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Tóm tắt: 

Phong cách kiến trúc Đông Dương được phát triển thịnh hành tại Việt Nam trong thời kỳ thuộc 

địa Pháp. Phong cách này là sự kết hợp hài hòa giữa các chuẩn mực kỹ thuật hay trang trí của 

kiến trúc Pháp với những kiểu kiến trúc và kỹ thuật truyền thống Việt Nam. Với việc tạo ra một 

phong cách kết hợp độc đáo, các kiến trúc sư Pháp đã để lại cho Việt Nam những di sản kiến trúc 

đặc sắc với giá trị sử dụng cao. Bài báo sẽ trình bày một cách có hệ thống quá trình hình thành và 

phát triển của Phong cách kiến trúc Đông Dương tại Việt Nam. Bên cạnh đó sẽ đưa ra những dẫn 

chứng để làm sáng tỏ những ưu điểm nổi bật của phong cách kiến trúc này, vì sao kiểu kiến trúc 

này lại được ưa chuộng và để lại cho người dân Việt Nam những di sản kiến trúc có giá trị về 

mặt lịch sử văn hóa. 
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Abstract: 

Indochinese architechtural style was developed and popular in Vietnam in the French colonial 

period. This Style is a harmonious combination of technical standards and decoration style of 

French architecture and technics of traditional Vietnamese architecture. By creating a unique 

style, French architects left Vietnam the special architechtural heritage of high use value. This 

paper will systematically present the process of formation and development of the Indochinese 

architechtural style in Vietnam. Besides the paper will give evidence to clarify the outstanding 

advantage of this architechtural style and why it is preferred and left the people of Vietnam the 

architechtural heritages of high historical and cultural value. 
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