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Tóm tắt: 
 

Thiết kế nội thất là một công đoạn rất quan trọng để tạo ra một căn nhà ở đẹp và hoàn chỉnh. Các 
xu hướng thiết kế nội thất đương đại tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay là rất đa dạng. Chúng 
ta không phủ nhận tính hiệu quả và sự ảnh hưởng lớn của các phong cách kiến trúc ngoại lai lên 
các mẫu thiết kế trong nước. Tuy nhiên, việc áp dụng các yếu tố trang trí mỹ thuật truyền thống 
vào trong thiết kế nội thất mới là vấn đề đáng được quan tâm. Bài viết này sẽ làm một nghiên 
cứu đánh giá nhằm nhận dạng và phân loại những kiểu mẫu trang trí mỹ thuật của kiến trúc 
truyền thống Việt Nam, từ cơ sở đó sẽ đề xuất các mẫu thiết kế nội thất tham khảo để áp dụng 
cho những không gian nhà ở hiện đại.       
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Abstract: 
 

Interior design is a very important step to build a beautiful and complete home. The 
contemporary interior design trends in Vietnam are very diverse. We do not deny the 
effectiveness and the great influence of the exotic architecture on national designs. However, the 
application of traditional decorative art to the new interior design is an issue of great concern. 
This study will identify and classify the decorative patterns of Vietnam traditional architecture. 
Based on that, we propose decorative patterns to apply to modern interior design.     
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