi Chủ tịch Tổng hội Nguyễn Mạnh Kiểm nghỉ thì anh Hùng lên 
thay và đã đảm nhiệm Chủ tịch Tổng hội các Khoá VI, VII, và quá nửa Khóa VIII. 
Ngày 10-11-2020 tại Hội trường Bộ Xây dựng, BCH Trung ương Tổng hội Khoá 
VIII đã họp kiểm điểm công việc thường niên, thể theo nguyện vọng của Chủ tịch 
Trần Ngọc Hùng xin được nghỉ vì lý do tuổi cao sức khoẻ giảm sút và BCH đã 



thống nhất bầu Phó chủ tịch Tổng hội, TS. Đặng Việt Dũng, nguyên Phó Chủ tịch 
Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng làm Chủ tịch Tổng hội XDVN cho đến 
nay.  

Hơn 17 năm trong vai trò cầm lái, lãnh đạo Tổng hội, anh đã có những đóng góp 
không nhỏ cho sự lớn mạnh, phát triển của Tổng hội cũng như cho xã hội, đặc biệt 
là trong lĩnh vực tư vấn, phản biện. Kể từ ngày ra trường tháng 4 - 1963 cho đến 
tháng 11-2020 nghỉ công tác Tổng hội được 57 năm 7 tháng, anh đã cống hiến, 
đóng góp cho ngành xây dựng trong đó gần 10 năm làm ở Văn phòng Quốc hội, 
việc chính của anh vẫn là phụ trách xây dựng. Cuối năm 2019 anh đã cho ra đời 
cuốn sách “Tư vấn Phản biện và Giám định xã hội - Kinh nghiệm và Tổ chức thực 
hiện”. Tôi được anh tín nhiệm giao bản thảo và cho toàn quyền sắp xếp, biên tập. 
Quyển sách đã được GS.TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT 
Việt Nam viết lời tựa, ông đã đánh giá rất cao giá trị của cuốn sách cũng như đánh 
giá cao sự đóng góp của anh trong ngành xây dựng cũng như đóng góp với Liên 
hiệp Hội. Khi anh nghỉ, Tổng hội Xây dựng đã có buổi chia tay rất trọng thể, anh 
rất cảm động và đã có lời phát biểu chân tình khi phải xa rời đồng đội. Mặc dù đã 
phải đặt 2 stent, nhưng anh vẫn rất vui vẻ, lạc quan yêu đời, tràn đầy nghị lực, vẫn 
có mặt ở sân quần vợt, thỉnh thoảng vẫn đến Tổng hội thăm anh chị em. Anh đã 
dành toàn bộ số tiền nhuận bút của quyển sách để chiêu đãi anh chị em trong Tổng 
hội, ngày giờ liên hoan đã định, tiệc cũng đã chuẩn bị, tiếc rằng hôm đó có ít người 
dự quá vì bận công việc nên đành phải hoãn lại, rồi sau đó anh phải đi Viện… 

Văn phòng Tổng hội ở đâu thì Tạp chí Người Xây dựng ở đó, 17 năm anh gắn bó 
với Tổng hội cũng là 17 năm anh gắn bó với Tạp chí, chúng tôi thường tề tựu bên 
nhau quanh bàn trà vào đầu giờ mỗi buổi sáng. Các công tác Tổ chức Đại hội, họp 
BCH, tổ chức hội thảo, Thư ký hội nghị, biên tập, in ấn tài liệu của Tổng hội, anh 
đều huy động Tạp chí tham gia. Anh là người bạn lớn của Tạp chí Người Xây 
dựng. Những kỷ niệm về anh với Tạp chí dẫu có kể thêm mấy trang giấy nữa cũng 
không hết. 

Đảng và Nhà nước đã ghi nhận những cống hiến của anh và đã tặng Huân chương 
Độc lập hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Kháng chiến 
hạng Ba, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và nhiều Kỷ niệm chương, Bằng khen khác... 
Anh được vinh danh là Nhà Khoa học Kỹ thuật Xây dựng Việt Nam Thế kỷ XX 



nhân kỷ niệm 50 năm ngày Truyền thống ngành Xây dựng, 25 năm thành lập Tổng 
hội. 

Mới vậy mà anh đã ra đi, thương tiếc, tưởng nhớ anh. Vĩnh biệt anh, mong anh yên 
nghỉ ngàn thu nơi Vĩnh hằng.       

    

 


