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 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHÙ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Biểu mẫu 18 

(Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học 

Năm học 2019-2020 

A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại  

STT Khối ngành Quy mô sinh viên hiện tại 

Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học 

Chính quy Vừa làm vừa học 

  Tổng số 41 630 12.448 2.810 

1 Khối ngành I 4 90   

2 Khối ngành II     

3 Khối ngành III 22 356 6.578 1.991 

4 Khối ngành IV  14 426  

5 Khối ngành V  93 1.940 113 

6 Khối ngành VI     

7 Khối ngành VII 15 77 3.504 706 
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B. Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm 

STT Khối ngành Số sinh viên 

tốt nghiệp 

Phân loại tốt nghiệp (%) Tỷ lệ sinh viên 

tốt nghiệp có 

việc làm sau 1 

năm ra trường 

(%)* 

Loại xuất sắc Loại giỏi Loại khá  

 Trình độ đào tạo: Thạc sĩ  

 Tổng số      

1 Khối ngành I  20    12  8 100  

2 Khối ngành II           

3 Khối ngành III  52     44  100   

4 Khối ngành IV           

5 Khối ngành V  23    2 8  100   

6 Khối ngành VI           

7 Khối ngành VII  99    6 65  100   

 Trình độ đào tạo: Đại học 

  Tổng số          

1 Khối ngành I           

2 Khối ngành II           

3 Khối ngành III 962  5.20% 47.61% 94.99% (SL 

SVTN có việc 

làm + SL SVTN 

đang học nâng 

cao)/tổng số 

SVTN được khảo 

sát)*100 

=(682+20)/739*

100) 

(***)(****) 

4 Khối ngành IV 75  1.33% 49.33% 91.55% (SL 

SVTN có việc 

làm + SL SVTN 

đang học nâng 

cao)/tổng số 

SVTN được khảo 

sát)*100 

=(60+5)/71*100) 

(***)(****) 

5 Khối ngành V 144  1.39% 33.33% 96.67% (SL 

SVTN có việc 
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STT Khối ngành Số sinh viên 

tốt nghiệp 

Phân loại tốt nghiệp (%) Tỷ lệ sinh viên 

tốt nghiệp có 

việc làm sau 1 

năm ra trường 

(%)* 

Loại xuất sắc Loại giỏi Loại khá  

làm + SL SVTN 

đang học nâng 

cao)/tổng số 

SVTN được khảo 

sát)*100=(114+2

)/120*100) 

(***)(****) 

6 Khối ngành VI          

7 Khối ngành VII 299 0.33% 8.03% 18.73 95.26% (SL 

SVTN có việc 

làm + SL SVTN 

đang học nâng 

cao)/tổng số 

SVTN được khảo 

sát)*100 

=(324+18)/359*

100) 

(***)(****) 

(*) Tỷ lệ SVTN có việc làm tính theo công thức: ((SL SVTN có việc làm + SL SVTN đang học 

nâng cao)/tổng số SVTN được khảo sát)* 100 

(***) Khảo sát năm 2018: khảo sát 1.643 sinh viên nhưng chỉ có 1.289 sinh viên có trả lời khảo 

sát (1.180 sinh viên có việc làm, 45 sinh viên chưa có việc làm nhưng đang học nâng cao và 64 

sinh viên chưa có việc làm).  

 (****) Khảo sát sinh viên tốt nghiệp của Khóa 2013 trở về trước. 
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C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành 

STT Tên môn học Mục 

đích 

môn 

học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

Trình độ đào tạo: Tiến sĩ 

1 -  Chuyên ngành Kinh tế học: 

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/98-chuong-

trinh-dao-tao-tien-si-nam-2017 
- Chuyên ngành Quản trị kinh doanh: 

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/97-chuong-

trinh-dao-tao-tien-si-nam-2017 
- Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy 

học bộ môn Tiếng Anh:  

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/131-tien-si-

nganh-ll-pp-day-hoc-bo-mon-tieng-anh 
- Chuyên ngành Tài chính – ngân hàng:  

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/133-chuong-

trinh-dao-tao-tien-si-2019-nganh-tai-chinh-

ngan-hang 
- Chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng: 

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/129-chuong-

trinh-dao-tao-tien-si-nam-2019---de-cuong-

mon-hoc 

    

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 

2 - Chuyên ngành Quản trị kinh doanh:  

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/91-chuong-

trinh-dao-tao-thac-si-nam-2017 

- Chuyên ngành Kinh tế học:  

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/90-chuong-

trinh-dao-tao-thac-si-nam-2017 

- Chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng:  

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/96-chuong-

trinh-dao-tao-thac-si-nam-2017 

- Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy 

học bộ môn Tiếng Anh:  

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/94-chuong-

trinh-dao-tao-thac-si-nam-2017 

- Chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng:  

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/93-chuong-

trinh-dao-tao-thac-si-nam-2017 

- Chuyên ngành Luật Kinh tế:  
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STT Tên môn học Mục 

đích 

môn 

học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/137-chuong-

trinh-dao-tao-thac-si-chuyen-nganh-luat-kinh-te-

2018 

- Chuyên ngành Khoa học máy tính:  

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/77-chuong-

trinh-dao-tao-thac-si-nam-2015---de-cuong-

mon-hoc  

- Chuyên ngành Xã hội học:  

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/135-chuong-

trinh-dao-tao-thac-si-nam-2018 

- Chuyên ngành Công nghệ sinh học:  

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/102-chuong-

trinh-dao-tao-thac-si-nam-2018 

- Chuyên ngành Kế toán: 

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/121-chuong-

trinh-dao-tao-thac-si-nam-2019 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 -  Ngành Công nghệ sinh học 

http://ou.edu.vn/cnsh/Pages/noi-dung-chuong-

trinh.aspx 

- Ngành Khoa học máy tính 

http://it.ou.edu.vn/pages/view/33-de-cuong-mon-hoc 

- Ngành Hệ thống thông tin quản lý 

http://it.ou.edu.vn/pages/view/33-de-cuong-mon-hoc 

- Ngành Công nghệ thông tin 

http://it.ou.edu.vn/pages/view/33-de-cuong-mon-hoc 

- Ngành Kế toán 

http://ou.edu.vn/ktkt/Pages/Chuong-trinh-dao-

tao.aspx 

- Ngành Kiểm toán 

http://ou.edu.vn/ktkt/Pages/Chuong-trinh-dao-

tao.aspx 

- Ngành Luật 

http://khoaluat.ou.edu.vn//news/view/130/de-cuong-

mon-hoc (Chỉ xem được khi có tài khoản ou) 

- Ngành Luật kinh tế 

http://khoaluat.ou.edu.vn//news/view/130/de-cuong-

mon-hoc (Chỉ xem được khi có tài khoản ou) 

- Ngành Kinh tế 

http://ou.edu.vn/ktqlc/Pages/he-chinh-quy-theo-hoc-

che-tin-chi.aspx  

- Ngành Kinh tế (chuyên ngành Quản lý công) 

        

http://ou.edu.vn/cnsh/Pages/noi-dung-chuong-trinh.aspx
http://ou.edu.vn/cnsh/Pages/noi-dung-chuong-trinh.aspx
http://it.ou.edu.vn/pages/view/33-de-cuong-mon-hoc
http://it.ou.edu.vn/pages/view/33-de-cuong-mon-hoc
http://it.ou.edu.vn/pages/view/33-de-cuong-mon-hoc
http://ou.edu.vn/ktkt/Pages/Chuong-trinh-dao-tao.aspx
http://ou.edu.vn/ktkt/Pages/Chuong-trinh-dao-tao.aspx
http://ou.edu.vn/ktkt/Pages/Chuong-trinh-dao-tao.aspx
http://ou.edu.vn/ktkt/Pages/Chuong-trinh-dao-tao.aspx
http://khoaluat.ou.edu.vn/news/view/130/de-cuong-mon-hoc
http://khoaluat.ou.edu.vn/news/view/130/de-cuong-mon-hoc
http://khoaluat.ou.edu.vn/news/view/130/de-cuong-mon-hoc
http://khoaluat.ou.edu.vn/news/view/130/de-cuong-mon-hoc
http://ou.edu.vn/ktqlc/Pages/he-chinh-quy-theo-hoc-che-tin-chi.aspx
http://ou.edu.vn/ktqlc/Pages/he-chinh-quy-theo-hoc-che-tin-chi.aspx
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STT Tên môn học Mục 

đích 

môn 

học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

http://ou.edu.vn/ktqlc/AnhHoatDong/2018.7.27-

Kinh%20te%20-

%20CN%20Quan%20ly%20cong.pdf 

- Ngành Ngôn ngữ Anh 

http://ou.edu.vn/nn/Pages/De-cuong.aspx 

- Ngành Ngôn ngữ Nhật 

http://ou.edu.vn/nn/Pages/De-cuong.aspx 

- Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc 

http://ou.edu.vn/nn/Pages/De-cuong.aspx 

- Ngành Quản trị kinh doanh 

http://kqtkd.ou.edu.vn/de-cuong-mon-hoc-khoa-

2016-1 

- Ngành Quản trị nhân lực 

http://kqtkd.ou.edu.vn/de-cuong-mon-hoc-khoa-

2016-1 

- Ngành Kinh doanh quốc tế 

http://kqtkd.ou.edu.vn/de-cuong-mon-hoc-khoa-

2016-1 

- Ngành Marketing 

https://drive.google.com/drive/folders/15YPIoj0cdfb

ylBq83LWNoX4sHdg61iLf  

- Ngành Tài chính - Ngân hàng 

http://tcnh.ou.edu.vn/de-cuong-ap-dung-tu-2015/ 

- Ngành Công nghệ kỹ thuật Công trình xây 

dựng 

http://ce.ou.edu.vn/cong-nghe-ki-thuat-cong-trinh-

xay-dung-khoa-2015-2017-1106-view/ 

- Ngành Quản lý xây dựng 

http://ce.ou.edu.vn/quan-ly-xay-dung-1107-view/ 

- Ngành Đông Nam Á học 

http://ou.edu.vn/xhh/Pages/de-cuong-mon-hoc.aspx 

- Ngành Xã hội học 

http://ou.edu.vn/xhh/Pages/de-cuong-mon-hoc.aspx 

- Ngành Công tác xã hội 

http://ou.edu.vn/xhh/Pages/de-cuong-mon-hoc.aspx 

- Ngành Quản trị kinh doanh Chất lượng cao 

(CLC) 

https://drive.google.com/file/d/1tcELI-

JQr7Hkn8lPSbMqls3TsLbspfxX/view 

- Ngành Tài chính Ngân hàng CLC 

http://tcnh.ou.edu.vn/dao-tao/de-cuong-mon-

hoc/de-cuong-mon-hoc-chat-luong-cao/ 
- Ngành Kế toán CLC 

http://ou.edu.vn/ktkt/Pages/Chuong-trinh-dao-

tao.aspx 

- Ngành Luật kinh tế CLC 

http://khoaluat.ou.edu.vn/news/view/130/de-cuong-

mon-hoc 

http://ou.edu.vn/ktqlc/AnhHoatDong/2018.7.27-Kinh%20te%20-%20CN%20Quan%20ly%20cong.pdf
http://ou.edu.vn/ktqlc/AnhHoatDong/2018.7.27-Kinh%20te%20-%20CN%20Quan%20ly%20cong.pdf
http://ou.edu.vn/ktqlc/AnhHoatDong/2018.7.27-Kinh%20te%20-%20CN%20Quan%20ly%20cong.pdf
http://ou.edu.vn/nn/Pages/De-cuong.aspx
http://ou.edu.vn/nn/Pages/De-cuong.aspx
http://ou.edu.vn/nn/Pages/De-cuong.aspx
http://kqtkd.ou.edu.vn/de-cuong-mon-hoc-khoa-2016-1
http://kqtkd.ou.edu.vn/de-cuong-mon-hoc-khoa-2016-1
http://kqtkd.ou.edu.vn/de-cuong-mon-hoc-khoa-2016-1
http://kqtkd.ou.edu.vn/de-cuong-mon-hoc-khoa-2016-1
http://kqtkd.ou.edu.vn/de-cuong-mon-hoc-khoa-2016-1
http://kqtkd.ou.edu.vn/de-cuong-mon-hoc-khoa-2016-1
https://drive.google.com/drive/folders/15YPIoj0cdfbylBq83LWNoX4sHdg61iLf
https://drive.google.com/drive/folders/15YPIoj0cdfbylBq83LWNoX4sHdg61iLf
http://tcnh.ou.edu.vn/de-cuong-ap-dung-tu-2015/
http://ce.ou.edu.vn/cong-nghe-ki-thuat-cong-trinh-xay-dung-khoa-2015-2017-1106-view/
http://ce.ou.edu.vn/cong-nghe-ki-thuat-cong-trinh-xay-dung-khoa-2015-2017-1106-view/
http://ce.ou.edu.vn/quan-ly-xay-dung-1107-view/
http://ou.edu.vn/xhh/Pages/de-cuong-mon-hoc.aspx
http://ou.edu.vn/xhh/Pages/de-cuong-mon-hoc.aspx
http://ou.edu.vn/xhh/Pages/de-cuong-mon-hoc.aspx
https://drive.google.com/file/d/1tcELI-JQr7Hkn8lPSbMqls3TsLbspfxX/view
https://drive.google.com/file/d/1tcELI-JQr7Hkn8lPSbMqls3TsLbspfxX/view
http://tcnh.ou.edu.vn/dao-tao/de-cuong-mon-hoc/de-cuong-mon-hoc-chat-luong-cao/
http://tcnh.ou.edu.vn/dao-tao/de-cuong-mon-hoc/de-cuong-mon-hoc-chat-luong-cao/
http://ou.edu.vn/ktkt/Pages/Chuong-trinh-dao-tao.aspx
http://ou.edu.vn/ktkt/Pages/Chuong-trinh-dao-tao.aspx
http://khoaluat.ou.edu.vn/news/view/130/de-cuong-mon-hoc
http://khoaluat.ou.edu.vn/news/view/130/de-cuong-mon-hoc
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STT Tên môn học Mục 

đích 

môn 

học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

- Ngành Ngôn ngữ Anh CLC 

http://ou.edu.vn/nn/Pages/De-cuong.aspx 

- Ngành Công nghệ kỹ thuật Công trình xây 

dựng CLC 

http://ce.ou.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-chat-luong-

cao-khoa-2018-1290-view/ 

- Ngành Công nghệ sinh học CLC 

http://ou.edu.vn/cnsh/Pages/noi-dung-chuong-

trinh.aspx  

  

http://ou.edu.vn/nn/Pages/De-cuong.aspx
http://ce.ou.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-chat-luong-cao-khoa-2018-1290-view/
http://ce.ou.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-chat-luong-cao-khoa-2018-1290-view/
http://ou.edu.vn/cnsh/Pages/noi-dung-chuong-trinh.aspx
http://ou.edu.vn/cnsh/Pages/noi-dung-chuong-trinh.aspx
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D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên 

soạn 

STT Tên giáo trình, tài liệu tham khảo 

(kể cả giáo trình điện tử) 

Năm 

 xuất bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài 

liệu tham khảo (kể cả giáo trình 

điện tử) 

Giáo trình 

1 Luật dân sự -tập 1 -GT-IN 2018  

2 Luật dân sự Việt Nam tập 2-GT-

IN 

2019  

3 Kinh doanh ngoại hối-GT-IN 2018  

4 Di truyền học-GT-IN 2018  

5 Thuế 2019  

Tên tài liệu tham khảo (Tài liệu học tập, tài liệu biên tập) 

1 Các tộc người ở Đông Nam Á-

TLHT 

2018  

2 Kinh doanh ngoại hối-TLHT 2018  

3 Phân tích báo cáo tài chính-

TLHT 

2018  

4 Thống kê ứng dụng trong kinh 

doanh-TLHT 

2018  

5 Translation & Interpretation 1-

TLHT 

2018  

6 Xã hội học lối sống-TLHT 2018  

7 Lập trình web-TLHT 2018  

8 Cấu trúc dữ liệu-TLHT 2018  

9 Kế toán tài chính 1-TLHT 2018  

10 Quản trị học-TLHT 2018  

11 Kế toán hành chính sự nghiệp-

TLHT 

2018  

12 Luật hành chính Việt Nam-

TLHT 

2018  

13 Marketing căn bản-TLHT 2018  

14 Nguyên lý kế toán-TLHT 2018  

15 Quản trị dự án-TLHT 2018  

16 Tài chính hành chính sự 

nghiệp-TLHT 

2018  

17 Đại số tuyến tính-TLHT 2018  

18 Kế toán quản trị-TLHT 2018  
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STT Tên giáo trình, tài liệu tham khảo 

(kể cả giáo trình điện tử) 

Năm 

 xuất bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài 

liệu tham khảo (kể cả giáo trình 

điện tử) 

19 Kinh doanh quốc tế-TLHT 2018  

20 Pháp luật đại cương-TLHT 2018  

21 Quan hệ công chúng-TLHT 2018  

22 Thương mại điện tử căn bản-

TLHT 

2018  

23 Thống kê ứng dụng-TLHT 2018  

24 Toán cao cấp B-TLHT 2019  

25 Lịch sử nhà nước và pháp luật-

TLHT 

2019  

26 Luật hiến pháp Việt Nam-

TLHT 

2019  

27 Luật hình sự -TLHT 2019  

28 Quản trị bán hàng-TLHT 2019  

29 Lập trình Java-TLHT 2019  

30 Xã hội học phát triển-TLHT 2019  

31 Hành vi tổ chức-TLHT 2019  

32 Lý thuyết xác suất và thống kê-

TLHT 

2019  

33 Quản trị công tác xã hội-TLHT 2019  

34 Quản trị nhân lực-TLHT 2019  

35 Công nghệ gen-TLHT 2019  

36 Tâm lý học đại cương-TLHT 2019  

37 Dự báo trong kinh doanh-

TLHT 

2019  

38 Kinh tế học vi mô (BH+BT)-

TLBT 

2018  

39 Kinh tế vi mô BH+BT 2019  

40 Xã hội học-TLBT 2019  

41 Phương pháp và kỹ thuật trong 

nghiên cứu xã hội-TLBT 

2019  

Tài liệu tham khảo khác LHNB, TBG, TLHDOT) 

1 Đường lối cách mạng của 

ĐCSVN-LHNB 

2019  

2 Luật du lịch - LHNB 2019  



10 

 

STT Tên giáo trình, tài liệu tham khảo 

(kể cả giáo trình điện tử) 

Năm 

 xuất bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài 

liệu tham khảo (kể cả giáo trình 

điện tử) 

3 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 

-LHNB 

2018  

4 Tài chính doanh nghiệp -LHNB 2018  

5 Anh ngữ trong kinh doanh - 

LHNB 

2019  

6 Anh ngữ du lịch - LHNB 2019  

7 Kế toán hành chính sự nghiệp -

TLHDOT 

2018  

8 Luật du lịch - TLHDOT 2019  

9 Luật tố tụng hành chính Việt 

Nam – TLHDOT  

2019  

10 Luật thi hành án dân sự -

TLHDOT 

2019  

11 Quản trị tài chính - TLHDOT 2018  

12 Tài chính doanh nghiệp căn bản - 

TLHDOT 

2018  

13 Quản lý công -TBG 2019  

14 Mua sắm công  - TBG 2019  

15 Chính sách công - TBG 2019  

16 Marketing trong khu vực công - 

TBG 

2019  

17 Quản trị nhân sự trong khu vực 

công - TBG 

2019  

18 Chính phủ điện tử - TBG 2019  

19 Phương Pháp hướng dẫn du lịch 

- TBG 

2019  

20 Kỹ năng làm việc hiệu quả 1-

TBG 

2019  

(Nguồn: Ban Học liệu) 

STT Tên giáo trình, tài liệu tham 

khảo (kể cả giáo trình điện tử) 

Năm xuất 

bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài 

liệu tham khảo (kể cả giáo trình 

điện tử) 

1 Toán cao cấp 2016  

2 Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác Lenin – Phần 1 

2016  
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STT Tên giáo trình, tài liệu tham 

khảo (kể cả giáo trình điện tử) 

Năm xuất 

bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài 

liệu tham khảo (kể cả giáo trình 

điện tử) 

3 Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác Lenin – Phần 2 

2016  

4 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2016  

5 Lý thuyết xác suất và thống kê 2016  

6 Đường lối Cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam 

2016  

7 Sinh học phân tử 2016  

8 Thuật giải 2016  

9 Lập trình giao diện 2016  

10 Công cụ thiết kế hệ thống thông 

tin 

2016  

11 Lập trình cơ sở dữ liệu 2016  

12 Lập trình Web 2016  

13 Kinh tế vi mô 2016  

14 Kinh tế vĩ mô 2016  

15 Kinh tế nông nghiệp 2016  

16 Kinh tế công cộng 2016  

17 Kế toán ngân hàng 2016  

18 Hệ thống thông tin kế toán 1 2016  

19 Kế toán hành chính sự nghiệp 2016  

20 Kiểm toán 1 2016  

21 Kế toán quản trị 2016  

22 Kế toán tài chính 1 2016  

23 Nguyên lý kế toán 2016  

24 Kế toán tài chính 3 2016  

25 Kế toán tài chính 2 2016  

26 Kế toán và doanh nghiệp 2016  

27 Kế toán chi phí 2016  

28 Thực hành kế toán 1 2016  

29 Tài chính hành chính sự nghiệp 2016  

30 Hệ thống thông tin kế toán 2 2016  

31 Pháp luật đại cương 2016  

32 Luật kinh tế 2016  
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STT Tên giáo trình, tài liệu tham 

khảo (kể cả giáo trình điện tử) 

Năm xuất 

bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài 

liệu tham khảo (kể cả giáo trình 

điện tử) 

33 Viết 2 2016  

34 Giao tiếp trong kinh doanh 2016  

35 Quản trị bán hàng 2016  

36 Truyền thông Marketing tích hợp 2016  

37 Marketing căn bản 2016  

38 Quản trị học 2016  

39 Thống kê ứng dụng 2016  

40 Quản trị thương hiệu 2016  

41 Thương mại điện tử 2016  

42 Hành vi tổ chức 2016  

43 Kinh doanh quốc tế 2016  

44 Quản trị vận hành 2016  

45 Quản trị dự án 2016  

46 Quan hệ công chúng 2016  

47 Quản trị nhân lực 2016  

48 Marketing dịch vụ 2016  

49 Quản trị chuỗi cung ứng 2016  

50 Quản trị Marketing 2016  

51 Kỹ năng nhận diện bản thân 2016  

52 Kỹ năng xác định mục tiêu 2016  

53 Kỹ năng Cân bằng cuộc sống và 

công việc 

2016  

54 Kỹ năng tư duy sáng tạo 2016  

55 Quản trị sự nghiệp 2016  

56 Kỹ năng tư duy phản biện 2016  

57 Đề án kinh doanh 1 2016  

58 Đề án kinh doanh 2 2016  

59 Đề án kinh doanh 3 2016  

60 Quản trị chiến lược 2016  

61 Quản trị kinh doanh quốc tế 2016  

62 Marketing quốc tế 2016  

63 Tiền tệ ngân hàng 2016  
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STT Tên giáo trình, tài liệu tham 

khảo (kể cả giáo trình điện tử) 

Năm xuất 

bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài 

liệu tham khảo (kể cả giáo trình 

điện tử) 

64 Thanh toán quốc tế 2016  

65 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 2016  

66 Thuế và hoạt động kinh doanh 2016  

67 Tài chính doanh nghiệp 1 2016  

68 Quản lý sanh mục đầu tư 2016  

69 Tài chính quốc tế 2016  

70 Sức bền vật liệu 2 2016  

71 Sức bền vật liệu 1 2016  

72 Thí nghiệm cơ chất lỏng 2016  

73 Địa chất công trình 2016  

74 Cơ học đất 2016  

75 Tâm lý học đại cương 2016  

76 Xã hội học phát triển 2016  

77 Giới và phát triển 2016  

78 Công tác xã hội nhập môn 2016  

79 Thực hành kế toán 3 2017  

80 Kế toán và lập báo cáo thuế 2017  

81 Kỹ năng kế toán chuyên nghiệp 2017  

82 Kế toán quản trị căn bản 1 2017  

83 Lý luận nhà nước và pháp luật 2017  

84 Luật sở hữu trí tuệ 2017  

85 Lịch sử nhà nước và pháp luật 2017  

86 Luật hình sự 2017  

87 Luật hiến pháp 2017  

88 Luật thương mại 1 2017  

89 Luật hành chính 2017  

90 Luật dân sự 1 2017  

91 Luật dân sự 2 2017  

92 Luật thuế 2017  

93 Luật tố tụng dân sự 2017  

94 Luật thương mại quốc tế 2017  

95 Viết 1 2017  
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STT Tên giáo trình, tài liệu tham 

khảo (kể cả giáo trình điện tử) 

Năm xuất 

bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài 

liệu tham khảo (kể cả giáo trình 

điện tử) 

96 Đọc hiểu 2 2017  

97 Đọc hiểu 1 2017  

98 Nghe nói 1 2017  

99 Nghe nói 2 2017  

100 Nghe nói 3 2017  

101 Ngữ pháp 2017  

102 Luyện phát âm Anh – Mỹ 2017  

103 Nghe nói 4 2017  

104 Tiếng anh trong kinh doanh quốc 

tế 

2017  

105 Văn hóa Anh – Mỹ 2017  

106 Luyện dịch 1 2017  

107 Viết 3 2017  

108 Kỹ năng học tập NNA 2017  

109 Quản trị quan hệ lao động 2017  

110 Hoạch định và tuyển dụng 2017  

111 Đào tạo và phát triển 2017  

112 Bảo hiểm xã hội 2017  

113 Quản trị tiền lương 2017  

114 Thị trường tài chính 2017  

115 Phân tích báo cáo tài chính 2017  

116 Kế toán tài chính  2018  

117 Kế toán hành chính sự nghiệp 2018  

118 Kế toán quốc tế 2018  

119 Luật thương mại 2 2018  

120 Logic 2018  

121 Luật tố tụng hình sự 2018  

122 Pháp luật về các loại hình thương 

nhân và phá sản 

2018  

123 Luật tài chính 2018  

124 Đọc hiểu 3 2018  

125 Tiếng Việt thực hành 2018  

126 Đọc hiểu 4 2018  
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STT Tên giáo trình, tài liệu tham 

khảo (kể cả giáo trình điện tử) 

Năm xuất 

bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài 

liệu tham khảo (kể cả giáo trình 

điện tử) 

127 Nghe nói 5 2018  

128 Ngữ Âm – Âm vị học 2018  

129 Nghiệp vụ ngoại thương 2018  

130 Thực hành tài chính cơ bản 2018  

131 Tài chính doanh nghiệp 2 2018  

132 Phân tích và định giá doanh 

nghiệp 

2018  

133 Thị trường tài chính phái sinh 2018  

134 Đề án tài chính doanh nghiệp 2018  

135 Thẩm định tín dụng 2018  

136 Chuyên đề kỹ năng 2018  

137 Bài kiểm tra tiếng anh học thuật 2019  

138 Bài kiểm tra tiếng anh học thuật 

nâng cao 

2019  

139 Trách nhiệm xã hội của doanh 

nghiệp 

2019 Đã ra hội đồng xét duyệt đề cương 

Dự kiến ra hội đồng nghiệm thu vào 

cuối tháng 7 năm 2019 và triển khai 

giảng dạy vào giữa tháng 8/2019 

140 Cú pháp – Hình thái học 2019 Đã ra hội đồng xét duyệt đề cương 

Dự kiến ra hội đồng nghiệm thu vào 

cuối tháng 7 năm 2019 và triển khai 

giảng dạy vào giữa tháng 8/2019 

141 Đầu tư quốc tế 2019 Đã ra hội đồng xét duyệt đề cương 

Dự kiến ra hội đồng nghiệm thu vào 

đầu tháng 7 năm 2019 và triển khai 

giảng dạy vào cuối tháng 7/2019 

142 Đề án 1 2019 Đã hoàn thành, dự kiến triển khai 

giảng dạy vào 22/7/2019. 

143 Đề án nghiệp vụ ngân hàng 

thương mại 

2019 Đã hoàn thành, dự kiến triển khai 

giảng dạy vào 22/7/2019. 

144 Hệ thống thông tin nhân lực 2019 Đã hoàn thành 

145 Kinh doanh ngoại hối 2019 Đã hoàn thành, dự kiến triển khai 

giảng dạy vào 22/7/2019. 

146 Kỹ thuật xây dựng văn bản 2019 Đã hoàn thành, dự kiến triển khai 

giảng dạy vào 22/7/2019. 

147 Lập kế hoạch kinh doanh 2019 Đã hoàn thành 
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STT Tên giáo trình, tài liệu tham 

khảo (kể cả giáo trình điện tử) 

Năm xuất 

bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài 

liệu tham khảo (kể cả giáo trình 

điện tử) 

148 Luật đất đai 2019 Đã hoàn thành, dự kiến triển khai 

giảng dạy vào 22/7/2019. 

149 Luật hôn nhân và gia đình 2019 Đã hoàn thành, dự kiến triển khai 

giảng dạy vào 22/7/2019. 

150 Luật kinh doanh 2019 Đã hoàn thành, dự kiến triển khai 

giảng dạy vào 22/7/2019. 

151 Marketing ngân hàng 2019 Đã hoàn thành, dự kiến triển khai 

giảng dạy vào 22/7/2019. 

152 Môi trường và an toàn lao động 2019 Đã hoàn thành 

153 Nghe nói 6 2019 Đã ra hội đồng xét duyệt đề cương 

Dự kiến ra hội đồng nghiệm thu vào 

đầu tháng 7 năm 2019 và triển khai 

giảng dạy vào cuối tháng 7/2019 

154 Pháp luật về hoạt động thương 

mại và giải quyết tranh chấp 

2019 Đã hoàn thành, dự kiến triển khai 

giảng dạy vào 22/7/2019. 

155 Quản trị hiệu quả công việc 2019 Đã ra hội đồng xét duyệt đề cương 

Dự kiến ra hội đồng nghiệm thu vào 

đầu tháng 7 năm 2019 và triển khai 

giảng dạy vào cuối tháng 7/2019 

156 Quản trị nguồn nhân lực quốc tế 2019 Đã ra hội đồng xét duyệt đề cương 

Dự kiến ra hội đồng nghiệm thu vào 

đầu tháng 7 năm 2019 và triển khai 

giảng dạy vào cuối tháng 7/2019 

157 Quản trị sự thay đổi 2019 Đã ra hội đồng xét duyệt đề cương 

Dự kiến ra hội đồng nghiệm thu vào 

đầu tháng 7 năm 2019 và triển khai 

giảng dạy vào cuối tháng 7/2019 

158 Thực hành kế toán 2 2019 Đã hoàn thành, dự kiến triển khai 

giảng dạy vào 22/7/2019. 

159 Văn hóa doanh nghiệp 2019 Đã hoàn thành 

160 Văn học Anh 2019 Đã ra hội đồng xét duyệt đề cương 

Dự kiến ra hội đồng nghiệm thu vào 

đầu tháng 7 năm 2019 và triển khai 

giảng dạy vào cuối tháng 7/2019 

161 Văn học Mỹ 2019 Đã ra hội đồng xét duyệt đề cương 

Dự kiến ra hội đồng nghiệm thu vào 

đầu tháng 7 năm 2019 và triển khai 

giảng dạy vào cuối tháng 7/2019 

162 Xã hội học đại cương 2019 Đã ra hội đồng xét duyệt đề cương 
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STT Tên giáo trình, tài liệu tham 

khảo (kể cả giáo trình điện tử) 

Năm xuất 

bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài 

liệu tham khảo (kể cả giáo trình 

điện tử) 

Dự kiến ra hội đồng nghiệm thu vào 

đầu tháng 7 năm 2019 và triển khai 

giảng dạy vào cuối tháng 7/2019 

163 Tin họa đại cương 2019 Dự kiến ra Hội đồng nghiệm thu vào 

tháng 10/2019 và triển khai giảng 

dạy vào tháng 11/2019 

164 Đại số tuyến tính 2019 Dự kiến ra Hội đồng nghiệm thu vào 

tháng 10/2019 và triển khai giảng 

dạy vào tháng 11/2019 

165 Quản lý rủi ro tài chính 2019 Dự kiến ra Hội đồng nghiệm thu vào 

tháng 10/2019 và triển khai giảng 

dạy vào tháng 11/2019 

166 Phân tích và đầu tư tài chính 2019 Dự kiến ra Hội đồng nghiệm thu vào 

tháng 10/2019 và triển khai giảng 

dạy vào tháng 11/2019 

167 Đề án đầu tư tài chính 2019 Dự kiến ra Hội đồng nghiệm thu vào 

tháng 10/2019 và triển khai giảng 

dạy vào tháng 11/2019 

168 Tiếng Anh căn bản 1 2019 Dự kiến ra Hội đồng nghiệm thu vào 

tháng 10/2019 và triển khai giảng 

dạy vào tháng 11/2019 

169 Tiếng Anh căn bản 2 2019 Dự kiến ra Hội đồng nghiệm thu vào 

tháng 10/2019 và triển khai giảng 

dạy vào tháng 11/2019 

170 Tiếng Anh căn bản 3 2019 Dự kiến ra Hội đồng nghiệm thu vào 

tháng 10/2019 và triển khai giảng 

dạy vào tháng 11/2019 

171 Tiếng Anh căn bản 4 2019 Dự kiến ra Hội đồng nghiệm thu vào 

tháng 10/2019 và triển khai giảng 

dạy vào tháng 11/2019 

172 Tiếng Anh nâng cao 1 2019 Dự kiến ra Hội đồng nghiệm thu vào 

tháng 10/2019 và triển khai giảng 

dạy vào tháng 11/2019 

173 Kiểm soát nội bộ 2019 Dự kiến ra Hội đồng nghiệm thu vào 

tháng 10/2019 và triển khai giảng 

dạy vào tháng 11/2019 

174 Thực hành kiểm toán căn bản 2019 Dự kiến ra Hội đồng nghiệm thu vào 

tháng 10/2019 và triển khai giảng 

dạy vào tháng 11/2019 

175 Kế toán quốc tế 2 2019 Dự kiến ra Hội đồng nghiệm thu vào 

tháng 10/2019 và triển khai giảng 

dạy vào tháng 11/2019 
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STT Tên giáo trình, tài liệu tham 

khảo (kể cả giáo trình điện tử) 

Năm xuất 

bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài 

liệu tham khảo (kể cả giáo trình 

điện tử) 

176 Kiểm toán 2 2019 Dự kiến ra Hội đồng nghiệm thu vào 

tháng 10/2019 và triển khai giảng 

dạy vào tháng 11/2019 

177 Luật thương mại 3 2019 Dự kiến ra Hội đồng nghiệm thu vào 

tháng 10/2019 và triển khai giảng 

dạy vào tháng 11/2019 

178 Luật ngân hàng 2019 Dự kiến ra Hội đồng nghiệm thu vào 

tháng 10/2019 và triển khai giảng 

dạy vào tháng 11/2019 

179 Phương pháp nghiên cứu luật học 2019 Dự kiến ra Hội đồng nghiệm thu vào 

tháng 10/2019 và triển khai giảng 

dạy vào tháng 11/2019 

180 Luyện dịch 2 2019 Dự kiến ra Hội đồng nghiệm thu vào 

tháng 10/2019 và triển khai giảng 

dạy vào tháng 11/2019 

181 Quản trị học (Tiếng Anh) 2019 Dự kiến ra Hội đồng nghiệm thu vào 

tháng 10/2019 và triển khai giảng 

dạy vào tháng 11/2019 

182 Ngữ nghĩa học 2019 Dự kiến ra Hội đồng nghiệm thu vào 

tháng 10/2019 và triển khai giảng 

dạy vào tháng 11/2019 

183 Biên dịch 1 2019 Dự kiến ra Hội đồng nghiệm thu vào 

tháng 10/2019 và triển khai giảng 

dạy vào tháng 11/2019 

184 Đề án Văn hóa, văn học, Ngôn 

Ngữ Anh 

2019 Dự kiến ra Hội đồng nghiệm thu vào 

tháng 10/2019 và triển khai giảng 

dạy vào tháng 11/2019 

185 Tiếng Anh nâng cao 2 2020 Dự kiến ra Hội đồng nghiệm thu vào 

tháng 02/2020 và triển khai giảng 

dạy vào tháng 03/2020 

186 Tiếng Anh nâng cao 3 2020 Dự kiến ra Hội đồng nghiệm thu vào 

tháng 02/2020 và triển khai giảng 

dạy vào tháng 03/2020 

187 Tiếng Anh nâng cao 4 2020 Dự kiến ra Hội đồng nghiệm thu vào 

tháng 06/2020 và triển khai giảng 

dạy vào tháng 05/2020 

188 Giải tích 2020 Dự kiến ra Hội đồng nghiệm thu vào 

tháng 02/2020 và triển khai giảng 

dạy vào tháng 03/2020 

189 Kiểm toán hoạt động 2020 Dự kiến ra Hội đồng nghiệm thu vào 

tháng 02/2020 và triển khai giảng 

dạy vào tháng 03/2020 
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STT Tên giáo trình, tài liệu tham 

khảo (kể cả giáo trình điện tử) 

Năm xuất 

bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài 

liệu tham khảo (kể cả giáo trình 

điện tử) 

190 Kiểm toán thực hành 2020 Dự kiến ra Hội đồng nghiệm thu vào 

tháng 02/2020 và triển khai giảng 

dạy vào tháng 03/2020 

191 Luật lao động 2020 Dự kiến ra Hội đồng nghiệm thu vào 

tháng 02/2020 và triển khai giảng 

dạy vào tháng 03/2020 

192 Luật cạnh tranh 2020 Dự kiến ra Hội đồng nghiệm thu vào 

tháng 02/2020 và triển khai giảng 

dạy vào tháng 03/2020 

193 Kỹ năng đàm phán và soạn thảo 

hợp đồng 

2020 Dự kiến ra Hội đồng nghiệm thu vào 

tháng 02/2020 và triển khai giảng 

dạy vào tháng 03/2020 

194 Công pháp quốc tế 2020 Dự kiến ra Hội đồng nghiệm thu vào 

tháng 02/2020 và triển khai giảng 

dạy vào tháng 03/2020 

195 Đề án 2 2020 Dự kiến ra Hội đồng nghiệm thu vào 

tháng 02/2020 và triển khai giảng 

dạy vào tháng 03/2020 

196 Tư pháp quốc tế 2020 Dự kiến ra Hội đồng nghiệm thu vào 

tháng 06/2020 và triển khai giảng 

dạy vào tháng 05/2020 

197 Pháp luật về chứng khoán và thị 

trường  

2020 Dự kiến ra Hội đồng nghiệm thu vào 

tháng 06/2020 và triển khai giảng 

dạy vào tháng 05/2020 

198 Luật đầu tư 2020 Dự kiến ra Hội đồng nghiệm thu vào 

tháng 06/2020 và triển khai giảng 

dạy vào tháng 05/2020 

199 Luật môi trường 2020 Dự kiến ra Hội đồng nghiệm thu vào 

tháng 06/2020 và triển khai giảng 

dạy vào tháng 05/2020 

200 Luật kinh doanh bất động sản 2020 Dự kiến ra Hội đồng nghiệm thu vào 

tháng 06/2020 và triển khai giảng 

dạy vào tháng 05/2020 

201 Luật so sánh 2020 Dự kiến ra Hội đồng nghiệm thu vào 

tháng 10/2020 và triển khai giảng 

dạy vào tháng 11/2020 

202 Đề án 3 ngành Luật kinh tế 2020 Dự kiến ra Hội đồng nghiệm thu vào 

tháng 10/2020 và triển khai giảng 

dạy vào tháng 11/2020 

203 Luật thi hành án dân sự 2020 Dự kiến ra Hội đồng nghiệm thu vào 

tháng 10/2020 và triển khai giảng 

dạy vào tháng 11/2020 
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STT Tên giáo trình, tài liệu tham 

khảo (kể cả giáo trình điện tử) 

Năm xuất 

bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài 

liệu tham khảo (kể cả giáo trình 

điện tử) 

204 Luật hợp đồng thông dụng 2020 Dự kiến ra Hội đồng nghiệm thu vào 

tháng 10/2020 và triển khai giảng 

dạy vào tháng 11/2020 

205 Pháp luật và đăng ký giao dịch 

bảo đảm 

2020 Dự kiến ra Hội đồng nghiệm thu vào 

tháng 10/2020 và triển khai giảng 

dạy vào tháng 11/2020 

206 Đề án 3 ngành Luật 2020 Dự kiến ra Hội đồng nghiệm thu vào 

tháng 10/2020 và triển khai giảng 

dạy vào tháng 11/2020 

207 Luật tố tụng hành chính 2020 Dự kiến ra Hội đồng nghiệm thu vào 

tháng 10/2020 và triển khai giảng 

dạy vào tháng 11/2020 

208 Pháp luật thanh tra và khiếu nại tố 

cáo 

2020 Dự kiến ra Hội đồng nghiệm thu vào 

tháng 10/2020 và triển khai giảng 

dạy vào tháng 11/2020 

209 Pháp luật về công chứng và chứng 

thực 

2020 Dự kiến ra Hội đồng nghiệm thu vào 

tháng 10/2020 và triển khai giảng 

dạy vào tháng 11/2020 

210 Luyện dịch 3 2020 Dự kiến ra Hội đồng nghiệm thu vào 

tháng 02/2020 và triển khai giảng 

dạy vào tháng 03/2020 

211 Anh ngữ kinh doanh 2020 Dự kiến ra Hội đồng nghiệm thu vào 

tháng 02/2020 và triển khai giảng 

dạy vào tháng 03/2020 

212 Marketing căn bản (Tiếng Anh) 2020 Dự kiến ra Hội đồng nghiệm thu vào 

tháng 02/2020 và triển khai giảng 

dạy vào tháng 03/2020 

213 Biên dịch 2 2020 Dự kiến ra Hội đồng nghiệm thu vào 

tháng 02/2020 và triển khai giảng 

dạy vào tháng 03/2020 

214 Nghiệp vụ văn phòng (Tiếng Anh) 2020 Dự kiến ra Hội đồng nghiệm thu vào 

tháng 06/2020 và triển khai giảng 

dạy vào tháng 05/2020 

215 Anh ngữ du lịch 2020 Dự kiến ra Hội đồng nghiệm thu vào 

tháng 06/2020 và triển khai giảng 

dạy vào tháng 05/2020 

216 Phiên dịch 1 2020 Dự kiến ra Hội đồng nghiệm thu vào 

tháng 06/2020 và triển khai giảng 

dạy vào tháng 05/2020 

217 Đề án Tiếng Anh thương mại 2020 Dự kiến ra Hội đồng nghiệm thu vào 

tháng 06/2020 và triển khai giảng 

dạy vào tháng 05/2020 
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STT Tên giáo trình, tài liệu tham 

khảo (kể cả giáo trình điện tử) 

Năm xuất 

bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài 

liệu tham khảo (kể cả giáo trình 

điện tử) 

218 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Hoa 1) 2020 Dự kiến ra Hội đồng nghiệm thu vào 

tháng 02/2020 và triển khai giảng 

dạy vào tháng 03/2020 

219 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Hoa 2) 2020 Dự kiến ra Hội đồng nghiệm thu vào 

tháng 02/2020 và triển khai giảng 

dạy vào tháng 03/2020 

220 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Hoa 3) 2020 Dự kiến ra Hội đồng nghiệm thu vào 

tháng 06/2020 và triển khai giảng 

dạy vào tháng 05/2020 

221 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Hoa 4) 2020 Dự kiến ra Hội đồng nghiệm thu vào 

tháng 10/2020 và triển khai giảng 

dạy vào tháng 11/2020 

(Nguồn: Trung tâm Đào tạo trực tuyến) 

STT Tên giáo trình, tài liệu tham 

khảo (kể cả giáo trình điện tử) 

Năm xuất 

bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, 

tài liệu tham khảo (kể cả giáo 

trình điện tử) 

Trình độ đào tạo: Tiến sĩ 

1 -   Chuyên ngành Kinh tế 

học: 

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/9

8-chuong-trinh-dao-tao-tien-si-

nam-2017 

- Chuyên ngành Quản trị kinh 

doanh: 

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/9

7-chuong-trinh-dao-tao-tien-si-

nam-2017 

- Chuyên ngành Lý luận và 

phương pháp dạy học bộ môn 

Tiếng Anh:  

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/1

31-tien-si-nganh-ll-pp-day-hoc-

bo-mon-tieng-anh 

- Chuyên ngành Tài chính – 

ngân hàng:  

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/1

33-chuong-trinh-dao-tao-tien-si-

2019-nganh-tai-chinh-ngan-hang 

- Chuyên ngành Kỹ thuật xây 

dựng: 

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/1

29-chuong-trinh-dao-tao-tien-si-

nam-2019---de-cuong-mon-hoc 

  

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 
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STT Tên giáo trình, tài liệu tham 

khảo (kể cả giáo trình điện tử) 

Năm xuất 

bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, 

tài liệu tham khảo (kể cả giáo 

trình điện tử) 

2 -   Chuyên ngành Quản trị 

kinh doanh:  

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/9

1-chuong-trinh-dao-tao-thac-si-

nam-2017 

- Chuyên ngành Kinh tế học:  

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/9

0-chuong-trinh-dao-tao-thac-si-

nam-2017 

- Chuyên ngành Tài chính – 

Ngân hàng:  

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/9

6-chuong-trinh-dao-tao-thac-si-

nam-2017 

- Chuyên ngành Lý luận và 

phương pháp dạy học bộ môn 

Tiếng Anh:  

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/9

4-chuong-trinh-dao-tao-thac-si-

nam-2017 

- Chuyên ngành Kỹ thuật 

xây dựng:  

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/9

3-chuong-trinh-dao-tao-thac-si-

nam-2017 

- Chuyên ngành Luật Kinh 

tế:  

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/1

37-chuong-trinh-dao-tao-thac-si-

chuyen-nganh-luat-kinh-te-2018 

- Chuyên ngành Khoa học 

máy tính:  

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/7

7-chuong-trinh-dao-tao-thac-si-

nam-2015---de-cuong-mon-hoc  

- Chuyên ngành Xã hội học:  

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/1

35-chuong-trinh-dao-tao-thac-si-

nam-2018 

- Chuyên ngành Công nghệ 

sinh học:  

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/1

02-chuong-trinh-dao-tao-thac-si-

nam-2018 
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STT Tên giáo trình, tài liệu tham 

khảo (kể cả giáo trình điện tử) 

Năm xuất 

bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, 

tài liệu tham khảo (kể cả giáo 

trình điện tử) 

- Chuyên ngành Kế toán: 

http://sdh.ou.edu.vn/pages/view/1

21-chuong-trinh-dao-tao-thac-si-

nam-2019 

(Nguồn: Khoa Đào tạo sau đại học) 
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E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp  

STT Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

Trình độ đào tạo: Tiến sĩ 

1  http://sdh.ou.edu.vn/

pages/view/62-danh-

muc-luan-an 

    

  

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 

1  http://sdh.ou.edu.vn/pa

ges/view/31-luan-van-

tot-nghiep 

    

  

Trình độ đào tạo: Đại học, Ngành Quản trị kinh doanh 

1  Sự tác động của 

nhận biết thương 

hiệu và các hoạt 

động chính trong 

chuỗi giá trị các 

doanh nghiệp 

nhượng quyền 

thương mại trong 

lĩnh vực giải khát –

Thương hiệu Việt 

Nam - Trường hợp 

nghiên cứu tại 

Thành phố Hồ Chí 

Minh” 

Trần Thị Yến Phi Cao Minh Trí Xác định các yếu tố thuộc nhận 

biết thương hiệu ảnh hưởng 

đến các hoạt động chính trong 

chuỗi giá trị nhượng quyền 

thương mại trong ngành giải 

khát. 

