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Ông Ng Lye Hock, Larry là Tổng Đại diện, Gian hàng Singapore, Triển lãm Thế
giới Expo 2020 Dubai UAE và Thư ký Giải thưởng, Giải thưởng Thành phố Thế
giới Lý Quang Diệu.
Ông Ng cũng được Bộ trưởng Bộ Phát triển Quốc gia (MND) bổ nhiệm làm Giám
đốc Đăng bạ của Hội đồng Kiến trúc sư Singapore (BOA) từ năm 2005, với sứ
mệnh nâng cao năng lực, tính chính trực và tính chuyên nghiệp của hoạt động
kiến trúc tại Singapore. Với tư cách là Giám đốc Đăng bạ, ông đã chủ trì Thỏa
thuận Thừa nhận Lẫn nhau của ASEAN về Dịch vụ Kiến trúc từ năm 2006 đến
năm 2009 và có vai trò quan trọng trong việc thành lập Hội đồng Kiến trúc sư
ASEAN (AAC). Ông cũng từng là Chủ tịch Nhóm Công tác Ngành Dịch vụ Kinh
doanh ASEAN (BSSWG) từ năm 2010 đến năm 2017, với nhiệm vụ làm cho các
chuyên gia (trong đó có kiến trúc sư) có thể di chuyển hành nghề tại các quốc
gia thành viên ASEAN. Ông cũng tham gia vào Dự án Kiến trúc sư APEC từ năm
2006 và cũng là người có công trong việc thiết lập Khung Công nhận Đối ứng
mới. Ông đã phát biểu và chia sẻ tại nhiều hội nghị, hội thảo và diễn đàn quốc
tế về quy hoạch đô thị, kiến trúc, hành nghề kiến trúc và luật kiến trúc, bao gồm
cả những buổi chia sẻ với các nước thành viên ASEAN.

Ông là Học giả Quy hoạch Colombo, tốt nghiệp Đại học Tây Úc năm 1979, và có
bằng thạc sĩ về khoa học xây dựng tại Đại học Sydney theo học bổng của Hội
đồng Nhà ở và Phát triển (HDB). Với thành tích học tập tốt, ông đã được nhận
Giải thưởng của Hội Kiến trúc sư Hoàng gia Úc và Giải thưởng Khoa học Xây
dựng của Đại học Sydney. Ông cũng đã được trao tặng Huân chương Hành chính
Công Singapore (Bạc) vào năm 2008.
Ông Ng có nhiều kinh nghiệm trong quy hoạch, thiết kế và triển khai các dự án
nhà ở công ở Singapore. Trong sự nghiệp lâu dài của mình với HDB, ông đã tham
gia vào quy hoạch tổng thể các thị trấn mới và thiết kế và giám sát nhiều loại
dự án khác nhau bao gồm nhà ở công cộng cao tầng, thương mại, công nghiệp,
hành chính, Chương trình Nâng cấp Chính (MUP), Chương trình Nâng cấp
Hawker (HUP) và cả các căn hộ studio cho người cao tuổi. Với kinh nghiệm hơn
20 năm làm kiến trúc sư, ông Ng đã đưa ra nhiều giải pháp thiết kế sáng tạo
nhằm đưa ra các tiêu chuẩn về nhà ở công cộng có thể tương thích với tiêu
chuẩn của nhà ở tư nhân.
Ông đã tích cực tham gia Hội nghị Thượng đỉnh các Thành phố Thế giới (WCS)
kể từ khi bắt đầu năm 2008 và giữ chức vụ Giám đốc Điều hành từ năm 2012
đến năm 2017. WCS là một nền tảng toàn cầu độc quyền và hàng đầu dành cho
các nhà lãnh đạo chính phủ và các chuyên gia trong ngành để giải quyết những
thách thức thành phố đáng sống và bền vững, chia sẻ các giải pháp đô thị tích
hợp và xây dựng quan hệ đối tác mới. Các sự kiện chính bao gồm tổ chức Diễn
đàn Thị trưởng, Hội nghị Chuyên đề của các Nhà lãnh đạo Trẻ và Bài giảng về
Giải thưởng Thành phố Thế giới Lý Quang Diệu, Diễn đàn và Lễ Trao giải và Tiệc.
Ông được bổ nhiệm làm Thư ký Giải thưởng Thành phố Thế giới Lý Quang Diệu
từ năm 2009. Đây là giải thưởng quốc tế được tổ chức hai năm một lần nhằm
tôn vinh những thành tựu và đóng góp xuất sắc trong việc tạo ra các cộng đồng
đô thị đáng sống, sôi động và bền vững trên toàn thế giới. Giải thưởng được
trao cho các thành phố và công nhận các nhà lãnh đạo và tổ chức chủ chốt của
họ vì đã thể hiện tầm nhìn xa, quản trị tốt và đổi mới trong việc giải quyết nhiều
thách thức đô thị đối mặt, mang lại lợi ích xã hội, kinh tế và môi trường một
cách tổng thể cho cộng đồng của họ. Thông qua Giải thưởng này, Singapore hy
vọng tạo điều kiện cho việc chia sẻ các phương pháp hay nhất trong các giải
pháp đô thị giữa các thành phố và thúc đẩy đổi mới hơn nữa trong lĩnh vực phát
triển đô thị bền vững.