Xác định mức độ ảnh hưởng 

của nhận biết thương hiệu đến 

các hoạt động chính trong 

chuỗi giá trị nhượng quyền 

thương mại. 

Đề xuất một số hàm ý quản trị 

để ban lãnh đạo, quản lý các 

thương hiệu giải khát mang 

hình thức nhượng quyền 

thương mại tham khảo, xây 

dựng, bảo vệ và phát triển 

thương hiệu một cách tốt nhất, 

từ đó có thể nâng cao giá trị 

của chuỗi nhượng quyền 

2  Nghiên cứu các yêu 

tố ảnh hưởng đến 

quyết định sử dụng 

mobile banking làm 

hình thức thanh toán 

của cá nhân tại Tp. 

Hồ Chí Minh 

Lê Uy Giang Ngô Thị 

Phương Anh 

Nội dung tóm tắtXác định các 

yếu tố thuộc nhận biết thương 

hiệu ảnh hưởng đến các hoạt 

động chính trong chuỗi giá trị 

nhượng quyền thương mại 

trong ngành giải khát. 

Xác định mức độ ảnh hưởng 

của nhận biết thương hiệu đến 

các hoạt động chính trong 

chuỗi giá trị nhượng quyền 

thương mại. 

Đề xuất một số hàm ý quản trị 

để ban lãnh đạo, quản lý các 

thương hiệu giải khát mang 
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STT Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

hình thức nhượng quyền 

thương mại tham khảo, xây 

dựng, bảo vệ và phát triển 

thương hiệu một cách tốt nhất, 

từ đó có thể nâng cao giá trị 

của chuỗi nhượng quyền 

3  Phân tích hoạt động 

Facebook 

Marketing cho 

khách hàng của 

công ty truyền thông 

và quảng cáo AHA 

Nguyễn Thị Thảo 

Quyên 

Nguyễn Hoàng 

Sinh 

Quan sát, tiếp thu và thực hành 

những kiến thức, kỹ năng trong 

một môi trường thực tế chuyên 

nghiệp 

Hiểu rõ quy trình, cách thức 

triển khai hoạt động Facebook 

Marketing của một công ty 

quảng cáo trực tuyến 

Đưa ra thực trạng, nguyên 

nhân và giải pháp để khắc phục 

những hạn chế trong quá trình 

hoạt động, từ đó nâng cao hiệu 

quả quy trình của tổ chức. 

4  Phân tích hoạt động 

marketing của công 

ty TNHH phát triển 

phần mềm ứng dụng 

MYPOP 

Phan Việt Thảo Nguyễn Hoàng 

Sinh 

Bài nghiên cứu nhằm mục đích 

tham gia đóng góp, đưa ra 

đuợc các giải pháp, khắc phục 

những nhược điểm từ thực 

trang của công ty để từ đó nâng 

cao hiệu quả cho quá trình hoạt 

động Marketing 

5  "Các yếu tố tác động 

đến ý định khởi 

nghiệp của sinh 

viên" 

Nguyễn Thị Dung Nguyễn Ngọc 

Đan Thanh 

Phát hiện những yếu tố tác 

động đến ý định khởi nghiệp 

của sinh viên hiện nay.Phân 

tích mức độ tác động của 

những yếu tố ảnh hưởng đến ý 

định khởi nghiệp của sinh 

viên.Nghiên cứu khám phá ra 

nhân tố đặc biệt giới tính, liệu 

rằng yếu tố giới tính tác động 

như thế nào đến ý định khởi 

nghiệp và liệu rằng ý định khởi 

nghiệp giữa nam và nữ có sự 

khác biệt nhau không? Và sẽ 

khác nhau như thế nào? 

Nghiên cứu và đưa ra các kiến 

nghị, giải pháp giúp các tổ 

chức giáo dục, xã hội, cá nhân 

người khởi nghiệp phân tích và 

phát huy tăng cường tính tích 
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STT Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

cực hoạt động khởi nghiệp 

trong sinh viên. 

6  Các yếu tố tác động 

đến ý định sử dụng 

thanh toán di động 

của người dùng tại 

thành phố Hồ Chí 

Minh 

Lê Thái Thanh Nguyễn Ngọc 

Đan Thanh 

Phân tích và đánh giá mức độ 

ảnh hưởng các nhân tố ảnh 

hưởng đến ý định sử dụng 

thanh toán bằng di động của 

người tiêu dùng ở thành phố 

Hồ Chí Minh. 

Đo lường mức độ ảnh hưởng 

của các yếu tố tác động đến ý 

định sử dụng thanh toán di 

động, bao gồm: Nhận thức hữu 

ích, nhận thứcdễ sử dụng, thái 

độ, niềm tin, n hận thức rủi ro, 

danh tiếng của nhà cung cấp và 

ảnh hưởng xã hội 

7  Hoạt động Logistics 

tại Công ty Cổ phần 

Dịch vụ hàng hóa 

Sài Gòn (SCSC) 

Lê Ka Thy Nguyễn Thị 

Bích Phượng 

Tìm hiểu tổng quan về hoạt 

động logistics. Phân tích và 

đánh giá hoạt động logistics tại 

Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng 

hóa Sài Gòn. Dựa trên tình 

hình hoạt động kinh doanh 

trong lĩnh vực logistics của 

công ty để đưa ra giải pháp 

nhằm nâng cao chất lượng dịch 

vụ logistics tại Công ty Cổ 

phần Dịch vụ hàng hóa Sài 

Gòn. Đối tượng nghiên cứu: 

Hoạt động logistics tại Công ty 

Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài 

Gòn. 

8  Mối quan hệ giữa trí 

tuệ cảm xúc (EI) và 

định hướng khởi 

nghiệp 

(Entrepreneur) 

Nguyễn Thị Kim 

Thư 

Thái Thanh 

Tuấn 

Tìm hiểu, khảo sát trí tuệ cảm 

xúc của những người đang 

khởi nghiệp. 

Phân tích xem liệu có tồn tại 

mối quan hệ giữa năng lực cảm 

xúc, trí tuệ cảm xúc và định 

hướng khởi nghiệp. 

Đo lường mức độ tác động của 

các yếu tố trí tuệ cảm xúc (nếu 

có) tác động đến định hướng 

khởi nghiệp 

9  Nâng cao chất lượng 

công tác tuyển dụng 

nhân sự cho khách 

hàng của công ty cổ 

Trần Thị Hồng 

Thắm 

Trần Kiêm việt 

Thắng 

Dựa trên cơ sở nghiên cứu lý 

thuyết về tuyển dụng nhân sự 

và khảo sát về thực trạng tuyển 

dụng trong dịch vụ cung ứng 
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STT Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

phần Tư vấn đào tạo 

và Cung ứng nhân 

lực Việt Nam chi 

nhánh miền Nam 

khách hàng để đánh giá tình 

hình công tác tuyển dụng nhân 

sự tại Công ty Cổ phần Tư vấn 

đào tạo và Cung ứng nhân lực 

Việt Nam - VHR, qua đó tổng 

hợp và đưa hệ thống các biện 

pháp có tính khả thi và khoa 

học nhằm góp ý kiến nâng cao 

hiệu quả công tác tuyển dụng 

nhân sự cho khách hàng của 

công ty 

Trình độ đào tạo: Đại học, Ngành Đông Nam Á học 

1  Tín ngưỡng thờ thủy 

thần của ngư dân vùng 

biển Phước Hải, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

Lương Thị Thu 

Lan 

 

ThS. Đàng 

Năng Hòa 

Khóa luận đề cập đến các thủy 

thần đang được thờ ở vùng 

biển Phước Hải gồm có Cá 

Ông, Bà Thiên Hậu và hình 

tượng “Mắt” thuyền, song 

song với thờ thủy thần, ngư 

dân cũng có những kiêng kỵ 

đối với từng đối tượng khác 

nhau liên quan đến cá nhân, 

cộng đồng, trong các hoạt động 

đánh bắt  hay chuẩn bị ra khơi. 

Việc ứng xử với biển của ngư 

dân Phước Hải thông qua đời 

sống vật chất và tinh thần có 

thể thấy văn hóa về biển luôn 

thể hiện rất đậm nét. Trong xu 

thế hiện nay, Phước Hải đã 

bước vào thời kì công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa nên có những 

biến đổi về tiềm thức và trong 

nghi lễ, đồng thời việc tham dự 

lễ hội của những cộng đồng cư 

dân khác là sự mở rộng văn 

hóa du lịch tâm linh. Không 

thể phủ nhận tốc độ phát triển 

du lịch cũng đã đem lại nguồn 

thu nhập rất lớn cho ngư dân 

ven biển nhờ làm dịch vụ đồng 

thời phát triển du lịch tâm linh, 

góp phần phục hồi những giá 

trị tín ngưỡng cổ truyền, tạo cơ 

hội trình diễn văn hóa và quảng 

bá bản sắc văn hóa đến với 

khách du lịch. Tuy nhiên, phát 

triển du lịch cũng tồn tại những 

mặt hạn chế như lấy mất không 
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STT Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

gian của tín ngưỡng và còn có 

một số biểu hiện thương mại 

hóa. Đây là một trong những 

thách thức của tiến trình bảo 

tồn tín ngưỡng thờ thủy thần 

của ngư dân vùng biển Phước 

Hải.. 

Tóm lại, việc bảo tồn và phát 

huy tín ngưỡng thờ thủy thần ở 

Phước Hải là một việc làm 

thiết thực góp phần giữ gìn và 

phát huy bản sắc văn háo dân 

tộc trong thời kì mới. Công 

việc này đòi hỏi sự đóng góp 

của nhiều người mà hơn ai hết 

là ngư dân. Sự quan tâm của 

chính quyền, nhà nghiên cứu 

sẽ là một cách giúp cho tín 

ngưỡng thờ thủy thần của ngư 

dân vùng biển Phước Hải góp 

phần khẳng định giá trị của 

mình trong văn hóa tín ngưỡng 

Việt Nam. 

2  Đức Mẹ Maria trong 

đời sống tôn giáo của 

người Công giáo Việt 

Nam 

Vũ Thị Kim 

Nhiệm 

ThS. Nguyễn 

Thị Tâm Anh 

Đề tài “Đức Mẹ Maria trong 

đời sống tôn giáo của người 

Công giáo Việt Nam” để 

nghiên cứu nhằm hiểu rõ hơn 

về sự tôn kính Đức Mẹ Maria 

của người Công giáo Việt 

Nam. 

Đề tài bao gồm ba chương: 

Chương 1 trình bày về các khái 

niệm sử dụng trong đề tài, 

khẳng định mọi sự tôn kính 

Đức Mẹ Maria luôn gắn liền và 

hướng về sự thờ phượng Thiên 

Chúa. Chương 2 trình bày về 

những lí do người Công giáo 

tôn kính Đức Mẹ, các hoạt 

động tôn giáo thể hiện sự tôn 

vinh và kính trọng đối với Đức 

Mẹ, cũng như sự đồ sộ của ba 

Tiểu vương cung Thánh đường 

Đức Mẹ cho thấy sự tôn kính 

và yêu mến Đức Mẹ Maria của 

người Công giáo Việt Nam đã 

có từ rất lâu. Chương 3 trình 

bày về vai trò của Đức Mẹ đối 
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STT Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

với người Công giáo Việt 

Nam, thông qua kết quả điều 

tra khảo sát để nhận xét về sự 

tin cậy của họ vào Đức Mẹ, 

cũng như những ảnh hưởng 

tích cực từ biểu tượng của Đức 

Mẹ được lan toả mà tiêu biểu 

nhất là những hoạt động xã hội 

của các nữ tu tại Việt Nam. 

Từ những nghiên cứu của khoá 

luận, tác giả nhận thấy rằng các 

hoạt động tôn kính Đức Mẹ 

Maria không chỉ vì giáo lý, mà 

điều đó thực sự bắt nguồn từ 

đức tin, sự yêu mến Đức Mẹ 

Maria của người Công giáo 

Việt Nam. Đức Mẹ Maria có 

một vai trò rất lớn trong việc 

hình thành nhân cách, lòng yêu 

thương người của tín hữu Công 

giáo. Đây là những mặt tích 

cực của việc thờ phụng, rất 

đáng để mọi người trân trọng, 

học tập và phát huy. 

3  Đồ cúng của người 

Bali, đảo Bali, 

Indonesia 

Nguyễn Thị Minh 

Thảo 

ThS. Đặng Thị 

Quốc Anh Đào 

Đời sống của tộc người Bali tại 

đảo Bali, Indonesia phát triển 

trong khoảng 1000 năm với 

các hoạt động tôn giáo tín 

ngưỡng đặc sắc. Khóa luận sử 

dụng khái niệm chính là nghi 

lễ, đồ cúng và quà tặng. Để 

hình dung các chức năng của 

đồ cúng chúng tôi áp dụng lí 

thuyết chức năng để nhận diện 

hai chức năng chính của đồ 

cúng là chức năng tâm lí và 

chức năng xã hội. Lần lượt 

trong bài nghiên cứu giới thiệu 

về các loại đồ cúng của người 

Bali, trong đó bao gồm: định 

nghĩa, phân loại, và mục đích 

thực hiện chúng. Các loại đồ 

cúng cấu thành nên một hệ 

thống phức tạp với hơn 200 

loại khác nhau. Mỗi loại đồ 

cúng gắn liền với một nghi lễ, 

và chúng là vật phẩm để dâng 

lên cho các vị thần. Trong 
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thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

nhiều nghi lễ sẽ có một loại đồ 

cúng được xem là biểu trưng, 

và đi theo đó là nhiều loại đồ 

cúng khác. Chúng thực hiện 

cùng với nhau hướng đến 

nhiều đối tượng và không bao 

giờ chỉ hướng đến một hoặc là 

xuất hiện riêng lẻ một mình. 

Từ đó nhìn nhận rằng, đồ cúng 

tại Bali thể hiện hai chức năng 

chính là: chức năng tâm lí và 

chức năng xã hội. Trong lịch 

sử phát triển của mình, người 

Bali luôn phải đối mặt với 

nhiều sự biến đổi bất thường từ 

cả điều kiện tự nhiên và bất 

trắc diễn ra không ngờ trước. 

Họ thực hiện chúng để đổi lấy 

sự bảo hộ của các vị thần trước 

sự khó khăn này. Đó là chức 

năng tâm lí của các loại đồ 

cúng. Đối với chức năng xã hội 

thể hiện rõ ràng hơn qua sự gắn 

bó của cá nhân hoặc các nhóm 

trong công việc thực hiện đồ 

cúng. Họ trao đổi cùng với 

nhau từ đẳng cấp cao nhất 

Brahmin đến từng ngôi nhà 

trong làng, dù giàu hay nghèo 

để thống nhất một ngày cùng 

nhau làm ra đồ cúng, và những 

nguyên tắc để làm chúng một 

cách chính xác và đồng bộ. Khi 

làm đồ cúng, họ trao đổi 

nguyên liệu, và trò chuyện 

cùng nhau. Khi cùng đến đền 

họ lại có dịp cùng nhau nói 

chuyện chia sẻ. Hoạt động làm 

đồ cúng còn chỉ rõ bình đẳng 

giới thông qua phân công lao 

động làm ra đồ cúng. 

4  Bảo tồn và phát huy 

nghề làm gốm truyền 

thống của người Chăm 

ở làng Bình Đức, huyện 

Bắc Bình, tỉnh Bình 

Thuận 

Tạ Thị Thanh Thơ ThS. Đàng 

Năng Hòa 

Đề tài: “ Bảo tồn và phát huy 

nghề làm gốm truyền thống 

của người Chăm ở làng Bình 

Đức, huyện Bắc Bình tỉnh 

Bình Thuận” đã tập trung 

nghiên cứu nghề làm gốm 

truyền thống của người Chăm 



31 

 

STT Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 
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người hướng 

dẫn 
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trên địa bàn xã Phan Hiệp ở 

huyện Bắc Bình, tỉnh Bình 

Thuận chủ yếu trong giai đoạn 

ngày nay. Ngoài nền tảng nông 

nghiệp lúa nước, cư dân Chăm 

ở huyện Bắc Bình đã tiến hành 

sản xuất nghề làm gốm. Làm 

gốm của người Chăm ở thôn 

Bình Đức huyện Bắc Bình tỉnh 

Bình Thuận là một trong 

những nghề thủ công đã ra đời 

từ lâu và tiến triển cho đến 

ngày nay. Nghề làm gốm 

truyền thống dựa trên cơ sở tìm 

kiếm, khai thác và sử dụng các 

nguồn nguyên vật liệu sẵn có 

tại chỗ địa phương là chính. 

Trình độ tay nghề, kỹ năng và 

kỹ xảo tạo gốm của các nghệ 

nhân, thợ lành nghề đã tạo tác 

ra nhiều loại hình sản phẩm 

gốm với nhiều công dụng khác 

nhau, qua đó chúng ta nhận 

thấy nghề làm gốm là một 

trong những nghề thủ công 

truyền thống chứa đựng bản 

sắc văn hóa đậm nét tộc người 

Chăm đã lưu truyền và gìn giữ 

qua nhiều thế hệ.Đề tài được 

thực hiện bằng phương pháp 

nghiên cứu thực địa để hiểu 

hơn về vai trò của cộng đồng 

làng nghề cũng như kỹ năng 

thực hiện làm gốm, những loại 

hình gốm thành phẩm và lối 

sống, phong tục tập quán,… 

Trong hoạt động sản xuất của 

nghề làm gốm trong người 

Chăm ở thôn Bình Đức huyện 

Bắc Bình.  

Hiện nay hoạt động sản 

xuất của nghề làm gốm ở thôn 

Bình Đức xã Phan Hiệp huyện 

Bắc Bình có nguy cơ ngày 

càng mai một và thậm chí là 

mất dần theo thời gian. Bởi vì 

các hộ gia đình người Chăm 

làm gốm phải đứng trước 

nhiều thách thức và khó khăn 
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Nội dung tóm tắt 

 

trong việc duy trì nghề và sản 

xuất gốm chịu sự tác động 

mạnh của nền kinh tế thị 

trường. Và nhiều yếu tố khó 

khăn tác động khác như mẫu 

mã sản phẩm chưa được đa 

dạng, còn yếu trong việc quảng 

cáo thông tin đến du khách, 

nguồn vốn đầu tư, cơ sở hạ 

tầng, nguồn lao động… Và 

nghề gốm vẫn còn là một nghề 

làm phụ trong gia đình, những 

người thợ chủ yếu là người phụ 

nữ đảm nhận, nên nghề này 

chưa nhận được sự đầu tư của 

các nhà doanh nghiệp và chưa 

được các tổ chức, các công ty 

du lịch khai thác triệt để. 

 Vì vậy bài khóa luận góp 

phần đưa ra những biện pháp 

trong việc bảo tồn, phát huy 

những giá trị văn hóa, và khai 

thác du lịch để cải thiện đời 

sống người Chăm, đặc biệt là 

giúp cho nền kinh tế và xã hội 

của nghề làm gốm người Chăm 

ở thôn Bình Đức xã Phan Hiệp 

cũng như nền kinh tế của 

huyện Bắc Bình tỉnh Bình 

Thuận ngày càng phát triển 

hơn. 

5  Đời sống của người Ba 

Na tại khu tái định cư 

thủy điện Plei Krông (từ 

năm 2003 đến nay) 

Võ Thị Thùy 

Trinh 

 

ThS. Nguyễn 

Thị Kim Yến 

Đề tài “Đời sống của người Ba 

Na tại khu tái định cư thủy điện 

Plei Krông (từ năm 2003 đến 

nay” khảo sát về đời sống kinh 

tế và đời sống tinh thần của 

người Ba Na tại xã Hơ Moong, 

huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. 

Dựa trên việc thực hiện bảng 

khảo sát, kết quả thu được: đời 

sống kinh tế, cơ sở vật chất hạ 

tầng của người Ba Na tại khu 

tái định cư có phần cải thiện và 

ổn định hơn. Tuy nhiên, tại nơi 

ở mới người Ba Na lại thiếu đất 

sản xuất, nghề nghiệp của 

người dân chuyển từ phát 

nương làm rẫy sang làm thuê 
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dẫn 
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và phần lớn thanh niên rời bỏ 

làng quê đến các thành phố lớn 

để lập nghiệp. Qua bài khóa 

luận này, tác giả cũng đưa ra 

một số giải pháp nhằm góp 

phần bảo tồn các giá trị văn hóa 

tại địa phương. 

Trình độ đào tạo: Đại học, Ngành Hệ thống thông tin quản lý 

1  Giải pháp về Hệ 

thống quản lý nhân 

sự: kinh nghiệm 

nghiên cứu - phát 

triển - triển khai 

phần mềm ERP V-

Click 

 

Lê ái Thiên An Võ Thị Kim 

Anh 

Trong quá trình làm việc tại 

công ty V-Click, SV có cơ hội 

được nghiên cứu, phát triển và 

triển khai phân hệ nhân sự HR 

trong hệ thống ERP V-Click. 

Từ những kiến thức được học 

tại trường cùng kinh nghiệm 

làm việc thực tế SV thực hiện 

bài khóa luận gồm những nội 

dung chính sau: 

- Tìm hiểu sự phát triển của hệ 

thống ERP và tích hợp phân hệ 

nhân sự trong ERP. 

- Phân tích quy trình triển khai 

thực tế tại công ty, từ đó rút ra 

những kinh nghiệm phát triển 

và triển khai phần mềm. 

- So sánh với những phần mềm 

quản lý nhân sự đang thành 

công trên thị trường để thấy 

được vị trí của bản thân, đưa ra 

những giải pháp và định hướng 

phát triển cho tương lai. 

- Đánh giá khả năng áp dụng 

phần mềm vào thức tế phát 

triển của doanh nghiệp, đưa ra 

một giải pháp, một hướng đi 

mới cho việc quản lý doanh 

nghiệp hiệu quả. 

2  Ứng dụng 

augmented reality 

trong giáo dục 

 

Phan Hoàng 

Phương Dung 

Võ Thị Kim 

Anh 

Mục tiêu bài luận: Với sự độc 

đáo trong công nghệ thực tế 

tăng cường (AR) để tạo nên 

những bài giảng mang tính 

tượng trưng, dễ quan sát và 

sinh động hơn. Giúp cho sự 

phát triển của giáo dục, từ đó 

ứng dụng lan rộng ra các lĩnh 
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vực khác như y tế, quân đội, 

thể thao… 

Đưa nội dung học lý thuyết vào 

thực hành, cho phép sinh viên 

trải nghiệm kiến thức thông 

qua tương tác một cách sinh 

động. Khi AR phát triển, học 

sinh có thể nhận diện kiến thức 

một cách trực quan hơn, thay 

vì những người nhận thụ động 

còn lại, học sinh có thể trở 

thành người học tích cực, có 

thể tương tác với môi trường 

học tập của họ. Điều này tạo 

nên một nền tảng tự học sinh 

động. 

Nội dung: 

-Tổng quan: Giải thích được 

các ý chính như: lý do chọn đề 

tài, mục tiêu, phương pháp 

nghiên cứu, đóng góp và các 

công nghệ sử dụng 

-Tìm hiểu về AR: khía niệm, 

tình hình phát triển trong nước 

và trên thế giới, ưu nhược 

điểm, thông tin về ứng dụng 

AR trong giáo dục 

-Tìm hiểu về công nghệ Unity 

sử dụng để xây dựng AR: Khái 

niệm, cách thức cài đặt và khởi 

tạo chương trình 

-Kết quả đạt được và vấn đề 

hạn chế 

-Tổng kết tài liệu tham khảo 

3  Lộ trình doanh 

nghiệp tiếp cận ERP 

với giải pháp 

Incomsoft 

Nguyễn Đăng 

Hoàng 

Võ Thị Kim 

Anh 

Đề tài bao gồm hai phần, phần 

một nói về tầm quan trọng,ý 

nghĩa của đề tài nghiên cứu và 

mục đích của đề tài.Phần hai là 

nội dung của đề tài bao gồm 9 

mục lớn, 

 1/ Mục 1 giới thiệu về tổng 

quát về ERP và việc ứng dụng 

ERP vào doanh nghiệp hiện 

tại,  

2/ Mục 2 những vấn đề khó 

khăn gặp phải tại các doanh 

nghiệp trên thị trường hiện nay 
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theo nhiều phân cấp-loại khách 

hàng,  

3/ Mục 3 những khó khăn khi 

ứng dụng ERP vào doanh 

nghiệp vừa và nhỏ theo các 

tiêu chí như chi phí, nguồn lực, 

thời gian …, 

 4/ Mục 4 tổng quan về các yêu 

cầu thực tế, khó khăn đang gặp 

phải về mỗi nhóm ngành trên 

thị trường hiện nay và một số 

giải pháp ERP hỗ trợ các vấn 

đề đó, 

 5/ Mục 5 giới thiệu về giải 

pháp IncomSoft và ứng dụng 

của giải pháp hỗ trợ các doanh 

nghiệp, bao gồm những phần 

sau giới thiệu công ty 

incomSoft, các chức năng cơ 

bản phần mềm, ưu và nhược 

điểm của giải pháp,lợi ích khi 

triển khai giải pháp IncomSoft, 

 6/ Mục 6 khả năng ứng dụng 

giải pháp IncomSoft vào 

doanh nghiệp hiện nay và tỷ lệ 

thành công của giải pháp,  

7/ Mục 7 quản trị và vận hành 

giải pháp IncomSoft trong 

doanh nghiệp mục này giúp 

xem được thời gian trung bình 

để vận hành và đưa vào sử 

dụng theo từng loại khách 

hàng trên thị trường, 

 8/ Mục 8 một số ví dụ về các 

dự án thành công và thời gian 

thành công của dự án, trước và 

sau khi áp dụng giải pháp 

IncomSoft,  

9/ Mục 9 bao gồm các tài liệu 

tham khảo. 

 Như vậy thông qua 9 mục sẽ 

giúp nắm rõ theo từng phân 

khúc thị trường, từng ngành, 

các doanh nghiệp hiện nay từ 

chưa áp dụng công nghệ đến áp 

dụng giải pháp ERP để giải 

quyết các yêu cầu , khó khăn 

gặp phải tìm kiếm được giải 
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pháp ERP phù hợp nhằm nâng 

cao hiệu quả doanh nghiệp, 

kiểm soát được thời gian thực 

hiện và đưa vào sử dụng một 

giải pháp ERP từ một doanh 

nghiệp chưa sử dụng công 

nghệ hay một doanh nghiệp 

đang sử dụng công cụ hỗ trợ 

đơn giản.  

4  Giải pháp thực tiễn 

về phân hệ mua hàng 

cho doanh nghiệp có 

dữ liệu đầu vào lớn 

(Oracle ERP) 

Ngô Thị Thanh 

Huệ 

Võ Thị Kim 

Anh 

Mục tiêu bài luận: 

Show ra những giải pháp đã 

được áp dụng vào hệ thống 

thao tác người dùng Oracle Erp 

Thể hiện được tính Logic, 

đường đi các bước của qui 

trình mua hàng 

Thể hiện được góc nhìn thực tế 

khi triễn khai ERP. 

Nội dung: 

- Giải thích được các khái 

niệm, mục tiêu đề tài 

- Tổng quan về ERP: khái 

niệm, lịch sử hình thành, thị 

trường ERP tại Việt Nam, đặc 

trưng, lợi ích, các giải pháp mà 

ERP mang lại cho các doanh 

nghiệp Việt. 

- Tổng quan về nền tảng Oracle 

Erp: lịch sử hình thành, khái 

niệm, cấu trúc hạ tầng, công 

nghệ tích hợp,.. 

- Qui trình quản lí mua hàng: 

khái niệm, khái niệm các đối 

tượng liên quan, qui trình tổng 

quan, giải thích qui trình, 

nghiệp vụ qui trình thực tế, các 

bước trong qui trình mua hàng 

tích hợp giải pháp. 

- Liên hệ thực tế doanh nghiệp 

triễn khai thành công hệ thống 

Oracle Erp vào quản trị doanh 

nghiệp: qui trình nghiệp vụ bên 

ngoài thực tế doanh nghiệp 

Công ty Vinamilk Việt Nam 

- Giải pháp công nghệ về xử lí 

dữ liệu của Oracle 
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- Tổng kết bài luận và các tài 

liệu tham khảo. 

5  Phát triển website hỗ 

trợ tìm kiếm nhà trọ 

Vũ Võ Hồng Ngọc Dương Hữu 

Thành 

- Nghiên cứu các công nghệ 

mới: PHP, VueJS, Bootstrap 

Vue, Twillio API. 

- Phân tích, thiết kế và phát 

triển ứng dụng hỗ trợ tìm kiếm 

nhanh chóng và hiệu quả nhà 

trọ cho người thuê trọ bằng kỹ 

thuật full text search, áp dụng 

một số gợi ý nhà trọ phù hợp 

với người dùng và giúp người 

cho thuê quản lý phòng trọ, dễ 

dàng tiếp cận đến người thuê, 

đồng thời hỗ trợ người thuê và 

người cho thê tương tác hiệu 

quả hơn. 

Trình độ đào tạo: Đại học, Ngành Khoa học máy tính 

1  Phát triển hệ thống 

bãi giữ xe ô tô tự 

động dựa trên kỹ 

thuật thị giác máy 

tính 

Nguyễn Trung 

Hậu 

Lê Xuân 

Trường 

Đề tài phát triển hệ thống bãi 

giữ xe ô tô tự động dựa trên kỹ 

thuật thị giác máy tính, bằng 

các công cụ, phương pháp sau: 

- Sử dụng MFC làm môi 

trường hiện thực hóa thuật 

toán. 

- Sử dụng thư viện mã nguồn 

mở OpenCV 

- Sử dụng thuật toán nhận dạng 

ký tự SVM (trong đó dùng 

HOG để rút trích đặc trưng 

ảnh) 

- Phương pháp phân tích giá trị 

điểm ảnh. 

- Phương pháp đánh dấu các 

thành phẩn liên kết. 

Kết quả đạt được: Xây dựng 

được gói phần mềm nhận dạng 

biển số xe, Xây dựng được gói 

phần mềm nhận dạng chỗ 

trống trong bãi xe. 

2  Nhận dạng mặt 

người bằng phương 

pháp kết hợp đặc 

trưng cục bộ và rút 

gọn dữ liệu 

Tạ Minh Nhựt 

Hưng 

Trương Hoàng 

Vinh 

- Bài toán nhận dạng ảnh mặt 

người dựa trên sự kết hợp của 

phương pháp kết hợp đặc trưng 

LBP, HOG và GIST 
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- Đề xuất sử dụng CCA để rút 

gọn dữ liệu và tăng độ chính 

xác của việc nhận dạng 

- Kết quả đã công bố và trình 

bày tại hội nghị quốc tế ICT-

2019 

3  Kết hợp rút trích đặc 

trưng cục bộ và học 

sâu để giải quyết bài 

toán phân loại vật 

liệu dựa trên hình 

ảnh 

Phan Văn Hoài 

Đức 

Trương Hoàng 

Vinh 

- Bài toán nhận dạng ảnh 

texture dựa trên phương pháp 

deep learning 

- Đề xuất mô hình NCDI để 

chuyển đổi ảnh input nhằm 

thay thế các phương pháp 

truyền thống như trên hệ màu 

RGB 

- Kết quả đã công bố và trình 

bày tại hội nghị quốc tế 

MAPR-2019 

4  Nhận dạng nhãn hiệu 

bằng phương pháp 

thị giác máy tính 

Trần Ngọc Luân 1/ Lê Viết Tuấn 

2/ Trương 

Hoàng Vinh 

- Áp dụng các đặc trưng địa 

phương để biểu diễn ảnh và 

ứng dụng vào việc nhận diện 

nhãn hàng 

- So sánh hiệu quả của LBP, 

HOG và SIFT trên nhiều hệ 

màu khác nhau 

- Kết quả thực nghiệm cho thấy 

hiệu quả của phương pháp đề 

xuất trên bộ dataset logo xe hơi 

(bộ này do chính sinh viên thu 

thập dữ liệu và xây dựng) 

5  Nghiên cứu Laravel 

framework phát triển 

hệ thống bán hàng 

trực tuyến 

Mai Lâm Tấn Đạt Dương Hữu 

Thành 

- Nghiên cứu Laravel 

framework để phát triển các 

ứng dụng web với PHP. 

- Phân tích, thiết kế, cài đặt và 

triển khai ứng dụng bán hành 

trực tuyến trên công nghệ đã 

tìm hiểu. 

6  Hệ thống mua sắm 

thông minh 

1/ Nguyễn Hữu 

Khánh Hoàng 

2/ Phan Thị Việt 

Nhân 

Dương Hữu 

Thành 

- Nghiên cứu các tiếp cận 

khuyến nghị sản phẩm trên các 

trang thương mại điện tử với 2 

phương pháp chính: content -

based và collaborative 

filtering. 

- Nghiên cứu các kỹ thuật trích 

xuất sản phẩm khuyến mãi từ 

nhiều trang web thương mại 
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điển tự tổng hợp hỗ trợ mua 

sắm, giúp người dùng chọn sản 

phẩm khuyến mải tối ưu có 

thế. 

- Nghiên cứu các công nghệ 

ASP.NET MVC, DevExpress, 

v.v tích hợp các cơ sở lý thuyết 

phát triển thành hệ thống hỗ trợ 

mua sắm có tính thực tiễn cao. 

7  Laravel framework 

phát triển website 

đặt tour du lịch trực 

tuyến 

Lý Thiên Hưng Dương Hữu 

Thành 

- Nghiên cứu Laravel 

framework để phát triển các 

ứng dụng web với PHP. 

- Phân tích, thiết kế, cài đặt và 

triển khai ứng dụng hỗ trợ 

quản lý tour du lịch trực tuyến. 

8  Dự báo hành vi 

người dùng 

Nguyễn Thị Bích 

Tuyền 

Dương Hữu 

Thành 

- Xây dựng dataset có gán nhãn 

cảm xúc các bình luận trích 

xuất từ các trang thương mại 

điện tử. 

- Nghiên cứu các thuật toán 

phân lớp văn bản phổ biến 

(SVM, Logistic regression, 

random forest, OVO, OVR) áp 

dụng cho bài toán phân loại 

cảm xúc. 

- Nghiên cứu cấu trúc ngữ 

pháp tiếng Việt xác định các 

cụm từ tăng ngữ nghĩa cho các 

vector đặc trưng. 

- Thực hiện nhiều thực nghiệm 

để chọn giải pháp phù hợp cho 

ứng dụng phân loại cảm xúc 

trong môi trường thực tế. 

- Sử dụng công nghệ 

Python/Flash phát triển 

website thương mại điện tử. 

9  Website Quản lý 

Trường học THPT 

SunShine 

Nguyễn Thị ánh 

Hồng 

Hồ Quang Khải Website Quản lý trường trung 

học phổ thông Sun Shine là hệ 

thống quản lý thông tin của 

giáo viên, học sinh, lớp học, 

quản lý điểm, thống kê phân 

loại kết quả học tập của học 

sinh,… 

Mục tiêu của đề tài là làm giảm 

nhẹ công việc trực tiếp của 

nhân viên văn phòng cũng như 
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người có nhu cầu tìm kiếm, 

kiểm tra về một học sinh nào 

đó và quan trọng hơn là giúp 

cho nhà trường có thể nắm 

vững được chất lượng của từng 

khối, để có phương án điều 

chỉnh thích hợp. 

Ngoài ra còn giúp cho phụ 

huynh có thể cập nhật nhanh 

chóng, kip thời tình hình học 

tập của con em hay những sự 

kiện, tin tức, thông báo từ phía 

nhà trường. 

10  Website Quản lý 

Trung tâm gia sư 

Nguyễn Dương 

Phương Quyên 

Hồ Quang Khải Website Quản lý trường trung 

học phổ thông Sun Shine là hệ 

thống quản lý thông tin của gia 

sư, phụ huynh (cần gia sư) và 

các thông tin có liên quan đến 

nhu cầu của gia sư và phụ 

huynh.  

Các chức năng chính của 

website là: 

Giúp gia sư thuận tiện hơn 

trong việc đăng ký làm gia sư. 

Giúp phụ huynh thuận tiện hơn 

trong việc đăng ký tìm gia sư. 

Cập nhật liên tục bài đăng tìm 

gia sư hoặc các thông tin gia sư 

mới nhất để người dùng dễ 

theo dõi, nắm bắt. 

Phụ huynh có thể dễ dàng tìm 

gia sư mà không cần đi tìm và 

an tâm hơn về chất lượng gia 

sư. 

Gia sư có thể dễ dàng tìm lớp 

dạy phụ hợp với khả năng và 

trong phạm vi của mình. 

Tạo một tài khoản trên website 

trung tâm gia sư sẽ giúp cho 

gia sư có thể cập nhật liên tục 

các thông tin cần thiết, quản lí 

các lớp của mình một cách dễ 

dàng 

11  Hệ thống hỗ trợ cảnh 

báo an toàn giao 

thông 

Lê Hữu Phước Nguyễn Thị 

Mai Trang 

Website cảnh báo giao thông 

có ứng dụng Google map API, 

webservice với các chức năng: 

- Hiển thị thông tin các tuyến 
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đường kẹt xe gần vị trí người 

dùng, có hỗ trợ tìm kiếm 

- Cho phép người dùng báo kẹt 

xe, đường hư hỏng,.. 

- Lấy tin tự động từ các website 

giao thông 

- Lấy camera tự động từ 

website giao thông 

12  Nghiên cứu kỹ thuật 

Deep Learning dựa 

trên Ontology trong 

Dữ liệu Y Tế tại Việt 

Nam 

Lê Ng~ Thụy 

Quỳnh Như 

Nguyễn Thị 

Phương Trang 

Đề tài nghiên cứu mô hình 

deep learning với việc cải tiến 

thuật toán Restricted 

Boltzmann Machine (RBM) 

dựa trên mô hình ontology, xây 

dựng hệ thống chuẩn đoán 

bệnh (phân lớp) dựa vào danh 

sách triệu chứng bệnh của 

bệnh nhân. 

- Tìm hiểu về FCA. 

- Cải tiến FCA để xây dựng 

cấu ontology của dữ liệu bệnh 

tiếng Việt. 

- Tìm hiểu về Deep Learning 

thông qua Restricted 

Boltzmann Machines. 

- Tìm hiểu thuật toán 

Contrastive Divergence để 

huấn luyện Restricted 

Boltzmann Machines 

- Tìm hiểu kỹ thuật Receiver 

Operating Characteristic curve 

để đánh giá mô hình. 

- Xây dựng mô hình chuẩn 

đoán bệnh (Mô hình RBM dựa 

trên cấu trúc Ontology) cho 

bệnh nhân thuộc nhóm bệnh 

Tiêu hoá (66 bệnh theo phân 

loại bệnh quốc tế ICD10), với 

dữ liệu bệnh từ hồ sơ khám 

bệnh tại bệnh viện Bình Dương 

(7000 hồ sơ khám bệnh) 

13  Tìm hiểu về web ngữ 

nghĩa và xây dựng 

website tra cứu bệnh 

thông minh 

1/ Nguyễn Trần 

Tấn Phát 

2/ Nguyễn Mộng 

Hoàng Quân 

Nguyễn Thị 

Phương Trang 

Đề tài nghiên cứu về phương 

pháp rút trích dữ liệu trên web 

ngữ nghĩa dựa trên Ontology. 

- Nghiên cứu về Ontology 
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Ontology bệnh tiếng Anh 

(Disease Ontology). 

- Xây dựng Extraction data 

tool mô hình hóa cấu trúc dữ 

liệu của “Disease Ontology” 

thành những collection, và 

trích xuất dữ liệu đưa vào cơ sở 

dữ liệu bệnh (Disease schema) 

lưu trữ bằng MongoDB.  

- Xây dựng dữ liệu bệnh gồm 

6500 khái niệm bệnh và hơn 

2800 triệu chứng bệnh tuy 

nhiên trong ứng dụng chỉ giới 

hạn hơn 300 khái niệm bệnh 

thường gặp. 

- Xây dựng phương pháp dịch 

tự động dữ liệu bệnh tiếng Anh 

sang tiếng Việt thông qua 

module “translate” của 

NodeJS 

- Xây dựng Machine learning 

tool để khai thác các luật quan 

hệ của những triệu chứng bệnh 

trong cơ sở dự liệu để dùng cho 

quá trình tra cứu bệnh. 

- Xây dựng website tra cứu hỗ 

trợ chuẩn đoán bệnh tiếng Việt 

(đã đưa vào vận hành trên 

domain thực tế) sử dụng công 

nghệ web ReactJS 

Trình độ đào tạo: Đại học, Ngành Kế toán 

1  Kế toán nghiệp vụ 

huy động vốn tại ngân 

hàng TMCP Bản Việt 

CN Nam Sài Gòn 

Trịnh Quỳnh 

Như 

ThS. Phạm 

Thị Phương 

Thảo 

Với lý thuyết kết hợp tình hình 

thực tế tại Ngân hàng TMCP 

Bản Việt Chi Nhành Nam Sài 

Gòn, báo cáo này sẽ tìm hiểu về 

nghiệp vụ huy động vốn tại ngân 

hàng. Bằng những phương pháp 

nào có thể khai thác các nguồn 

vốn nhàn rỗi từ dân cư, các tổ 

chức, doanh nghiệp để thực hiện 

tốt chức năng luân chuyển vốn 

của ngân hàng. Đồng thời, báo 

cáo sẽ đưa ra các kiến nghị, biện 

pháp để huy động ngày càng 

được tăng lên và có thể đáp ứng 

đầy đủ các nhu cầu đầu tư, cho 

vay… của Ngân hàng Thương 
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mại cổ phần Bản Việt Chi nhánh 

Nam Sài Gòn. 

2  Kế toán thanh toán 

không dùng tiền mặt 

tại ngân hàng TMCP 

Bản Việt –CN Nam 

Sài Gòn 

Trần Thị Thuận 

An 

ThS. Phạm 

Thị Phương 

Thảo 

Đễ hiểu rõ hơn về nghiệp vụ 

cũng như kế toán nghiệp vụ 

thanh toán không dùng tiền mặt 

được thực hiện như thế nào và có 

ý nghĩa ra sao đối với ngân hàng 

và các tổ chức kinh tế, cần thực 

hiện các mục tiêu sau: 

Sự khác biệt của từng hình thức 

thanh toán không dùng tiền mặt 

đang được sử dụng ở Việt nam 

hiện nay. Đồng thời, đề tài cũng 

nhàm làm rõ thêm chức năng 

trung gian thanh toán của ngân 

hàng. 

Tìm hiểu từng hình thức thanh 

toán không dùng tiền mặt và mô 

tả cách thức hạch toán của 

nghiệp vụ này được ngân hàng 

TMCP Bản Việt- CN Nam Sài 

Gòn áp dụng. Qua đó đánh giá 

công tác kế toán nghiệp vụ này 

tại NHTM CP Bản Việt – CN 

Nam Sài Gòn 

3  Kế toán nghiệp vụ tín 

dụng (cho vay khách 

hàng cá nhân) tại 

ngân hàng TMCP 

Kiên Long – PGD 

Cần Giuộc 

Hồ Thị Mỹ Trinh ThS. Phạm 

Thị Phương 

Thảo 

Hệ thống các vấn đề mang tính 

lý luận về kế toán nghiệp vụ tín 

dụng tại ngân hàng thương mại. 

Tìm hiểu thực trạng của công tác 

kế toán các nghiệp vụ tín dụng 

tại Ngân hàng TMCP Kiên Long 

– PGD Cần Giuộc. 

Đánh giá tình hình hoạt động tín 

dụng tại PGD và đề xuất một số 

biện pháp cụ thể để góp phần 

hoạn thiện công tác kế toán 

nghiệp vụ tín dụng, nâng cao 

hiệu uqr hoạt động tín dụng tại 

phòng giao dịch. 

4  Phân tích báo cáo tài 

chính công ty cỗ phần 

Vĩnh Hoàn- Niêm yết 

trên cơ sở GD chứng 

khoán TP.HCM 

Phạm Vũ Văn 

 

ThS. Ngô 

Hoàng Điệp 

Phân tích báo cáo tài chính là 

nắm bắt các số liệu tài chính của 

doanh nghiệp để có thể nhìn 

nhận thực trạng cũng như đánh 

giá đúng sức mạnh tài chính, khả 

năng sinh lời và triễn vọng, rủi 

ro trong tương lai. Qua đó có thể 
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đưa ra các giải pháp, kiến nghị 

nhằm nâng cao tình hình tài 

chính và phát triển bền vững 

trong tương lai. 

5  Hoàn thiện công tác 

doanh thu, chi phí và 

xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty 

TNHH TM TM Việt 

Nam 

Bùi Phúc Hòa ThS Nguyễn 

Thị Ngọc 

Điệp 

Đánh giá thực trạng công tác kế 

toán doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh tại 

Công ty TNHH TM TM Việt 

Nam. 

Hoàn thiện công tác kế toán 

doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh tại Công ty 

TNHH TM TM Việt Nam nhằm 

giúp doanh nghiệp đưa ra những 

quyết định quản lý, kinh doanh 

kịp thời, tối ưu và hiệu quả. 

6  Kế toán doanh thu, 

chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh tại 

công ty TNHH 

TMSX Dịch vụ Hòa 

Khanh 

Nguyễn Vũ Gia 

Hân 

ThS. Hoàng 

Huy Cường 

Trong điều kiện kinh tế hiện 

nay, kế toán được doanh nghiệp 

sử dụng như một công cụ khoa 

học để tiếp cận một cách khách 

quan các dữ liệu tài chính, từ đó 

giúp ban lãnh đạo đưa ra các kế 

hoạch sản xuất kinh doanh phù 

hợp. Trong đó, Kế toán doanh 

thu, chi phí và xác định kinh 

doanh là một nhân tố quan trọng, 

quyết định sự tồn tại và phát 

triển của doanh nghiệp.  

7  Kế toán nguyên vật 

liệu tại công ty cổ 

phần TM Dịch vụ Trà 

Cà Phê Việt Nam 

Phạm Thiên 

Ngân 

ThS. Hoàng 

Huy Cường 

Giới thiệu công tay và tìm hiểu 

thực tế công tác kế toán nguyên 

vật liệu tại công ty . 

Nghiên cứu và mô tả công tác kế 

toán nguyên vật liệu và đưa ra 

một số giải pháp hoàn thiện kế 

toán nguyên vật liệu. 

8  Kế toán doanh thu, 

thu nhập, chi phí và 

xác định kết quả kinh 

doanh- Phân tích các 

tỷ số tài chính tại công 

ty cỗ phần đầu tư phát 

triển Kính Thuận 

Thành 

Đặng  

Quốc Huy 

ThS. Trần 

Tuyết Thanh 

Đề tài giúp sinh viên tìm hiểu 

tình hình thực tế công tác kế toán 

tại một đơn vị. Có những sự 

khác biệt nhất định giữa lý 

thuyết và thực tiễn, một quy 

trình thực hiện việc ghi chép, lập 

chứng từ hay một quy trình 

thanh toán….. 

9  Kế toán tính giá thành 

sản phẩm và phân tích 

biến động các khoản 

Nguyễn Thị Bích 

Nhàn 

ThS. Trần 

Tuyết Thanh 

Đề tài hiểu rõ hơn cách tính giá 

thành sản phẩm và phân tích 

được các biến động trong các 
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mục chi tiết sản xuất 

tại công ty TNHH 

Xuất nhập khẩu BOBI 

CRAFT 

khoản mục chi phí tại doanh 

nghiệp. 

Đề ra các giải pháp tối ưu giúp 

doanh nghiệp tồn tại và phát 

triển  trong thị trường cạnh 

tranh, bên cạnh việc nâng cao 

chất lượng sản phẩm, cãi tiến 

mẫu mã phù hợp với thị hiếu 

người tiêu dùng, thị việc hạ giá 

thành sản phẩm sẽ tạo ưu thế cho 

doanh nghiệp trong cạnh tranh, 

tiêu thụ nhanh sản phẩm, thu hồi 

vốn nhanh và thu lợi nhuận lớn. 

10  Doanh thu, chi phí và 

xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty cỗ 

phần thực phẩm 

SunDo 

Võ Văn Dũng ThS. Trần 

Tuyết Thanh 

Nghiên cứu thực trạng công tác 

kế toán doanh thu và xác định 

kết quả kinh doanh 

Đưa ra giải pháp nhằm hoàn 

thiện công tác kế toán doanh thu 

chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại đơn vị. 

11  Quy trình đánh giá rủi 

ro Kiểm toán tại Công 

ty TNHH Kiểm toán 

và tư vấn A & C 

Phan Thị Thanh 

Phụng 

ThS. Phạm 

Minh Vương 

Đề tài tập trung tìm hiểu về quy 

trình đánh giá rủi ro và áp dụng 

nó vào thực tiễn tại công ty kiểm 

toán và tư vấn A & C. 

Đề xuất giải pháp làm cho quy 

trình đánh giá rủi ro kiểm toán 

của công ty thêm hoàn thiện. 

12  Áp dụng thủ tục phân 

tích trong giai đoạn 

thực hiện Kiểm toán 

tại Công ty TNHH 

Crowe Viet Nam 

Trương Thị Mỹ 

Tâm 

ThS Lê Thị 

Thanh Xuân 

Hiểu được tổ chức hoạt động, 

Quy trình kiểm toán BCTC của 

Công Ty 

Mô tả quy trình áp dụng thủ tục 

phân tích cơ bản của công ty, 

trình bày các thủ tục phân tích 

được sử dụng trong từng phần 

hành cụ thể. 

Đưa ra giải pháp kiến nghị phù 

hợp với việc áp dụng thủ tục 

phân tích trong thực tế với lý 

thuyết. 

13  Kiểm toán tài sản cố 

định và chi phí khấu 

hao trong kiểm toán 

báo cáo tài chính tại 

công ty TNHH 

KPMG 

Hồ Phương  

Tường Vi 

ThS Lê Thị 

Thanh Xuân 

Tìm hiểu thực thế công ty kiểm 

toán KPMG thực hiện quy trình 

kiểm toán tài sản cố định và Chi 

phí khấu hao tại thời điểm kết 

thúc niên độ và cách thức vận 
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dụng các quy định liên quan đến 

chuẩn mực kiểm toán. 

Nhận xét đánh giá và đề xuất các 

biện pháp nhằm nâng cao hiệu 

quả. 

14  Quy trình kiểm toán 

hàng tồn kho trong 

kiểm toán báo cáo tài 

chính do công ty 

TNHH Kiểm toán 

CROWE Việt Nam 

thực hiện 

Trần Thị Thanh 

Hân 

ThS Lê Thị 

Thanh Xuân 

Tìm hiểu quy trình kiểm toán 

hàng tồn kho tại CVN 

Vận dụng kiến thức đã học về 

hàng tồn kho áp dụng vào thức 

tiễn tai CVN. 

Nhận xét, đánh giá về ưu điểm 

và nhược điểm quy trình kiểm 

toán hàng tồn kho áp dụng tài 

CVN 

15  Quy trình kiểm toán 

khoản mục doanh thu 

và nợ phải thu khách 

hàng trong kiểm toán 

báo cáo tài chính tại 

Công ty TNHH Kiểm 

toán DFK Việt Nam 

Nguyễn Thị Hòa ThS. Lê Thị 

Thanh Xuân 

Hệ thống lại cơ sở lý thuyết về 

kiểm toán doanh thu và nợ phải 

thu khách hàng cũng như các thủ 

tục kiểm toán đã học. 

Mô tả quy trình áp dụng các thủ 

tục kiểm toán hai khoản mục 

doanh thu và nợ phải thu tại 

công ty TNHH Kiểm toán DFK 

Việt Nam đối với khách hàng là 

Công ty ABC 

Nhận xét đưa ra kiến nghị của 

bản thân về quy trình kiểm toán 

khoản mục doanh thu và nợ phải 

thu trong quá trình tìm hiểu thực 

tế tại công ty thực tập. 

16  Quy trình kiểm toán 

hàng tồn kho trong 

kiểm toán báo cáo tài 

chính tại công ty 

TNHH Kiểm toán và 

tư vấn A&C 

Vũ Nghĩa Hiệp ThS. Đinh 

Thị Thu Hiền 

Hệ thống hóa cơ sở lý luận về 

quy trình kiểm toán Hàng tồn 

kho trong kiểm toán báo cáo tài 

chính.  

Tìm hiểu và đánh giá thực trạng 

quy trình kiểm toán hàng tồn 

kho trong kiểm toán báo cáo tài 

chính tại Công ty TNHH Kiểm 

toán và tư vấn A&C. 

17  Kiểm toán báo cáo tài 

chính về khoản mục 

hàng tồn kho tại công 

ty TNHH Kiểm toán 

và tư vấn Chuẩn Việt 

Nguyễn Thị 

Trang Kiều 

ThS. Đinh 

Thị Thu Hiền 

Tìm hiểu quy trình kiểm toán 

báo cáo tài chính về khoản mục 

hàng tồn kho tại công ty TNHH 

Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt. 

Đưa ra những nhận xét nhằm 

góp phần nhỏ vào việc hoàn 

thiện quy trình kiểm toán Báo 
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cáo tài chính về hàng tồn kho tại 

công ty. 

18  Quy trình kiểm toán 

hàng tồn kho trong 

kiểm toán báo cáo tài 

chính tại công ty 

TNHH Kiểm toán và 

dịch vụ tin học 

TP.HCM 

Nguyễn Thị Kim 

Oanh 

ThS. Đinh 

Thị Thu Hiền 

Dựa vào chuẩn mực kiểm toán 

để xác định các yêu cầu đối với 

quy trình kiểm toán hàng tồn 

kho. 

Mô tả quy trình kiểm toán hàng 

tồn kho áp dụng cho một khách 

hàng cụ thể tại công ty TNHH 

Kiểm toán và dịch vụ tin học 

TP.HCM. 

Nhận xét , đánh giá về ưu nhược 

điểm của quy trình kiểm toán 

hàng tồn kho được áp dụng tại 

công ty so với yêu cầu trong 

chuẩn mực kiểm toán VN và 

trong thực tế 

19  Quy trình kiểm toán 

hàng tồn kho tại 

công ty TNHH 

Kiểm toán và Dịch 

vụ tin học TP.HCM 

Đàm Thị Hồng 

Vân 

ThS. Đinh 

Thị Thu 

Hiền 

Đề tài tập trung tìm hiểu quy 

trình kiểm toán khoản mục 

hàng tồn kho trong báo cáo tài 

chính. Từ đó tiến hành tìm 

hiểu quy trình kiểm toán hàng 

tồn kho của AISC và thực 

trạng áp dụng tại công ty 

khách hàng X. Sau đó đưa ra 

nhận xét về quy trình kiểm 

toán khoản mục hàng tồn kho 

tại AISC. 

20  Quy trình kiểm toán 

khoản mục doanh 

thu bán hàng và 

cung cấp dịch vụ và 

nợ phải thu khách 

hàng tại công ty 

TNHH dịch vụ và tư 

vấn tài chính kế toán 

và kiểm toán phía 

nam 

Văn Ngọc Trúc 

Linh 

ThS. Trần 

Thị Vinh 

Đề tài giúp nắm vững những 

lý thuyết về quy trình kiểm 

toán khoản mục doanh thu bán 

hàng và cung cấp dịch vụ và 

nợ phải thu khách hàng. 

Tìm hiểu và đánh giá quy trình 

kiểm toán khoản mục doanh 

thu bán hàng và cung cấp dịch 

vụ và nợ phải thu khách hàng 

tại công ty AASCs và áp dụng 

khi kiểm toán thực tế. 

Đưa ra nhận xét và kiến nghị 

nhằm góp phần hoàn thiện quy 

trình kiểm toán khoản mục 

doanh thu bán hàng và cung 

cấp dịch vụ và nợ phải thu 

khách hàng. 
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21  Kỹ Thuật thu thập 

bằng chứng kiểm 

toán cáo cáo tài 

chính tại công ty 

TNHH Kiểm toán 

Nhân Tâm Việt 

Võ Thị Quyền  

ThS. Đinh 

Thị Thu 

Hiền 

Hiểu về bản chất của bằng 

chứng kiểm toán và các kỹ 

thuật thu thập bằng chứng 

kiểm toán trong kiểm toán báo 

cáo tài chính. 

Vận dụng thu thập bằng chứng 

kiểm toán tại công ty TNHH 

Kiểm toán Nhân Tâm Việt tại 

khách hàng của Công ty 

Nhận xét và đề xuất giải pháp 

khắc phục các hạn chế góp 

phần hoàn thiện các kỹ thuật 

thu thập bằng chứng kiêm toán 

tại công ty kiểm toán Nhân 

Tâm Việt. 

Trình độ đào tạo: Đại học, Ngành Tài chính – Ngân hàng 

1  Phân tích họat động 

cho vay doanh 

nghịêp vừa và nhỏ 

tại NHTMCP Sài 

Gòn Thương Tín 

Tăng Thị Thu 

Nga 

Trần Thế 

Sao 

Thông qua quan sát và tìm 

hiểu về tình hình hoạt động 

thực tế của Ngân hàng trong 

thời gian thực tập.  

Thu thập số liệu và tài liệu 

thông qua các báo cáo như: 

bảng cân đối kế toán, bảng báo 

cáo kết quả hoạt động kinh 

doanh, bảng thuyết minh báo 

cáo tài chính của 3 năm từ 

2016 đến 2018 trong báo cáo 

tài chính của Ngân hàng.  

Tham khảo thêm các tài liệu từ 

sách, báo, Internet.  

Đối với các dữ liệu thu thập 

được, sử dụng các phương 

pháp xử lý như: phân tích, so 

sánh, tổng hợp các kết quả đạt 

được qua các năm để thấy để 

thấy được xu hướng phát triển 

của Ngân hàng.  

Phương pháp phân tích các chỉ 

số  

2  Một số giải pháp 

nhằm nâng cao hiệu 

quả huy đông vốn và 

sử dụng vốn tại ngân 

hàng Sài Gòn 

Thương Tín - chi 

nhánh Tân Bình - 

Trần Tú Trinh Phan Thị 

Minh Huệ 

Hệ thống hóa cơ sở lý luận về 

hoạt động huy động vốn và sử 

dụng vốn. 

- Tìm hiểu một số đặc điểm 

tổng quan về Ngân hàng 

Sacombank – Chi nhánh Tân 
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phòng giao dịch 

Etown 

Bình – PGD ETown, đánh giá 

chung về hiệu quả huy động 

vốn và sử dụng vốn của ngân 

hàng, phân tích, đưa ra những 

nguyên nhân tồn tại và những 

khó khăn vướng mắc cần 

giải quyết. 

- Trên cơ sở kết quả đánh giá 

thực trạng, nghiên cứu đề xuất 

một số giải pháp, kiến 

nghị nhằm nâng cao hiệu quả 

huy động vốn và sử dụng vốn 

của Ngân hàng Sacombank 

- Chi nhánh Tân Bình – PGD 

ETown trong thời gian tới 

3  Phân tích tình hình 

cho vay tiêu dùng cá 

nhân tại phòng giao 

dịch Tân Bình ngân 

hàng An Bình 

Vũ Thị Soạn Huỳnh Thái 

Bảo 

Nghiên cứu một cách tổng 

quát và có hệ thống về cho vay 

tiêu dùng tại ngân hàng TMCP 

An Bình, PGD Tân Bình.  

- Nghiên cứu, phân tích tình 

hình cho vay tiêu dùng cá nhân 

và một số giải pháp để thúc 

đẩy sự phát triển của Ngân 

hàng An Bình, PGD Tân Bình.  

- Từ đó nhận ra những điểm 

mạnh cũng như hạn chế trong 

hoạt động vay tiêu dùng tại 

Ngân hàng TMCP An Bình, 

PGD Tân Bình  

4  Phân tích hoạt động 

cho vay khách hàng 

cá nhân tại ngân 

hàng TMCP An 

Bình _ chi nhánh 

TPHCM 

Lê Thị Kim 

Cúc 

Trần Thế 

Sao 

Tìm hiểu tình hình chung của 

hoạt động cho vay khách hàng 

cá nhân và những thuận lợi, 

khó khăn tại Ngân hàng 

TMCP An Bình – Chi nhánh 

TP.HCM.  

- Phân tích, đánh giá thực 

trạng cho vay khách hàng cá 

nhân tại Ngân hàng TMCP An 

Bình – Chi nhánh TP.HCM để 

từ đó đưa ra các biện pháp 

hoàn thiện hoạt động cho vay 

tín dụng cá nhân, góp phần gia 

tăng lợi nhuận cho ngân hàng.  

5  Phân tích thực trạng 

cho vay tiêu dùng tại 

Trần Ngọc 

Thanh Hiếu 

Trần Hoàng 

Trúc Linh 

Đề tài được thực hiện tại Ngân 

hàng TMCP Sài Gòn Thương 
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ngân hàng TMCP 

Sài Gòn Thương 

Tín-Chi Nhánh Thủ 

Đức 

Tín – CN Thủ Đức. Đề tài chỉ 

lấy số liệu qua các năm: 2015 

– 2016 - 2017. Đề tài tập trung 

vào những vấn đề phản ánh rõ 

nhất về hoạt động cho vay tiêu 

dùng tại Chi nhánh Thủ Đức: 

Các sản phẩm cho vay tiêu 

dùng đang được áp dụng tại 

Ngân hàng TMCP Sài Gòn 

Thương Tín – CN Thủ Đức  

Quy trình và các chính sách 

cho vay tiêu dùng tại Ngân 

hàng TMCP Sài Gòn Thương 

Tín – CN Thủ Đức  

Tình hình cho vay tiêu dùng, 

tình hình thu nợ, dư nợ và nợ 

quá hạn từ năm 2015 đến năm 

2017 tại Ngân hàng TMCP Sài 

Gòn Thương Tín – CN Thủ 

Đức.  

Mục tiêu nghiên cứu.  

Đề tài tập trung nghiên cứu, 

đánh giá thực trạng cho vay 

tiêu dùng tại Chi nhánh Thủ 

Đức thông qua các dữ liệu thu 

được qua các năm từ 2015 đến 

năm 2017. Từ đó đề ra một số 

giải pháp, định hướng phát 

triển nhằm nâng cao hiệu quả 

trong hoạt động cho vay tại 

Chi Nhánh trong thời gian tới. 

6  Thực trạng phòng 

ngừa rủi ro trong 

thanh toán quốc tế 

bằng phương thức 

tín dụng chứng từ tại 

NHTMCP Sài Gòn 

Thương Tín 

Lý Thu Thảo Phan Thị 

Minh Huệ 

Nghiên cứu những lý luận cơ 

bản của hoạt động thanh toán 

quốc tế bằng phương thức tín 

dụng chứng từ và những rủi ro 

thường gặp trong phương thức 

thanh toán này.  

Phân tích thực trạng hoạt động 

TTQT nói chung và hoạt động 

TTQT bằng phương thức tín 

dụng chứng từ tại Sacombank 

giai đoạn 2015 – 2017 và 9 

tháng đầu năm 2018.  

Phân tích và đánh giá công tác 

phong ngừa rủi ro trong thanh 

toán quốc tế bằng phương thức 

tín dụng chứng từ. Từ đó đề 
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xuất một vài biện pháp nhằm 

hạn chế rủi ro và phát triển 

hoạt động thanh toán quốc tế 

bằng phương thức này tại 

Sacombank 

7  Phân tích hoạt động 

cho vay tiêu dùng tại 

ngân hàng 

Sacombank-PGD 

Huỳnh Văn Bánh 

Đặng Thị Trúc 

Linh 

Võ Minh 

Long 

Nghiên cứu một cách tổng 

quát và có hệ thống về cho vay 

tiêu dùng tại ngân hàng TMCP 

Sacombank-PGD Huỳnh Văn 

Bánh.  

Nghiên cứu, phân tích tình 

hình cho vay tiêu dùng cá nhân 

và một số giải pháp để thúc 

đẩy sự phát triển của Ngân 

hàng Sacombank-PGD Huỳnh 

Văn Bánh  

Từ đó nhận ra những điểm 

mạnh cũng như hạn chế trong 

hoạt động vay tiêu dùng tại 

Ngân hàng Sacombank-PGD 

Huỳnh Văn Bánh 

8  Phát triển dịch vụ 

ngân hàng điện tử tại 

Ngân Hàng Thương 

Mại Cổ Phần Sài 

Gòn Thương Tín 

Bạch Thị 

Thanh An 

Trần Thế 

Sao 

Chương 1 giới thiệu: Chương 

1 giới thiệu chung về bối cảnh 

ra đời của dịch vụ NHĐT, từ 

đó giải thích lý do tại sao chọn 

đề tài này cho bài báo cáo và 

định hướng rõ mục tiêu nghiên 

cứu, phạm vi nghiên cứu và 

phương pháp nghiên cứu của 

bài.  

Chương 2 cơ sở lý thuyết: 

Chương này đi vào tìm hiểu về 

khái niệm của dịch vụ NHĐT 

cùng với các sản phẩm chủ 

yếu. Đồng thời, bài báo cáo 

cũng phân tích về các ưu và 

nhược điểm của dịch vụ 

NHĐT đối với Ngân hàng, 

khách hàng và đối với cả nền 

kinh tế cũng như các nhân tố 

tác động đến sự phát triển của 

loại hình dịch vụ này.  

Chương 3 giới thiệu về 

NHTMCP Sài Gòn Thương 

Tín: Chương 3 giới thiệu khái 

quát về lịch sử hình thành 

cũng như quá trình phát triển 
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của ngân hàng Sacombank. Cơ 

cấu tổ chức và chức năng của 

từng bộ phận trong ngân hàng. 

Đánh giá khái quát tình hình 

kinh doanh cùng những thuận 

lợi cũng như khó khăn của 

ngân hàng, đưa ra phương 

hướng phát triển sau này.  

Chương 4 thực trạng phát 

triển dịch vụ E-banking tại 

ngân hàng TMCP Sài Gòn 

Thương Tín: Chương 4 đi vào 

giới thiệu các sản phẩm dịch 

vụ NHĐT bên cạnh đó phân 

tích thực trạng phát triển dịch 

vụ NHĐT tại Sacombank và 

đánh giá sự phát triển cuả 

NHĐT trong giai đoạn từ năm 

2016– 2018.  

Chương 5 giải pháp và kiến 

nghị: Chương này đi vào định 

hướng hoạt động phát triển 

DV NHĐT trong tương lai 

cũng như đưa ra một số giải 

pháp nhằm phát triển dịch vụ 

NHĐT và nêu lên kiến nghị 

đối với NHNN về các chính 

sách liên quan đến NHĐT. 

9  Ảnh hưởng của việc 

sáp nhập Ngân Hàng 

Phương Nam Vào 

Ngân Hàng Thương 

Mại Cố Phần Sài 

Gòn Thương Tín 

Thới Thị Mỹ 

Duyên 

Trần Thế 

Sao 

Hệ thống lại cơ sở lý luận về 

hoạt động mua bán và sáp 

nhập ngân hàng 

thƣơng mại tại Việt Nam, 

đồng thời phân tích sự ảnh 

hƣởng, những thay đổi trong 

hoạt động của ngân hàng 

Sacombank sau khi thực hiện 

sáp nhập ngân hàng Phƣơng 

Nam, từ đó có cái nhìn tổng 

quan hơn về thƣơng vụ sáp 

nhập này cũng nhƣ về hoạt 

động M&A trong ngành ngân 

hàng tại Việt Nam. 

Nhằm hoàn thành mục tiêu 

chung, đề tài sẽ tập trung giải 

quyết và làm sáng tỏ các mục 

tiêu cụ thể sau: 
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Tìm hiểu cơ sở lý luận về mua 

bán sáp nhập ngân hàng 

thƣơng mại tại 

Việt Nam. 

Tiến hành phân tích hoạt động 

của Sacombank để cho thấy sự 

ảnh hưởng của việc sáp nhập 

đến hoạt động của ngân hàng 

TMCP Sài GònThương Tín, 

những thuận lợi cũng như 

những khó khăn mà ngân hàng 

phải đối mặt. Từ đó nhận định 

tình hình kinh doanh của ngân 

hàng, 

đánh giá tổng quan và đề ra 

một số giải pháp cho ngân 

hàng. 

10  Phân tích tình hình tài 

chính công ty cổ phần 

tập đoàn Hoa Sen 

Võ Thị Lan Nguyễn Lê 

Ngọc Hoàn 

Vận dụng những kiến thức đã 

học vào thực tiễn, phân tích 

thực trạng tài chính và hiệu quả 

kinh doanh của công ty cổ 

phần tập đoàn Hoa Sen từ đó 

phân tích những bất cập còn 

tồn động và nguyên nhân ảnh 

hƣởng. Dựa vào đó để đề ra 

những phƣơng hƣớng giải 

quyết và kiến nghị nhằm cải 

thiện tình hình của công ty cổ 

phần tập đoàn Hoa Sen. 

Trong quá trình thực hiện đề 

tài, bài viết đã sử dụng cũng 

nhƣ kết hợp nhiều phương 

pháp sau:  

- Thu thập số liệu thứ cấp: Dữ 

liệu về cơ sở lý luận phân tích 

báo cáo tài chính doanh nghiệp 

lấy từ các giáo trình, bài giảng, 

sách báo uy tín.  

- Thu thập số liệu thống kê qua 

báo cáo tài chính đã đựợc công 

bố dựa trên các trang web 

www.cafeF.vn/hose Báo cáo 

kết quả hoạt động kinh doanh 

của công ty cổ phần tập đoàn 

Hoa Sen các năm 2015, 2016 

và 2017.  
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11  Phân tích và định giá 

cổ phiếu SAB - tổng 

công ty cổ phần bia- 

rượu- nước giải khát 

Sài Gòn 

Nguyễn Thị Kim 

Yến 

Võ Minh Long Hệ thống lại các vấn đề lý luận 

cơ bản về phân tích và định giá 

cổ phiếu, kinh nghiệm khi sử 

dụng các phương pháp định giá 

đó.  

- Phân tích và định giá cổ phiếu 

SAB - Tổng Công ty cổ phần 

Bia- Rượu- Nước giải khát Sài 

Gòn (Sabeco), đưa ra những 

kiến nghị đối với các nhà đầu 

tư và nhà quản lý nhằm góp 

phần nâng cao hiệu quả đầu tư  

12  Phân tích tình hình tài 

chính công ty cổ phần 

sữa Vinamilk 

Nguyễn Thị Kim 

Quyên 

Nguyễn Minh 

Thơ 

Phân tích, đánh giá tình hình 

tài chính, hiệu quả các hoạt 

động kinh doanh của công ty 

Cổ phần sữa Vinamilk thông 

qua Báo cáo tài chính hợp nhất 

năm 2014, 2015, 2016, 2017.  

Hệ thống hóa những điểm 

mạnh, điểm yếu về tình hình 

tài chính của công ty và đề xuất 

một số kiến nghị nhằm nâng 

cao năng lực tài chính của 

Công ty Cổ phần sữa 

Vinamilk. 

Từ các Báo cáo tài chính hợp 

nhất của công ty Vinamilk như 

Bảng cân đối kế toán, Báo cáo 

kết quả hoạt động kinh doanh, 

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ sẽ 

tiến hành tổng hợp, phân tích, 

so sánh số liệu để đạt mục tiêu 

nghiên cứu. 6  

Phân tích các Báo cáo tài chính 

hợp nhất của công ty Vinamilk 

trong 4 năm 2014, 2015, 2016, 

2017 để đánh giá thực trạng tài 

chính hiện tại và xu hướng phát 

triển của công ty. 

13  Phân tích và định giá 

công ty cổ phần nhựa 

Bình Minh (BMP) 

Võ Ánh Nguyệt Võ Minh Long Hệ thống hóa.cở sở lý luận.về 

phân tích và.định giá doanh 

nghiệp.  

- Vận dụng kiến thức.để phân 

tích và.định giá cổ phiếu 

BMP.của CTCP nhựa Bình 
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Minh. Đưa ra kết.luận đầu tư 

cổ.phiếu BMP.  

- Đưa ra.kiến nghị, đề xuất góp 

phần.nâng cao hiệu quả hoạt 

động.của doanh nghiệp và 

khẳng định.vị thế của doanh 

nghiệp.so với ngành.  

Khóa luận nghiên.cứu dựa trên 

việc .thu thập dữ liệu.của.quá 

khứ rồi.dùng các phương. 

Pháp.như phân tích, so sánh, 

đối chiếu, thống kê làm rõ nội 

dung của khóa luận.đặt ra.  

Khóa luận tập trung về việc 

phân tích tình hình hoạt 

động.và tình hình tài 

chính.trong giai đoạn 2015 - 

2017.  

Sử dụng những. Phương 

pháp.định giá phổ biến như: 

DDM, FCFF, FCFE, P/E, P/B 

để định giá cổ.phiếu CTCP 

Nhựa Bình Minh với 

mã.chứng khoán BMP. 

14  Giải pháp nâng cao 

hoạt động môi giới 

chứng khoán tại công 

ty cổ phần chứng 

khoán TPHCM 

(HSC) 

Trịnh Thị Tuyết 

Nga 

Võ Minh Long Tìm hiểu về hoạt động môi 

giới tại Công ty Cổ phần chứng 

khoán Thành phố Hồ Chí Minh 

(HSC) nói riêng và toàn thị 

trường chứng khoán nói 

chung. Phân tích thực trạng 

hoạt động môi giới tại Công ty 

Cổ phần chứng khoán Thành 

phố Hồ Chí Minh (HSC) – chi 

nhánh Nguyễn Thị Minh Khai 

từ đó kiến nghị những giải 

pháp cụ thể nhằm nâng cao 

hiệu quả hoạt động môi giới. 

15  Phân tích và định giá 

cổ phiếu của công ty 

cổ phần dệt may 

Thành Công 

Trần Thị Ngọc 

Quỳnh 

Võ Minh Long Mục tiêu nghiên cứu trước hết 

là tìm hiểu cơ sở lý luận về 

phân tích và định giá cổ phiếu 

dựa trên những kinh nghiệm về 

phân tích công ty và định giá 

cổ phiếu trên thế giới và Việt 

Nam. Sau đó áp dụng vào phân 

tích cổ phiếu TCM của Công ty 

Cổ phần Dệt may-Đầu tư-

Thương mại Thành Công để có 
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cái nhìn sâu hơn về thực trạng 

hoạt động của công ty nói 

chung và hoạt động tài chính 

nói riêng trong mối tương quan 

với quá khứ, với ngành và tổng 

thể nền kinh tế vĩ mô. Từ đó 

làm nền tảng để xác định mức 

giá cổ phiếu và đưa ra giải 

pháp nâng cao hiệu quả hoạt 

động và giá trị doanh nghiệp 

16  Ứng dụng phân tích 

kỹ thuật vào việc đầu 

tư chứng khoán ở 

công ty cổ phần TP. 

HCM 

Lý Thị Thùy 

Trang 

Phạm Hà Hệ thống hóa những vấn đề lý 

luận về một vài chỉ báo phân 

tích kỹ thuật chủ yếu được sử 

dụng trong phương pháp đầu 

tư của Công ty HSC để hình 

thành nền tảng lý thuyết, cơ sở 

lý luận cho việc nghiên cứu đề 

tài.  

Phân tích, vận dụng những lý 

luận về một số công cụ hỗ trợ 

trong việc phân tích kỹ thuật 

giúp tìm ra những điểm mua, 

điểm bán hợp lý vào việc phân 

tích và đầu tư chứng khoán.  

Thông qua các dữ liệu thu thập 

được từ việc nghiên cứu biến 

động của giá cả và khối lượng 

giao dịch của các chứng khoán 

hiện có, nhà phân tích kỹ thuật 

sẽ phát hiện ra các tín hiệu mua 

và tín hiệu bán mà các chỉ báo 

tạo ra như là một công cụ chủ 

yếu để xác định xu hướng của 

thị trường trong quá khứ; từ 

đây dự đoán ra xu hướng hoạt 

động của thị trường trong 

tương lai. 

Các nhà phân tích kỹ thuật 

nghiên cứu các hiệu ứng của 

các chỉ báo phân tích kỹ thuật 

để trả lời câu hỏi “khi nào thay 

đổi giá cổ phiếu sẽ bắt đầu và 

khi nào kết thúc?”. Nói cách 

khác, nhà phân tích kỹ thuật 

chỉ cần biết hiệu ứng là gì mà 

không cần quan tâm tới nguyên 

nhân tại sao lại dẫn tới tình 
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hình đó; còn nhà phân tích cơ 

bản phải luôn cần phải biết 

nguyên nhân tại sao. (John J. 

Murphy, 1999, Technical 

Analysis of the Financial 

Markets, trang 5) 

Trình độ đào tạo: Đại học, Ngành Công nghệ sinh học 

1 Phân lập và tinh chế 

hoạt chất kháng 

Staphylococcus 

aureus kháng 

methicillin (MRSA) 

từ cao chiết sâm đại 

hành (Eleutherine 

subaphylla Gagnep.) 

Nguyễn Xuân 

Sanh 

ThS. Dương 

Nhật Linh và 

TS. Nguyễn 

Tấn Phát 

Khảo sát hệ dung môi ngâm 

chiết của sâm đại hành. 

Thử độ nhiễm khuẩn của cao 

chiết từ sâm đại hành. 

Khảo sát khả năng kháng 

MRSA của các cao chiết phân 

đoạn từ củ sâm đại hành. 

Khảo sát nồng độ ức chế tối 

thiểu (MIC) của cao chiết sâm 

đại hành đối với MRSA. 

Kháo sát các cao chiết phân 

đoạn từ củ sâm đại hành bằng 

phương pháp sắc ký lớp mỏng 

(TLC). 

Tách các chất ra khỏi cao chiết 

(cấu tử) dựa vào tính phân cực 

của từng chất bằng phương 

pháp sắc ký cột. 

Xác định cấu trúc của toàn bộ 

phân tử trong cao chiết sâm đại 

hành. 

2 Phân tích đặc điểm 

phân tử: đột biến điểm 

trên exon 8 gen 

LDLR bằng phương 

pháp PCER kết hợp 

giải trình tự đối với 

một số mẫu bệnh 

phẩm máu của người 

Việt Nam 

Mai Thị Tiền Phi ThS. Trương 

Kim Phượng 

Bệnh tăng cholesterol trong 

máu có tính gia đình (FH - 

Familial 

hypercholesterolaemia) là 

dạng bệnh lý di truyền trên 

nhiễm sắc thể thường, gây rối 

loạn chuyển hóa lipid, 

cholesterol trong máu (Taranto 

et al., 2015). FH được chia làm 

hai loại: thể đồng hợp (HoFH - 

Homozygous FH) với tỉ lệ 

bệnh nhân mắc phải là 

1/160.000-300.000, thể dị hợp 

(HeFH - Heterozygous FH) có 

tỉ lệ người mắc phải là 1/200-

250 (Henderson et al., 2016). 

Các công trình nghiên cứu của 

Gerald Klose và cộng sự 

(2014) và Albert Wiegman và 
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cộng sự (2015) ghi nhận FH là 

nguyên nhân dẫn đến bệnh xơ 

vữa động mạch và nhồi máu cơ 

tim. Các công trình nghiên cứu 

của Abul-Husn và cộng sự 

(2016), Benito-Vicente và 

cộng sự (2018) cho thấy 

nguyên nhân dẫn đến bệnh FH 

chủ yếu do các dạng đột biến 

trội trên các gen: LDLR (Low-

density lipoprotein receptor), 

Apolipoprotein B (APOB) và 

Proprotein convertase 

subtilisin/kexin type9 

(PCSK9). Nghiên cứu 

Henderson và cộng sự (2016) 

chỉ ra tỉ lệ xuất hiện đột biến 

trên các gen LDLR, APOB, 

PCSK9 và một số gen khác lần 

lượt là 79%, 5% và <1% và 

khoảng 15 % ở bệnh nhân mắc 

FH. 

Gen LDLR có chiều dài là 45 

kb (kilobases) bao gồm 18 

exon và 17 intron, nằm trên 

nhiễm sắc thể 19p13.1-13.3 

(Hobbs et al., 1992) và có 

khoảng 2000 dạng đột biến 

trên gen này dẫn tới bệnh lý FH 

(Benito-Vicente et al., 2018). 

Do vậy, trong phạm vi chuyên 

đề khóa luận tốt nghiệp, chúng 

tôi thực hiện chuyên đề khóa 

luận tốt nghiệp: “Phân tích đặc 

điểm phân tử: đột biến điểm 

trên exon 8 gen LDLR bằng 

phương pháp PCR kết hợp giải 

trình tự đối với một số mẫu 

bệnh phẩm máu của người Việt 

Nam 

3 Khảo sát mức độ đề 

kháng kháng sinh của 

vi khuẩn 

Staphylococcus 

aureus phân lập tại 

bệnh viện nhi đồng 1 

từ tháng 04/2018 đến 

03/2019 

Lê Thị Trúc Linh GVHD Ths.Bs 

Lê Quốc Thinh 

GVĐHD Ths. 

Dương Nhật 

Linh 

Mục tiêu chung: 

Khảo sát mức độ đề kháng 

kháng sinh của vi khuẩn 

Staphylococcus aureus phân 

lập được tại bệnh viện Nhi 

Đồng 1 từ tháng 04/2018 đến 

tháng 03/2019. 
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Mục tiêu cụ thể. 

+ Khảo sát tỷ lệ phân bố vi 

khuẩn Staphylococcus aureus 

theo tuổi, giới tính của bệnh 

nhân. 

+ Khảo sát tỷ lệ phân bố vi 

khuẩn Staphylococcus aureus 

theo bệnh phẩm. 

 + Khảo sát tỷ lệ phân bố vi 

khuẩn Staphylococcus aureus 

theo khoa lâm sàng. 

+ Khảo sát tỷ lệ đề kháng 

kháng sinh của vi khuẩn 

Staphylococcus aureus. 

Khảo sát 454 chủng vi khuẩn 

Staphylococcus aureus phân 

lập được từ tháng 04/2018 đến 

tháng 03/2019 tại khoa Vi Sinh 

bệnh viện Nhi Đồng 1 chúng 

tôi nhận thấy: 

+ Tỷ lệ nhiễm vi khuẩn 

Staphylococcus aureus chiếm 

12% trong tổng số 3779 mẫu 

bệnh phẩm nuôi cấy phân lập 

vi khuẩn. 

 + Tỷ lệ vi khuẩn 

Staphylococcus aureus phân 

lập từ bệnh phẩm mủ/ dịch cơ 

thể  cao nhất chiếm 74,9%, 

tương đối phù hợp với tỷ lệ 

phân bố cao (49,5%) ở các 

khoa Phỏng – Chỉnh hình, 

Ngoại tổng hợp, Sơ sinh. 

 + Trong các khoa lâm sàng thì 

Khoa Phỏng-Chỉnh hình 

(18%) , Ngoại tổng hợp (17,2) 

và Sơ Sinh (14,3) có tỉ lệ đề 

kháng kháng sinh cao. 

+ Trẻ em ở lứa tuổi >1-5 có khả 

năng nhiễm vi khuẩn 

Staphylococcus aureus cao 

hơn những lứa tuổi khác chiếm 

32,6%. 

+ Tỷ lệ nhiễm vi khuẩn 

Staphylococcus aureus ở bé 

trai (60,1%) cao hơn bé gái 

(39,9%) nhưng không đáng kể, 



60 

 

STT Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

tỷ lệ nam : nữ là 1,5: 1. 

+ Với kết quả thu được cho 

thấy tình hình nhiễm vi khuẩn 

Staphylococcus aureus  ngày 

cành tăng và tình hình kháng 

kháng sinh của vi khuẩn này 

đối với các loại kháng sinh đều 

trở nên nghiêm trọng. 

4 Nghiên cứu quy trình 

chế biến trà hòa tan từ 

quả sung (Ficus 

racemosa Linn) giàu 

hoạt tính sinh học 

Đỗ Thị Ngọc Mai ThS.Nguyễn 

Thị Lệ Thủy 

Nguyên liệu chính sử dụng làm 

nghiên cứu là quả sung (Ficus 

racemosa Linn) . Qủa sung sau 

thu hái sẽ được xử lý nguyên 

liệu và khảo sát thành phần và 

chỉ tiêu hóa lý của nguyên liệu, 

từ đó tiến hành điều chế cao 

chiết. Từ cao chiết xác định 

hoạt tính sinh học của nguyên 

liệu. Bột sung khô sẽ tiến hành 

nghiên cứu quy trình sản xuất 

trà hòa tan, sau khi thu được trà 

thành phẩm tiến hành khảo sát 

hoạt tính sinh học và đánh giá 

chất lượng sản phẩm.  

5 Nghiên cứu môi 

trường thích hợp nuôi 

cấy bao phấn cây ớt 

sừng Capsicum 

annuum L. 

Hà Thị Thu Thảo ThS. Nguyễn 

Trần Đông 

Phương 

Đề tài thực hiện gồm các thí 

nghiệm: 

Thí nghiệm 1: Khảo sát nồng 

độ kinetin thích hợp để cảm 

ứng bao phấn cây ớt sừng 

Capsicum annuum L. 

Thí nghiệm 2: Khảo sát nồng 

độ NAA thích hợp trong để 

cảm ứng bao phấn cây ớt sừng 

Capsicum annuum L. 

Thí nhhiệm 3: Tạo môi trường 

thích hợp để bao phấn đã cảm 

ứng tạo phôi của cây ớt sừng 

Capsicum annuum L. 

6 Khảo sát dung môi 

thích hợp tạo cây bất 

dục đực ở ớt 

Capsicum annuum L. 

Phạm Thị Mỹ 

Hiền 

ThS. Nguyễn 

Trần Đông 

Phương 

1. Khảo sát dung môi ảnh 

hưởng đến hình thái của cây ớt. 

2. Quan sát hình thái hạt phấn 

ớt. 

3. Kiểm tra tính sống của hạt 

phấn ớt sau khi phun dung môi 

acetone, NaCl, javel, povidine 

và H2O2 ở các tỉ lệ pha loãng 

khác nhau 3 ngày liên tiếp. 

4. Quan sát bầu noãn và nhị sau 
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trước và sau khi phun dung 

môi. 

5. Khảo sát khả năng tự thụ 

phấn (hạt phấn và noãn ớt từ 

cây xử lí) sau khi phun NaCl 

0,4 % và acetone (1:3)). 

6. Khảo sát khả năng thụ phấn 

chéo (hạt phấn ở cây đối chứng 

và noãn ớt từ cây xử lí) sau khi 

phun NaCl 0,4 % và acetone 

(1:3)). 

7 Nghiên cứu đánh giá 

khả năng xử lý nước 

thải giết mổ bằng bể 

phản ứng sinh học giá 

thể cố định phù hợp 

với điều kiện tỉnh Bến 

Tre 

Mai Thị Thuỳ 

Trang 

TS. Trần Thái 

Hà 

Khảo sát thời gian hình thành 

màng bioflim, khảo sát các chỉ 

tiêu ô nhiễm cảu nước thải giết 

mổ như: amoni, nitrat, độ đục. 

Từ đó tính được hiệu suất xử lý 

và vẽ biểu đồ thể hiện. 

8 Nghiên cứu quy trình 

sản xuất bột dinh 

dưỡng hỗ trợ người 

bệnh đái tháo đường 

có bổ sung flavonoid 

từ cao chiết lá Cóc đỏ 

(Lumnitzera littorea)  

Huỳnh Tấn Lộc ThS. Nguyễn 

Thị Lệ Thủy 

Đề tài nghiên cứu quy trình sản 

xuất bột dinh dưỡng hỗ trợ 

người bệnh đái tháo đường có 

bổ sung flavonoid từ cao chiết 

lá Cóc đỏ (Lumnitzera littorea) 

được thực hiện nhằm tạo ra sản 

phẩm mới hỗ trợ dinh dưỡng 

cho bệnh nhân đái tháo đường 

đồng thời nhờ các hoạt chất có 

trong các nguồn nguyên liệu ức 

chế một phần enzyme α-

glucosidase giúp quá trình hồi 

phục sức khỏe nhanh hơn.Các 

quá trình chọn lọc và xử lý  

nguyên liệu được khảo sát và 

chọn ra các thông số tối ưu 

chuẩn hóa quy trình sản xuất 

.Bên cạnh đó , sản phẩm hoàn 

thiện được tiến hành kiểm tra 

cảm quan, thị hiếu, bao bì các 

chỉ số hóa lý, dinh dưỡng và 

chỉ tiêu vi sinh. Cuối cùng là 

kiểm tra hoạt tính sinh học của 

sản phẩm và hàm lượng 

Flavonoid . 

9 Khảo sát đột biến gen 

stxbp2 trong hội 

chứng thực bào máu  

Nguyễn Thị Lan 

Vi 

PGS. TS. 

Hoàng Anh Vũ 

- Tìm hiểu, thu thập các dữ liệu 

tổng quan từ các công bố khoa 

học về hội chứng thực bào máu 

(HLH), các gen liên quan đến 
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bằng kỹ thuật giải 

trình tự DNA 

bệnh. 

- Khảo sát tính chất đột biến ở 

gen STXBP2 trong hội chứng 

thực bào máu thể nguyên phát 

(FHL) 

- Thiết kế các cặp mồi đặc hiệu 

khuếch đại các vùng exon của 

gen STXBP2 bằng phản ứng 

PCR. 

- Khảo sát mồi dựa vào các 

công cụ tin sinh học (BLAST, 

Annhyb, IDT, ...). 

- Tiến hành tách chiết gDNA 

từ mẫu máu của bệnh nhân 

được chẩn đoán mắc phải 

HLH. 

- Thực hiện phản ứng PCR 

khuếch đại các vùng exon mục 

tiêu của gen STXBP2, chạy 

điện di kiểm tra sản phẩm 

PCR. 

- Tinh sạch sản phẩm PCR 

bằng enzyme ExoSAP-ITTM 

PCR Product Cleanup của 

Thermo Scientific. 

- Đặt phản ứng cycles 

sequencing. 

- Giải trình tự gen bằng 

phương pháp Sanger. 

- Thu nhận kết quả, tiến hành 

phân tích, khảo sát đột biến các 

vùng exon của gen STXBP2 

bằng phần mềm CLC Main 

Workbench v5.5. 

10 Khảo sát tác nhân và 

mức độ đề kháng 

kháng sinh của vi 

khuẩn gây viêm phổi 

thường gặp bằng 

phương pháp cấy định 

lượng chất tiết hô hấp 

tại bệnh viện Nhi 

Đồng 1 từ tháng 

09/2018 đến tháng 

04/2019 

Phan Thị Trúc Ly GVHD: ThS. 

BS. Lê Quốc 

Thịnh và 

GVĐHD: ThS. 

Dương Nhật 

Linh 

- Khảo sát tỷ lệ vi khuẩn phân 

bố bệnh phẩm theo tuổi, giới 

tính, khoa lâm sàng. 

  - Khảo sát tỷ lệ vi khuẩn phân 

lập được bằng phương pháp 

cấy định lượng chất tiết hô hấp 

(là dịch hút rửa phế quản – phế 

nang và dịch hút rửa dịch tiết 

từ khí quản qua đường mũi 

hầu). 

- Khảo sát mức độ đề kháng 

kháng sinh của một số vi khuẩn 

thường gặp phân lập được 
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bằng phương pháp cấy định 

lượng chất tiết hô hấp. 

11 Phân tích đặc điểm 

phân tử: đột biến điểm 

trên exon 8 gen 

LDLR bằng phương 

pháp PCR kết hợp 

giải trình tự đối với 

một số mẫu bệnh 

phẩm máu của người 

Việt Nam. 

Mai Thị Tiền Phi ThS. Trương 

Kim Phượng 

- Thu thập cơ sở dữ liệu từ các 

bài báo công bố khoa học trên 

thế giới. 

- Thu thập số liệu tiến hành 

phân tích insilico về bộ mồi, 

phân tích meta analysis. 

- Tiến hành thực hiện phân tích 

các đột biến điểm trên exon 8 

gen LDLR bằng phương pháp 

PCR kết hợp giải trình tự. 

- Phân tích kết quả thu được. 

12 Khảo sát mức độ đề 

kháng kháng sinh của 

một số vi khuẩn 

thường gặp trong 

nhiễm trùng tiểu ở trẻ 

em tại bệnh viện Nhi 

Đồng 1 từ tháng 04-

2018 đến tháng 03-

2019. 

Bùi Thị Yến Nhi ThS. BS. Lê 

Quốc Thịnh và 

ThS. Dương 

Nhật Linh 

Mục tiêu chung: 

Khảo sát mức độ đề kháng 

kháng sinh của một số vi khuẩn 

thường gặp trong nhiễm trùng 

tiểu ở trẻ em tại bệnh viện Nhi 

Đồng 1 từ tháng 04-2018 đến 

tháng 03-2019. 

Mục tiêu cụ thể: 

1. Khảo sát tỷ lệ phân bố bệnh 

phẩm theo tuổi, giới tính và 

khoa lâm sàng. 

2. Khảo sát tần suất xuất hiện 

của các vi khuẩn trong nhiễm 

trùng tiểu. 

3. Khảo sát mức độ đề kháng 

kháng sinh của một số vi khuẩn 

thường gặp trong nhiễm trùng 

tiểu. 

4. Xác định tỷ lệ vi khuẩn có 

khả năng sinh ESBLs của vi 

khuẩn E. Coli 

5. Xác định tỷ lệ vi khuẩn có 

khả năng sinh ESBLs của vi 

khuẩn Klebsiella sp. 

13 Nghiên cứu tính chất 

đột biến nổi trội trên 

gen MTHFR (exon 4) 

và gen PCSK9 (exon 

2) đối với một số mẫu 

bệnh phẩm (mẫu 

máu) của người Việt 

Nam 

Phạm Thị Mộng 

Tuyền 

ThS.Trương 

Kim Phượng 

Khai thác dữ liệu trên ngân 

hàng dữ liệu khoa học đã công 

bố trên thế giới (cập nhật đến 

tháng 4 năm 2019): tính chất 

đột biến nổi trội trên gen 

MTHFR (exon 4: C677T) và 

gen PCSK9 (exon 2) liên quan 

đến bệnh tăng cholesterol máu 
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có tính gia đình và một số bệnh 

lý liên quan: mạch máu, đột 

quỵ,... Phân tích tổng hợp 

(Meta-analysis): nhằm xác 

định sự tương quan giữa tính 

chất đột biến nổi trội trên gen 

MTHFR (exon 4: C677T) và 

gen PCSK9 (exon 2) liên quan 

đến bệnh tăng cholestero máu 

có tính gia đình và một số bệnh 

lý liên quan: mạch máu, đột 

quỵ,... Khảo sát trên máy tính: 

cập nhật, hoàn thiện nội dung 

khảo sát trên máy tính nhằm 

chọn các thông số (bộ mồi, 

thông số vật lý...) của phương 

pháp sinh học phân tử phù hợp 

(PCR - giải trình tự) để xác 

định sự tương quan giữa tính 

chất đột biến nổi trội trên gen 

MTHFR (exon 4: C677T) và 

gen PCSK9 (exon 2) liên quan 

đến bệnh tăng cholesterol máu 

có tính gia đình và một số bệnh 

lý liên quan: mạch máu, đột 

quỵ,... Khảo sát thực nghiệm: 

sử dụng phương pháp PCR kết 

hợp phân tích đặc điểm nổi trội 

trên gen MTHFR (exon 4:  

C677T) và gen PCSK9 (exon 

2) đối với một số mẫu bệnh 

phẩm (mẫu máu) ở người Việt 

Nam. 

Tổng hợp/xử lý - phân tích kết 

quả nghiên cứu, hoàn thành 

báo cáo tổng kết (báo cáo tóm 

tắt/báo cáo chi tiết). 

14 Khảo sát hoạt tính 

kháng oxy hóa của  

cây thuốc dòi 

(pouzolzia zeylanica 

(l.) benn) và ứng dụng 

vào chế biến trà túi 

lọc. 

Đoàn Ngọc 

Phương Uyên 

ThS. Tạ Đăng 

Khoa 

- Khảo sát được quá trình trích 

ly và hoạt tính kháng oxy hóa 

của cây thuốc dòi.  

- Khảo sát quy trình sản xuất: 

tìm ra thông số tối ưu phối trộn 

cây thuốc dòi và cỏ ngọt, nhiệt 

độ và thời gian sao trà. 

- Khảo sát toàn diện sản phẩm 

cuối. Tìm ra thông số tối ưu 

nhiệt độ, thời gian pha trà và 
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các chỉ tiêu chất lượng sản 

phẩm cuối. 

- Tận dụng được nguồn nguyên 

liệu dồi dào để ứng dụng sản 

xuất sản phẩm mới. Xây dựng 

được quy trình công nghệ sản 

xuất sản phẩm trà túi lọc từ cây 

thuốc dòi. 

15 Nghiên cứu chế độ 

vận hành tối ưu bể 

phản ứng sinh học 

hiếu khí giá thể lơ 

lửng (MBBR) ứng 

dụng xử lý nước thải 

giết mổ phù hợp với 

điều kiện Tỉnh Bến 

Tre. 

Ngô Thị Tuyết 

Mai 

TS. Trần Thái 

Hà 

Tóm tắt nội dung đề tài:  

- Khảo sát các vấn đề liên quan 

đến bể phản ứng sinh học hiếu 

khí, đặc biệt sẽ tập trung vào 

các chỉ tiêu cần thiết để xử lý 

nước thải đạt hiệu quả tốt nhất 

phù hợp với tiêu chuẩn QCVN 

về xử lý nước thải giết mổ của 

bể MBBR, so sánh với hiệu 

quả xử lý nước thải của bể 

phản ứng sinh học hiếu khí 

Aerotank ở cùng một điều 

kiện. 

- Ứng dụng triển khai đề tài: 

nghiên cứu chế độ vận hành tối 

ưu của bể phản ứng sinh học 

hiếu khí giá thể lơ lửng 

(MBBR) để ứng dụng xử lý 

nước thải giết mổ phù hợp với 

diều kiện tỉnh Bến Tre. 

- Lựa chọn thông số kỹ thuật 

tối ưu: thời gian thích nghi của 

bùn cấy ban đầu, thời gian lưu, 

nồng độ oxy hòa tan, pH. 

- Khảo sát hiệu quả xử lý thông 

qua đánh giá các chỉ tiêu: nhu 

cầu oxy sinh hóa (BOD), tổng 

chất rắn lơ lửng (TSS), nồng 

độ bùn hoạt tính (MLSS), 

nitrat, amoini, độ đục. 

- Khảo sát khả năng xử lý nước 

thải của bể phản ứng sinh học 

hiếu khí không có sử dụng giá 

thể lơ lửng, khảo sát khả năng 

xử lý nước thải của bể phản 

ứng sinh học hiếu khí sử dụng 

giá thể lơ lửng (MBBR) với 

các chỉ tiêu đã được chọn thích 

hợp. So sánh hiệu quả xử lý 
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nước thải của cả hai bể, để 

chọn ra phương pháp tối ưu 

nhất. 

- Quan sát cấu trúc bùn ở cả hai 

bể Aerotank và MBBR nhằm 

bước đầu xây dựng phương 

pháp quan trắc bùn hoạt tính. 

16 Thiết kế quy trình 

công nghệ nhà máy 

xử lý nước cấp tại 

huyện Tuy Phong, 

tỉnh Bình Thuận với 

công suất 46000 m3/ 

ngày đêm 

Nguyễn Thị Thu 

Hòa 

TS. Trần Thái 

Hà 

Huyện Tuy Phong thuộc tỉnh 

Bình Thuận là một huyện khô 

hạn. Vào mùa khô, người dân 

ở đây thiếu nước sạch để dùng, 

họ sử dụng nguồn nước ô 

nhiễm trong sinh hoạt hằng 

ngày. Nắm được tình hình của 

huyện Tuy Phong, từ đó đề 

xuất thiết kế nhà máy xử lý 

nước cấp. Tìm hiểu về địa hình 

và nguồn nước sông Lòng 

Sông từ đó đề xuất công nghệ 

xử lý. Tính toán chi tiết các 

công trình đơn vị trong công 

nghệ đề xuất. Dự toán kinh tế 

chi phí xử lý nước cấp và thời 

gian hoàn vốn đầu tư. 

17 Khảo sát khả năng 

kháng khuẩn từ cao 

chiết lá cây ổi 

(Psidium guajava L.) 

Nguyễn Đoàn 

Thanh Liêm 

GVHD: ThS. 

Dương Nhật 

Linh GV đồng 

hướng dẫn: TS. 

Nguyễn Tấn 

Phát 

Xác định hiệu suất thu hồi cao 

chiết từ dịch chiết. khảo sát khả 

năng kháng vi khuẩn gây bệnh 

ở người của cao chiết. Thu cao 

phân đoạn và khảo sát khả 

năng kháng khuẩn của từng 

phân đoạn. Thực hiện sắc ký 

bản mỏng, sắt ký cột để xác 

định tên hợp chất tự nhiên 

trong phân đoạn kháng khuẩn 

cao nhất. 

18 Nghiên cứu quy trình 

sản xuất sữa dừa đóng 

chai 

Nguyễn Thị Kim 

Ngân 

ThS. Tạ Đăng 

Khoa 

Nội dung thực hiện 

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng 

đến hiệu quả trích ly cơm dừa 

từ 03/2019 –04/2019. 

Dự kiến kết quả: Tìm ra thông 

số tối ưu cho quá trình trích ly: 

tỉ lệ nguyên liệu/ nước, thời 

gian và nhiệt độ chần 

Khảo sát tỉ lệ phối chế sữa dừa 

từ 03/2019 –04/2019. 
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Dự kiến kết quả: Tìm ra tỉ lệ 

muối, đường, chất ổn định 

thích hợp cho sản phẩm sữa 

dừa. 

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng 

đến độ ổn định hệ nhũ tương 

của sản phẩm sữa dừa từ 

04/2019 –05/2019. 

Dự kiến kết quả: Tìm ra thông 

số tối ưu cho thời gian đồng 

hóa, hàm lượng polysorbate. 

Khảo sát quá trình thanh trùng 

từ 04/2019 –05/2019. 

Dự kiến kết quả: Tìm ra hàm 

lượng chất chống vi sinh vật và 

nhiệt độ thanh trùng tối ưu 

19 Đánh giá khả năng 

kiểm soát sinh học 

Vibrio 

parahaeamolyticus 

phân lập từ tôm thẻ 

gây bệnh hoại tử gan 

tụy (AHPND) của chế 

phẩm sinh học từ 

Bacillus 

Nguyễn Văn Có ThS. Nguyễn 

Văn Minh 

Nôi dung thực hiện 

- Tái phân lập chủng Bacillus 

polyfermenticus F27 và các 

chủng vi khuẩn Vibrio sp. gây 

bệnh AHPND trên tôm thẻ. 

- Định danh các chủng vi 

khuẩn Vibrio sp. bằng phương 

pháp sinh hoá. 

- Xác định khả năng gây bệnh 

(LD50) của các chủng vi 

khuẩn Vibrio sp.  có khả năng  

gây bệnh AHPND trên tôm thẻ 

- Phương pháp xác định mô 

học tôm bệnh AHPND 

- Xác định gene độc tố của các 

chủng vi khuẩn Vibrio sp. gây 

bệnh AHPND bằng kĩ thuật 

PCR. 

- Thử nghiệm khả năng kiểm 

soát và ức chế vibrio sp. gây 

bệnh AHPND của chủng vi 

khuẩn B. polyfermenticus F27 

trong điều kiện nuôi tôm thử 

nghiệm trong thùng xốp 25 lít. 

- Khảo sát, thử nghiệm tính 

hiệu quả của 02 loại chế phẩm 

vi sinh dùng xử lý nước nuôi 

tôm và trộn thức ăn hỗ trợ tiêu 

hóa nhằm hạn chế vibrio sp. 

gây bệnh AHPND trong điều 
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kiện nuôi tôm thí nghiệm quy 

mô bể nhựa 1,5 m3. 

20 Hiệu quả của bón bổ 

sung Boron và Canxi 

đến cây cà chua 

cherry vàng 

Phan Thị Phi Yến TS. Bùi Thị Mỹ 

Hồng 

Cà chua Cherry vàng là một 

loại giống mới, rất được ưa 

chuộng trên thị trường với 

nhiều đặc điểm như màu vàng 

đẹp mắt, có vị ngọt hơn những 

loại cà chua thông thường. Cà 

chua Cherry vàng ra hoa nhiều 

tuy nhiên tỷ lệ đậu quả lại 

không cao, nên cần sử dụng 

Boron để kích thích sự đậu 

hoa, cải thiện tỷ lệ đậu quả cho 

cây. Ngoài ra, cà chua Cherry 

vàng trong quá trình chín, nếu 

gặp trời mưa bất thường sẽ có 

hiện tượng nứt quả. Nên cần sử 

dụng Canxi để làm tăng sự 

chắc quả cho cà chua, hạn chế 

sự nứt quả, ảnh hưởng đến chất 

lượng và phẩm chất nông sản.  

Thí nghiệm thực hiện theo kiểu 

Hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 

nghiệm thức, 4 lần lặp lại, mỗi 

lần lặp lại 4 cây. 

21 Nghiên cứu quy trình 

tách chiết 

eurycomanone từ 

dịch chiết rễ cây bách 

bệnh (Eurycoma 

longifolia Jack) 

Phạm Minh Sang ThS. Nguyễn 

Minh Hoàng và 

TS. Phùng Văn 

Trung 

- Nghiên cứu quy trình tách 

chiết eurycomanone từ rễ cây 

bách bệnh 

- Điều chế eurycomanone bằng 

HPLC điều chế 

- Định tính eurycomanone thu 

được bằng phương pháp hoá lý 

và phổ cộng hưởng từ hạt nhân 

(NMR) 

22 Nghiên cứu quy trình 

công nghệ sản xuất 

kem thuần chay (plant 

- based) 

Nguyễn Thị Ngọc 

Huyền 

ThS. Tạ Đăng 

Khoa 

- Tìm tài liệu về các quá trình 

trích ly 

- Khảo sát các yếu tố ảnh 

hưởng đến quá trình trích ly 

sữa đậu nành 

     + Khảo sát ảnh hưởng của 

thời gian ngâm đến hàm lượng 

protein trong dịch trích ly (thời 

gian ngâm 2, 4, 6, 8 giờ) 

     + Khảo sát ảnh hưởng tỉ lệ 

nguyên liệu – nước xay đến hà 

lượng protein trong dịch trích 
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ly (tỉ lệ nguyên liệu: nước xay 

1:4, 1:6, 1:8, 1:10) 

     + Khảo sát ảnh hưởng thời 

gian va nhiệt độ xay đến hàm 

lượng protien trong dịch trích 

ly (thời gian 4, 6, 8 phút ở nhiệt 

độ phòng, 50oC, 60oC,70oC, 

80oC, 90oC) 

- Khảo sát quá trình phối chế 

sản phẩm 

      + Khảo sát tỉ lệ dầu : chất 

nhũ hóa đến độ bền hệ nhũ 

tương (tỉ lệ dầu:lecithin 0,1%, 

0,3%, 0,5%) 

      + Khảo sát hàm lượng 

XanthanGum : tinh bột biến 

tính ảnh hưởng tới cấu trúc sản 

phẩm (hàm lượng 

XanthanGum 0%, 0,15%, 

0,3% và hàm lượng tinh bột 

biến tính 0%, 0,3%, 0,6%) 

      + Khảo sát hàm lượng 

CMC ảnh hưởng đến cấu trúc 

sản phẩm (hàm lượng CMC 

0%, 0,05%, 0,1%) 

      + Khảo sát hàm lượng 

đường ảnh hưởng đến màu sắc 

và vị sản phẩm (hàm lượng 

đường 10%, 15%, 20%) 

      + Khảo sát nhiệt độ và thời 

gian thanh trùng ảnh hưởng 

đến cảm quan và quá trình bảo 

quản sản phẩm 

      + Hoàn thiện sản phẩm 

cuối. 

- Viết báo cáo và hoàn thiện 

bài. 

23 Ứng dụng công nghệ 

khí canh vào nhân 

giống Lan giả hạc 

Châu Ngọc Quí ThS. Nguyễn 

Thanh Mai 

Nghiên cứu các ảnh hưởng đến 

sự sinh trưởng của cây lan Giả 

hạc ở khí canh (Nồng độ dung 

dịch, pH, chu kì phun nghĩ) 

24 Nghiên cứu chiết tách 

và cô lập palmatine 

chloride từ thân rễ cây 

hoàng đằng 

Đặng Hoài 

Thương 

ThS. Nguyễn 

Minh Hoàng 

- Khảo sát lượng dung môi, 

thời gian ly trích, tỉ lệ than hoạt 

và phương pháp tối ưu trong 

quy trình chiết tách palmatine 

chloride có trong thân rễ cây 
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STT Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

(Fibraurea tinctoria 

L.) 

hoàng đằng (Fibraurea 

tinctoria L.). 

- Định danh và xác định cấu 

trúc palmatine thu được bằng 

một số phương pháp như: sắc 

kí bản mỏng, đo điểm nóng 

chảy, sắc kí lỏng hiệu năng cao 

(HPLC). 

- Cô lập và tinh sạch palmatine 

thu được bằng phương pháp 

sắc ký cột. 

- Khả năng ứng dụng của 

hoàng đằng trong đời sống. 

25 Khảo sát sự xuất hiện 

biến thể A1298C gen 

MTHFR và A66G 

gen MTRR đối với 

một số mẫu bệnh 

phẩm máu của người 

Việt Nam 

Phan Ngọc Bảo 

Trâm 

ThS. Trương 

Kim Phượng 

- Khai thác dữ liệu trên ngân 

hàng dữ liệu NCBI và Google 

về sự xuất hiện biến thể 

A1298C gen MTHFR và 

A66G gen MTRR trên người 

bệnh tăng cholesterol máu và 

một số bệnh lý khác (dự kiến: 

mạch máu, đột quỵ,...), dựa 

trên bộ dữ liệu khoa học đã 

công bố trên thế giới. 

- Phân tích tổng hợp (Meta-

analysis) về mối tương quan 

giữa sự xuất hiện biến thể 

A1298C gen MTHFR và 

A66G gen MTRR đối với bệnh 

lý tăng cholesterol máu có tính 

chất gia đình và một số bệnh lý 

(dự kiến: mạch máu, đột 

quỵ,...), dựa trên bộ dữ liệu 

khoa học đã công bố trên thế 

giới. 

- Khảo sát trên máy tính (In 

sillico). Cập nhật, bổ sung kết 

quả phân tích các thông số (bộ 

mồi,..) phù hợp với phương 

pháp sinh học phân tử phù hợp 

(PCR-giải trình tự) để xác định 

sự xuất hiện biến thể A1298C 

gen MTHFR và A66G gen 

MTRR trên một số bệnh phẩm 

máu. 

- Khảo sát thực nghiệm. Thực 

hiện quy trình PCR-giải trình 

tự để xác định sự xuất hiện 
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STT Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

biến thể A1298C gen MTHFR 

và A66G gen MTRR trên một 

số bệnh phẩm máu của người 

Việt Nam. 

- Xử lý - phân tích kết quả 

nghiên cứu, hoàn thành báo 

cáo tổng kết nghiên cứu khoa 

học. 

26 Nhân giống in vitro 

thông ba lá (Pinus 

kesiya Royle ex 

Gordon) 

Mai Nguyễn 

Nguyệt Hạnh 

TS. Hồ Bảo 

Thùy Quyên 

Nhân giống in vitro thông ba 

lá. 

1. Đối tượng: Thông ba lá 

2. Mục tiêu: Xây dựng quy 

trình gieo hạt và nhân giống 

thông ba lá nhằm cung cấp 

nguồn cây con phục vụ cho 

công tác bảo tồn các loài thông 

ở khu vực Đà Lạt và hủ động 

tạo nguồn nguyên liệu cho các 

mô hình nghiên cứu trên thông. 

3. Nội dung thực hiện 

3.1 Tìm tài liệu tham khảo, 

nghiên cứu phương pháp thực 

hiện 

Kết quả dự kiến: Nắm vững 

phương pháp nghiên cứu từ đó 

hoạch định kế hoạch nghiên 

cứu. 

3.2 Khử trùng mẫu cấy 

Kết quả dự kiến: Thu được hạt 

thông vô trùng. 

3.3 Thu nhận cây con nảy mầm 

từ hạt thông vô trùng 

Kết quả dự kiến: Thu nhận 

được cây con vô trùng từ hạt 

thông vô trùng. 

3.4 Khảo sát ảnh hưởng của 

nồng độ Auxin kết hợp 

Cytokinin đến sự hình thanhg 

cụm chồi. 

Kết quả dự kiến: Khả năng 

nhân chồi in vitro của cây 

thông ba lá. 

3.5 Khảo sát ảnh hưởng của 

nồng độ Cytokinin đến sự tăng 

trưởng chồi 

Kết quả dự kiến: Khả năng 
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thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

tăng trưởng chồi in vitro của 

cây thông ba lá. 

3.6 Khảo sát ảnh hưởng của 

nồng độ Auxin đến sự tạo rễ 

của chồi thông ba lá 

Kết quả dự kiến: Khả năng tạo 

rễ in vitro của chồi cây thông 

ba lá. 

3.7 Viết hoàn thiện chuyên đề 

27 Hiệu quả của than 

sinh học và phân hữu 

cơ ủ từ cỏ lào đến sự 

sinh trưởng, năng suất 

và phẩm chất của cây 

cải Kale (Brassica 

oleracea var. 

sabellica) 

 

Phan Thị Thanh 

Tú 

TS. Bùi Thị Mỹ 

Hồng 

1. Khảo sát ảnh hưởng của than 

sinh học đến sự sinh trưởng và 

phát triển của cây cải Kale 

nhằm tìm ra được nghiệm thức 

có tỷ lệ phối trộn giá thể với 

than sinh học cho năng suất 

cây cao nhất. 

2. Tiến hành ủ phân hữu cơ từ 

các loại xác bã thực vật để tạo 

ra loại phân hữu cơ có thể bón 

cho cây trồng và thân thiện với 

môi trường.  

3. Khảo sát ảnh hưởng của 

phân hữu cơ vừa ủ được đến sự 

sinh trưởng và phát triển của 

cây cải Kale trên nền giá thể 

hữu cơ bổ sung than sinh học 

(đã chọn ra được ở thí nghiệm 

1). 

28 Nghiên cứu khả năng 

bảo quản nước chấm 

truyền thống bằng cao 

chiết cây thuốc dòi 

(Pouzolzia zeylanica) 

Nguyễn Thị Trà 

My 

ThS. Tạ Đăng 

Khoa 

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng 

lên hiệu suất trích ly các hợp 

chất sinh học. 

Khảo sát khả năng kháng 

E.coli và tổng vi sinh vật hiếu 

khí. 

Khảo sát khả năng bảo quản 

của bột thuốc dòi lên đối tượng 

nước chấm truyền thống. 

Khảo sát ảnh hưởng của nồng 

độ maltodextrin trong quá trình 

sấy đến chất lượng bột cây 

thuốc dòi. 

29 Ảnh hưởng của borate 

và phân đa lượng đến 

sự sinh trưởng và 

năng suất của cây cà 

chua Cherry 

Võ Anh Đào TS. Bùi Thị Mỹ 

Hồng 

Cà chua là một trong những 

loại trái được sử dụng phổ biến 

trong các bữa ăn vì nó có giá trị 

dinh dưỡng rất cao, ngoài ra nó 

còn chứa rất nhiều chất khoáng 
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thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

(Lycopersicon 

esculentum Mill.) 

trong điều kiện nhà 

lưới 

và vitamin cần thiết cho con 

người. Trong cà chua Cherry 

rất giàu vitamin A, C, E, K, B1, 

B2, B3, chất sắt, mangan, kali 

và nhiều chất khác rất tốt cho 

mắt và da, đặc biệt lycopene 

giúp làm chậm quá trình lão 

hóa, ngăn ngừa ung thư, giảm 

nguy cơ tim mạch. Nếu ăn 

thường xuyên mỗi ngày cà 

chua Cherry sẽ có khả năng 

phòng chống cao huyết áp rất 

tốt, đặc biệt là khi có biến 

chứng xuất huyết đáy mắt. 

Cà chua là cây tự thụ phấn chủ 

yếu, song tỷ lệ đậu trái lại 

không cao, hoa dễ bị rụng. Để 

thúc đẩy quá trình đậu trái cho 

cây cần bổ sung thêm chất dinh 

dưỡng, trong đó, boron (B) 

được sử dụng dưới dạng acid 

boric và borate có vai trò rất 

quan trọng trong việc nảy mầm 

của hạt phấn và sự sinh trưởng 

của ống phấn. 

Tuy nhiên, ở giai đoạn đậu trái, 

nếu gặp mưa nhiều trái cà chua 

sẽ chín chậm hơn và có hiện 

tượng nứt trái. Hiện tượng nứt 

trái và các rối loạn sinh lý của 

cà chua là do canxi trong trái 

thấp. Canxi tham gia vào thành 

phần cấu trúc vách tế bào, giữ 

vai trò ổn định vách tế bào, duy 

trì tính ổn định của màng, điều 

hòa tính thấm của màng. Canxi 

kết hợp với silic tạo thành hợp 

chất CaSiO3 nhằm cải thiện 

hiện tượng nứt trái, giúp cho 

cây cứng chống đỗ ngã, quang 

hợp tốt, chống sự xâm nhập 

của vi khuẩn và nấm gây hại, 

làm tăng năng suất và phẩm 

chất cây trồng. 

Ngoài ra, cà chua cũng cần 

lượng phân kali cho sự sinh 

trưởng và phát triển cây cà 

chua Cherry, kali là một trong 
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dẫn 
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ba yếu tố đa lượng quan trọng 

quyết định năng suất cây trồng 

và chất lượng nông sản, giúp 

tăng cường quá trình quang 

hợp hoạt hóa enzyme, tổng hợp 

protein,…. Theo nhiều nghiên 

cứu gần đây cho thấy K2HPO4 

là chất giàu lân và kali tan thích 

hợp bón cho cây thời kì ra hoa 

và đậu trái, giúp cây sinh 

trưởng khỏe, cứng cây, chống 

đỗ ngã, kích thích ra hoa nhiều, 

tỷ lệ đậu trái cao, tăng độ ngọt 

cho trái, tăng năng suất. 

Đề tài “Ảnh hưởng của borate 

và phân đa lượng đến sự sinh 

trưởng và năng suất của cây cà 

chua Cherry (Lycopersicon 

esculentum Mill.) trong điều 

kiện nhà lưới” được thực hiện 

nhằm mục đích 

- Tìm hiểu sự ảnh hưởng của 

một số loại phân boron, 

CaSiO3 và K2HPO4 đến sự 

sinh trưởng và năng suất của 

cây cà chua Cherry trong điều 

kiện nhà lưới. 

- Chọn ra loại nồng độ phân 

boron, CaSiO3 và K2HPO4 

phù hợp với cây cà chua 

Cherry nhằm làm tăng năng 

suất và chất lượng của cây cà 

chua Cherry. 

- Từ đó làm tiền đền xây dựng 

mô hình trồng cà chua Cherry 

sạch an toàn và hiệu quả. 

30 Nghiên cứu quy trình 

sản xuất sữa chua vị 

phomai bổ sung nấm 

Bào Ngư 

Trương Thị Thùy 

Đang 

ThS. Nguyễn 

Thị Lệ Thủy 

Đề tài “Nghiên cứu quy trình 

sản xuất sữa chua vị phomai bổ 

sung nấm Bào Ngư” được thực 

hiện nhằm tạo ra sản phẩm sữa 

chua mới đa dạng về cảm quan 

và có chứa nhiều hợp chất có 

giá trị trong phòng và hỗ trợ 

điều trị một số bệnh nhờ một số 

hoạt tính sinh học có trong đậu 

xanh, và nấm Bào Ngư. Đề tài 

sử dụng một phần sữa đậu 
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Nội dung tóm tắt 

 

xanh thay cho sữa bò trong quá 

trình lên men. Các quá nội 

dung nghiên cứu trong đề tài 

bao gồm khảo sát nguyên liệu 

ban đầu, khảo sát đường cong 

sinh trưởng của vi khuẩn trong 

sữa, khảo sát tỷ lệ thành phần 

nguyên liệu ảnh hưởng đến quá 

trình lên men như tỷ lệ phối 

chế sữa đậu xanh và sữa bò, 

hàm lượng nấm, phomai, 

pectin vổ sung vào sản phẩm, 

khảo sát quá trình lên men bao 

gồm các yếu tố như nhiệt độ, 

độ ẩm, thới gian lên men, khảo 

sát hàm lượng đường bổ sung, 

khảo sát thới gian bảo quản. 

Cuối cùng là kiểm tra chất 

lượng sản phẩm toàn diện bao 

gồm đánh giá cảm quan, xác 

định các chỉ tiêu vi sinh và hóa 

lý của sản phẩm. Bên cạnh đó 

đề tài còn khảo sát khả năng 

kháng khuẩn của sản phẩm. 

31 Ảnh hưởng của các 

nguyên tố vi lượng và 

đa lượng đến sự sinh 

trưởng, phát triển của 

cây cải Kale (Brassica 

oleracea var. 

sabellica) trong điều 

kiện nhà lưới 

Trương Hồng 

Hạnh 

TS. Bùi Thị Mỹ 

Hồng 

Thí nghiệm 1: Khảo sát ảnh 

hưởng của các dạng phân vi 

lượng đến sự sinh trưởng, phát 

triển của cây cải Kale. 

Từ đó tìm ra loại phân vi lượng 

thích hợp với cải Kale 

Thí nghiệm 2: Khảo sát ảnh 

hưởng của nguyên tố đa lượng 

đến sự sinh trưởng, phát triển 

của cây cải Kale. 

Từ đó tìm ra loại phân đa lượng 

phù hợp với sự sinh trưởng và 

phát triển của cải Kale 

32 Nghiên cứu một số 

yếu tố ảnh hưởng đến 

hệ hũ tương dầu nước 

ứng dụng trong sản 

phẩm sữa đặc có 

đường từ thực vật 

Lê Huỳnh Thanh 

Trúc 

Th.S Tạ Đăng 

Khoa 

- Thí nghiệm 1: Khảo sát quá 

trình trích ly sữa đậu nành 

- Thí nghiệm 2: Nghiên cứu 

các yếu tố ảnh hưởng hệ nhũ 

tương bằng phương pháp đồng 

hóa tốc độ cao 

• Thí nghiệm 2.1: Khảo sát tỉ lệ 

dầu : sữa đậu nành đến độ bền 

hệ nhũ tương 
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• Thí nghiệm 2.2: Khảo sát tỉ lệ 

dầu : chất nhũ hóa đến độ bền 

hệ nhũ tương 

• Thí nghiệm 2.3: Khảo sát ảnh 

hưởng thời gian đồng hóa đến 

độ bền hệ nhũ tương 

• Thí nghiệm 2.4: Khảo sát tốc 

độ khuấy đến độ bền hệ nhũ 

tương 

- Thí nghiệm 3: Ứng dụng vào 

quá trình chế biến sản phẩm 

sữa đặc có đường từ thực vật 

• Thí nghiệm 3.1: Khảo sát quá 

trình phối chế 

• Thí nghiệm 3.2: Khảo sát quá 

trình thanh trùng, tiệt trùng ảnh 

hưởng đến chất lượng và độ 

bền hệ nhũ tương. 

• Thí nghiệm 3.3: Đánh giá độ 

bền hệ nhũ tương theo thời 

gian bảo quản. 

33 Phân lập và tinh chế 

các hợp chất có hoạt 

tính sinh học từ cao 

chiết chủng Bacillus 

sp. RD26 nội sinh có 

khả năng kháng 

Staphylococcus 

aureus ATCC 43300 

(MRSA) 

Nguyễn Thị Lành ThS. Dương 

Nhật Linh và 

TS. Nguyễn 

Tấn Phát 

- Khảo xác khả năng kháng 

MRSA từ dịch ngoại bào hay 

nội bào. 

- Chiết các hợp chất từ vi 

khuẩn Bacillus sp. RD26 với 

các dung môi:            n- hexane, 

ethyl axetate, 

dichloromethane, chloroform, 

methanol và nước. 

- Khảo sát hoạt tính kháng 

MRSA của cao chiết chủng 

Bacillus sp. RD26 thu được 

bằng phương pháp khuếch tán 

đĩa Kirby – Bauer. 

- Khảo sát nồng độ ức chế tối 

thiểu của cao chiết chủng 

Bacillus sp. RD26 kháng 

MRSA bằng phương pháp pha 

loãng. 

- Khảo sát các phân đoạn cắn 

bằng phương pháp sắc ký lớp 

mỏng (TLC). 

- Thu nhận phân đoạn chứa các 

chất có hoạt tính kháng MRSA 

bằng phương pháp sắc ký cột. 
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- Tinh sạch hợp chất có hoạt 

tính sinh học có khả năng 

kháng MRSA. 

34 Nghiên cứu quy trình 

chiết xuất tối ưu và 

khảo sát hoạt tính sinh 

học của berberin từ 

cây Hoàng liên gai 

(Berberis wallichiana 

D.C) 

Lê Ngọc Hân ThS. Nguyễn 

Minh Hoàng 

- Nghiên cứu quy trình chiết 

xuất berberin từ Hoàng liên gai 

- Đề xuất quy trình trích ly tối 

ưu cho sản phẩm 

- Cô lập và tinh sạch hợp chất 

berberin thu được. 

- Khảo sát hoạt tính sinh học và 

hàm lượng dược dụng của 

berberin thu được 

35 Khảo sát một số dạng 

đột biến điểm gen 

ApoB trên một số 

bệnh phẩm máu ở 

người Việt Nam 

Lâm Thị Ngọc ThS. Trương 

Kim Phượng 

Familial 

hypercholesterolaemia (FH) là 

dạng bệnh lý tăng cholesterol 

trong máu có tính chất gia 

đình, thuộc nhóm bệnh lý di 

truyền trên nhiễm sắc thể 

thường gây rối loạn chuyển 

hóa lipid thường gặp trên thế 

giới (Taranto et al., 2015). 

Nguyên nhân dẫn đến bệnh FH 

là do các dạng đột biến điểm 

xuất hiện trên các gen có chức 

năng mã hóa protein tham gia 

chuyển hóa cholesterol, lipid 

trong máu, cụ thể là gen: Low 

Density Lipoprotein Receptor 

(LDLR), Apolipoprotein B 

(ApoB) hoặc Proprotein 

Convertase Subtilisin–Kexin 

type 9 (PCSK9) (Sjouke et al., 

2014). Bệnh tăng cholesterol 

trong máu có tính gia đình với 

tỉ lệ ước tính trên toàn thế giới 

là 1/500 (0,2%) (Austin et al., 

2004). 

Nhiều công bố khoa học ghi 

nhận bênh lý tim mạch (bệnh 

mạch vành,..) thuộc nhóm 

bệnh lý rối loạn đa yếu tố, với 

sự tác động của cả hai yêu tố 

môi trường và di truyền 

(Backer et al., 2003). Tuy 

nhiên, bệnh lý FH (Familial 

hypercholesterolaemia) là 

nguyên nhân chính dẫn đến các 
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bệnh lý về tim  

(Austin et al., 2004, Goldstein 

et al., 1995). 

Gen ApoB (Apolipoprotein B) 

là gen mã hóa cho protein 

ApoB – 100 và ApoB – 48, giữ 

vai trò quan trọng trong việc 

hình thành phức hợp giữa Low 

Density Lipoprotein (LDL) và 

Low Density Lipoprotein 

Receptor (LDLR) (Chen et al., 

1986). 

Những dẫn chứng nêu trên cho 

thấy ý nghĩa khoa học của ứng 

dụng kỹ thuật sinh học phân tử 

để xác định tính chất đột biến 

điểm liên quan đến bệnh lý 

tăng cholesterol có tính chất 

gia đình. Do đó trong phạm vi 

chuyên đề khóa luận tốt 

nghiệp, chúng tôi thực hiện đề 

tài khoa học: “Khảo sát một số 

dạng đột biến điểm gen ApoB 

trên một số bệnh phẩm máu ở 

người Việt Nam”. 

36 Khảo sát một số dạng 

đột biến điểm gen 

ApoB trên một số 

bệnh phẩm máu ở 

người Việt Nam 

Lâm Thị Ngọc ThS. Trương 

Kim Phượng 

Nội dung và kế hoạch thực 

hiện đề tài: 

- Khai thác dữ liệu khoa học 

trên nguồn dữ liệu nguồn dữ 

liệu khoa học trên NCBI, 

Google về bệnh tăng 

cholesterol máu có tính chất 

gia đình (FH, FDB) trên thế 

giới và ở Việt Nam và sự xuất 

hiện một số dạng đột biến 

điểm: R3527Q, R3527W gen 

ApoB trên người bệnh FH trên 

thế giới. 

- Phân tích tổng hợp (Meta-

analysis)  

Sử dụng công cụ thống kê phù 

hợp phân tích sự tương quan 

giữa một số dạng đột biến 

điểm: R3527Q, R3527W gen 

ApoB trên người bệnh tăng 

cholesterol máu trên thế giới 

hoặc mắc bệnh tim mạch do 
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tăng cholesterol trong máu. 

- Khảo sát trên máy tính (in 

silico) 

Thu thập trình tự gen ApoB 

trên nguồn dữ liệu NCBI 

(GenBank). 

Dựa vào một số công cụ tin 

sinh học (BLAST, 

Oligoanalyzer- IDT, 

 Annhyb,...) nhằm  khảo sát 

một số đặc tính (tính đặc hiệu, 

thông số vật lý,…) của bộ mồi 

phù hợp với phương pháp PCR 

kết hợp giải trình tự xác định 

một số dạng đột biến điểm trên 

gen ApoB. 

- Khảo sát thực nghiệm 

Tách chiết DNA từ mẫu bệnh 

phẩm (mẫu máu) bằng phương 

pháp phenol/chlorofrom. 

Khảo sát quy trình PCR kết 

hợp giải trình tự xác định một 

số dạng đột biến điểm gen 

ApoB trên bộ mẫu bệnh phẩm 

(mẫu máu). 

- Tổng hợp – phân tích kết quả 

nghiên cứu và hoàn thành báo 

cáo chuyên đề khóa luận tốt 

nghiệp. 

37 Nâng cấp, cải tạo hệ 

thống xử lý nước 

thải tập trung khu 

công nghiệp Tân 

Tạo - Công suất 

3000m3/ ngày đêm 

lên 4300m3/ ngày 

đêm. 

Đặng Thị Hàn Vũ TS. Trần Thái 

Hà 

Tìm hiểu và khảo sát một số 

khu công nghiệp hàng đầu Việt 

Nam về hệ thống xử lý, hiệu 

quả nước sau xử lý và đưa ra 

nhận xét. Đúc kết thông tin từ 

những tìm hiểu và khảo sát để 

đưa ra: Thông số đầu vào điển 

hình và hệ thống xử lý mẫu của 

Khu công nghiệp Tân Tạo. 

Lựa chọn, đưa ra công nghệ xử 

lý nước thải đã được nâng cấp, 

cải tạo phù hợp với các giá trị 

chất ô nhiễm đầu vào (từ công 

suất 3000 m3/ngày đêm lên 

4300 m3/ngày đêm).  

Thuyết minh công nghệ xử lý. 

Đề ra các hạng mục cần xây 

dựng cho công nghệ và danh 
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sách các thiết bị và báo giá dự 

trù cho các thiết bị cần cung 

cấp cho hệ thống. 

Vẽ bản vẽ kỹ thuật về công 

nghệ xử lý nước thải đã nâng 

cấp, cải tạo KCN bằng 

AutoCAD. Thuyết minh công 

nghệ quy trình xử lý nước thải 

bằng bản vẽ kỹ thuật. 

38 Định danh một số 

chủng Lactobacillus 

có hoạt tính 

probiotic và khả 

năng làm giảm 

cholesterol 

Lương Thị Cẩm 

Vân 

ThS. Dương 

Nhật Linh 

Xác định chi Lactobacillus 

- Quan sát hình thái vi thể, đại 

thể. 

- Thử nghiệm một số test sinh 

hóa khả năng phân giải CaCO3 

trên môi trường MRSA bổ 

sung `1% CaCO3, thử nghiệm 

catalase, khả năng lên men 

đường glucose.. 

Khảo sát in silico 

- Khai thác dữ liệu và xây dựng 

bộ cơ sở dữ liệu Lactobacillus 

trên vùng gen 16S-23S rDNA 

ITS. Thiết kế mồi đặc hiệu cho 

vùng gen mục tiêu. Khảo sát 

các thông số vật lý, độ đặc hiệu 

và khả năng bắt cặp của mồi.  

Tách chiết DNA 

- Từ các chủng vi khuẩn thử 

nghiệm tiến hành tách chiết 

DNA theo phương pháp 

Phenol- Chloroform. 

Phản ứng PCR 

 

- Thực hiện phản ứng khuếch 

đại đoạn gen 16S-23S rDNA 

ITS đã khảo sát. 

Giải trình tự 

- Giải trình tự sản phẩm PCR 

và so sánh trình tự nucleotide 

hoàn chỉnh với Genbank trên 

NCBI bằng công cụ BLAST. 

Xây dựng cây phả hệ phân tử. 

39 Khảo sát giá trị 

glucose máu đói và 

HbA1c trên bệnh 

nhân bị bệnh đái 

Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh 

Ths. Dương 

Nhật Linh 

Thu thập thông tin về tuổi, giới 

tính, chiều cao, cân nặng, nghề 

nghiệp, thói quen trong sinh 
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tháo đường mới 

được chẩn đoán tại 

bệnh viện đa khoa 

Gò Vấp từ ngày 

18/02 - 25/05/2019 

hoạt, tiền sử mắc bệnh của gia 

đình 

Thu nhận mẫu máu của các đối 

tượng tham gia nghiên cứu 

Khảo sát giá trị glucose máu 

đói 

Khảo sát giá trị HbA1c  

Xác định mối tương quan giữa 

nồng độ glucose máu đói và 

chỉ số HbA1c ở bệnh nhân đái 

tháo đường mới được chẩn 

đoán 

Xác định mối tương quan giữa 

chỉ số HbA1c và chỉ số BMI 

của các đối tượng 

40 Hiệu quả của bón 

phân kali  đến năng 

suất và chất lượng 

dưa leo baby 

(cucumis sativus l.) 

trong điều kiện nhà 

lưới tại Thủ Dầu 

Một Bình Dương 

Nguyễn Thị Thu 

Lê 

TS. Bùi Thị Mỹ 

Hồng 

Nội dung thực hiện chính: 

Nội dung 1: Khảo sát ảnh 

hưởng của một số dạng phân 

kali tới sự sinh trưởng và phát 

triển của cây dưa leo Baby 

trong điều kiện nhà lưới tại 

Bình Dương. 

Mục tiêu: Tìm ra dạng phân 

kali phù hợp cho sự sinh 

trưởng và phát triển của trái 

dưa leo Baby. 

Nội dung 2: Khảo sát sự ảnh 

hưởng của nồng độ phân 

K2SO4 đến sự sinh trưởng và 

phát triển của cây dưa leo Baby 

trong điều kiện nhà lưới tại 

Bình Dương 

Mục tiêu: Tìm ra nồng độ phân 

K2SO4 có sự ảnh hưởng tốt 

đến sự sinh trưởng và phát 

triển của trái dưa leo Baby 

trong điều kiện nhà lưới tại 

Bình Dương. 

Thí nghiệm được tiến hành 

trong nhà lưới tại Trường Đại 

học Mở Tp. Hồ Chí Minh (Cơ 

sở 3 Bình Dương, 68 Lê Thị 

Trung, phường Phú Lợi, Tp. 

Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương). 

Thời gian: 07/2018 - 06/2019. 
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41 Nghiên cứu quy 

trình công nghệ sản 

xuất bột sữa chua cà 

rốt (Daucuscarota 

varsativa) 

Nguyễn Thị Thu 

Hồng 

ThS. Nguyễn 

Thị Lệ Thủy 

Trên thị trường hiện nay, có 

khá nhiều sản phẩm sữa chua 

được đa dạng từ nhiều nguồn 

nguyên liệu khác nhau nhưng 

thường là các sản phẩm ăn liền 

và đã được chế biến, đóng hộp. 

Các sản phẩm đó đã được lên 

men và sản phẩm người tiêu 

dùng sử dụng thường là dạng 

lỏng của sữa chua uống hoặc 

đặc sánh của sữa chua truyền 

thống. Tuy nhiên, sản phẩm 

bột sữa chua hoàn toàn chưa 

xuất hiện trên thị trường. Với 

một gói bột sữa chua cà rốt 

thành phẩm, người tiêu dùng 

chỉ cần cho nước vào và lên 

men theo thời gian hướng dẫn 

thích hợp sẽ được sản phẩm 

sữa chua sử dụng ngay. Sản 

phẩm không những tiện lợi , 

ngon miệng mà còn cung cấp 

nhiều dưỡng chất thiết yếu cho 

cơ thể. Dựa trên cơ sở đó, đề 

tài “ Nghiên cứu quy trình 

công nghệ sản xuất bột sữa 

chua cà rốt( Daucuscarota var 

sativa ) ” được thực hiện. Kết 

quả từ nghiên cứu sẽ góp phần 

tạo ra sản phẩm mới trên thị 

trường. 

Các thí nghiệm thực hiện trong 

đề tài như sau: 

1. Khảo sát tính chất thành 

phần nguyên liệu: 

- Bột sữa và cà rốt (Độ ẩm, độ 

tro, đường tổng, đường khử). 

- Năng lực giống (Đường cong 

sinh trưởng). 

2. Khảo sát quá trình xử lí cà 

rốt 

- Khảo sát ảnh hưởng của thời 

gian và nhiệt độ chần đến chất 

lượng cà rốt. 

- Khảo sát ảnh hưởng của thời 

gian và nhiệt độ sấy đến chât 

lượng cà rốt sau nghiền. 
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3. Khảo sát quá trình phối trộn 

- Khảo sát tỉ lệ nước đến chất 

lượng sữa chua 

- Khảo sát tỉ lệ bột sữa: bột cà 

rốt 

- Khảo sát tỉ lệ carrageenan 

- Khảo sát tỉ lệ giống 

4. Khảo sát chất lượng sản 

phẩm 

- Khảo sát quá trình lên men 

+ Thời gian lên men 

+ Nhiệt độ lên men 

- Khảo sát toàn diện sản phẩm 

cuối 

+ Đánh giá cảm quan sản phẩm 

cuối 

+ Chỉ tiêu dinh dưỡng 

+ Chỉ tiêu vi sinh 

42  Khảo sát hợp chất 

có hoạt tính sinh học 

kháng Eschrichia 

coli sinh β – 

lactamase phổ rộng 

(ESBL) từ chủng 

Bacillus sp. RD26 

nội sinh. 

Đinh Thị Thúy 

Kiều 

ThS. Dương 

Nhật Linh và 

TS. Nguyễn 

Tấn Phát 

- Xác định khả năng kháng 

Eschrichia coli sinh β – 

lactamase phổ rộng (ESBL) từ 

dịch ngoại bào và nội bào của 

chủng Bacillus sp. RD26. 

- Nuôi cấy và thu nhận cao 

chiết Bacillus sp. RD26 từ các 

hệ dung môi khác nhau. 

- Xác định hoạt tính kháng 

khuẩn từ các cao chiết thô. 

-  Xác định nồng độ ức chế tối 

thiểu (MIC), nồng độ diệt 

khuẩn tối thiểu (MBC) của cao 

chiết đối với vi khuẩn gây bệnh 

E. coli sinh ESBL. 

- Khảo sát các phân đoạn cắn 

bằng phương pháp sắc ký lớp 

mỏng TLC. 

- Sắt ký cột cao chiết. 

- Khảo sát khả năng kháng E. 

coli sinh ESBL của các cao 

chiết thu được và các phân 

đoạn nhỏ. 

- Phân lập, tinh chế và xác định 

cấu trúc hợp chất thu được. 

- Khảo sát hoạt tính kháng E. 

coli sinh ESBL của hợp chất 
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thu được bằng phương pháp 

khuếch tán đĩa Kirby-Bauer. 

43 Nghiên cứu nuôi cấy 

lóng lắc thu sinh 

khối lan kim tuyến 

bản địa 

anoectochilus 

roxburghii(wall) 

lindl in vitro 

Đoàn Thuý Vy Ths. Nguyễn 

Thanh Mai 

 Thí nghiệm 1: Khảo sát ảnh 

hưởng của hàm lượng đường 

và nồng độ nước dừa  đến khả 

năng tạo sinh khối của lan Kim 

tuyến. 

 Thí nghiệm 2: Khảo sát ảnh 

hưởng của hàm lượng đường 

và nồng độ casein đến khả 

năng tạo sinh khối của lan Kim 

tuyến. 

Thí nghiệm 3: Khảo sát ảnh 

hưởng của thể tích bình và thể 

tích dung dịch dinh dưỡng đến 

khối lượng sinh khối lan kim 

tuyến. 

44 Nghiên cứu quá 

trình ly trích tinh 

dầu từ củ gừng 

(zingiber oficinale 

roscoe), xác đỊnh 

thành phần hóa học 

của tinh dầu gừng 

thu được và chế biến 

trà gừng có tác dụng 

chống nôn, ói. 

Lê Thị Trà My ThS. Nguyễn 

Minh Hoàng 

Khảo sát quá trình ly trích tinh 

dầu bằng phương pháp chưng 

cất lôi cuốn hơi nước (khảo sát 

nguyên liệu xay, không xay, độ 

ẩm có trong củ gừng, tỉ lệ 

nguyên liệu:dung môi, khảo 

sát thời gian chiết). 

thực hiện ly trích tinh dầu bằng 

phương pháp chưng cất có hỗ 

trợ vi sóng 

So sánh hàm lượng tinh dầu ở 

2 phương pháp 

Xác định thành phần hóa học 

của các loại tinh dầu thu được 

(tinh dầu gừng trồng tại Bình 

Dương và tinh dầu gừng 

trrofng tại Phú Yên) 

So sánh thành phần hóa học 

của tinh dầu gừng thực nghiệm 

so với các nghiên cứu khác 

thực hiện quy trình chế biến trà 

gừng có tác dụng chống nôn ói. 

45 Nghiên cứu khả 

năng kiểm soát sinh 

học của các chủng vi 

sinh vật tiềm năng 

đối với nấm gây 

bệnh thán thư và 

bệnh sương mai trên 

Vũ Thị Thùy Linh Th.S Nguyễn 

Văn Minh 

Phân lập và định danh vi nấm 

gây bệnh thán thư trên nho 

bằng phương pháp sinh học 

phân tử 

Sàng lọc các chủng vi sinh vật 

tiềm năng có khả năng kiểm 
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cây nho (Vitis 

vinifera L.)  

soát vi nấm gây bệnh thán thư 

trên nho. 

Đánh giá khả năng kiểm soát 

nấm bệnh của các chủng vi 

khuẩn.  

Khảo sát khả năng tương thích 

giữa các chủng vi khuẩn tuyển 

chọn được lựa chọn. 

Đánh giá hiệu quả kiểm soát 

nấm bệnh của các chủng vi 

sinh vật tiềm năng trên cây nho 

ở quy mô nhà lưới. 

46 Nghiên cứu quy 

trình sản xuất 

"Matcha" từ lá sake 

Phạm Đoàn Mẫn ThS. Nguyễn 

Thị Lệ Thủy 

1. Định lượng một số thành 

phần hóa học có trong nguyên 

liệu ban đầu. 

- Độ tro, độ ẩm 

- Định lượng đường tổng, 

đường khử 

- Định lượng polyphenol 

- Định lượng flavonoid 

2. Khảo sát hoạt tính sinh học 

của nguyên liệu ban đầu và 

thành phẩm 

- Khảo sát khả năng ức chế 

enzyme α-glucosidase từ lá 

sake 

- Khảo sát khả năng kháng 

khuẩn 

- Khảo sát khả năng kháng oxy 

hóa 

3. Xây dựng quy trình sản xuất 

matcha từ lá sake: 

- Khảo sát các yếu tố ảnh 

hưởng đến quá trình trích ly. 

- Khảo sát sự ảnh hưởng của 

quá trình sao đến chất lượng 

sản phẩm. 

- Khảo sát quá trình phối chế 

matcha  

- Khảo sát nồng độ chất tan 

dịch cần đạt sau cô đặc đến 

chất lượng sản phẩm 

4. Đánh giá chất lượng sản 

phẩm toàn diện 
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47 Khảo sát mức độ đề 

kháng kháng sinh 

của vi khuẩn  

Pseudomonas 

aeruginosa phân lập 

được tại bệnh viện 

Nhi Đồng 1 từ tháng 

3/2018 đến 2/2019 

Dương Thị Hồng 

Dư 

Th.s Bs Lê 

Quốc Thịnh 

Mục tiêu tổng quát 

Khảo sát mức độ đề kháng 

kháng sinh của vi khuẩn 

Pseudomonas aeruginosa phân 

lập được tại bệnh viện Nhi 

Đồng 1 từ tháng 03/2018 đến 

tháng 2/2019. 

Mục tiêu cụ thể 

Khảo sát tỷ lệ phân bố vi khuẩn 

Pseudomonas aeruginosa theo 

tuổi, giới tính của bệnh nhân.   

Khảo sát tỷ lệ phân bố vi khuẩn 

pseudomonas aeruginosa theo 

bệnh phẩm. 

Khảo sát tỷ lệ phân bố vi khuẩn 

Pseudomonas aeruginosa theo 

khoa lâm sàng. 

Khảo sát tỷ lệ đề kháng kháng 

sinh của vi khuẩn 

Pseudomonas aeruginosa. 

Khảo sát tỷ lệ vi khuẩn 

Pseudomonas aeruginosa có 

khả năng tiết men 

carbapenemase. 

48 Khảo sát mức độ đề 

kháng kháng sinh 

của vi khuẩn  

Pseudomonas 

aeruginosa phân lập 

được tại bệnh viện 

Nhi Đồng 1 từ tháng 

3/2018 đến 2/2019 

Dương Thị Hồng 

Dư 

Ths BS Lê 

Quốc Thịnh . 

ThS Dương 

Nhật Linh 

Mục Tiêu Tổng Quát 

Khảo sát mức độ đề kháng 

kháng sinh của vi khuẩn 

Pseudomonas aeruginosa phân 

lập được tại bệnh viện Nhi 

Đồng 1 từ tháng 03/2018 đến 

tháng 2/2019. 

Mục Tiêu Cụ Thể 

Khảo sát tỷ lệ phân bố vi khuẩn 

Pseudomonas aeruginosa theo 

tuổi, giới tính của bệnh nhân.   

Khảo sát tỷ lệ phân bố vi khuẩn 

pseudomonas aeruginosa theo 

bệnh phẩm. 

Khảo sát tỷ lệ phân bố vi khuẩn 

Pseudomonas aeruginosa theo 

khoa lâm sàng. 

Khảo sát tỷ lệ đề kháng kháng 

sinh của vi khuẩn 

Pseudomonas aeruginosa. 
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Khảo sát tỷ lệ vi khuẩn 

Pseudomonas aeruginosa có 

khả năng tiết men 

carbapenemase. 

49 Nghiên cứu một số 

hoạt tính sinh học 

của dịch chiết lá cóc 

đỏ (lumnitzera 

littorea) và ứng 

dụng vào sản xuất 

trà hòa tan 

Bùi Thanh Tùng Ths.Nguyễn 

Thị Lệ Thủy 

Khảo Sát Nguyên Liệu 

- Khảo sát độc tính cấp ở 

nguyên liệu 

- Khảo sát thành phần tính chất 

nguyên liệu 

- Xác định hàm lượng 

polyphenol và Flavonoid trong 

nguyên liệu 

- Khảo sát hoạt tính sinh học 

của nguyên liệu 

 + Khảo sát khả năng khán 

Oxihóa 

+ Khảo sát khả năng khán 

khuẩn 

+  Khảo sát khả năng ức chế 

enzyme α-glucosidase 

Khảo Sát Quy Trình Sản  Xuất 

Trà 

- Khảo sát quá trình sao 

- Khảo sát quá trình trích ly 

- Khảo sát quá trình phối trộn 

- Khảo sat sự ảnh hưởng của 

bao bì trong quá trình bảo quản 

khảo sát chất lượng sản phẩm 

- Khảo sát chỉ tiêu hóa lý trên 

sản phẩm 

  - Khảo sát hoạt tính sinh học 

trên sản phẩm 

- Khảo sát chỉ tiêu vi sainh của 

sản phẩm 

50 Quy trình sản xuất 

snack có bổ sung rau 

dinh dưỡng bằng 

phương pháp cán bộ 

Huỳnh Thị Kim 

Trinh 

ThS. Lý Thị 

Minh Hiền 

- Khảo sát tỷ lệ thích hợp của 

các nguyên liệu: nước : bột mì 

: bột nếp : bột bắp : bột nở và 

một số quá trình ảnh hưởng 

đến cấu trúc snack. 

- Khảo sát và bổ sung các thành 

phần dinh dưỡng vào snack để 

cho ra sản phẩm giàu dinh 

dưỡng và đạt giá trị cảm quan 

cao. 
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- Bổ sung được gia vị đạt cảm 

quan tốt. 

51 Khảo sát hoạt tính 

kháng vi nấm 

Neoscytalidium sp. 

gây bệnh đốm nâu 

trên cây thanh long 

của nano bạc tổng 

hợp bằng phương 

pháp sinh học sử 

dụng dịch chiết cỏ 

đậu phộng (Arachis 

pintoi) 

Lê Thị Bích Hằng ThS. Nguyễn 

Văn Minh và 

ThS. Nguyễn 

Phụng Anh 

Kiểm tra, tái phân lập và định 

danh sinh học phân tử nấm 

Neoscytalidium sp. gây bệnh 

đốm nâu trên cây thanh long. 

Tổng hợp hợp nano bạc có kích 

thước nhỏ có khả năng ức chế 

nấm Neoscytalidium sp. bằng 

phương pháp sinh học sử dụng 

dịch chiết cỏ đậu phộng làm 

chất khử và ổn định. 

Định tính khả năng kháng vi 

nấm Neoscytalidium sp. gây 

bệnh đốm nâu trên cây thanh 

long của nano bạc bằng 

phương pháp khuếch tán giếng 

thạch. 

Định lượng khả năng kháng vi 

nấm Neoscytalidium sp. gây 

bệnh đốm nâu trên cây thanh 

long của nano bạc bằng 

phương pháp nồng độ ức chế 

tối thiểu đĩa thạch. 

52 Thiết lập quy trình 

real-time pcr phát 

hiện đậu phộng gây 

dị ứng trong các 

nguyên liệu  sản 

xuất thực phẩm 

thương mạ+i 

Hà Thị Phương 

Trinh 

GVHD: ThS. 

Lao Đức 

Thuận, CBHD: 

Nguyễn Duy 

Khánh 

1. Khảo sát cặp mồi và probe 

sử dụng trong nghiên cứu 

2. Khảo sát thực nghiệm 

2.1. Thí nghiệm 1: Chứng 

minh tính chuyên biệt của mồi, 

tối ưu phản ứng Real-time 

PCR phát hiện đậu phộng 

- Mục đích thí nghiệm: Xây 

dựng và tối ưu quy trình dùng 

để phát hiện đậu phộng bằng 

phương pháp Real-time PCR. 

Chứng minh được tính chuyên 

biệt của mồi: cặp mồi dùng 

trong nghiên cứu chỉ khuếch 

đại gene Ara H2 có ở đậu 

phộng, không xuất hiện ở các 

nguồn mẫu khác. Xác định độ 

nhạy của phản ứng, làm cơ sở 

cho việc chọn tỷ lệ mẫu để 

khảo sát độ nhạy trên mẫu 

nguyên liệu thực phẩm. 

- Đối tượng (mẫu) khảo sát: 

Mẫu đậu phộng thô, đậu nành, 



89 

 

STT Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

đậu xanh được thu mua ở Tp. 

Hồ Chí Minh 

2.2. Thí nghiệm 2: Khảo sát 

quy trình trên mẫu nguyên liệu 

thực phẩm 

2.1.1. So sánh nồng độ đậu 

phộng ở đậu phộng thô và đậu 

phộng đã qua chế biến 

- Mục đích thí nghiệm: Nhằm 

xác định đậu phộng đã qua chế 

biến so với đậu phộng thô có 

thay đổi nồng độ hay không, sự 

thay đổi đó là tăng hay giảm, 

làm cơ sở để tìm ra phương 

pháp giảm mức độ gây ra phản 

ứng dị ứng của đậu phộng trên 

người bệnh bằng cách xử lý 

nhiệt. 

- Đối tượng (mẫu) khảo sát: 1 

mẫu đậu phộng thô và 3 mẫu 

đậu phộng đã qua chế biến. 

2.1.2. Khảo sát quy trình trên 

các mẫu nguyên liệu thực 

phẩm  

- Mục đích thí nghiệm: Khảo 

sát quy trình tá1, ch chiết trên 

các mẫu nguyên liệu thực 

phẩm khác nhau, từ đó xác 

định được phương pháp tách 

chiết tối ưu nhất. Xác định 

được tính ứng dụng của phản 

ứng Real-time PCR trên các 

loại mẫu nguyên liệu khác 

nhau. Ngoài ra, xác định được 

các mẫu nguyên liệu thực 

phẩm dạng bột có bị nhiễm 

thành phần đậu phộng hay 

không. Từ đó có thể áp dụng 

quy trình để kiểm soát sự 

nhiễm thành phần đậu phộng 

của các nguyên liệu đầu vào.  

- Đối tượng (mẫu) khảo sát: 5 

mẫu bột được thu mua tại Tp. 

Hồ Chí Minh, 4 mẫu bột được 

trộn với tỉ lệ đậu phộng lần lượt 

là 0,1%, 0,2%, 0,5%, 1% và 1 

mẫu đậu phộng thô 
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2.3. Thí nghiệm 3: Khảo sát độ 

nhạy của toàn bộ quy trình trên 

mẫu nguyên liệu thực phẩm 

chứa đậu phộng 

- Mục đích thí nghiệm: Trong 

nghiên cứu của Stephan và 

cộng sự (2004), giới hạn nồng 

độ thấp nhất để phát hiện được 

đậu phộng là 10 ppm đậu 

phộng trong 40 g mẫu, tương 

đương với trong 40 g mẫu có 

chứa 0,4 mg đậu phộng 

(0.1%). Ngưỡng gây dị ứng 

được chứng minh trong nghiên 

cứu của Taylor và cộng sự 

(2002) là 1 mg đậu phộng, đây 

là ngưỡng gây dị ứng thấp nhất 

được khảo sát trong những 

nghiên cứu trước đây. Giả sử 

mẫu thực phẩm có nồng độ 10 

ppm đậu phộng, thì người bệnh 

hoàn toàn có khả năng tiêu thụ 

một lượng thực phẩm lớn hơn 

100 g (chứa nhiều hơn 1 mg 

đậu phộng) và gây ra phản ứng 

dị ứng. Do đó, để đảm bảo tính 

hiệu quả của quy trình, thí 

nghiệm khảo sát nồng độ đậu 

phộng thấp hơn 0.1%. Từ đó, 

xác định được nồng độ đậu 

phộng thấp nhất mà quy trình 

có thể phát hiện được. 

- Đối tượng (mẫu) khảo sát: 

Mẫu có chứa một lượng đậu 

phộng xác định, được thực 

hiện bằng cách trộn đậu phộng 

thô với các mẫu âm tính ở TN2 

theo tỉ lệ xác định. 

53 Khảo sát đặc điểm 

vùng promoter của 

gen cs-acs1g ở dưa 

leo 

Lương Hiếu Ngân TS. Lê Thị 

Trúc Linh 

Dưa leo (Cucumis sativus L.) 

là cây rau ăn quả thuộc họ bầu 

bí (Cucurbitaceae) có thể trồng 

được ở nhiều vùng trong cả 

nước. Nhờ có vị ngọt, giòn, 

tính mát và chứa rất nhiều 

nước (chiếm 90%) từ lâu dưa 

leo đã trở thành một loại thực 

phẩm quen thuộc trong bữa ăn 

của nhiều gia đình. Trong dưa 
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leo chứa rất nhiều vitamin và 

các khoáng chất tự nhiên cần 

thiết cho cơ thể, bao gồm: chất 

xơ, vitamin C, vitamin 

B1/B2/B5/B6, folic acid, 

canxi, sắt, magie, Không 

những thế, lariciresinol, 

pinoresinol và 

secoisolariciresinol trong dưa 

leo còn có tác dụng phòng 

ngừa ung thư rất tốt, đặc biệt là 

ung thư vú, buồng trứng, tử 

cung và tuyến tiền liệt 

(Muruganantham N. và cs, 

2015). Chính vì vậy mà hiện 

nay cây dưa leo được trồng rất 

phổ biến ở Việt Nam và nhiều 

nước trên thế giới. Theo số liệu 

thống kê của FAOSTAT năm 

2017, tổng diện tích dưa leo 

trên thế giới là 2,27 triệu ha với 

sản lượng 84 triệu tấn 

(www.fao.org). 

Hiện nay, năng suất và chất 

lượng là hai yếu tố chính của 

tiến trình cải thiện giống dưa 

leo, hai đặc tính này cùng với 

những tính trạng có liên quan 

là những đặc điểm được quan 

tâm nhiều nhất của các nhà 

chọn giống. Trong đó, tính 

trạng giới tính hoa có ý nghĩa 

rất quan trọng trong chương 

trình chọn tạo giống dưa leo. 

Phương pháp chọn lọc truyền 

thống những dòng dưa leo toàn 

hoa cái dựa trên sự quan sát sự 

biểu hiện giới tính của cây ở 

ngoài đồng. Phương pháp này 

có một số hạn chế về độ chính 

xác của việc chọn lọc, cũng 

như hạn chế về khả năng nhận 

diện sớm. Vì thế, phương pháp 

chọn lọc phân tử đối với tính 

trạng toàn hoa cái trở nên cần 

thiết cho việc cải thiện hiệu 

quả và độ chính xác của 
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phương pháp chọn tạo giống 

dưa leo truyền thống. 

Dưa leo thuộc dòng monoecy 

điển hình (cây có hoa đực và 

hoa cái trên cùng một cây). Sự 

biểu hiện giới tính hoa của dưa 

leo được xác định bởi 3 gen 

chính: F/f, M/m và A/a. Gen 

F/f là gen trội hoàn toàn, kiểm 

soát sự biểu hiện hoa cái, đồng 

hợp trội (FF) tác động lớn nhất 

đến mức độ biểu hiện hoa cái, 

kế đến là gen dị hợp (Ff) và 

cuối cùng là đồng hợp lặn (ff) 

(FF>Ff>ff). Gen M/m kiểm 

soát sự biểu hiện của hoa lưỡng 

tính, trong đó MM, Mm quy 

định hoa đơn tính và mm quy 

định hoa lưỡng tính (Yamasaki 

S. và cs, 2001; Mibus H. và 

Tatlioglu T., 2004; Li Z.và cs, 

2008; Li Z. và cs, 2009). Locus 

A có xu hướng làm tăng hoa 

đực nếu xuất hiện 2 tổ hợp gen 

lặn kết hợp là aa và ff 

(Boualem A. và cs, 2014). 

Trong công tác chọn giống, các 

nhà di truyền chọn giống 

thường quan tâm nhiều nhất 

đến locus F vì chứa gen ACS1, 

thuộc họ gen ACS (1-

aminocyclopropane-1-

carboxylate synthase), mã hóa 

cho enzyme ACC synthase có 

chức năng tổng hợp ethylene - 

một hormone trong dưa leo, 

thúc đẩy biểu hiện hoa cái cùng 

với auxin. 

Trong khóa luận tốt nghiệp 

này, tôi thực hiện khảo sát 

vùng promoter chứa gen Cs-

ACS1G để tăng độ nhận biết 

chính xác dòng dưa leo toàn 

hoa cái. 

54 Khảo sát mức độ đề 

kháng kháng sinh 

của vi khuẩn 

klebsiella 

Trần Nguyễn Linh 

Tâm 

ThS. Lê Quốc 

Thịnh . ThS. 

Mục tiêu tổng quát: 

“Khảo sát mức độ đề kháng 

kháng sinh của vi khuẩn 
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pneumoniae phân 

lập được tại bệnh 

viện Nhi Đồng 1 từ 

tháng 03/2018 đến 

cuối tháng 02/2019 

Dương Nhật 

Linh 

Klebsiella pneumoniae phân 

lập được tại bệnh viện Nhi 

Đồng 1 từ tháng 03/2018 đến 

cuối tháng 02/2019”. 

Mục tiêu cụ thể: 

- Khảo sát tỷ lệ phân bố vi 

khuẩn Klebsiella pneumoniae 

theo bệnh phẩm. 

- Khảo sát tỷ lệ phân bố vi 

khuẩn Klebsiella pneumoniae 

theo tuổi, giới tính của bệnh 

nhân.  

- Khảo sát tỷ lệ phân bố vi 

khuẩn Klebsiella pneumoniae 

theo khoa lâm sàng. 

- Khảo sát tỷ lệ đề kháng kháng 

sinh của vi khuẩn Klebsiella 

pneumoniae. 

Khảo sát tỷ lệ vi khuẩn 

Klebsiella pneumoniae có khả 

năng tiết men ESBLs 

55 Khảo sát tính chất 

đột biến điểm trên 

gen ldlr đối với một 

số mẫu bệnh phẩm 

máu của người Việt 

Nam 

Mai Kim Bảo 

Châu 

ThS. Trương 

Kim Phượng 

Theo Tổ chức Y tế thế giới 

(Word Health Organization-

WHO, 2015), bệnh tim mạch 

(Cardiovascular diseases-

CVD) là bệnh lý gây tử vong 

cao nhất trên toàn cầu. Năm 

2015, ước tính có 17,7 triệu 

người chết vì bệnh tim mạch, 

chiếm 31% tổng số ca tử vong 

toàn cầu. Trong đó có khoảng 

7,4 triệu người chết do mắc 

bệnh tim mạch vành (Coronary 

Heart Disease-CHD). Đáng 

chú ý là nồng độ cholesterol 

trong máu tăng cao có liên 

quan chặt chẽ với bệnh tim 

mạch, cụ thể hơn là quá trình 

xơ vữa động mạch (Neil et 

al.,1999).  

Bệnh cao cholesterol máu có 

tính gia đình (Familial 

Hypercholesterolemia -FH) là 

dạng bệnh lý rối loạn di truyền 

trên nhiễm sắc thể thường. 

Bệnh lý cao cholesterol máu và 

cụ thể bệnh lý FH là nguyên 
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Nội dung tóm tắt 

 

nhân gây ra bệnh tim mạch 

(CVD, CHD) (Genest et al., 

2014). Sự biểu hiện đặc trưng 

của các bệnh lý cao cholesterol 

trong máu là sự gia tăng 

lipoprotein mật độ thấp kết hợp 

cholesterol (LDL-C, Low-

density lipoprotein 

cholesterol) trong máu (Pereira 

et al.,2012). Các đột biến trong 

gen LDLR là nguyên nhân chủ 

yếu dẫn đến nguy cơ mắc bệnh 

FH ( Shu et al., 2017 và Scriver 

et al.,2000). 

Nhiều công trinh nghiên cứu 

khoa học trên thế giới xác định 

các dạng đột biến xuất hiện 

trên gen Low-density 

lipoprotein receptor (LDLR), 

Apolipoprotein B (APOB) và 

Proprotein convertase 

subtilisin/kexin type9 

(PCSK9) làm mất chức năng 

thụ thể LDL (LDLR) dẫn đến 

nồng độ cholesterol (LDL-C) 

trong máu cao (Pereira et 

al.,2012, Varre et al.,2008 và 

Durst et al., 2017). 

Gen LDLR (Low-density 

lipoprotein receptor) định vị 

trên nhiễm sắc thể số 19 

(19p13.2), có kích thước 

44.469 bp, gồm 18 exon 

(NCBI). Gen LDLR mã hóa 

cho thụ thể LDL, đây là một 

loại protein xuyên màng trên 

bề mặt tế bào có chức năng hấp 

thụ cholesterol cung cấp cho tế 

bào (Hobbs et al., 1992 và 

Leigh et al., 2008). 

Hòa cùng hướng nghiên cứu 

với đề tài nghiên cứu khoa học 

của sinh viên Trường Đại học 

Mở Thành phố Hồ Chí Minh 

năm 2018: “Nghiên cứu đặc 

điểm phân tử trên gen APOB 

và LDLR đối với bệnh cao 

cholesterol máu có tính gia 
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đình” và đề tài khoa học công 

nghệ cấp Bộ của giảng viên 

hướng dẫn Trương Kim 

Phượng (Mã số đề tài: B2018-

MBS-08), do đó, chúng tôi 

thực hiện chuyên đề khóa luận 

tốt nghiệp: “Khảo sát tính chất 

đột biến điểm trên gen ldlr đối 

với một số mẫu bệnh phẩm 

máu của người Việt Nam”. 

56 Nghiên cứu tính 

chất biểu hiện của 

miR-141 và tính đa 

hình gene RPMS1 

trên bệnh nhân ung 

thư vòm họng tại 

Việt Nam 

Nguyễn Hoàng 

Danh 

ThS. Lao Đức 

Thuận 

Mục tiêu tổng quát: Đề tài này 

hướng tới việc xây dựng cơ sở 

dữ liệu phân tử ban đầu về sự 

biểu hiện của phân tử miRNA-

141 và PTEN trên các mẫu 

sinh thiết khối u vòm họng thu 

nhận từ bệnh nhân Việt Nam 

so với mẫu lành thông qua việc 

kết hợp các công cụ Tin – Sinh 

học kết hợp với thực nghiệm 

trên mẫu phẩm thu nhận được. 

Cùng với đó, xác định các biến 

thể trên gene RPMS1 của EBV 

trên bệnh ung thư vòm họng 

Việt Nam. Kết quả nghiên cứu 

này sẽ bổ sung vào cơ sở dữ 

liệu phân tử về bệnh UTVH ở 

Việt Nam, từ đó, hướng tới 

việc sử dụng các dữ liệu phân 

tử này làm dấu chứng sinh học 

tiềm năng có thể ứng dụng 

trong sàng lọc, chẩn đoán sớm 

bệnh UTVH trên cộng đồng 

người Việt Nam. 

 Dựa trên mục tiêu tổng quát, 

chúng tôi xác định các mục 

tiêu cụ thể sau: 

(1) Ứng dụng các công cụ Tin 

– Sinh học (Bioinformatics 

tools) để phân tích, thống kê 

minh chứng cho việc miR-141 

có vai trò quan trọng trong việc 

hình thành khối u vòm họng; 

Dự đoán gene đích tương tác 

trực tiếp với miR-141. Đồng 

thời, thu thập, tổng hợp cơ sở 

dữ liệu phân tử về tính đa hình 

gene RPMS1 của EBV trên thế 
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giới. Từ đó, làm cơ sở cho các 

nghiên cứu thực nghiệm trên 

chính cộng đồng người Việt 

Nam. 

(2) Thiết lập quy trình bắt đầu 

từ việc thu nhận miRNAs, 

mRNA tổng và DNA đến việc 

phát hiện phân tích tính chất 

biểu hiện của miR-141, gene 

đích bằng kỹ thuật Real-Time 

PCR, Reverse Transcriptase 

PCR; phát hiện các biến thể 

bằng kỹ thuật PCR và giải trình 

tự. 

(3) Bước đầu khảo sát tính chất 

biểu hiện của miR-141, PTEN 

và tính đa hình gene RPMS1 

trên chính mẫu bệnh phẩm ung 

thư vòm họng trên bệnh nhân 

người Việt Nam, so với người 

chẩn đoán không bị ung thư 

vòm họng. 

57 Khảo sát tính chất 

methyl hóa bất 

thường trên gen 

p16ink4a và brca1  

trên bộ mẫu ung thư 

vú ở Việt Nam: 

Phân tích tổng hợp 

và khảo sát thực 

nghiệm. 

Nguyễn Thị 

Hoàng Trinh 

PGS.TS Lê 

Huyền Ái Thúy   

Th.S Trương 

Kim Phượng 

Nội dung 1. 

Khai thác cơ sở dữ liệu từ 

(NCBI, Google) về tính chất 

methyl hoá bất thường trên 

vùng promoter gen P16INK4a 

và BRCA1 đối với bệnh ung 

thư vú trên thế giới: cập nhật 

đến tháng 5 năm 2019 

Nội dung 2. 

Phân tích tổng hợp xác định sự 

tương quan giữa tính chất 

methyl hóa vượt mức trên 

vùng promoter gen P16INK4a 

và BRCA1 đối với bệnh ung 

thư vú trên thế giới, dựa vào 

chỉ số tỷ suất chênh (Odds 

ratio) 

Nội dung 3. 

Cập nhật, bổ sung dữ liệu khảo 

sát trên máy tính để lựa chọn 

bộ mồi trong quy trình MSP 

xác định sự xuất hiện tính chất 

methyl hóa trên vùng promoter 

gen P16INK4a và BRCA1 trên 

một số mẫu bệnh phẩm (mẫu 
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mô vú) của người Việt Nam 

Nội dung4. 

Khảo sát thực nghiệm: ứng 

dụng phương pháp MSP để 

phân tích về sự xuất hiện tính 

chất methyl hóa trên vùng 

promoter gen P16INK4a và 

BRCA1 trên một số mẫu bệnh 

phẩm (mẫu mô vú) của người 

Việt Nam 

Nội dung 5. 

Tổng hợp dữ liệu, phân tích kết 

quả nghiên cứu, hoàn thành 

báo cáo khóa luận tốt nghiệp 

58 Nghiên cứu ly trích 

các hợp chất tự 

nhiên có trong hạt cà 

phê robusta (Coffea 

canephora) có hoạt 

tính sinh học ứng 

dụng trong y học 

Trịnh Thị Hoài 

Phương 

ThS. Nguyễn 

Minh Hoàng 

Khảo sát quy trình chiết tách 

và tinh chế caffeine từ hạt cà 

phê robusta (Coffea 

canephora). 

Khảo sát thời gian chiết tối ưu, 

tỉ lệ nguyên liệu/dung môi 

chiết thô tối ưu, và lượng dung 

môi chiết lỏng lỏng 

Tinh chế và giải phổ xác định 

cấu trúc của caffeine. 

Nghiên cứu quy trình ly trích 

chlorogenic acid từ hạt cà phê 

robusta (Coffea canephora).  

Từ ứng dụng của thành phần 

chlorogenic acid có trong hạt 

cà phê làm tiền đề phát triển 

thành sản phẩm có hoạt tính 

sinh học ứng dụng trong y học. 

Phát triển sản phẩm trà giảm 

cân từ cà phê xanh. 

59 Khảo sát tính chất 

methyl hóa bất 

thường trên gen apc 

và dapk  trên bộ mẫu 

ung thư vú ở Việt 

Nam: Phân tích tổng 

hợp và khảo sát thực 

nghiệm  

Nguyễn Thị 

Phương Diệu 

PGS.TS Lê 

Huyền Ái Thúy 

Th.S Trương 

Kim Phượng 

Nội dung 1. 

Khai thác cơ sở dữ liệu từ 

(NCBI, Google) về tính chất 

methyl hoá bất thường trên 

vùng promoter gen APC và 

DAPK đối với bệnh ung thư vú 

trên thế giới: cập nhật đến 

tháng 5 năm 2019 

Nội dung 2. 

Phân tích tổng hợp xác định sự 

tương quan giữa tính chất 

methyl hóa vượt mức trên 
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vùng promoter gen APC và 

DAPK đối với bệnh ung thư vú 

trên thế giới, dựa vào chỉ số tỷ 

suất chênh (Odds ratio) 

Nội dung 3. 

Cập nhật, bổ sung dữ liệu khảo 

sát trên máy tính để lựa chọn 

bộ mồi trong quy trình MSP 

xác định sự xuất hiện tính chất 

methyl hóa trên vùng promoter 

gen APC và DAPK trên một số 

mẫu bệnh phẩm (mẫu mô vú) 

của người Việt Nam 

Nội dung4. 

Khảo sát thực nghiệm: ứng 

dụng phương pháp MSP để 

phân tích về sự xuất hiện tính 

chất methyl hóa trên vùng 

promoter gen APC và DAPK 

trên một số mẫu bệnh phẩm 

(mẫu mô vú) của người Việt 

Nam 

Nội dung 5. 

Tổng hợp dữ liệu, phân tích kết 

quả nghiên cứu, hoàn thành 

báo cáo khóa luận tốt nghiệp 

60 Khảo sát hoạt tính 

gây độc tế bào của 

cao chiết nấm tre 

(Phallus sp) lên tế 

bào ung thư vú 

MCF-7 

Hà Hoàng Trà My PGS.TS Lê 

Huyền Ái Thúy 

Mục tiêu: 

- Khảo sát hoạt tính gây độc tế 

bào ung thư vú của các dịch 

chiết nấm để tìm ra các dịch 

chiết có khả năng ức chế tế bào 

ung thư vú nhưng không ảnh 

hưởng đến tế bào thường. 

- Xác định các mẫu dịch chiết 

nấm có khả năng cảm ứng gây 

apoptosis (chết theo lập trình) 

ở tế bào ung thư vú. 

Nội dung: 

Xác định IC50 

- Nuôi cấy tế bào ung thư vú 

MCF-7 và tế bào bình thường 

MCF-10A. 

- Điều trị tế bào với các mẫu 

nấm được tách chiết từ các 

dung môi khác nhau 
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- Xác định IC50 bằng MTT 

assay 

Apoptosis 

- Xác định tỉ lệ apoptosis của tế 

bào sau khi điều trị với các 

mẫu nấm được tách chiết từ 

các dung môi khác nhau bằng 

kĩ thuật đếm dòng chảy tế bào 

61 Hỗ trợ định danh 

một số loài thuộc chi 

nấm cantharellus 

bằng phương pháp 

phân tích vùng 

GENE ITS1-5.8S-

ITS2. 

K' Trọng Nghĩa ThS. Lao Đức 

Thuận và 

Assoc. Prof. Lê 

Huyền Ái Thúy 

Tìm kiếm và thu nhận được 

thông tin về các bài báo nghiên 

cứu có ghi nhận về chuyên đề 

định danh chi thuộc loài 

Cantharellus và các nghiên cứu 

định danh bằng phương pháp 

phân tích gene để phân tích 

phát sinh phả hệ phân tử trên 

chi Cantharellus. Tiến hành 

thu nhận các trình tự database 

trên vùng gene ITS1-5.8S-

ITS2 và sắp giống cột bằng 

CLUXTAL X2 trên từng đơn 

gene. Tìm được mô hình tiến 

hóa tối thích cho từng phân 

đoạn các đơn gene và cả cho tổ 

hợp phân đoạn đồng bộ trên 

vùng gene ITS1-5.8S-ITS2 

bằng phần mềm jModeltest với 

mô hình tiến hóa tối thích trên 

phần mềm MEGA6. Tiến hành 

xây dựng quy trình tách chiết 

DNA bằng phương pháp 

Phenol/Choloroform/β-

mercaptoethanol. Đánh giá độ 

tinh sạch DNA bằng phương 

pháp đo OD. Bằng kĩ thuật 

PCR sử dụng bộ mồi khảo sát 

đặc hiệu cho loài Canthrellus , 

xây dựng chu trình tối ưu cho 

phản ứng dựa vào các tiêu chí 

khảo sát và đánh giá các bộ 

mồi. Điện di sản phẩm PCR 

trên gel agarose và đọc kết quả 

bằng phần mềm Geldoc. Giải 

trình tự sản phẩm PCR tại công 

ty Nam Khoa, đọc và hiệu 

chỉnh kết quả giải trình tự bằng 

phần mềm Chromas Lite, 

AliView. Kiểm tra tính tương 
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đồng của trình tự từ sản phẩm 

PCR trên công cụ BLAST. 

Kiểm tra kết quả GTT bằng 

phần mền Chromas Lite 4.0. 

Đem trình tự sau khi hiệu 

chỉnh sắp giống cột với bộ dữ 

liệu loài và thiết lập lại chung 

với cây phát sinh phả hệ tiêu 

chuẩn bằng phần mềm 

MEGA6. Đánh giá mối liên kết 

và độ tin cậy ủng hộ trên cây 

phả hệ phân tử vùng gene 5.8S-

ITS2 dựa trên công trình 

nghiên cứu của nhóm tác giả 

Buyck et al. (2013). 

62 Hỗ trợ định danh chi 

nấm cordyceps dựa 

trên phân tích vùng 

GEN nrLSU VÀ 

VÙNG GEN TEF 

Nguyễn Thị 

Quỳnh Anh 

ThS. Lao Đức 

Thuận 

Cordyceps là thuật ngữ chung 

để mô tất nhóm nấm 

Ascomycetous phát triển trên 

côn trùng như sâu bướm, côn 

trùng cánh cứng, bọ xít, chuồn 

chuồn, ve sầu, kiến, nhện và 

ngay cả ở nấm. Hiện nay, một 

vài loại nấm đông trùng hạ 

thảo đã được sử dụng trong y 

học cổ truyền trong nhiều thế 

kỉ. Mẫu nấm M2 và Cm do 

giảng viên hướng dẫn cung cấp 

được thu nhận từ những 

chuyến đi thực địa tại núi 

Langbiang, Đà Lạt, đã được 

nhanh chóng được tiến hành 

quan sát, phân tích hình thái 

xác nhận mẫu Cm và M2 thuộc 

chi nấm Cordyceps. Những 

năm gần đây, định danh bằng 

phương pháp phân tử dựa trên 

vùng gen nrLSU (the nuclear 

ribosomal large subunit gene) 

và TEF (Translation 

elongation factor 1 α) là một 

phương pháp được đánh giá 

cao. Trong bài nghiên cứu, 

mẫu Cm và M2 được định 

danh dựa trên việc xây dựng cơ 

sở dữ liệu trên vùng gen nrLSU 

và TEF. DNA bộ gen được 

tách chiết từ mẫu Cm, M2 bằng 

phương pháp Phenol/ 
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Chloroform rồi thực hiện phản 

ứng PCR và đem giải trình tự 

mẫu được khuếch đại trên 

vùng gen TEF và nrLSU. 

Ngoài ra, cơ sở dữ liệu nrLSU 

và TEF được thu nhận từ 

Genbank (NCBI). Các cây 

phát sinh gen được xây dựng 

bằng phương pháp Neighbor-

joining (NJ) and maximum 

parsimony (MP) maximum 

likelihood (ML) trên phần 

mềm MEGA 6.0 với mô hình 

tiến hóa tốt nhất được dự đoán 

bằng jModelTest. Kết quả, 

mẫu M2 là Isaria farinosa, mẫu 

Cm là Ophiocordyceps 

myrmecophila . 

63 Hỗ trợ định danh chi 

nấm Cantharellus 

dựa trên phân tích 

phát sinh chủng loài 

các gen nrLSU, 

nrSSU 

Ngô Văn Tài PGS.TS Lê 

Huyền Ái Thúy 

và ThS. Lao 

Đức Thuận 

Nội dung 1: Thu nhận trình tự 

các gen nrLSU, nrSSU, Rpb2 

của chi nấm Cantharellus trên 

NCBI: Thu nhận được hoàn 

toàn vùng gen nrLSU, nrSSU 

của chi nấm Cantharellus. 

Nội dung 2: Xây dựng cơ sở dữ 

liệu phân tử bằng phân loại các 

gen nrLSU, nrSSU: Thu thập 

và xử lý khối dữ liệu hoàn 

chỉnh các gen nrLSU, nrSSU 

của chi nấm Cantharellus. 

Nội dung 3: Xây dựng và thiết 

lập cây phát sinh loài đơn gen 

và đa gen bao gồm nrLSU, 

nrSSU: Xây dựng thành công 

cây phát sinh loài đơn gen và 

đa gen bao gồm nrLSU, 

nrSSU. phân tích mối quan hệ 

phát sinh loài của chi nấm 

Cantharellus. 

Nội dung 4: Khảo sát và đánh 

giá mồi: Thu nhận và kế thừa 

các trình tự mồi của gen 

nrLSU, nrSSU. Kiểm tra, đáng 

giá các thông số vật lý và độ 

đặc hiệu của các cặp mồi. 

Nội dung 5: Thực nghiệm: 

Tiến hành tách chiết DNA 

bằng phương pháp 
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chloroform/phenol/β-

mercaptoethanol/CTAB. 

Đánh giá độ tinh sạch DNA 

bằng phương pháp đo OD. 

Bằng kĩ thuật PCR sử dụng bộ 

mồi khảo sát đặc hiệu cho chi 

nấm Canthrellus. 

Xây dựng chu trình tối ưu cho 

phản ứng PCR dựa vào các tiêu 

chí khảo sát và đánh giá các bộ 

mồi. 

Điện di sản phẩm PCR trên gel 

agarose và đọc kết quả bằng 

phần mềm Geldoc. 

Giải tŕnh tự sản phẩm PCR, 

đọc và hiệu chỉnh kết quả giải 

trình tự. Kiểm tra tính tương 

đồng của trình tự từ sản phẩm 

PCR trên công cụ BLAST. 

Trình tự sau khi hiệu chỉnh sắp 

giống cột với bộ dữ liệu loài và 

thiết lập lại chung với cây phát 

sinh phả hệ tiêu chuẩn bằng 

phần mềm MEGA6. Đánh giá 

mối liên kết và độ tin cậy ủng 

hộ trên cây phả hệ phân tử đa 

gen gồm nrLSU, nrSSU. 

Trình độ đào tạo: Đại học, Ngành Tài chính – Ngân hàng (Khoa Đào tạo đặc biệt) 

1  Phân tích tình hình 

tài chính tại công ty 

TNHH MTV bao bì 

và thương mại 

Quang Huy 

Nguyễn Lê Hào 

Quyên (MSSV 

1554030171) 

TS Phạm Hà Hệ thống những lý luận cơ bản 

về nội dung phân tích báo cáo 

tài chính công ty trong nền 

kinh tế thị trường.  

Phân tích thực trạng tài chính 

của công ty TNHH MTV bao 

bì và thương mại Quang Huy 

và nguyên nhân ảnh hưởng đến 

tình hình tài chính của công ty.  

Đề xuất một số giải pháp và 

kiến nghị nhằm cải thiện tình 

trạng tài chính của công ty 

TNHH MTV bao bì và thương 

mại Quang Huy.  

2  Đánh giá hiệu quả 

sử dụng vốn của 

công ty TNHH Bao 

Nguyễn Nhật 

Sinh (MSSV 

1554030179) 

TS Phạm Hà Nhìn nhận tình hình sử dụng 

vốn của Công ty TNHH MTV 

Bao Bì và Thương Mại Quang 

Huy trong giai đoạn 3 năm gần 
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Bì và Thương Mại 

Quang Huy 

đây (2015-2017) từ đó đưa ra 

những nhận xét, đánh giá thực 

tiễn về hiệu quả sử dụng vốn 

của doanh nghiệp. Qua đó, đưa 

ra những biện pháp, kiến nghị 

giúp công ty nâng cao hiệu quả 

sử dụng vốn trong thời gian tới. 

Cụ thể:  

   Đánh giá tình hình huy động 

vốn và sử dụng vốn của công 

ty dựa trên thực trạng cơ cấu 

vốn và sử dụng vốn.  

   Phân tích làm rõ những mặt 

tích cực và hạn chế trong việc 

sử dụng vốn của công ty.  

   Đề ra các giải pháp nâng cao 

hiệu quả sử dụng vốn cho công 

ty.  

3  Phân tích hoạt động 

cho vay ngắn hạn 

đối với Khách hàng 

doanh nghiệp tại 

ngân hàng TMCP 

Phát triển Thành 

phố Hồ Chí Minh - 

Chi nhánh Gia Định 

Trần Bảo Quỳnh 

Anh (MSSV 

1554030010) 

TS Trần Thế 

Sao 

Dựa trên các cơ sở lý luận 

chung về tín dụng ngân hàng, 

mục tiêu của đề tài là làm rõ về 

cơ cấu tổ chức, phương thức 

vận hành quy trình cấp tín 

dụng trong ngân hàng thương 

mại nói chung; về các sản 

phẩm cho vay và phương thức 

cho vay, cụ thể là các khoản 

vay trong ngắn hạn đối với 

khách hàng doanh nghiệp tại 

Ngân hàng TMCP Phát triển 

TP.HCM, cụ thể là tại Chi 

nhánh Gia Định. Qua đó, đánh 

giá việc thực hiện tín dụng tại 

đây thông qua các chỉ tiêu đã 

được học. Song song đó, tìm ra 

những nguyên nhân làm hạn 

chế kết quả kinh doanh và đề 

xuất phương hướng giải pháp 

phù hợp.  

Để hoàn thành được mục tiêu 

trên, khóa luận tiến hành 

nghiên cứu 

- Các cơ sở lý thuyết liên quan 

đến tín dụng ngân hàng, đến 

hoạt động cho vay ngắn hạn 

khách hàng doanh nghiệp và 

các chỉ tiêu, các nhân tố ảnh 
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hưởng đến chất lượng và hiệu 

quả cho vay.  

- Thực trạng hoạt động cho vay 

ngắn hạn đối với khách hàng 

doanh nghiệp tại HDBank – 

Chi nhánh Gia Định trong giai 

đoạn 2015 – 2018. Từ đó, rút 

ra các thành tựu đạt được và 

các bất cập cần xử lý.  

- Các giải pháp, kiến nghị 

nhằm khắc phục các hạn chế 

đang tồn tại.  

4  Phân tích hoạt động 

tín dụng trung và dài 

hạn tại Sacombank 

chi nhánh Quận 11 

Hồ Thái Bảo 

(MSSV 

1554030017) 

TS Trần Thế 

Sao 

Đề tài tìm hiểu về cơ cấu tổ 

chức, các sản phẩm cho vay, 

quy trình tín dụng. Cụ thể là 

phân tích tình hình tín dụng 

trung và dài hạn tại ngân hàng 

Sacombank – Chi nhánh quận 

11 và những yếu tố ảnh hƣởng 

đến hoạt động, để thấy đƣợc 

thực trạng tổ chức tín dụng 

trung và dài hạn trong giai 

đoạn 2016 – 2018 diễn ra như 

thế nào ? 

Rồi từ đó đánh giá kết quả đạt 

được và rút ra những mặt tích 

cực và hạn chế. Qua đó ta sẽ đề 

ra đề xuất và giải pháp góp 

phần hoàn thiện hơn nghiệp vụ 

tín dụng trung và dài hạn. 

5  Phân tích hoạt động 

cho vay trung dài 

hạn tại ngân hàng 

Đầu tư và Phát triển 

Việt Nam chi nhánh 

Phú Yên 

Phạm Ngọc 

Huyền Ngân 

(MSSV 

1554030122) 

TS Võ Minh 

Long 

Phân tích tình hình cho vay 

trung và dài hạn tại Ngân hàng 

TMCP Đầu tư và Phát triển 

Việt Nam – Chi nhánh Phú 

Yên giai đoạn 3 năm từ năm 

2015 đến năm 2017 nhằm mục 

đích đưa ra một số giải pháp 

mở rộng và nâng cao chất 

lượng hoạt động cho vay trung 

và dài hạn tại tại Chi nhánh.  

6  Phân tích và định 

giá cổ phiếu công ty 

cổ phần xây dựng 

Coteccons (CTD) 

Võ Thị Quỳnh 

Ngọc (MSSV 

1554030134) 

TS Võ Minh 

Long 

Đề tài nghiên cứu khóa luận 

nhằm đưa ra cơ sở cho quyết 

định tương lai, phân tích tình 

hình hoạt động, tài chính và 

nghiên cứu các phương pháp 

định giá cổ phiếu Công ty cổ 
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phần Xây dựng Coteccons với 

mục đích thu được kết quả làm 

cơ sở để khuyến nghị và tạo cơ 

hội đầu tư vào cổ phiếu Công 

ty cổ phần Xây dựng 

Coteccons. 

Trình độ đào tạo: Đại học, Ngành Kế toán (Khoa Đào tạo đặc biệt) 

1  Phân tích quy trình 

kiểm toán phần hành 

doanh thu hoạt động 

kinh doanh, nợ phải 

thu đối với khách 

hàng của công ty 

Kiểm toán AISC. 

Phạm Thành 

Long (MSSV 

1554040099) 

ThS Lê Thị 

Thanh Xuân 

 Dựa trên lý luận tổng thể về 

kiểm toán chu trình nợ phải thu 

khách hàng, doanh thu hoạt 

động kinh doanh trong quy 

trình kiểm toán báo cáo tài 

chính và thực tế kiểm toán nợ 

phải thu, doanh thu do công ty 

AISC thực hiện để tiến hành 

đối chiếu lý thuyết với thực tế, 

từ đó đề xuất các ý kiến nhằm 

hoàn thiện công tác kiểm toán 

hai phần hành trên trong kiểm 

toán báo cáo tài chính tài chính 

tại công ty AISC. 

2  Áp dụng thủ tục 

phân tích trong kiểm 

toán báo cáo tài 

chính tại công ty 

TNHH kiểm toán 

Phương Đông  

Phan Thị Ánh 

(MSSV 

1554040020) 

ThS Phạm 

Minh Vương 

Tìm hiểu quy trình phân tích 

trong kiểm toán BCTC tại 

Công ty TNHH Kiểm toán 

Phương Đông và việc áp dụng 

thủ tục trong kiểm toán tại 

khách hàng TNHH ABC. Qua 

đó hiểu sâu hơn nữa về quy 

trình phân tích và đề xuất ý 

kiến nhằm hoàn thiện quy trình 

tại Công ty.  

Nhận xét việc áp dụng thủ tục 

phân tích trong từng giai đoạn 

của cuộc kiểm toán  

3  Tìm hiểu quy trình 

kiểm toán chu trình 

hàng tồn kho tại 

công ty TNHH 

Kiểm toán và Dịch 

vụ Tin học TPHCM 

(AISC) 

Nguyễn Huỳnh 

Thiện Thảo 

(MSSV 

1554040185) 

ThS Phạm 

Minh Vương 

Đề tài vận dụng lý thuyết về 

kiểm toán và đặc biệt là kiểm 

toán khoản mục hàng tồn kho 

trong Kiểm toán báo cáo tài 

chính và việc xem xét thực tiễn 

kiểm toán của công ty, từ đó 

tìm ra những ưu nhược điểm 

trong quy trình kiểm toán hiện 

hành tại công ty AISC để có kế 

hoạch phát huy những ưu điểm 

có sẵn và kiến nghị sửa đổi, bổ 

sung nhằm hoàn thiện công tác 
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kiểm toán chu trình khoản mục 

hàng tồn kho cho Công ty 

TNHH Kiểm toán và Dịch vụ 

Tin học TPHCM.  

 Tìm hiểu lý thuyết của quy 

trình kiểm toán khoản mục 

hàng tồn kho.  

 Nhận xét đánh giá về quy trình 

kiểm toán thực tế tại AISC.  

 Áp dụng quy trình kiểm toán 

khoản mục hàng tồn kho thực 

tế tại Công ty TNHH Kiểm 

toán và Dịch vụ Tin học 

TPHCM để kiểm toán khoản 

mục hàng tồn kho của công ty 

TNHH XYZ, bài báo cáo tốt 

nghiệp tập trung nghiên cứu:  

- Tìm hiểu việc đánh giá rủi ro, 

xác lập mức trọng yếu đối với 

hàng tồn kho.  

- Tìm hiểu các thủ tục kiểm 

toán áp dụng và mục tiêu thỏa 

mãn đối với hàng tồn kho.  

- Tìm hiểu cách thức trình bày 

hồ sơ kiểm toán.  

4  Quy trình kiểm toán 

phần hành doanh thu 

và nợ phải thu tại 

Công ty TNHH 

Kiểm toán và Dịch 

vụ tin học  

Thành phố Hồ Chí 

Minh (AISC) 

Phạm Thị Mai 

Thảo (MSSV 

1554040187) 

ThS Phạm 

Minh Vương 

Mô tả quy trình kiểm toán 

doanh thu và nợ phải thu tại 

Công ty TNHH Kiểm toán và 

Dịch vụ Tin học TP.HCM. 

Minh họa kiểm toán khoản 

mục doanh thu bán hàng và nợ 

phải thu khách hàng thông qua 

doanh nghiệp ABC. 

Đưa ra nhận xét về ưu và 

nhược điểm của quy trình kiểm 

toán doanh thu bán hàng và nợ 

phải thu khách hàng tại Công 

ty TNHH Kiểm toán và Dịch 

vụ Tin học TP.HCM. 

5  Kỹ thuật thu thập 

bằng chứng kiểm 

toán tại công ty 

TNHH Kiểm toán 

Tu vấn Độc Lập 

(IAC) 

Mai Thanh Vũ 

(MSSV 

1554040264) 

ThS Trần Thị 

Vinh 

Hệ thống hóa cơ sở lý luận về 

bằng chứng kiểm toán, các kỹ 

thuật thu thập bằng chứng 

kiểm toán theo chuẩn mực 

kiểm toán Việt Nam (VSA 500  

- Bằng chứng kiểm toán). 
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STT Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

Thực tiễn áp dụng các kỹ thuật 

thu thập bằng chứng kiểm toán 

tại Công ty TNHH Kiểm toán 

Tư vấn Độc lập. 

 Đánh giá các kỹ thuật thu thập 

bằng chứng kiểm toán được 

thực hiện tại Công ty IAC từ đó 

đưa ra những kinh nghiệm đúc 

kết giữa lý thuyết được học và 

thực tiễn áp dụng. 

 Tìm hiểu sự khác biệt về quy 

trình kiểm toán và các kỹ thuật 

thu thập bằng chứng áp dụng 

giữa Công ty PwC và Công ty 

IAC. 

6  Kế toán chi phí sản 

xuất và tính giá 

thành sản phẩm tại 

Công ty Cổ phần 

Xây dựng Trung 

Hậu 

Đặng Huyền Thư 

(MSSV 

1554040203) 

ThS Ngô 

Hoàng Điệp 

Nghiên cứu những vấn đề cơ 

bản của kế toán chi phí sản 

xuất và tính giá thành sản 

phẩmtrong các doanh nghiệp 

sản xuất nói chung và tìm hiểu 

thực tế công tác kế toán chi phí 

và tính giá thành công trình 

xây dựng tại Công ty Cổ phần 

Xây dựng Trung Hậu nói 

riêng,từ đó đánh giá được 

những ưu điểm, nhược điểm và 

có các kiến nghị phù hợp nhằm 

nâng cao công tác kế toán chi 

phí và tính giá thành tại Công 

ty Cổ phần Xây dựng Trung 

Hậu. 

7  Doanh thu- thu 

nhập, chi phí và xác 

định kết quả kinh 

doanh tại công ty 

TNHH Thực phẩm 

Duy Quốc 

Lý Duy Uyên 

(MSSV 

1554040250) 

ThS Nguyễn 

Thị Ngọc 

Điệp 

 Tìm hiểu và phản ánh thực 

trạng kế toán doanh thu – thu 

nhập, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh của Công ty 

TNHH Thực Phẩm Duy Quốc.  

Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, 

phân tích và đưa ra nhận xét về 

các vấn đề liên quan và đề xuất 

một số giải pháp để hoàn thiện 

và phát triển công tác kế toán 

tại đây. 

Trình độ đào tạo: Đại học, Ngành Quản trị kinh doanh (Khoa Đào tạo đặc biệt) 

1  Dự án khởi nghiệp 

trại hướng nghiệp 

Trương Huỳnh 

Anh Thư (MSSV 

1554010293) 

PGS.TS Trịnh 

Thùy Anh 

 Tạo cơ hội cho trại sinh hiểu 

và nhận thức được khả năng 

tiềm ẩn của chính mình. Chúng 

tôi sẽ cung cấp cho mỗi trại 
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STT Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

cho học sinh (Career 

Orienttation Camp) 

sinh một bản báo cáo tổng thể 

về 4 lĩnh vực: Kiến thức, kĩ 

năng, thái độ nhằm tạo sự nhận 

định về nghề nghiệp tương lai 

phù hợp hơn.  

- Nhằm thay đổi suy nghĩ 

truyền thống của bậc phụ 

huynh và đội ngũ giáo viên về 

tầm quan trọng của giáo dục 

chất lượng tốt và định hướng 

nghề nghiệp đối với các em 

học sinh trung học phổ thông.  

- Nâng cao chất lượng giáo dục 

và là nơi cung cấp các sự hỗ trợ 

chu đáo và quan tâm tới các đối 

tác giáo dục.  

- Nhằm tái tạo lại qui dự án 

phát triển cộng đồng xã hội của 

đại sứ quán các nước.  

- Chiến dịch Marketing ngày 

càng lan rộng và truyền được 

nhiều thông tin về trại đến 

nhiều học sinh nhiều nhất có 

thể. Chúng tôi sẽ đưa nhiều 

thông tin và tin tức về giáo dục 

chất lượng ,quá trình thực hiện 

tư vấn hướng nghiệp ở các 

trường trung học phổ thông.  

2  Phân tích hoạt động 

kinh doanh của công 

ty TNHH Fram 

Nguyễn Đinh 

Chí Thanh 

(MSSV 

1554020072) 

PGS.TS Trịnh 

Thùy Anh 

 Phân tích tình hình doanh thu, 

chí phí và lợi nhuận của công 

ty trong 3 năm từ 2015 đến 

2017, và khái quát các chỉ số 

tài chính liên quan đến việc 

đánh giá tình hình của công ty, 

nhìn nhận được điểm mạnh, 

điểm yếu và xu hướng phát 

triển. 

 Phân tích một số yếu tố ảnh 

hưởng đến kết quả kinh doanh 

của công ty. 

 Đề ra một số biện pháp khả 

quan nhằm nâng cao hiệu quả 

hoạt động kinh doanh của công 

ty.     
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STT Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

3  Đánh giá các yếu tố 

tác động đến dịch vụ 

logistics của công ty 

GLORY và giải 

pháp trong thời đại 

4.0 

Nguyễn Thị Mỹ 

Dung (MSSV 

1554010039) 

ThS Tô Thị 

Kim Hồng 

Đánh giá sự tác động của 

những yếu tố môi trường, 

chính sách pháp luật, cơ sở hạ 

tầng, công nghệ và nguồn nhân 

lực đối với dịch vụ mà công ty 

Glory cung cấp và chỉ ra những 

mặt còn hạn chế trong thời đại 

công nghệ.  

Thông qua những ý kiến của 

các chuyên gia trong lĩnh về 

logistics và kết quả phân tích 

thực tế hoạt động tại công ty 

Glory, bài báo cáo đưa ra một 

số giải pháp nhằm nâng cao 

dịch vụ logistics phù hợp với 

thời đại công nghệ 4.0.  

4  Nghiên cứu Năng 

lực cạnh tranh về 

dịch vụ Logistics tại 

Tp.Hồ Chí Minh 

Lương Thị Thùy 

Linh (MSSV 

1554010133) 

ThS Trương 

Mỹ Diễm 

Nghiên cứu, hệ thống hóa lý 

luận về vấn đề nâng cao năng 

lực cạnh tranh của doanh 

nghiệp, trên cơ sở đó nắm bắt 

được tầm quan trọng về năng 

lực cạnh tranh đối với quá trình 

hoạt động và phát triển của 

công ty. 

Nghiên cứu thực trạng hoạt 

động của một số công ty 

Logistics để tìm ra những thế 

mạnh cũng như những yếu tố 

tồn tại, đánh giá những yếu tố 

ảnh hưởng đến năng lực cạnh 

tranh trong ngành Logistics, từ 

đó đưa ra những biện pháp 

khắc phục 

nhằm nâng cao hiệu quả hoạt 

động hiệu quả và phát triển 

lĩnh vực dịch vụ Logistics của 

các doanh nghiệp hoạt động 

dịch vụ Logistics tại TP.HCM. 

5  Một số giải pháp 

nâng cao chất lượng 

dịch vị khách hàng 

của ngành logistics, 

trường hợp nghiên 

cứu tại công ty 

TNHH Giao nhận và 

Bùi Thị Hồng 

Ngân (MSSV 

1554010171) 

ThS Trương 

Mỹ Diễm 

Tìm hiểu về các yếu tố tạo nên 

chất lượng dịch vụ khách hàng. 

Điểm mạnh, điểm yếu của dịch 

vụ khách hàng trong ngành 

logistics nói chung và công ty 

Bình Phương Lê nói riêng.  
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STT Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

Thương mại Bình 

Phương Lê 

Qua đó đề ra một số giải pháp 

nhằm nâng cao dịch vụ khách 

hàng cho công ty. 

6  Đánh giá sự hài lòng 

trong công tác hướng 

dẫn sinh viên của 

khoa Quản trị kinh 

doanh trường Đại học 

Mở TPHCM 

Nguyễn Ngọc 

Phương Uyên 

(MSSV 

1554010354) 

TS Cao Minh 

Trí 

   Mục đích cốt lõi của nghiên 

cứu này là đánh giá mức độ hài 

lòng của sinh viên khoa Quản 

trị kinh doanh đối với quy trình 

hướng dẫn, giải đáp thắc mắc 

cho sinh viên của khoa Quản 

trị kinh doanh, và nhận biết 

được các nhân tố ảnh hưởng 

đến sự hài lòng của sinh viên. 

7  Tác động của hình 

ảnh thương hiệu tác 

động đến chuỗi giá trị 

nhượng quyền thương 

mại lĩnh vực giải khát 

tại Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Lữ Yến Linh 

(MSSV 

1554010134) 

TS Cao Minh 

Trí, ThS 

Nguyễn Thị 

Diệu Linh 

Tìm hiểu sự tác động của yếu 

tố hình ảnh thương hiệu đến 

các hoạt động chính trong 

chuỗi giá trị nhượng quyền 

thương mại trong ngành giải 

khát.  

Xác định mức độ tác động của 

yếu tố hình ảnh thương hiệu 

đến các hoạt động chính trong 

chuỗi giá trị nhượng quyền 

thương mại.  

Đề xuất một số hàm ý quản trị 

để ban lãnh đạo, cấp quản lý 

các thương hiệu giải khát nước 

ngoài mang hình thức nhượng 

quyền thương mại tham khảo, 

nhằm xây dựng, bảo vệ và phát 

triển thương hiệu một cách tốt 

nhất, từ đó có thể nâng cao giá 

trị của chuỗi nhượng quyền nói 

chung và lợi ích của nhà nhận 

- nhượng quyền nói riêng. 

8  Tác động của nhận 

biết thương hiệu tác 

động đến chuỗi giá trị 

nhượng quyền thương 

mại lĩnh vực giải khát 

tại Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Lương Trần Kim 

Ngân (MSSV 

1554010173) 

TS Cao Minh 

Trí, ThS 

Nguyễn Thị 

Diệu Linh 

Tìm hiểu sự tác động của yếu 

tố nhận biết thương hiệu đến 

các hoạt động chính trong 

chuỗi giá trị nhượng quyền 

thương mại trong ngành giải 

khát.  

Xác định mức độ tác động của 

yếu tố nhận biết thương hiệu 

đến các hoạt động chính trong 

chuỗi giá trị nhượng quyền 

thương mại.  
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STT Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

Đề xuất một số hàm ý quản trị 

để ban lãnh đạo, cấp quản lý 

các thương hiệu giải khát nước 

ngoài mang hình thức nhượng 

quyền thương mại tham khảo, 

nhằm xây dựng, bảo vệ và phát 

triển thương hiệu một cách tốt 

nhất, từ đó có thể nâng cao giá 

trị của chuỗi nhượng quyền nói 

chung và lợi ích của nhà nhận 

- nhượng quyền nói riêng. 

Trình độ đào tạo: Đại học, Ngành Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng (Khoa Đào tạo đặc biệt) 

1  154.BECAMEX_B

LOCK A (19) 

Văn Công 

Trường An 

(MSSV 

TS. Trần 

Thanh Danh 

và ThS. Phan 

Vũ Phương 

Thiết kế kết cấu 1 sàn tầng điển 

hình, 1 cầu thang, 1 khung trục 

và móng công trình 

2  155.BECAMEX_B

LOCK C (19) 

Đoàn Văn Công 

(MSSV 

1451020013) 

TS. Trần 

Thanh Danh 

và ThS. Phan 

Vũ Phương 

Thiết kế kết cấu 1 sàn tầng điển 

hình, 1 cầu thang, 1 khung trục 

và móng công trình 

3  47.VP-SAMCO 2-

(17) 

Nguyễn Thanh 

Duy (MSSV 

1451020020) 

TS. Trần 

Thanh Danh 

và ThS. Phan 

Vũ Phương 

Thiết kế kết cấu 1 sàn tầng điển 

hình, 1 cầu thang, 1 khung trục 

và móng công trình 

4  48.CC-THE PARK 

RESIDENCE 1-

(17+1) 

Phạm Minh Đức 

(MSSV 

1451020033) 

TS. Trần 

Thanh Danh 

và ThS. Phan 

Vũ Phương 

Thiết kế kết cấu 1 sàn tầng điển 

hình, 1 cầu thang, 1 khung trục 

và móng công trình 

5  52. CHUNG CU 

CT15-15F+1B 

Nguyễn Hồng 

Huynh (MSSV 

1451020054) 

TS Nguyễn 

Phú Cường và 

TS Võ 

Nguyễn Phú 

Huân 

Thiết kế kết cấu 1 sàn tầng điển 

hình, 1 cầu thang, 1 khung trục 

và móng công trình 

6  55. CHUNG CU 

TRA XUAN 

SOAN-LOD-

19F+1B 

Nguyễn Tấn Phát 

(MSSV 

1451020108) 

TS Nguyễn 

Phú Cường và 

TS Võ 

Nguyễn Phú 

Huân 

Thiết kế kết cấu 1 sàn tầng điển 

hình, 1 cầu thang, 1 khung trục 

và móng công trình 

7  56. CHUNG CU 

PHUC YEN-

17F+2B 

Đỗ Thanh Phong 

(MSSV 

1451022234) 

TS Nguyễn 

Phú Cường và 

TS Võ 

Nguyễn Phú 

Huân 

Thiết kế kết cấu 1 sàn tầng điển 

hình, 1 cầu thang, 1 khung trục 

và móng công trình 
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8  57. CAO OC 19F 

+1B 

Bùi Thái Minh 

Tâm (MSSV 

1451020139) 

TS Nguyễn 

Phú Cường và 

TS Võ 

Nguyễn Phú 

Huân 

Thiết kế kết cấu 1 sàn tầng điển 

hình, 1 cầu thang, 1 khung trục 

và móng công trình 

9  58. CHUNG CU 

MY KIM -17F+1B 

Võ Đỗ Anh 

Khoa (MSSV 

1351020055) 

TS Nguyễn 

Phú Cường và 

TS Võ 

Nguyễn Phú 

Huân 

Thiết kế kết cấu 1 sàn tầng điển 

hình, 1 cầu thang, 1 khung trục 

và móng công trình 

10  102.KS-PHAM 

NGOC THACH-

(21+2) 

Đặng Tùng Lâm 

(MSSV 

1351022209) 

TS Nguyễn 

Phú Cường và 

TS Võ 

Nguyễn Phú 

Huân 

Thiết kế kết cấu 1 sàn tầng điển 

hình, 1 cầu thang, 1 khung trục 

và móng công trình 

Trình độ đào tạo: Đại học, Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình Xây dựng 

1  84. Cao Ốc VISTA-

28F 

Trần Quang 

Hoàng 

PGS.TS 

Nguyễn Trọng 

Phước 

TS.Trần Thanh 

Danh 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Cao Ốc VISTA 

bao gồm tổng thể vị trí, mặt 

bằng các tầng, mặt đứng 

chính và một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình Cao 

Ốc VISTA cao  8 tầng, thực 

hiện việc thiết kế kết cấu 

sàn tầng điển hình có thể 1-

2 phương án; thiết kế kết 

cấu cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là thiết 

kế chi tiết 1 khung trục và 1 

vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Cao Ốc 

VISTA gồm có toàn bộ các 

móng trong khung trục và 

móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 
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móng hợp lý cho công trình 

Cao Ốc VISTA. 

2  14. Chung Cư Khôi 

Thành-15B+2F 

Trần Ngọc Hưng PGS.TS 

Nguyễn Trọng 

Phước 

TS.Trần Thanh 

Danh 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư Khôi 

Thành bao gồm tổng thể vị 

trí, mặt bằng các tầng, mặt 

đứng chính và một số mặt 

cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư Khôi Thành cao     

15 tầng có 2 tầng hầm, thực 

hiện việc thiết kế kết cấu 

sàn tầng điển hình có thể 1-

2 phương án; thiết kế kết 

cấu cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là thiết 

kế chi tiết 1 khung trục và 1 

vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư Khôi Thành gồm có 

toàn bộ các móng trong 

khung trục và móng lõi 

thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư Khôi Thành. 

3  90.Khách Sạn Phạm 

Ngọc Thạch-13F 

Trần Khánh Linh PGS.TS 

Nguyễn Trọng 

Phước 

TS.Trần Thanh 

Danh 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Khách Sạn Phạm 

Ngọc Thạch bao gồm tổng 

thể vị trí, mặt bằng các tầng, 

mặt đứng chính và một số 

mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Khách Sạn Phạm Ngọc 

Thạch cao 13 tầng, thực 

hiện việc thiết kế kết cấu 
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sàn tầng điển hình có thể 1-

2 phương án; thiết kế kết 

cấu cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là thiết 

kế chi tiết 1 khung trục và 1 

vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Khách 

Sạn Phạm Ngọc Thạch gồm 

có toàn bộ các móng trong 

khung trục và móng lõi 

thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Khách Sạn Phạm Ngọc 

Thạch. 

4  97. Chung Cư Gold 

View (Block B)-

28F+2B 

Trần Văn Phi PGS.TS 

Nguyễn Trọng 

Phước 

TS.Trần Thanh 

Danh 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư Gold 

View bao gồm tổng thể vị 

trí, mặt bằng các tầng, mặt 

đứng chính và một số mặt 

cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư Gold View cao 

28 tầng có 2 tầng hầm, thực 

hiện việc thiết kế kết cấu 

sàn tầng điển hình có thể 1-

2 phương án; thiết kế kết 

cấu cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là thiết 

kế chi tiết 1 khung trục và 1 

vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 
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hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư Gold View gồm có toàn 

bộ các móng trong khung 

trục và móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư Gold View. 

5  47.VP-Samco 2-

(17) 

Ngô Tuấn Anh PGS.TS 

Nguyễn Trọng 

Phước 

TS.Trần Thanh 

Danh 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Samco bao gồm 

tổng thể vị trí, mặt bằng các 

tầng, mặt đứng chính và 

một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Samco 2 cao 17 tầng , thực 

hiện việc thiết kế kết cấu 

sàn tầng điển hình có thể 1-

2 phương án; thiết kế kết 

cấu cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là thiết 

kế chi tiết 1 khung trục và 1 

vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Samco 

2 gồm có toàn bộ các móng 

trong khung trục và móng 

lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Samco 2. 

6  31.CHUNG CƯ-

Tràng An Complex 

CT2-(17+2) 

Dương Văn Bảo PGS.TS 

Nguyễn Trọng 

Phước 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình CHUNG CƯ-

Tràng An Complex CT2 

bao gồm tổng thể vị trí, mặt 
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TS.Trần Thanh 

Danh 

bằng các tầng, mặt đứng 

chính và một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

chung cư - Tràng An 

Complex CT2 cao     17 tầng 

có 2 tầng hầm, thực hiện 

việc thiết kế kết cấu sàn 

tầng điển hình có thể 1-2 

phương án; thiết kế kết cấu 

cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là thiết 

kế chi tiết 1 khung trục và 1 

vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình 

CHUNG CƯ-Tràng An 

Complex CT2 gồm có toàn 

bộ các móng trong khung 

trục và móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

CHUNG CƯ-Tràng An 

Complex CT2. 

7  154.Becamex_Bloc

k A (19) 

Lê Đình Cường PGS.TS 

Nguyễn Trọng 

Phước 

TS.Trần Thanh 

Danh 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Becamex_Block 

A bao gồm tổng thể vị trí, 

mặt bằng các tầng, mặt 

đứng chính và một số mặt 

cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Becamex_Block A cao 19 

tầng, thực hiện việc thiết kế 

kết cấu sàn tầng điển hình 

có thể 1-2 phương án; thiết 

kế kết cấu cầu thang; mô 

phỏng và phân tích toàn bộ 

kết cấu khung cho công 

trình này khi chịu tĩnh tải, 
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hoạt tải đứng và hoạt tải 

ngang do gió bão và cuối 

cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình 

Becamex_Block A gồm có 

toàn bộ các móng trong 

khung trục và móng lõi 

thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Becamex_Block A. 

8  77. Chung Cư 

CT15-15F+1B 

Nguyễn Đức 

Cường 

PGS.TS 

Nguyễn Trọng 

Phước 

TS.Trần Thanh 

Danh 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư CT15 

bao gồm tổng thể vị trí, mặt 

bằng các tầng, mặt đứng 

chính và một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư CT15 cao 15 

tầng có 1 tầng hầm, thực 

hiện việc thiết kế kết cấu 

sàn tầng điển hình có thể 1-

2 phương án; thiết kế kết 

cấu cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là thiết 

kế chi tiết 1 khung trục và 1 

vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư CT15 gồm có toàn bộ 

các móng trong khung trục 

và móng lõi thang. 
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4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư CT15. 

9  52. Chung Cư CT15 

15 F 1B 

Thái Nguyễn Bích 

Linh 

PGS.TS 

Nguyễn Trọng 

Phước 

TS.Trần Thanh 

Danh 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư CT15 

bao gồm tổng thể vị trí, mặt 

bằng các tầng, mặt đứng 

chính và một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư CT15 cao 15 

tầng có 1 tầng hầm, thực 

hiện việc thiết kế kết cấu 

sàn tầng điển hình có thể 1-

2 phương án; thiết kế kết 

cấu cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là thiết 

kế chi tiết 1 khung trục và 1 

vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư CT15 gồm có toàn bộ 

các móng trong khung trục 

và móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư CT15. 

10  78. Chung Cư Trần 

Xuân Soạn-Lô A - 

16F+1B 

Nguyễn Đức Duy PGS.TS 

Nguyễn Trọng 

Phước 

TS.Trần Thanh 

Danh 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư Trần 

Xuân Soạn-Lô A  bao gồm 

tổng thể vị trí, mặt bằng các 

tầng, mặt đứng chính và 

một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư Trần Xuân Soạn-

Lô A  cao 16 tầng có 1 tầng 

hầm, thực hiện việc thiết kế 
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kết cấu sàn tầng điển hình 

có thể 1-2 phương án; thiết 

kế kết cấu cầu thang; mô 

phỏng và phân tích toàn bộ 

kết cấu khung cho công 

trình này khi chịu tĩnh tải, 

hoạt tải đứng và hoạt tải 

ngang do gió bão và cuối 

cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư Trần Xuân Soạn-Lô A  

gồm có toàn bộ các móng 

trong khung trục và móng 

lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư Trần Xuân Soạn-

Lô A . 

11  13. Chung Cư Tràng 

An Complex CT1-

23F+2B 

Phạm Nhất Duy PGS.TS 

Nguyễn Trọng 

Phước 

TS.Trần Thanh 

Danh 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư Tràng 

An Complex CT1 bao gồm 

tổng thể vị trí, mặt bằng các 

tầng, mặt đứng chính và 

một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư Tràng An 

Complex CT1 cao 23 tầng 

có 2 tầng hầm, thực hiện 

việc thiết kế kết cấu sàn 

tầng điển hình có thể 1-2 

phương án; thiết kế kết cấu 

cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là thiết 

kế chi tiết 1 khung trục và 1 

vách cứng. 
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3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư Tràng An Complex CT1 

gồm có toàn bộ các móng 

trong khung trục và móng 

lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư Tràng An 

Complex CT1. 

12  80. Chung Cư Trần 

Xuân Soạn-Lô D -

19F+1B 

Lê Huỳnh Anh 

Đào 

PGS.TS 

Nguyễn Trọng 

Phước 

TS.Trần Thanh 

Danh 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư Trần 

Xuân Soạn-Lô D  bao gồm 

tổng thể vị trí, mặt bằng các 

tầng, mặt đứng chính và 

một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư Trần Xuân Soạn-

Lô D  cao 19 tầng có 1 tầng 

hầm, thực hiện việc thiết kế 

kết cấu sàn tầng điển hình 

có thể 1-2 phương án; thiết 

kế kết cấu cầu thang; mô 

phỏng và phân tích toàn bộ 

kết cấu khung cho công 

trình này khi chịu tĩnh tải, 

hoạt tải đứng và hoạt tải 

ngang do gió bão và cuối 

cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư Trần Xuân Soạn-Lô D  

gồm có toàn bộ các móng 

trong khung trục và móng 

lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 
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STT Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư Trần Xuân Soạn-

Lô D . 

13  5. 81. Chung Cư Phúc 

Yên -17F+2B 

Mã Minh Đức TS. Nguyễn 

Phú Cường 

TS. Võ Nguyễn 

Phú Huân 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư Phúc 

Yên bao gồm tổng thể vị trí, 

mặt bằng các tầng, mặt 

đứng chính và một số mặt 

cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư Phúc Yên cao     

17 tầng có 2 tầng hầm, thực 

hiện việc thiết kế kết cấu 

sàn tầng điển hình có thể 1-

2 phương án; thiết kế kết 

cấu cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là thiết 

kế chi tiết 1 khung trục và 1 

vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư Phúc Yên gồm có toàn 

bộ các móng trong khung 

trục và móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư Phúc Yên. 

14  79. Chung Cư Trần 

Xuân Soạn-Lô B-

23F+1B 

Phan Công Dũng TS. Nguyễn 

Phú Cường 

TS. Võ Nguyễn 

Phú Huân 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư Trần 

Xuân Soạn-Lô B bao gồm 

tổng thể vị trí, mặt bằng các 

tầng, mặt đứng chính và 

một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư Trần Xuân Soạn-

Lô B cao 23 tầng có 1 tầng 

hầm, thực hiện việc thiết kế 
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STT Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

kết cấu sàn tầng điển hình 

có thể 1-2 phương án; thiết 

kế kết cấu cầu thang; mô 

phỏng và phân tích toàn bộ 

kết cấu khung cho công 

trình này khi chịu tĩnh tải, 

hoạt tải đứng và hoạt tải 

ngang do gió bão và cuối 

cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư Trần Xuân Soạn-Lô B 

gồm có toàn bộ các móng 

trong khung trục và móng 

lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư Trần Xuân Soạn-

Lô B. 

15  82. Cao Ốc 19F +1B Trần Nhân Hậu TS. Nguyễn 

Phú Cường 

TS. Võ Nguyễn 

Phú Huân 

16 Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Cao Ốc bao gồm 

tổng thể vị trí, mặt bằng các 

tầng, mặt đứng chính và 

một số mặt cắt. 

17 Kết cấu: Với công trình Cao 

Ốc cao 19 tầng có 1 tầng 

hầm, thực hiện việc thiết kế 

kết cấu sàn tầng điển hình 

có thể 1-2 phương án; thiết 

kế kết cấu cầu thang; mô 

phỏng và phân tích toàn bộ 

kết cấu khung cho công 

trình này khi chịu tĩnh tải, 

hoạt tải đứng và hoạt tải 

ngang do gió bão và cuối 

cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 

18 Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 
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STT Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Cao Ốc 

gồm có toàn bộ các móng 

trong khung trục và móng 

lõi thang. 

19 Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Cao Ốc. 

20  83. Chung Cư Mỹ 

Kim -17F+1B 

Nguyễn Trung 

Hiếu 

TS. Nguyễn 

Phú Cường 

TS. Võ Nguyễn 

Phú Huân 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư Mỹ 

Kim bao gồm tổng thể vị trí, 

mặt bằng các tầng, mặt 

đứng chính và một số mặt 

cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư Mỹ Kim cao 17 

tầng có 1 tầng hầm, thực 

hiện việc thiết kế kết cấu 

sàn tầng điển hình có thể 1-

2 phương án; thiết kế kết 

cấu cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là thiết 

kế chi tiết 1 khung trục và 1 

vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư Mỹ Kim gồm có toàn bộ 

các móng trong khung trục 

và móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư Mỹ Kim. 

21  85. Chung Cư Tân 

Hòa Đông 2-

21F+1B 

Nguyễn Duy 

Hưng 

TS. Nguyễn 

Phú Cường 

TS. Võ Nguyễn 

Phú Huân 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư Tân 

Hòa Đông 2 bao gồm tổng 

thể vị trí, mặt bằng các tầng, 
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STT Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

mặt đứng chính và một số 

mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư Tân Hòa Đông 2 

cao 21 tầng có 1 tầng hầm, 

thực hiện việc thiết kế kết 

cấu sàn tầng điển hình có 

thể 1-2 phương án; thiết kế 

kết cấu cầu thang; mô 

phỏng và phân tích toàn bộ 

kết cấu khung cho công 

trình này khi chịu tĩnh tải, 

hoạt tải đứng và hoạt tải 

ngang do gió bão và cuối 

cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư Tân Hòa Đông 2 gồm có 

toàn bộ các móng trong 

khung trục và móng lõi 

thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư Tân Hòa Đông 2. 

22  40.Chung Cư-

Golden Mansion-

(17+2) 

Đặng Đức Khả TS. Nguyễn 

Phú Cường 

TS. Võ Nguyễn 

Phú Huân 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư-

Golden Mansion bao gồm 

tổng thể vị trí, mặt bằng các 

tầng, mặt đứng chính và 

một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư-Golden Mansion 

cao 17 tầng có 2 tầng hầm, 

thực hiện việc thiết kế kết 

cấu sàn tầng điển hình có 

thể 1-2 phương án; thiết kế 

kết cấu cầu thang; mô 

phỏng và phân tích toàn bộ 

kết cấu khung cho công 

trình này khi chịu tĩnh tải, 

hoạt tải đứng và hoạt tải 



125 

 

STT Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 
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người hướng 
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Nội dung tóm tắt 

 

ngang do gió bão và cuối 

cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư-Golden Mansion gồm 

có toàn bộ các móng trong 

khung trục và móng lõi 

thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư-Golden 

Mansion. 

23  86. Chung Cư tân 

hòa đông 1-20F 

Phạm Văn Khanh TS. Nguyễn 

Phú Cường 

TS. Võ Nguyễn 

Phú Huân 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư tân 

hòa đông 1 bao gồm tổng 

thể vị trí, mặt bằng các tầng, 

mặt đứng chính và một số 

mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư tân hòa đông 1 

cao  20 tầng, thực hiện việc 

thiết kế kết cấu sàn tầng 

điển hình có thể 1-2 phương 

án; thiết kế kết cấu cầu 

thang; mô phỏng và phân 

tích toàn bộ kết cấu khung 

cho công trình này khi chịu 

tĩnh tải, hoạt tải đứng và 

hoạt tải ngang do gió bão và 

cuối cùng là thiết kế chi tiết 

1 khung trục và 1 vách 

cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư tân hòa đông 1gồm có 

toàn bộ các móng trong 
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thực hiện 
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người hướng 
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Nội dung tóm tắt 

 

khung trục và móng lõi 

thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư tân hòa đông 1. 

24  144.Chung Cư-

Jamona 1-(15) 

Hoàng Anh Khoa TS. Nguyễn 

Phú Cường 

TS. Võ Nguyễn 

Phú Huân 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư-Jamona 

1 bao gồm tổng thể vị trí, mặt 

bằng các tầng, mặt đứng 

chính và một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư -Jamona 1 cao 15 

tầng, thực hiện việc thiết kế 

kết cấu sàn tầng điển hình có 

thể 1-2 phương án; thiết kế 

kết cấu cầu thang; mô phỏng 

và phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này khi 

chịu tĩnh tải, hoạt tải đứng và 

hoạt tải ngang do gió bão và 

cuối cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa chất 

được cung cấp, thực hiện việc 

lựa chọn và thiết kế chi tiết 2 

phương án móng cọc ép và 

cọc khoan nhồi cho công 

trình Chung Cư -Jamona 1 

gồm có toàn bộ các móng 

trong khung trục và móng lõi 

thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư-Jamona 1. 

25  16.Chung Cư 

Golden Mansion-

23F+1B 

Đặng Nam Khôi TS. Nguyễn 

Phú Cường 

TS. Võ Nguyễn 

Phú Huân 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư Golden 

Mansion bao gồm tổng thể vị 

trí, mặt bằng các tầng, mặt 

đứng chính và một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư Golden Mansion 

cao 23 tầng có 1 tầng hầm, 

thực hiện việc thiết kế kết cấu 

sàn tầng điển hình có thể 1-2 
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Nội dung tóm tắt 

 

phương án; thiết kế kết cấu 

cầu thang; mô phỏng và phân 

tích toàn bộ kết cấu khung 

cho công trình này khi chịu 

tĩnh tải, hoạt tải đứng và hoạt 

tải ngang do gió bão và cuối 

cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa chất 

được cung cấp, thực hiện việc 

lựa chọn và thiết kế chi tiết 2 

phương án móng cọc ép và 

cọc khoan nhồi cho công 

trình Chung Cư Golden 

Mansion gồm có toàn bộ các 

móng trong khung trục và 

móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư Golden Mansion. 

26  87. Cao Ốc Căn Hộ 

BMC-19F+1B 

Nguyễn Đỗ Bảo 

Khương 

TS. Nguyễn 

Phú Cường 

TS. Võ Nguyễn 

Phú Huân 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Cao Ốc Căn Hộ 

BMC bao gồm tổng thể vị trí, 

mặt bằng các tầng, mặt đứng 

chính và một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình Cao 

Ốc Căn Hộ BMC cao  19   

tầng có 1  tầng hầm, thực hiện 

việc thiết kế kết cấu sàn tầng 

điển hình có thể 1-2 phương 

án; thiết kế kết cấu cầu thang; 

mô phỏng và phân tích toàn 

bộ kết cấu khung cho công 

trình này khi chịu tĩnh tải, 

hoạt tải đứng và hoạt tải 

ngang do gió bão và cuối 

cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa chất 

được cung cấp, thực hiện việc 

lựa chọn và thiết kế chi tiết 2 

phương án móng cọc ép và 

cọc khoan nhồi cho công 

trình Cao Ốc Căn Hộ BMC 

gồm có toàn bộ các móng 
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trong khung trục và móng lõi 

thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Cao Ốc Căn Hộ BMC. 

27  17. Văn Phòng-

Chung Cư Orchard-

19F+2B 

Phạm Thành Kông TS. Nguyễn 

Phú Cường 

TS. Võ Nguyễn 

Phú Huân 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Phòng-Chung Cư 

Orchard bao gồm tổng thể vị 

trí, mặt bằng các tầng, mặt 

đứng chính và một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Phòng-Chung Cư Orchard 

cao 19 tầng có 2 tầng hầm, 

thực hiện việc thiết kế kết cấu 

sàn tầng điển hình có thể 1-2 

phương án; thiết kế kết cấu 

cầu thang; mô phỏng và phân 

tích toàn bộ kết cấu khung 

cho công trình này khi chịu 

tĩnh tải, hoạt tải đứng và hoạt 

tải ngang do gió bão và cuối 

cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa chất 

được cung cấp, thực hiện việc 

lựa chọn và thiết kế chi tiết 2 

phương án móng cọc ép và 

cọc khoan nhồi cho công 

trình Phòng-Chung Cư 

Orchard gồm có toàn bộ các 

móng trong khung trục và 

móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Phòng-Chung Cư Orchard. 

28  88. Chung Cư Tràng 

An Complex CT1-

23F+2B 

Nguyễn Văn Lâm TS. Nguyễn 

Phú Cường 

TS. Võ Nguyễn 

Phú Huân 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư Tràng 

An Complex CT1 bao gồm 

tổng thể vị trí, mặt bằng các 

tầng, mặt đứng chính và một 

số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư Tràng An 

Complex CT1 cao  23 tầng có 
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2 tầng hầm, thực hiện việc 

thiết kế kết cấu sàn tầng điển 

hình có thể 1-2 phương án; 

thiết kế kết cấu cầu thang; mô 

phỏng và phân tích toàn bộ 

kết cấu khung cho công trình 

này khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do gió 

bão và cuối cùng là thiết kế 

chi tiết 1 khung trục và 1 vách 

cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa chất 

được cung cấp, thực hiện việc 

lựa chọn và thiết kế chi tiết 2 

phương án móng cọc ép và 

cọc khoan nhồi cho công 

trình Chung Cư Tràng An 

Complex CT1gồm có toàn bộ 

các móng trong khung trục và 

móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư Tràng An 

Complex CT1. 

29  89. Chung Cư Khôi 

Thành-15B+2F 

Phạm Tấn Vũ 

Linh 

TS. Nguyễn 

Phú Cường 

TS. Võ Nguyễn 

Phú Huân 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Cư Khôi Thành 

bao gồm tổng thể vị trí, mặt 

bằng các tầng, mặt đứng 

chính và một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình Cư 

Khôi Thành cao     15 tầng có 

2 tầng hầm, thực hiện việc 

thiết kế kết cấu sàn tầng điển 

hình có thể 1-2 phương án; 

thiết kế kết cấu cầu thang; mô 

phỏng và phân tích toàn bộ 

kết cấu khung cho công trình 

này khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do gió 

bão và cuối cùng là thiết kế 

chi tiết 1 khung trục và 1 vách 

cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa chất 

được cung cấp, thực hiện việc 

lựa chọn và thiết kế chi tiết 2 

phương án móng cọc ép và 
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cọc khoan nhồi cho công 

trình Cư Khôi Thành gồm có 

toàn bộ các móng trong 

khung trục và móng lõi 

thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Cư Khôi Thành. 

30  61. Chung Cư Tân 

Hòa Đông 1-18F 

Trần Bảo Tuấn ThS.Phan Vũ 

Phương 

ThS.Nguyễn 

Trọng Nghĩa 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư Tân 

Hòa Đông 1 bao gồm tổng 

thể vị trí, mặt bằng các tầng, 

mặt đứng chính và một số 

mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư Tân Hòa Đông 1 

cao 18 tầng, thực hiện việc 

thiết kế kết cấu sàn tầng điển 

hình có thể 1-2 phương án; 

thiết kế kết cấu cầu thang; mô 

phỏng và phân tích toàn bộ 

kết cấu khung cho công trình 

này khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do gió 

bão và cuối cùng là thiết kế 

chi tiết 1 khung trục và 1 vách 

cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa chất 

được cung cấp, thực hiện việc 

lựa chọn và thiết kế chi tiết 2 

phương án móng cọc ép và 

cọc khoan nhồi cho công 

trình Chung Cư Tân Hòa 

Đông 1gồm có toàn bộ các 

móng trong khung trục và 

móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư Tân Hòa Đông 1. 

31  58. Chung Cư Mỹ 

Kim -17F+1B 

Trần Quốc Tuấn ThS.Phan Vũ 

Phương 

ThS.Nguyễn 

Trọng Nghĩa 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư Mỹ 

Kim bao gồm tổng thể vị trí, 

mặt bằng các tầng, mặt đứng 

chính và một số mặt cắt. 
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2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư Mỹ Kim cao 17 

tầng có 1 tầng hầm, thực hiện 

việc thiết kế kết cấu sàn tầng 

điển hình có thể 1-2 phương 

án; thiết kế kết cấu cầu thang; 

mô phỏng và phân tích toàn 

bộ kết cấu khung cho công 

trình này khi chịu tĩnh tải, 

hoạt tải đứng và hoạt tải 

ngang do gió bão và cuối 

cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa chất 

được cung cấp, thực hiện việc 

lựa chọn và thiết kế chi tiết 2 

phương án móng cọc ép và 

cọc khoan nhồi cho công 

trình Chung Cư Mỹ Kim gồm 

có toàn bộ các móng trong 

khung trục và móng lõi 

thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư Mỹ Kim. 

32  63. Chung Cư Tràng 

An Complex CT1-

23F+2B 

Nguyễn Văn Tùng ThS.Phan Vũ 

Phương 

ThS.Nguyễn 

Trọng Nghĩa 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư Tràng 

An Complex CT1 bao gồm 

tổng thể vị trí, mặt bằng các 

tầng, mặt đứng chính và một 

số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư Tràng An 

Complex CT1 cao 23 tầng có 

2 tầng hầm, thực hiện việc 

thiết kế kết cấu sàn tầng điển 

hình có thể 1-2 phương án; 

thiết kế kết cấu cầu thang; mô 

phỏng và phân tích toàn bộ 

kết cấu khung cho công trình 

này khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do gió 

bão và cuối cùng là thiết kế 

chi tiết 1 khung trục và 1 vách 

cứng. 
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3. Nền móng: Với sơ đồ địa chất 

được cung cấp, thực hiện việc 

lựa chọn và thiết kế chi tiết 2 

phương án móng cọc ép và 

cọc khoan nhồi cho công 

trình Chung Cư Tràng An 

Complex CT1 gồm có toàn 

bộ các móng trong khung 

trục và móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư Tràng An 

Complex CT1. 

33  67. Phòng-Chung 

Cư Orchard-

19F+2B 

Dương Trân Vủ ThS.Phan Vũ 

Phương 

ThS.Nguyễn 

Trọng Nghĩa 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Phòng-Chung Cư 

Orchard bao gồm tổng thể vị 

trí, mặt bằng các tầng, mặt 

đứng chính và một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Phòng-Chung Cư Orchard 

cao     19 tầng có 2 tầng hầm, 

thực hiện việc thiết kế kết cấu 

sàn tầng điển hình có thể 1-2 

phương án; thiết kế kết cấu 

cầu thang; mô phỏng và phân 

tích toàn bộ kết cấu khung 

cho công trình này khi chịu 

tĩnh tải, hoạt tải đứng và hoạt 

tải ngang do gió bão và cuối 

cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa chất 

được cung cấp, thực hiện việc 

lựa chọn và thiết kế chi tiết 2 

phương án móng cọc ép và 

cọc khoan nhồi cho công 

trình Phòng-Chung Cư 

Orchard gồm có toàn bộ các 

móng trong khung trục và 

móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Phòng-Chung Cư Orchard. 
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34  68. Chung Cư The 

Park Residence  1-

29F+1B 

Trần Quang Vũ ThS.Phan Vũ 

Phương 

ThS.Nguyễn 

Trọng Nghĩa 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư The 

Park Residence  bao gồm 

tổng thể vị trí, mặt bằng các 

tầng, mặt đứng chính và một 

số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư The Park 

Residence  cao 29 tầng có   1 

tầng hầm, thực hiện việc thiết 

kế kết cấu sàn tầng điển hình 

có thể 1-2 phương án; thiết kế 

kết cấu cầu thang; mô phỏng 

và phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này khi 

chịu tĩnh tải, hoạt tải đứng và 

hoạt tải ngang do gió bão và 

cuối cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa chất 

được cung cấp, thực hiện việc 

lựa chọn và thiết kế chi tiết 2 

phương án móng cọc ép và 

cọc khoan nhồi cho công 

trình Chung Cư The Park 

Residence  gồm có toàn bộ 

các móng trong khung trục và 

móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư The Park 

Residence . 

35  72. Chung Cư Gold 

View (BLOCK B)-

28F+2B 

Đặng Đức Vương ThS.Phan Vũ 

Phương 

ThS.Nguyễn 

Trọng Nghĩa 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư Gold 

View bao gồm tổng thể vị trí, 

mặt bằng các tầng, mặt đứng 

chính và một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư Gold View cao 28 

tầng có 2 tầng hầm, thực hiện 

việc thiết kế kết cấu sàn tầng 

điển hình có thể 1-2 phương 

án; thiết kế kết cấu cầu thang; 

mô phỏng và phân tích toàn 

bộ kết cấu khung cho công 
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trình này khi chịu tĩnh tải, 

hoạt tải đứng và hoạt tải 

ngang do gió bão và cuối 

cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa chất 

được cung cấp, thực hiện việc 

lựa chọn và thiết kế chi tiết 2 

phương án móng cọc ép và 

cọc khoan nhồi cho công 

trình Chung Cư Gold View 

gồm có toàn bộ các móng 

trong khung trục và móng lõi 

thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư Gold View. 

36  60. Chung Cư Tân 

Hòa Đông 2-

21F+1B 

Nguyễn Thế 

Tuyền 

ThS.Phan Vũ 

Phương 

ThS.Nguyễn 

Trọng Nghĩa 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư Tân 

Hòa Đông 2 bao gồm tổng 

thể vị trí, mặt bằng các tầng, 

mặt đứng chính và một số 

mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư Tân Hòa Đông 2 

cao  21 tầng có 1 tầng hầm, 

thực hiện việc thiết kế kết cấu 

sàn tầng điển hình có thể 1-2 

phương án; thiết kế kết cấu 

cầu thang; mô phỏng và phân 

tích toàn bộ kết cấu khung 

cho công trình này khi chịu 

tĩnh tải, hoạt tải đứng và hoạt 

tải ngang do gió bão và cuối 

cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa chất 

được cung cấp, thực hiện việc 

lựa chọn và thiết kế chi tiết 2 

phương án móng cọc ép và 

cọc khoan nhồi cho công 

trình Chung Cư Tân Hòa 

Đông 2 gồm có toàn bộ các 

móng trong khung trục và 

móng lõi thang. 
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4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư Tân Hòa Đông 2. 

37  65.Khách Sạn Phạm 

Ngọc Thạch-13F 

Đỗ Lê Lệ Viễn ThS.Phan Vũ 

Phương 

ThS.Nguyễn 

Trọng Nghĩa 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Khách Sạn Phạm 

Ngọc Thạch bao gồm tổng 

thể vị trí, mặt bằng các tầng, 

mặt đứng chính và một số 

mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Khách Sạn Phạm Ngọc 

Thạch cao  13 tầng, thực hiện 

việc thiết kế kết cấu sàn tầng 

điển hình có thể 1-2 phương 

án; thiết kế kết cấu cầu thang; 

mô phỏng và phân tích toàn 

bộ kết cấu khung cho công 

trình này khi chịu tĩnh tải, 

hoạt tải đứng và hoạt tải 

ngang do gió bão và cuối 

cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa chất 

được cung cấp, thực hiện việc 

lựa chọn và thiết kế chi tiết 2 

phương án móng cọc ép và 

cọc khoan nhồi cho công 

trình Khách Sạn Phạm Ngọc 

Thạch gồm có toàn bộ các 

móng trong khung trục và 

móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Khách Sạn Phạm Ngọc 

Thạch. 

38  66.Chung Cư 

Golden Mansion-

23F+1B 

Tô Quảng Vinh ThS.Phan Vũ 

Phương 

ThS.Nguyễn 

Trọng Nghĩa 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư Golden 

Mansion bao gồm tổng thể vị 

trí, mặt bằng các tầng, mặt 

đứng chính và một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư Golden Mansion 

cao 23 tầng có 1 tầng hầm, 

thực hiện việc thiết kế kết cấu 
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sàn tầng điển hình có thể 1-2 

phương án; thiết kế kết cấu 

cầu thang; mô phỏng và phân 

tích toàn bộ kết cấu khung 

cho công trình này khi chịu 

tĩnh tải, hoạt tải đứng và hoạt 

tải ngang do gió bão và cuối 

cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa chất 

được cung cấp, thực hiện việc 

lựa chọn và thiết kế chi tiết 2 

phương án móng cọc ép và 

cọc khoan nhồi cho công 

trình Chung Cư Golden 

Mansion gồm có toàn bộ các 

móng trong khung trục và 

móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư Golden Mansion. 

39  54. Chung Cư Trần 

Xuân Soạn - Lô B - 

17F + 1B 

Trần Đức Thanh TS. Nguyễn 

Hồng Ân 

PGS.TS. Võ 

phán 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư Trần 

Xuân Soạn - Lô B bao gồm 

tổng thể vị trí, mặt bằng các 

tầng, mặt đứng chính và một 

số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư Trần Xuân Soạn - 

Lô B cao 17 tầng có 1 tầng 

hầm, thực hiện việc thiết kế 

kết cấu sàn tầng điển hình có 

thể 1-2 phương án; thiết kế 

kết cấu cầu thang; mô phỏng 

và phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này khi 

chịu tĩnh tải, hoạt tải đứng và 

hoạt tải ngang do gió bão và 

cuối cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa chất 

được cung cấp, thực hiện việc 

lựa chọn và thiết kế chi tiết 2 

phương án móng cọc ép và 

cọc khoan nhồi cho công 

trình Chung Cư Trần Xuân 
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STT Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

Soạn - Lô B gồm có toàn bộ 

các móng trong khung trục và 

móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư Trần Xuân Soạn - 

Lô B. 

40  99.Khối trường học 

ĐH Hutech 16F+1B 

Phạm Quang Thảo TS. Nguyễn 

Hồng Ân 

PGS.TS. Võ 

phán 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Khối trường học 

ĐH Hutech bao gồm tổng thể 

vị trí, mặt bằng các tầng, mặt 

đứng chính và một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình Khối 

trường học ĐH Hutech cao  

16 tầng có 1 tầng hầm, thực 

hiện việc thiết kế kết cấu sàn 

tầng điển hình có thể 1-2 

phương án; thiết kế kết cấu 

cầu thang; mô phỏng và phân 

tích toàn bộ kết cấu khung 

cho công trình này khi chịu 

tĩnh tải, hoạt tải đứng và hoạt 

tải ngang do gió bão và cuối 

cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa chất 

được cung cấp, thực hiện việc 

lựa chọn và thiết kế chi tiết 2 

phương án móng cọc ép và 

cọc khoan nhồi cho công 

trình Khối trường học ĐH 

Hutech gồm có toàn bộ các 

móng trong khung trục và 

móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Khối trường học ĐH Hutech. 

41  35.Chung Cư -Khởi 

Thành Q.2 (Khối 

A)-(17F) 

Nguyễn Minh 

Thắng 

TS. Nguyễn 

Hồng Ân 

PGS.TS. Võ 

phán 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư -Khởi 

Thành Q.2 (Khối A) bao gồm 

tổng thể vị trí, mặt bằng các 

tầng, mặt đứng chính và một 

số mặt cắt. 
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STT Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư -Khởi Thành Q.2 

(Khối A) cao 17 tầng, thực 

hiện việc thiết kế kết cấu sàn 

tầng điển hình có thể 1-2 

phương án; thiết kế kết cấu 

cầu thang; mô phỏng và phân 

tích toàn bộ kết cấu khung 

cho công trình này khi chịu 

tĩnh tải, hoạt tải đứng và hoạt 

tải ngang do gió bão và cuối 

cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa chất 

được cung cấp, thực hiện việc 

lựa chọn và thiết kế chi tiết 2 

phương án móng cọc ép và 

cọc khoan nhồi cho công 

trình Chung Cư -Khởi Thành 

Q.2 (Khối A) gồm có toàn bộ 

các móng trong khung trục và 

móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư -Khởi Thành Q.2 

(Khối A). 

42  57. Cao ốc 16F+1B Đỗ Thái Thịnh TS. Nguyễn 

Hồng Ân 

PGS.TS. Võ 

phán 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Cao ốc bao gồm 

tổng thể vị trí, mặt bằng các 

tầng, mặt đứng chính và một 

số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình Cao 

ốc cao 16 tầng có 1 tầng hầm, 

thực hiện việc thiết kế kết cấu 

sàn tầng điển hình có thể 1-2 

phương án; thiết kế kết cấu 

cầu thang; mô phỏng và phân 

tích toàn bộ kết cấu khung 

cho công trình này khi chịu 

tĩnh tải, hoạt tải đứng và hoạt 

tải ngang do gió bão và cuối 

cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa chất 

được cung cấp, thực hiện việc 

lựa chọn và thiết kế chi tiết 2 
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STT Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

phương án móng cọc ép và 

cọc khoan nhồi cho công 

trình Cao ốc gồm có toàn bộ 

các móng trong khung trục và 

móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Cao ốc. 

43  100. Chung Cư 

Long Thịnh 16F 

Vũ Ngọc Thịnh TS. Nguyễn 

Hồng Ân 

PGS.TS. Võ 

phán 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư Long 

Thịnh bao gồm tổng thể vị trí, 

mặt bằng các tầng, mặt đứng 

chính và một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư Long Thịnh cao     

16 tầng, thực hiện việc thiết 

kế kết cấu sàn tầng điển hình 

có thể 1-2 phương án; thiết kế 

kết cấu cầu thang; mô phỏng 

và phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này khi 

chịu tĩnh tải, hoạt tải đứng và 

hoạt tải ngang do gió bão và 

cuối cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa chất 

được cung cấp, thực hiện việc 

lựa chọn và thiết kế chi tiết 2 

phương án móng cọc ép và 

cọc khoan nhồi cho công 

trình Chung Cư Long Thịnh 

gồm có toàn bộ các móng 

trong khung trục và móng lõi 

thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư Long Thịnh. 

44  51.Chung Cư-

VHCP.C2-(17+1) 

Lê Hoàng Thoa TS. Nguyễn 

Hồng Ân 

PGS.TS. Võ 

phán 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư-

VHCP.C2 bao gồm tổng thể 

vị trí, mặt bằng các tầng, mặt 

đứng chính và một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư -VHCP.C2 cao 17 
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STT Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

tầng có   1 tầng hầm, thực 

hiện việc thiết kế kết cấu sàn 

tầng điển hình có thể 1-2 

phương án; thiết kế kết cấu 

cầu thang; mô phỏng và phân 

tích toàn bộ kết cấu khung 

cho công trình này khi chịu 

tĩnh tải, hoạt tải đứng và hoạt 

tải ngang do gió bão và cuối 

cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa chất 

được cung cấp, thực hiện việc 

lựa chọn và thiết kế chi tiết 2 

phương án móng cọc ép và 

cọc khoan nhồi cho công 

trình Chung Cư -VHCP.C2 

gồm có toàn bộ các móng 

trong khung trục và móng lõi 

thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư -VHCP.C2. 

45  22. Chung Cư Gold 

View 18F + 2B 

Võ Minh Thoại TS. Nguyễn 

Hồng Ân 

PGS.TS. Võ 

phán 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư Gold 

View bao gồm tổng thể vị trí, 

mặt bằng các tầng, mặt đứng 

chính và một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư Gold View cao     

18 tầng có 2 tầng hầm, thực 

hiện việc thiết kế kết cấu sàn 

tầng điển hình có thể 1-2 

phương án; thiết kế kết cấu 

cầu thang; mô phỏng và phân 

tích toàn bộ kết cấu khung 

cho công trình này khi chịu 

tĩnh tải, hoạt tải đứng và hoạt 

tải ngang do gió bão và cuối 

cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa chất 

được cung cấp, thực hiện việc 

lựa chọn và thiết kế chi tiết 2 

phương án móng cọc ép và 

cọc khoan nhồi cho công 
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STT Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

trình Chung Cư Gold View 

gồm có toàn bộ các móng 

trong khung trục và móng lõi 

thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư Gold View. 

46  23. Khối văn phòng 

ĐH Hutech 14F 

Nguyễn Hữu 

Thuận 

TS. Nguyễn 

Hồng Ân 

PGS.TS. Võ 

phán 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Khối văn phòng 

ĐH Hutech bao gồm tổng thể 

vị trí, mặt bằng các tầng, mặt 

đứng chính và một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình Khối 

văn phòng ĐH Hutech cao     

14 tầng, thực hiện việc thiết 

kế kết cấu sàn tầng điển hình 

có thể 1-2 phương án; thiết kế 

kết cấu cầu thang; mô phỏng 

và phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này khi 

chịu tĩnh tải, hoạt tải đứng và 

hoạt tải ngang do gió bão và 

cuối cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa chất 

được cung cấp, thực hiện việc 

lựa chọn và thiết kế chi tiết 2 

phương án móng cọc ép và 

cọc khoan nhồi cho công 

trình Khối văn phòng ĐH 

Hutech gồm có toàn bộ các 

móng trong khung trục và 

móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Khối văn phòng ĐH Hutech. 

47  52.Chung Cư CT15-

15F+1B 

Trần Gia Thụy TS. Nguyễn 

Hồng Ân 

PGS.TS. Võ 

phán 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư CT15 

bao gồm tổng thể vị trí, mặt 

bằng các tầng, mặt đứng 

chính và một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư CT15 cao 15 tầng 

có 1 tầng hầm, thực hiện việc 
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STT Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

thiết kế kết cấu sàn tầng điển 

hình có thể 1-2 phương án; 

thiết kế kết cấu cầu thang; mô 

phỏng và phân tích toàn bộ 

kết cấu khung cho công trình 

này khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do gió 

bão và cuối cùng là thiết kế 

chi tiết 1 khung trục và 1 vách 

cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa chất 

được cung cấp, thực hiện việc 

lựa chọn và thiết kế chi tiết 2 

phương án móng cọc ép và 

cọc khoan nhồi cho công 

trình Chung Cư CT15gồm có 

toàn bộ các móng trong 

khung trục và móng lõi 

thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư CT15. 

48  53. Chung Cư Trần 

Xuân Soạn - Lô A- 

16F + 1B 

Huỳnh Thị Minh 

Thư 

TS. Nguyễn 

Hồng Ân 

PGS.TS. Võ 

phán 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư Trần 

Xuân Soạn - Lô A bao gồm 

tổng thể vị trí, mặt bằng các 

tầng, mặt đứng chính và một 

số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư Trần Xuân Soạn - 

Lô Acao 16 tầng có 1 tầng 

hầm, thực hiện việc thiết kế 

kết cấu sàn tầng điển hình có 

thể 1-2 phương án; thiết kế 

kết cấu cầu thang; mô phỏng 

và phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này khi 

chịu tĩnh tải, hoạt tải đứng và 

hoạt tải ngang do gió bão và 

cuối cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa chất 

được cung cấp, thực hiện việc 

lựa chọn và thiết kế chi tiết 2 

phương án móng cọc ép và 

cọc khoan nhồi cho công 
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STT Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

trình Chung Cư Trần Xuân 

Soạn - Lô A gồm có toàn bộ 

các móng trong khung trục và 

móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư Tran Xuan Soan-

Lo A. 

49  58 . Chung Cư Mỹ 

Kim - 17F + 1B 

Dzếch Trác Gia 

Thức 

TS. Nguyễn 

Hồng Ân 

PGS.TS. Võ 

phán 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư Mỹ 

Kim bao gồm tổng thể vị trí, 

mặt bằng các tầng, mặt đứng 

chính và một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư Mỹ Kim cao 17 

tầng có  1 tầng hầm, thực hiện 

việc thiết kế kết cấu sàn tầng 

điển hình có thể 1-2 phương 

án; thiết kế kết cấu cầu thang; 

mô phỏng và phân tích toàn 

bộ kết cấu khung cho công 

trình này khi chịu tĩnh tải, 

hoạt tải đứng và hoạt tải 

ngang do gió bão và cuối 

cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa chất 

được cung cấp, thực hiện việc 

lựa chọn và thiết kế chi tiết 2 

phương án móng cọc ép và 

cọc khoan nhồi cho công 

trình Chung Cư Mỹ Kim gồm 

có toàn bộ các móng trong 

khung trục và móng lõi 

thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư Mỹ Kim. 

50  36.Chung Cư-Khởi 

Thành Q.2 (Khối 

B)-(17+2) 

Nguyễn Công 

Thưởng 

TS. Nguyễn 

Hồng Ân 

PGS.TS. Võ 

phán 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư-Khởi 

Thành Q.2 (Khối B) bao 

gồm tổng thể vị trí, mặt 

bằng các tầng, mặt đứng 

chính và một số mặt cắt. 
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2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư-Khởi Thành Q.2 

(Khối B) cao 17 tầng có 2 

tầng hầm, thực hiện việc 

thiết kế kết cấu sàn tầng 

điển hình có thể 1-2 phương 

án; thiết kế kết cấu cầu 

thang; mô phỏng và phân 

tích toàn bộ kết cấu khung 

cho công trình này khi chịu 

tĩnh tải, hoạt tải đứng và 

hoạt tải ngang do gió bão và 

cuối cùng là thiết kế chi tiết 

1 khung trục và 1 vách 

cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư-Khởi Thành Q.2 (Khối 

B) gồm có toàn bộ các 

móng trong khung trục và 

móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư-Khởi Thành Q.2 

(Khối B). 

51  54. Chung Cư Trần 

Xuân Soạn - lô B 

15F+1B 

Mai Thị Xuân Thy TS. Nguyễn 

Hồng Ân 

PGS.TS. Võ 

phán 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư Trần 

Xuân Soạn bao gồm tổng 

thể vị trí, mặt bằng các tầng, 

mặt đứng chính và một số 

mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư Trần Xuân Soạn 

cao 15 tầng có 1 tầng hầm, 

thực hiện việc thiết kế kết 

cấu sàn tầng điển hình có 

thể 1-2 phương án; thiết kế 

kết cấu cầu thang; mô 

phỏng và phân tích toàn bộ 

kết cấu khung cho công 

trình này khi chịu tĩnh tải, 

hoạt tải đứng và hoạt tải 
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ngang do gió bão và cuối 

cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư Trần Xuân Soạn gồm có 

toàn bộ các móng trong 

khung trục và móng lõi 

thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư Trần Xuân Soạn. 

52  55. Chung Cư Trần 

Xuân Soạn- Lô D- 

19F+1B 

Nguyễn Thị Mỹ 

Tiên 

TS. Nguyễn 

Hồng Ân 

PGS.TS. Võ 

phán 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư Trần 

Xuân Soạn- Lô D bao gồm 

tổng thể vị trí, mặt bằng các 

tầng, mặt đứng chính và 

một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư Trần Xuân Soạn- 

Lô D cao 19 tầng có 1 tầng 

hầm, thực hiện việc thiết kế 

kết cấu sàn tầng điển hình 

có thể 1-2 phương án; thiết 

kế kết cấu cầu thang; mô 

phỏng và phân tích toàn bộ 

kết cấu khung cho công 

trình này khi chịu tĩnh tải, 

hoạt tải đứng và hoạt tải 

ngang do gió bão và cuối 

cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư Trần Xuân Soạn- Lô D 

gồm có toàn bộ các móng 

trong khung trục và móng 

lõi thang. 
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4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư Trần Xuân Soạn- 

Lô D. 

53  56. Chung Cư phúc 

yên +17F+2B 

Tô Văn Trí PGS.TS. 

Nguyễn Minh 

Long 

PGS.TS. Võ 

phán 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư phúc 

yên bao gồm tổng thể vị trí, 

mặt bằng các tầng, mặt 

đứng chính và một số mặt 

cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư phúc yên cao 17 

tầng có 2 tầng hầm, thực 

hiện việc thiết kế kết cấu 

sàn tầng điển hình có thể 1-

2 phương án; thiết kế kết 

cấu cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là thiết 

kế chi tiết 1 khung trục và 1 

vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư phúc yên gồm có toàn 

bộ các móng trong khung 

trục và móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư phúc yên. 

54  56.Chung Cư Phúc 

Yên 17F+2B 

Huỳnh Nhất Long TS. Đỗ Thanh 

Hải 

PGS.TS. 

Dương Hồng 

Thẩm 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư Phúc 

Yên bao gồm tổng thể vị trí, 

mặt bằng các tầng, mặt 

đứng chính và một số mặt 

cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư Phúc Yên cao     
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17 tầng có 2 tầng hầm, thực 

hiện việc thiết kế kết cấu 

sàn tầng điển hình có thể 1-

2 phương án; thiết kế kết 

cấu cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là thiết 

kế chi tiết 1 khung trục và 1 

vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư Phúc Yên gồm có toàn 

bộ các móng trong khung 

trục và móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư Phúc Yên. 

55  33.Chung Cư-Tràng 

An Complex CT1-

(17+2) 

Vũ Bá Long TS. Đỗ Thanh 

Hải 

PGS.TS. 

Dương Hồng 

Thẩm 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Tràng An 

Complex CT1 bao gồm 

tổng thể vị trí, mặt bằng các 

tầng, mặt đứng chính và 

một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Tràng An Complex CT1 

cao 17 tầng có 2 tầng hầm, 

thực hiện việc thiết kế kết 

cấu sàn tầng điển hình có 

thể 1-2 phương án; thiết kế 

kết cấu cầu thang; mô 

phỏng và phân tích toàn bộ 

kết cấu khung cho công 

trình này khi chịu tĩnh tải, 

hoạt tải đứng và hoạt tải 

ngang do gió bão và cuối 

cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 
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hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Tràng 

An Complex CT1 gồm có 

toàn bộ các móng trong 

khung trục và móng lõi 

thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Tràng An Complex CT1. 

56  94. Chung Cư The 

Park Residence 2-

29F+1B 

Dương Thị Kiều 

Mi 

TS. Đỗ Thanh 

Hải 

PGS.TS. 

Dương Hồng 

Thẩm 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư The 

Park Residence  2 bao gồm 

tổng thể vị trí, mặt bằng các 

tầng, mặt đứng chính và 

một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư The Park 

Residence  2 cao 29 tầng có 

1 tầng hầm, thực hiện việc 

thiết kế kết cấu sàn tầng 

điển hình có thể 1-2 phương 

án; thiết kế kết cấu cầu 

thang; mô phỏng và phân 

tích toàn bộ kết cấu khung 

cho công trình này khi chịu 

tĩnh tải, hoạt tải đứng và 

hoạt tải ngang do gió bão và 

cuối cùng là thiết kế chi tiết 

1 khung trục và 1 vách 

cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư The Park Residence  2 

gồm có toàn bộ các móng 

trong khung trục và móng 

lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 
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Chung Cư The Park 

Residence  2. 

57  95. Chung Cư Bình 

Đăng-20F+2B 

Lê Thanh Nam TS. Đỗ Thanh 

Hải 

PGS.TS. 

Dương Hồng 

Thẩm 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư Bình 

Đăng bao gồm tổng thể vị 

trí, mặt bằng các tầng, mặt 

đứng chính và một số mặt 

cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cu Bình Đăng cao     

20 tầng có 2 tầng hầm, thực 

hiện việc thiết kế kết cấu 

sàn tầng điển hình có thể 1-

2 phương án; thiết kế kết 

cấu cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là thiết 

kế chi tiết 1 khung trục và 1 

vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư Bình Đăng gồm có toàn 

bộ các móng trong khung 

trục và móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư Bình Đăng. 

58  18. Chung Cư The 

Park Residence  1-

29F+1B 

Lương Văn Trọng 

Nghĩa 

TS. Đỗ Thanh 

Hải 

PGS.TS. 

Dương Hồng 

Thẩm 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư The 

Park Residence 1 bao gồm 

tổng thể vị trí, mặt bằng các 

tầng, mặt đứng chính và 

một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư The Park 

Residence  1 cao 29 tầng có   

1 tầng hầm, thực hiện việc 

thiết kế kết cấu sàn tầng 
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điển hình có thể 1-2 phương 

án; thiết kế kết cấu cầu 

thang; mô phỏng và phân 

tích toàn bộ kết cấu khung 

cho công trình này khi chịu 

tĩnh tải, hoạt tải đứng và 

hoạt tải ngang do gió bão và 

cuối cùng là thiết kế chi tiết 

1 khung trục và 1 vách 

cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư The Park Residence 1 

gồm có toàn bộ các móng 

trong khung trục và móng 

lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư The Park 

Residence 1. 

59  96. Chung Cư Era 

Noble Plaza-

19F+1B 

Hoàng Lưu Quỳnh 

Như 

TS. Đỗ Thanh 

Hải 

PGS.TS. 

Dương Hồng 

Thẩm 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư Era 

Noble Plaza bao gồm tổng 

thể vị trí, mặt bằng các tầng, 

mặt đứng chính và một số 

mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư Era Noble Plaza 

cao 19 tầng có 1 tầng hầm, 

thực hiện việc thiết kế kết 

cấu sàn tầng điển hình có 

thể 1-2 phương án; thiết kế 

kết cấu cầu thang; mô 

phỏng và phân tích toàn bộ 

kết cấu khung cho công 

trình này khi chịu tĩnh tải, 

hoạt tải đứng và hoạt tải 

ngang do gió bão và cuối 

cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 
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hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư Era Noble Plaza gồm có 

toàn bộ các móng trong 

khung trục và móng lõi 

thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư Era Noble Plaza. 

60  20. Chung Cư Bình 

Đăng-20F+2B 

Lưu Văn Nhựt TS. Đỗ Thanh 

Hải 

PGS.TS. 

Dương Hồng 

Thẩm 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư Bình 

Đăng bao gồm tổng thể vị 

trí, mặt bằng các tầng, mặt 

đứng chính và một số mặt 

cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư Bình Đăng cao     

20 tầng có 2 tầng hầm, thực 

hiện việc thiết kế kết cấu 

sàn tầng điển hình có thể 1-

2 phương án; thiết kế kết 

cấu cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là thiết 

kế chi tiết 1 khung trục và 1 

vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư Bình Đăng gồm có toàn 

bộ các móng trong khung 

trục và móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư Bình Đăng. 
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61  09. Cao Ốc Vista-

28F 

Phan Nhân Phát TS. Đỗ Thanh 

Hải 

PGS.TS. 

Dương Hồng 

Thẩm 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Cao Ốc Vista bao 

gồm tổng thể vị trí, mặt 

bằng các tầng, mặt đứng 

chính và một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình Cao 

Ốc Vista cao 28 tầng, thực 

hiện việc thiết kế kết cấu 

sàn tầng điển hình có thể 1-

2 phương án; thiết kế kết 

cấu cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là thiết 

kế chi tiết 1 khung trục và 1 

vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Cao Ốc 

Vista gồm có toàn bộ các 

móng trong khung trục và 

móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Cao Ốc Vista. 

62  53. Chung Cư Trần 

Xuân Soạn-Lô A - 

16F+1B 

Nguyễn Ngọc Phi TS. Đỗ Thanh 

Hải 

PGS.TS. 

Dương Hồng 

Thẩm 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư Trần 

Xuân Soạn-Lô A bao gồm 

tổng thể vị trí, mặt bằng các 

tầng, mặt đứng chính và 

một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư Trần Xuân Soạn-

Lô A  cao 16 tầng có 1 tầng 

hầm, thực hiện việc thiết kế 

kết cấu sàn tầng điển hình 

có thể 1-2 phương án; thiết 

kế kết cấu cầu thang; mô 

phỏng và phân tích toàn bộ 

kết cấu khung cho công 
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trình này khi chịu tĩnh tải, 

hoạt tải đứng và hoạt tải 

ngang do gió bão và cuối 

cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư Trần Xuân Soạn-Lô A  

gồm có toàn bộ các móng 

trong khung trục và móng 

lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư Trần Xuân Soạn-

Lô A . 

63  98. Khối Văn Phòng 

DH  Hutech-14F 

Đào Hoàng Quân TS. Đỗ Thanh 

Hải 

PGS.TS. 

Dương Hồng 

Thẩm 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Khối Văn Phòng 

DH Hutech bao gồm tổng 

thể vị trí, mặt bằng các tầng, 

mặt đứng chính và một số 

mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Khối Văn Phòng DH  

Hutech cao     14 tầng, thực 

hiện việc thiết kế kết cấu 

sàn tầng điển hình có thể 1-

2 phương án; thiết kế kết 

cấu cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là thiết 

kế chi tiết 1 khung trục và 1 

vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Khối 

Văn Phòng DH Hutech gồm 



154 

 

STT Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

có toàn bộ các móng trong 

khung trục và móng lõi 

thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Khối Văn Phòng DH  

Hutech. 

64  62. Cao Ốc Căn Hộ 

BMC-19F+1B 

Hoàng Văn Quyết TS. Đỗ Thanh 

Hải 

PGS.TS. 

Dương Hồng 

Thẩm 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Cao Ốc Căn Hộ 

BMC bao gồm tổng thể vị 

trí, mặt bằng các tầng, mặt 

đứng chính và một số mặt 

cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình Cao 

Ốc Căn Hộ BMC cao 19 

tầng có 1 tầng hầm, thực 

hiện việc thiết kế kết cấu 

sàn tầng điển hình có thể 1-

2 phương án; thiết kế kết 

cấu cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là thiết 

kế chi tiết 1 khung trục và 1 

vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Cao Ốc 

Căn Hộ BMC gồm có toàn 

bộ các móng trong khung 

trục và móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Cao Ốc Căn Hộ BMC. 

65  19. Chung Cư The 

Park Residence  2-

29F+1B 

Trương Quang 

Sang 

TS. Đỗ Thanh 

Hải 

PGS.TS. 

Dương Hồng 

Thẩm 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư The 

Park Residence 2 bao gồm 

tổng thể vị trí, mặt bằng các 
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tầng, mặt đứng chính và 

một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư The Park 

Residence  2 cao 29 tầng có   

1 tầng hầm, thực hiện việc 

thiết kế kết cấu sàn tầng 

điển hình có thể 1-2 phương 

án; thiết kế kết cấu cầu 

thang; mô phỏng và phân 

tích toàn bộ kết cấu khung 

cho công trình này khi chịu 

tĩnh tải, hoạt tải đứng và 

hoạt tải ngang do gió bão và 

cuối cùng là thiết kế chi tiết 

1 khung trục và 1 vách 

cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư The Park Residence 2 

gồm có toàn bộ các móng 

trong khung trục và móng 

lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư The Park 

Residence 2. 

66  Chung Cư VHCP 

19F+2B 

Lê Thiên Sinh TS. Đỗ Thanh 

Hải 

PGS.TS. 

Dương Hồng 

Thẩm 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư VHCP 

bao gồm tổng thể vị trí, mặt 

bằng các tầng, mặt đứng 

chính và một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư VHCP cao 19 

tầng có 2 tầng hầm, thực 

hiện việc thiết kế kết cấu 

sàn tầng điển hình có thể 1-

2 phương án; thiết kế kết 

cấu cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 
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đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là thiết 

kế chi tiết 1 khung trục và 1 

vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư VHCP gồm có toàn bộ 

các móng trong khung trục 

và móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư VHCP. 

67  70. Chung Cư Bình 

Đăng-20F+2B 

Lý Chí Tài TS. Đỗ Thanh 

Hải 

PGS.TS. 

Dương Hồng 

Thẩm 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư Bình 

Đăng bao gồm tổng thể vị 

trí, mặt bằng các tầng, mặt 

đứng chính và một số mặt 

cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư Bình Đăng cao     

20 tầng có 2 tầng hầm, thực 

hiện việc thiết kế kết cấu 

sàn tầng điển hình có thể 1-

2 phương án; thiết kế kết 

cấu cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là thiết 

kế chi tiết 1 khung trục và 1 

vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư Bình Đăng gồm có toàn 

bộ các móng trong khung 

trục và móng lõi thang. 
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4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư Bình Đăng. 

68  42.Khách Sạn-Phạm 

Ngọc Thạch-(17+2) 

Huỳnh Nhựt 

Thanh 

TS. Đỗ Thanh 

Hải 

PGS.TS. 

Dương Hồng 

Thẩm 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Khách Sạn-Phạm 

Ngọc Thạch bao gồm tổng 

thể vị trí, mặt bằng các tầng, 

mặt đứng chính và một số 

mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Khách Sạn-Phạm Ngọc 

Thạch cao  17 tầng có 2 tầng 

hầm, thực hiện việc thiết kế 

kết cấu sàn tầng điển hình 

có thể 1-2 phương án; thiết 

kế kết cấu cầu thang; mô 

phỏng và phân tích toàn bộ 

kết cấu khung cho công 

trình này khi chịu tĩnh tải, 

hoạt tải đứng và hoạt tải 

ngang do gió bão và cuối 

cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Khách 

Sạn-Phạm Ngọc Thạch gồm 

có toàn bộ các móng trong 

khung trục và móng lõi 

thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Khách Sạn-Phạm Ngọc 

Thạch. 

69  24. Khối Trường 

Học DH Hutech-5F 

Nguyễn Văn Tín TS. Trần Trung 

Dũng 

TS. Trần 

Quang Hộ 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Khối Trường 

Học DH Hutech bao gồm 

tổng thể vị trí, mặt bằng các 

tầng, mặt đứng chính và 

một số mặt cắt. 
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2. Kết cấu: Với công trình 

Khối Trường Học DH  

Hutech cao 5 tầng, thực 

hiện việc thiết kế kết cấu 

sàn tầng điển hình có thể 1-

2 phương án; thiết kế kết 

cấu cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là thiết 

kế chi tiết 1 khung trục và 1 

vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Khối 

Trường Học DH Hutech 

gồm có toàn bộ các móng 

trong khung trục và móng 

lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Khối Trường Học DH 

Hutech. 

70  25-Chung Cư-

Jamona 2-(15) 

Phạm Cao Phước 

Toàn 

TS. Trần Trung 

Dũng 

TS. Trần 

Quang Hộ 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư-

Jamona 2 bao gồm tổng thể 

vị trí, mặt bằng các tầng, 

mặt đứng chính và một số 

mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư-Jamona 2 cao 15 

tầng, thực hiện việc thiết kế 

kết cấu sàn tầng điển hình 

có thể 1-2 phương án; thiết 

kế kết cấu cầu thang; mô 

phỏng và phân tích toàn bộ 

kết cấu khung cho công 

trình này khi chịu tĩnh tải, 

hoạt tải đứng và hoạt tải 

ngang do gió bão và cuối 
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cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư-Jamona 2 gồm có toàn 

bộ các móng trong khung 

trục và móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư-Jamona 2. 

71  48.Chung Cư-The 

Park Residence 1-

(17+1) 

Đinh Hữu Trí TS. Trần Trung 

Dũng 

TS. Trần 

Quang Hộ 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư-The 

Park Residence 1 bao gồm 

tổng thể vị trí, mặt bằng các 

tầng, mặt đứng chính và 

một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư-The Park 

Residence 1 cao 17 tầng có 

1 tầng hầm, thực hiện việc 

thiết kế kết cấu sàn tầng 

điển hình có thể 1-2 phương 

án; thiết kế kết cấu cầu 

thang; mô phỏng và phân 

tích toàn bộ kết cấu khung 

cho công trình này khi chịu 

tĩnh tải, hoạt tải đứng và 

hoạt tải ngang do gió bão và 

cuối cùng là thiết kế chi tiết 

1 khung trục và 1 vách 

cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư-The Park Residence 1 

gồm có toàn bộ các móng 

trong khung trục và móng 

lõi thang. 
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4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư-The Park 

Residence 1. 

72  26.BV-BV Thanh 

Vũ-(15) 

 

 

Huỳnh Anh Trí TS. Trần Trung 

Dũng 

TS. Trần 

Quang Hộ 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình BV-BV Thanh 

Vũ bao gồm tổng thể vị trí, 

mặt bằng các tầng, mặt 

đứng chính và một số mặt 

cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình BV-

BV Thanh Vũ cao 15 tầng, 

thực hiện việc thiết kế kết 

cấu sàn tầng điển hình có 

thể 1-2 phương án; thiết kế 

kết cấu cầu thang; mô 

phỏng và phân tích toàn bộ 

kết cấu khung cho công 

trình này khi chịu tĩnh tải, 

hoạt tải đứng và hoạt tải 

ngang do gió bão và cuối 

cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình BV-BV 

Thanh Vũ gồm có toàn bộ 

các móng trong khung trục 

và móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

BV-BV Thanh Vũ. 

73  27.Chung Cư-Gold 

View (Block B) -

(15+1) 

Huỳnh Hữu Trí TS. Trần Trung 

Dũng 

TS. Trần 

Quang Hộ 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư-Gold 

View (Block B) bao gồm 

tổng thể vị trí, mặt bằng các 

tầng, mặt đứng chính và 

một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư-Gold View 

(Block B) cao 15 tầng có 1 
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tầng hầm, thực hiện việc 

thiết kế kết cấu sàn tầng 

điển hình có thể 1-2 phương 

án; thiết kế kết cấu cầu 

thang; mô phỏng và phân 

tích toàn bộ kết cấu khung 

cho công trình này khi chịu 

tĩnh tải, hoạt tải đứng và 

hoạt tải ngang do gió bão và 

cuối cùng là thiết kế chi tiết 

1 khung trục và 1 vách 

cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư-Gold View (Block B) 

gồm có toàn bộ các móng 

trong khung trục và móng 

lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư-Gold View 

(Block B). 

74  92. Chung Cư 

Orchard-19F+2B 

Nguyễn Tấn Triển TS. Trần Trung 

Dũng 

TS. Trần 

Quang Hộ 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư 

Orchard bao gồm tổng thể 

vị trí, mặt bằng các tầng, 

mặt đứng chính và một số 

mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư Orchard cao 19 

tầng có 2  tầng hầm, thực 

hiện việc thiết kế kết cấu 

sàn tầng điển hình có thể 1-

2 phương án; thiết kế kết 

cấu cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là thiết 

kế chi tiết 1 khung trục và 1 

vách cứng. 
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3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư Orchard gồm có toàn bộ 

các móng trong khung trục 

và móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư Orchard. 

75  28.VP-TTDT 

Hutech 15B -(15) 

Nguyễn Minh 

Tròn 

TS. Trần Trung 

Dũng 

TS. Trần 

Quang Hộ 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình VP-TTDT 

Hutech 15B bao gồm tổng 

thể vị trí, mặt bằng các tầng, 

mặt đứng chính và một số 

mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình VP-

TTDT Hutech 15B cao 15 

tầng, thực hiện việc thiết kế 

kết cấu sàn tầng điển hình 

có thể 1-2 phương án; thiết 

kế kết cấu cầu thang; mô 

phỏng và phân tích toàn bộ 

kết cấu khung cho công 

trình này khi chịu tĩnh tải, 

hoạt tải đứng và hoạt tải 

ngang do gió bão và cuối 

cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình VP-

TTDT Hutech 15B gồm có 

toàn bộ các móng trong 

khung trục và móng lõi 

thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

VP-TTDT Hutech 15B. 
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76  155.Becamex_Bloc

k C (19) 

Phan Văn Trọng TS. Trần Trung 

Dũng 

TS. Trần 

Quang Hộ 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Becamex_Block 

C bao gồm tổng thể vị trí, 

mặt bằng các tầng, mặt 

đứng chính và một số mặt 

cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Becamex_Block C cao 19 

tầng, thực hiện việc thiết kế 

kết cấu sàn tầng điển hình 

có thể 1-2 phương án; thiết 

kế kết cấu cầu thang; mô 

phỏng và phân tích toàn bộ 

kết cấu khung cho công 

trình này khi chịu tĩnh tải, 

hoạt tải đứng và hoạt tải 

ngang do gió bão và cuối 

cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình 

Becamex_Block C gồm có 

toàn bộ các móng trong 

khung trục và móng lõi 

thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Becamex_Block C. 

77  57. Cao Ốc 19F +1B Trần Hiền Trung TS. Trần Trung 

Dũng 

TS. Trần 

Quang Hộ 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Cao Ốc 19F bao 

gồm tổng thể vị trí, mặt 

bằng các tầng, mặt đứng 

chính và một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình Cao 

Ốc 19F  cao 19 tầng có   1 

tầng hầm, thực hiện việc 

thiết kế kết cấu sàn tầng 

điển hình có thể 1-2 phương 

án; thiết kế kết cấu cầu 

thang; mô phỏng và phân 

tích toàn bộ kết cấu khung 
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cho công trình này khi chịu 

tĩnh tải, hoạt tải đứng và 

hoạt tải ngang do gió bão và 

cuối cùng là thiết kế chi tiết 

1 khung trục và 1 vách 

cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Cao Ốc 

19F gồm có toàn bộ các 

móng trong khung trục và 

móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Cao Ốc 19F. 

78  61. Chung Cư Tân 

Hòa Đông 1-18F 

Bùi Thanh Tú TS. Trần Trung 

Dũng 

TS. Trần 

Quang Hộ 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư Tân 

Hòa Đông 1 bao gồm tổng 

thể vị trí, mặt bằng các tầng, 

mặt đứng chính và một số 

mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư Tân Hòa Đông 1 

cao 18 tầng có 1 tầng hầm, 

thực hiện việc thiết kế kết 

cấu sàn tầng điển hình có 

thể 1-2 phương án; thiết kế 

kết cấu cầu thang; mô 

phỏng và phân tích toàn bộ 

kết cấu khung cho công 

trình này khi chịu tĩnh tải, 

hoạt tải đứng và hoạt tải 

ngang do gió bão và cuối 

cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư Tân Hòa Đông 1 gồm có 

toàn bộ các móng trong 
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khung trục và móng lõi 

thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư Tân Hòa Đông 1. 

79  29.TH-TTDT 

Hutech 15C-(15) 

Lê Anh Tú TS. Trần Trung 

Dũng 

TS. Trần 

Quang Hộ 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình TH-TTDT 

Hutech 15C bao gồm tổng 

thể vị trí, mặt bằng các tầng, 

mặt đứng chính và một số 

mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình TH-

TTDT Hutech 15C cao 15 

tầng, thực hiện việc thiết kế 

kết cấu sàn tầng điển hình 

có thể 1-2 phương án; thiết 

kế kết cấu cầu thang; mô 

phỏng và phân tích toàn bộ 

kết cấu khung cho công 

trình này khi chịu tĩnh tải, 

hoạt tải đứng và hoạt tải 

ngang do gió bão và cuối 

cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình TH-

TTDT Hutech 15C gồm có 

toàn bộ các móng trong 

khung trục và móng lõi 

thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

TH-TTDT Hutech 15C. 

80  11. Chung Cư Tân 

Hòa Đông 1-18F 

Mai Trần Anh Tú TS. Trần Trung 

Dũng 

TS. Trần 

Quang Hộ 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư Tân 

Hòa Đông 1 bao gồm tổng 

thể vị trí, mặt bằng các tầng, 

mặt đứng chính và một số 

mặt cắt. 
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2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư Tân Hòa Đông 1 

cao 18 tầng, thực hiện việc 

thiết kế kết cấu sàn tầng 

điển hình có thể 1-2 phương 

án; thiết kế kết cấu cầu 

thang; mô phỏng và phân 

tích toàn bộ kết cấu khung 

cho công trình này khi chịu 

tĩnh tải, hoạt tải đứng và 

hoạt tải ngang do gió bão và 

cuối cùng là thiết kế chi tiết 

1 khung trục và 1 vách 

cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư Tân Hòa Đông 1 gồm có 

toàn bộ các móng trong 

khung trục và móng lõi 

thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư Tân Hòa Đông 1. 

81  62. Cao Ốc Căn Hộ 

BMC-19F+1B 

Phạm Hữu Tú TS. Trần Trung 

Dũng 

TS. Trần 

Quang Hộ 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Cao Ốc Căn Hộ 

BMC bao gồm tổng thể vị 

trí, mặt bằng các tầng, mặt 

đứng chính và một số mặt 

cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình Cao 

Ốc Căn Hộ BMC cao 19 

tầng, thực hiện việc thiết kế 

kết cấu sàn tầng điển hình 

có thể 1-2 phương án; thiết 

kế kết cấu cầu thang; mô 

phỏng và phân tích toàn bộ 

kết cấu khung cho công 

trình này khi chịu tĩnh tải, 

hoạt tải đứng và hoạt tải 

ngang do gió bão và cuối 

cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 
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3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Cao Ốc 

Căn Hộ BMC gồm có toàn 

bộ các móng trong khung 

trục và móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Cao Ốc Căn Hộ BMC. 

82  57. Cao Ốc 19F +1B Nguyễn Anh Tuấn TS. Trần Trung 

Dũng 

TS. Trần 

Quang Hộ 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Cao Ốc 19F bao 

gồm tổng thể vị trí, mặt 

bằng các tầng, mặt đứng 

chính và một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình Cao 

Ốc 19F  cao  19 tầng, thực 

hiện việc thiết kế kết cấu 

sàn tầng điển hình có thể 1-

2 phương án; thiết kế kết 

cấu cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là thiết 

kế chi tiết 1 khung trục và 1 

vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Cao Ốc 

19F gồm có toàn bộ các 

móng trong khung trục và 

móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Cao Ốc 19F. 

83  156. BV - BV Thanh 

Vũ (11F) 

Nguyễn Thanh 

Tuấn 

TS. Trần Trung 

Dũng 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình BV - BV Thanh 
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TS. Trần 

Quang Hộ 

Vũ bao gồm tổng thể vị trí, 

mặt bằng các tầng, mặt 

đứng chính và một số mặt 

cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình BV 

- BV Thanh Vũ cao 11 tầng, 

thực hiện việc thiết kế kết 

cấu sàn tầng điển hình có 

thể 1-2 phương án; thiết kế 

kết cấu cầu thang; mô 

phỏng và phân tích toàn bộ 

kết cấu khung cho công 

trình này khi chịu tĩnh tải, 

hoạt tải đứng và hoạt tải 

ngang do gió bão và cuối 

cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình BV - 

BV Thanh Vũ gồm có toàn 

bộ các móng trong khung 

trục và móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

BV - BV Thanh Vũ. 

84  55. Chung Cư Trần 

Xuân Soạn-Lô D -

19F+1B 

Lâm Phi Tiến TS. Đỗ Thanh 

Hải 

PGS.TS. 

Dương Hồng 

Thẩm 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư Trần 

Xuân Soạn-Lô D bao gồm 

tổng thể vị trí, mặt bằng các 

tầng, mặt đứng chính và 

một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư Trần Xuân Soạn-

Lô D  cao 19 tầng có  1 tầng 

hầm, thực hiện việc thiết kế 

kết cấu sàn tầng điển hình 

có thể 1-2 phương án; thiết 

kế kết cấu cầu thang; mô 

phỏng và phân tích toàn bộ 

kết cấu khung cho công 

trình này khi chịu tĩnh tải, 

hoạt tải đứng và hoạt tải 
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ngang do gió bão và cuối 

cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư Trần Xuân Soạn-Lô D 

gồm có toàn bộ các móng 

trong khung trục và móng 

lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư Trần Xuân Soạn-

Lô D. 

85  10. Chung Cư Tân 

Hòa Đông 2-

21F+1B 

Trần Ngọc Đồng ThS.Phan Vũ 

Phương 

PGS.TS.Trần 

Tuấn Anh 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư Tân 

Hòa Đông 2 bao gồm tổng 

thể vị trí, mặt bằng các tầng, 

mặt đứng chính và một số 

mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư Tân Hòa Đông 2 

cao 21 tầng có 1 tầng hầm, 

thực hiện việc thiết kế kết 

cấu sàn tầng điển hình có 

thể 1-2 phương án; thiết kế 

kết cấu cầu thang; mô 

phỏng và phân tích toàn bộ 

kết cấu khung cho công 

trình này khi chịu tĩnh tải, 

hoạt tải đứng và hoạt tải 

ngang do gió bão và cuối 

cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư Tân Hòa Đông 2 gồm có 

toàn bộ các móng trong 
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khung trục và móng lõi 

thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư Tân Hòa Đông 2. 

86  63. Chung Cư Tràng 

An Complex CT1-

23F+2B 

Trần Mạnh Thắng ThS.Phan Vũ 

Phương 

PGS.TS.Trần 

Tuấn Anh 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư Tràng 

An Complex CT1 bao gồm 

tổng thể vị trí, mặt bằng các 

tầng, mặt đứng chính và 

một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư Tràng An 

Complex CT1 cao  23  tầng 

có  2 tầng hầm, thực hiện 

việc thiết kế kết cấu sàn 

tầng điển hình có thể 1-2 

phương án; thiết kế kết cấu 

cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là thiết 

kế chi tiết 1 khung trục và 1 

vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư Tràng An Complex CT1 

gồm có toàn bộ các móng 

trong khung trục và móng 

lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư Tràng An 

Complex CT1. 

87  41.Chung Cư-Tân 

Hòa Đông -(17+1) 

Nguyễn Thành 

Trung 

ThS.Phan Vũ 

Phương 

PGS.TS.Trần 

Tuấn Anh 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư-Tân 

Hòa Đông bao gồm tổng thể 

vị trí, mặt bằng các tầng, 



171 

 

STT Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

mặt đứng chính và một số 

mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư-Tân Hòa Đông 

cao 17 tầng có  1 tầng hầm, 

thực hiện việc thiết kế kết 

cấu sàn tầng điển hình có 

thể 1-2 phương án; thiết kế 

kết cấu cầu thang; mô 

phỏng và phân tích toàn bộ 

kết cấu khung cho công 

trình này khi chịu tĩnh tải, 

hoạt tải đứng và hoạt tải 

ngang do gió bão và cuối 

cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư-Tân Hòa Đông gồm có 

toàn bộ các móng trong 

khung trục và móng lõi 

thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư-Tân Hòa Đông. 

88  62. Cao Ốc Căn Hộ 

BMC-19F+1B 

Đỗ Duy Thành ThS.Phan Vũ 

Phương 

PGS.TS.Trần 

Tuấn Anh 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Cao Ốc Căn Hộ 

BMC bao gồm tổng thể vị 

trí, mặt bằng các tầng, mặt 

đứng chính và một số mặt 

cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình Cao 

Ốc Căn Hộ BMC cao  19   

tầng có  1 tầng hầm, thực 

hiện việc thiết kế kết cấu 

sàn tầng điển hình có thể 1-

2 phương án; thiết kế kết 

cấu cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 
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gió bão và cuối cùng là thiết 

kế chi tiết 1 khung trục và 1 

vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Cao Ốc 

Căn Hộ BMC gồm có toàn 

bộ các móng trong khung 

trục và móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Cao Ốc Căn Hộ BMC. 

89  08. Chung Cư Mỹ 

Kim -17F+1B 

Nguyễn Ngọc Đại ThS.Phan Vũ 

Phương 

PGS.TS.Trần 

Tuấn Anh 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư Mỹ 

Kim bao gồm tổng thể vị trí, 

mặt bằng các tầng, mặt 

đứng chính và một số mặt 

cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư Mỹ Kim cao  17   

tầng có  1 tầng hầm, thực 

hiện việc thiết kế kết cấu 

sàn tầng điển hình có thể 1-

2 phương án; thiết kế kết 

cấu cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là thiết 

kế chi tiết 1 khung trục và 1 

vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư Mỹ Kim gồm có toàn bộ 

các móng trong khung trục 

và móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 
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móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư Mỹ Kim. 

90  34.VP- Vietinbank 

Cần Thơ-(17+2) 

Nguyễn Văn Tâm ThS.Phan Vũ 

Phương 

PGS.TS.Trần 

Tuấn Anh 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình VP- Vietinbank 

Cần Thơ bao gồm tổng thể 

vị trí, mặt bằng các tầng, 

mặt đứng chính và một số 

mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình VP- 

Vietinbank Cần Thơ cao   

17  tầng có 2  tầng hầm, thực 

hiện việc thiết kế kết cấu 

sàn tầng điển hình có thể 1-

2 phương án; thiết kế kết 

cấu cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là thiết 

kế chi tiết 1 khung trục và 1 

vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình VP- 

Vietinbank Cần Thơ gồm 

có toàn bộ các móng trong 

khung trục và móng lõi 

thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

VP- Vietinbank Cần Thơ. 

91  66.Chung Cư 

Golden Mansion-

23F+1B 

Bùi Phạm Minh 

Thư 

ThS.Phan Vũ 

Phương 

PGS.TS.Trần 

Tuấn Anh 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư 

Golden Mansion bao gồm 

tổng thể vị trí, mặt bằng các 

tầng, mặt đứng chính và 

một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư Golden Mansion 

cao 23  tầng có  1 tầng hầm, 

thực hiện việc thiết kế kết 
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cấu sàn tầng điển hình có 

thể 1-2 phương án; thiết kế 

kết cấu cầu thang; mô 

phỏng và phân tích toàn bộ 

kết cấu khung cho công 

trình này khi chịu tĩnh tải, 

hoạt tải đứng và hoạt tải 

ngang do gió bão và cuối 

cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư Golden Mansion gồm có 

toàn bộ các móng trong 

khung trục và móng lõi 

thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư Golden Mansion. 

92  60. Chung Cư Tân 

Hòa Đông 2-

21F+1B 

Nguyễn Châu 

Thanh Phong 

ThS.Phan Vũ 

Phương 

PGS.TS.Trần 

Tuấn Anh 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư Tân 

Hòa Đông 2 bao gồm tổng 

thể vị trí, mặt bằng các tầng, 

mặt đứng chính và một số 

mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư Tân Hòa Đông 2 

cao   21  tầng có  1 tầng hầm, 

thực hiện việc thiết kế kết 

cấu sàn tầng điển hình có 

thể 1-2 phương án; thiết kế 

kết cấu cầu thang; mô 

phỏng và phân tích toàn bộ 

kết cấu khung cho công 

trình này khi chịu tĩnh tải, 

hoạt tải đứng và hoạt tải 

ngang do gió bão và cuối 

cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 
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kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư Tân Hòa Đông 2 gồm có 

toàn bộ các móng trong 

khung trục và móng lõi 

thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư Tân Hòa Đông 2. 

93  64. Cư Khôi Thành-

15B+2F 

Nguyễn Phú Thiên ThS.Phan Vũ 

Phương 

PGS.TS.Trần 

Tuấn Anh 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Cư Khôi Thành 

bao gồm tổng thể vị trí, mặt 

bằng các tầng, mặt đứng 

chính và một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình Cư 

Khôi Thành cao     15 tầng 

có 2  tầng hầm, thực hiện 

việc thiết kế kết cấu sàn 

tầng điển hình có thể 1-2 

phương án; thiết kế kết cấu 

cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là thiết 

kế chi tiết 1 khung trục và 1 

vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Cư 

Khôi Thành gồm có toàn bộ 

các móng trong khung trục 

và móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Cư Khôi Thành. 

94  05. Chung Cư Trần 

Xuân Soạn-Lô D-

19F+1B 

Đỗ Trần Minh 

Chiến 

ThS.Phan Vũ 

Phương 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư Trần 

Xuân Soạn-Lô D bao gồm 
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PGS.TS.Trần 

Tuấn Anh 

tổng thể vị trí, mặt bằng các 

tầng, mặt đứng chính và 

một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư Trần Xuân Soạn-

Lô D cao  19   tầng có 1  

tầng hầm, thực hiện việc 

thiết kế kết cấu sàn tầng 

điển hình có thể 1-2 phương 

án; thiết kế kết cấu cầu 

thang; mô phỏng và phân 

tích toàn bộ kết cấu khung 

cho công trình này khi chịu 

tĩnh tải, hoạt tải đứng và 

hoạt tải ngang do gió bão và 

cuối cùng là thiết kế chi tiết 

1 khung trục và 1 vách 

cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư Trần Xuân Soạn-Lô D 

gồm có toàn bộ các móng 

trong khung trục và móng 

lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư Trần Xuân Soạn-

Lô D. 

95  03. Chung Cư Trần 

Xuân Soạn-Lô A - 

16F+1B 

Ngô Xuân Bình TS.Trần Trung 

Dũng 

TS.Trần Thanh 

Danh 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư Trần 

Xuân Soạn-Lô A bao gồm 

tổng thể vị trí, mặt bằng các 

tầng, mặt đứng chính và 

một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư Trần Xuân Soạn-

Lô A cao  16   tầng có  1 

tầng hầm, thực hiện việc 

thiết kế kết cấu sàn tầng 

điển hình có thể 1-2 phương 

án; thiết kế kết cấu cầu 

thang; mô phỏng và phân 
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tích toàn bộ kết cấu khung 

cho công trình này khi chịu 

tĩnh tải, hoạt tải đứng và 

hoạt tải ngang do gió bão và 

cuối cùng là thiết kế chi tiết 

1 khung trục và 1 vách 

cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư Trần Xuân Soạn-Lô A 

gồm có toàn bộ các móng 

trong khung trục và móng 

lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư Trần Xuân Soạn-

Lô A. 

96  15.Khách Sạn Phạm 

Ngọc Thạch-13F 

Trần Tiến Khoa TS.Trần Trung 

Dũng 

TS.Trần Thanh 

Danh 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình.Khách Sạn Phạm 

Ngọc Thạch bao gồm tổng 

thể vị trí, mặt bằng các tầng, 

mặt đứng chính và một số 

mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

.Khách Sạn Phạm Ngọc 

Thạch cao  13   tầng, thực 

hiện việc thiết kế kết cấu 

sàn tầng điển hình có thể 1-

2 phương án; thiết kế kết 

cấu cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là thiết 

kế chi tiết 1 khung trục và 1 

vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 
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nhồi cho công trình. Khách 

Sạn Phạm Ngọc Thạch gồm 

có toàn bộ các móng trong 

khung trục và móng lõi 

thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình. 

Khách Sạn Phạm Ngọc 

Thạch. 

97  01. Centre Point-

16F+2B 

Lê Quốc Anh TS.Trần Trung 

Dũng 

TS.Trần Thanh 

Danh 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Centre Point bao 

gồm tổng thể vị trí, mặt 

bằng các tầng, mặt đứng 

chính và một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Centre Point cao  16   tầng 

có 2  tầng hầm, thực hiện 

việc thiết kế kết cấu sàn 

tầng điển hình có thể 1-2 

phương án; thiết kế kết cấu 

cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là thiết 

kế chi tiết 1 khung trục và 1 

vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Centre 

Point gồm có toàn bộ các 

móng trong khung trục và 

móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Centre Point. 

98  81. Chung Cư Phúc 

Yên-17F+2B 

Nguyễn Tuấn Anh TS.Trần Trung 

Dũng 

TS.Trần Thanh 

Danh 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư Phúc 

Yên bao gồm tổng thể vị trí, 

mặt bằng các tầng, mặt 
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đứng chính và một số mặt 

cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư Phúc Yên cao     

17 tầng có  2 tầng hầm, thực 

hiện việc thiết kế kết cấu 

sàn tầng điển hình có thể 1-

2 phương án; thiết kế kết 

cấu cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là thiết 

kế chi tiết 1 khung trục và 1 

vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư Phúc Yên gồm có toàn 

bộ các móng trong khung 

trục và móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư Phúc Yên. 

99  02. Chung Cư 

CT15-15F+1B 

Lê Văn Bảo TS.Trần Trung 

Dũng 

TS.Trần Thanh 

Danh 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư CT15 

bao gồm tổng thể vị trí, mặt 

bằng các tầng, mặt đứng 

chính và một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư CT15 cao  15   

tầng có  1 tầng hầm, thực 

hiện việc thiết kế kết cấu 

sàn tầng điển hình có thể 1-

2 phương án; thiết kế kết 

cấu cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là thiết 



180 

 

STT Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

kế chi tiết 1 khung trục và 1 

vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư CT15 gồm có toàn bộ 

các móng trong khung trục 

và móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư CT15. 

100 82. Cao Ốc 19F +1B Đặng Chiêu TS.Trần Trung 

Dũng 

TS.Trần Thanh 

Danh 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Cao Ốc bao gồm 

tổng thể vị trí, mặt bằng các 

tầng, mặt đứng chính và 

một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình Cao 

Ốc cao  19   tầng có  2 tầng 

hầm, thực hiện việc thiết kế 

kết cấu sàn tầng điển hình 

có thể 1-2 phương án; thiết 

kế kết cấu cầu thang; mô 

phỏng và phân tích toàn bộ 

kết cấu khung cho công 

trình này khi chịu tĩnh tải, 

hoạt tải đứng và hoạt tải 

ngang do gió bão và cuối 

cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Cao Ốc 

gồm có toàn bộ các móng 

trong khung trục và móng 

lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Cao Ốc. 
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101 55. Chung Cư Trần 

Xuân Soạn-Lô D -

19F+1B 

Đinh Văn Cương TS.Trần Trung 

Dũng 

TS.Trần Thanh 

Danh 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư Trần 

Xuân Soạn-Lô D bao gồm 

tổng thể vị trí, mặt bằng các 

tầng, mặt đứng chính và 

một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư Trần Xuân Soạn-

Lô D  cao 19 tầng có  1 tầng 

hầm, thực hiện việc thiết kế 

kết cấu sàn tầng điển hình 

có thể 1-2 phương án; thiết 

kế kết cấu cầu thang; mô 

phỏng và phân tích toàn bộ 

kết cấu khung cho công 

trình này khi chịu tĩnh tải, 

hoạt tải đứng và hoạt tải 

ngang do gió bão và cuối 

cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư Trần Xuân Soạn-Lô D 

gồm có toàn bộ các móng 

trong khung trục và móng 

lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư Trần Xuân Soạn-

Lô D . 

102 06. Chung Cư Phúc 

Yên -17F+2B 

Phạm Văn Cường TS.Trần Trung 

Dũng 

TS.Trần Thanh 

Danh 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư Phúc 

Yên bao gồm tổng thể vị trí, 

mặt bằng các tầng, mặt 

đứng chính và một số mặt 

cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư Phúc Yên cao     

17 tầng có 2  tầng hầm, thực 

hiện việc thiết kế kết cấu 

sàn tầng điển hình có thể 1-
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2 phương án; thiết kế kết 

cấu cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là thiết 

kế chi tiết 1 khung trục và 1 

vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư Phúc Yên gồm có toàn 

bộ các móng trong khung 

trục và móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư Phúc Yên. 

103 07. Cao Ốc 19F +1B Lưu Văn Diên TS.Trần Trung 

Dũng 

TS.Trần Thanh 

Danh 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Cao Ốc bao gồm 

tổng thể vị trí, mặt bằng các 

tầng, mặt đứng chính và 

một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình Cao 

Ốc cao 19  tầng có  1 tầng 

hầm, thực hiện việc thiết kế 

kết cấu sàn tầng điển hình 

có thể 1-2 phương án; thiết 

kế kết cấu cầu thang; mô 

phỏng và phân tích toàn bộ 

kết cấu khung cho công 

trình này khi chịu tĩnh tải, 

hoạt tải đứng và hoạt tải 

ngang do gió bão và cuối 

cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Cao Ốc 

gồm có toàn bộ các móng 
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trong khung trục và móng 

lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Cao Ốc. 

104 102.Khách Sạn-

Phạm Ngọc Thạch-

(21+2) 

Ngô Văn Hà TS.Trần Trung 

Dũng 

TS.Trần Thanh 

Danh 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Pham Ngoc 

Thach bao gồm tổng thể vị 

trí, mặt bằng các tầng, mặt 

đứng chính và một số mặt 

cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Pham Ngoc Thach cao     21 

tầng có 1  tầng hầm, thực 

hiện việc thiết kế kết cấu 

sàn tầng điển hình có thể 1-

2 phương án; thiết kế kết 

cấu cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là thiết 

kế chi tiết 1 khung trục và 1 

vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Pham 

Ngoc Thach gồm có toàn bộ 

các móng trong khung trục 

và móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Pham Ngoc Thach. 

105 12. Cao Ốc Căn Hộ 

BMC-19F+1B 

Nguyễn Thanh 

Hân 

TS.Trần Trung 

Dũng 

TS.Trần Thanh 

Danh 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Cao Ốc Căn Hộ 

BMC bao gồm tổng thể vị 

trí, mặt bằng các tầng, mặt 

đứng chính và một số mặt 

cắt. 
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2. Kết cấu: Với công trình Cao 

Ốc Căn Hộ BMC cao  19   

tầng có  1 tầng hầm, thực 

hiện việc thiết kế kết cấu 

sàn tầng điển hình có thể 1-

2 phương án; thiết kế kết 

cấu cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là thiết 

kế chi tiết 1 khung trục và 1 

vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Cao Ốc 

Căn Hộ BMC gồm có toàn 

bộ các móng trong khung 

trục và móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Cao Ốc Căn Hộ BMC. 

106 91.Chung Cư 

Golden Mansion-

23F+1B 

Lê Vũ Hảo TS.Trần Trung 

Dũng 

TS.Trần Thanh 

Danh 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư 

Golden Mansion bao gồm 

tổng thể vị trí, mặt bằng các 

tầng, mặt đứng chính và 

một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư Golden Mansion 

cao  23   tầng có 1  tầng hầm, 

thực hiện việc thiết kế kết 

cấu sàn tầng điển hình có 

thể 1-2 phương án; thiết kế 

kết cấu cầu thang; mô 

phỏng và phân tích toàn bộ 

kết cấu khung cho công 

trình này khi chịu tĩnh tải, 

hoạt tải đứng và hoạt tải 

ngang do gió bão và cuối 

cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 
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3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư Golden Mansion gồm có 

toàn bộ các móng trong 

khung trục và móng lõi 

thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư Golden Mansion. 

107 77. Chung Cư 

CT15-15F+1B 

Nguyễn Quốc Hậu TS.Trần Trung 

Dũng 

TS.Trần Thanh 

Danh 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư CT15 

bao gồm tổng thể vị trí, mặt 

bằng các tầng, mặt đứng 

chính và một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình  

Chung Cư CT15 cao   15  

tầng có  1 tầng hầm, thực 

hiện việc thiết kế kết cấu 

sàn tầng điển hình có thể 1-

2 phương án; thiết kế kết 

cấu cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là thiết 

kế chi tiết 1 khung trục và 1 

vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư CT15 gồm có toàn bộ 

các móng trong khung trục 

và móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư CT15. 
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108 83. Chung Cư Mỹ 

Kim -17F+1B 

Nguyễn Viết Hiệp TS.Trần Trung 

Dũng 

TS.Trần Thanh 

Danh 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư Mỹ 

Kim bao gồm tổng thể vị trí, 

mặt bằng các tầng, mặt 

đứng chính và một số mặt 

cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư Mỹ Kim cao   17  

tầng có 1  tầng hầm, thực 

hiện việc thiết kế kết cấu 

sàn tầng điển hình có thể 1-

2 phương án; thiết kế kết 

cấu cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là thiết 

kế chi tiết 1 khung trục và 1 

vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư Mỹ Kim gồm có toàn bộ 

các móng trong khung trục 

và móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư Mỹ Kim. 

109 04. Chung Cư Trần 

Xuân Soạn-Lô B-

23F+1B 

Nguyễn Sơn Cao TS.Trần Trung 

Dũng 

TS.Trần Thanh 

Danh 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư Trần 

Xuân Soạn-Lô B bao gồm 

tổng thể vị trí, mặt bằng các 

tầng, mặt đứng chính và 

một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư Trần Xuân Soạn-

Lô B cao   23  tầng có 1  tầng 

hầm, thực hiện việc thiết kế 

kết cấu sàn tầng điển hình 

có thể 1-2 phương án; thiết 

kế kết cấu cầu thang; mô 
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phỏng và phân tích toàn bộ 

kết cấu khung cho công 

trình này khi chịu tĩnh tải, 

hoạt tải đứng và hoạt tải 

ngang do gió bão và cuối 

cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư Trần Xuân Soạn-Lô B 

gồm có toàn bộ các móng 

trong khung trục và móng 

lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư Trần Xuân Soạn-

Lô B. 

110 78. Chung Cư Trần 

Xuân Soạn-Lô A  - 

16F+1B 

Lê Minh Hiếu TS.Nguyễn Phú 

Cường 

ThS.Nguyễn 

Trọng Nghĩa 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư Trần 

Xuân Soạn-Lô A bao gồm 

tổng thể vị trí, mặt bằng các 

tầng, mặt đứng chính và 

một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư Trần Xuân Soạn-

Lô A  cao  16 tầng có 1  tầng 

hầm, thực hiện việc thiết kế 

kết cấu sàn tầng điển hình 

có thể 1-2 phương án; thiết 

kế kết cấu cầu thang; mô 

phỏng và phân tích toàn bộ 

kết cấu khung cho công 

trình này khi chịu tĩnh tải, 

hoạt tải đứng và hoạt tải 

ngang do gió bão và cuối 

cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 
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nhồi cho công trình Chung 

Cư Trần Xuân Soạn-Lô A 

gồm có toàn bộ các móng 

trong khung trục và móng 

lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư Trần Xuân Soạn-

Lô A. 

111 13. Chung Cư Tràng 

An Complex CT1-

23F+2B 

Phạm Mai Hoàng TS.Nguyễn Phú 

Cường 

ThS.Nguyễn 

Trọng Nghĩa 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư Tràng 

An Complex CT1 bao gồm 

tổng thể vị trí, mặt bằng các 

tầng, mặt đứng chính và 

một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư Tràng An 

Complex CT1 cao 23  tầng 

có 2  tầng hầm, thực hiện 

việc thiết kế kết cấu sàn 

tầng điển hình có thể 1-2 

phương án; thiết kế kết cấu 

cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là thiết 

kế chi tiết 1 khung trục và 1 

vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư Tràng An Complex CT1 

gồm có toàn bộ các móng 

trong khung trục và móng 

lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư Tràng An 

Complex CT1. 
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112 14. Chung Cư Khôi 

Thành-15B+2F 

Lỡ Văn Hưng TS.Nguyễn Phú 

Cường 

ThS.Nguyễn 

Trọng Nghĩa 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư Khôi 

Thành bao gồm tổng thể vị 

trí, mặt bằng các tầng, mặt 

đứng chính và một số mặt 

cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư Khôi Thành cao 

15 tầng có 2  tầng hầm, thực 

hiện việc thiết kế kết cấu 

sàn tầng điển hình có thể 1-

2 phương án; thiết kế kết 

cấu cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là thiết 

kế chi tiết 1 khung trục và 1 

vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư Khôi Thành gồm có 

toàn bộ các móng trong 

khung trục và móng lõi 

thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư Khôi Thành. 

113 144.Chung Cư-

Jamona 1-(15) 

Lưu Gia Hy TS.Nguyễn Phú 

Cường 

ThS.Nguyễn 

Trọng Nghĩa 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư-

Jamona 1 bao gồm tổng thể 

vị trí, mặt bằng các tầng, 

mặt đứng chính và một số 

mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư-Jamona 1 cao  15   

tầng, thực hiện việc thiết kế 

kết cấu sàn tầng điển hình 

có thể 1-2 phương án; thiết 

kế kết cấu cầu thang; mô 
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phỏng và phân tích toàn bộ 

kết cấu khung cho công 

trình này khi chịu tĩnh tải, 

hoạt tải đứng và hoạt tải 

ngang do gió bão và cuối 

cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư-Jamona 1 gồm có toàn 

bộ các móng trong khung 

trục và móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư-Jamona 1. 

114 56. Chung Cư Phúc 

Yên-17F+2B 

Nguyễn Quốc 

Khánh 

TS.Nguyễn Phú 

Cường 

ThS.Nguyễn 

Trọng Nghĩa 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư Phúc 

Yên bao gồm tổng thể vị trí, 

mặt bằng các tầng, mặt 

đứng chính và một số mặt 

cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư Phúc Yên cao     

17 tầng có 2 tầng hầm, thực 

hiện việc thiết kế kết cấu 

sàn tầng điển hình có thể 1-

2 phương án; thiết kế kết 

cấu cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là thiết 

kế chi tiết 1 khung trục và 1 

vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư Phúc Yên gồm có toàn 
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bộ các móng trong khung 

trục và móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư Phúc Yên. 

115 154.Becamex_Bloc

k A (19) 

Hoàng Thiện Khôi TS.Nguyễn Phú 

Cường 

ThS.Nguyễn 

Trọng Nghĩa 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Becamex_Block 

A bao gồm tổng thể vị trí, 

mặt bằng các tầng, mặt 

đứng chính và một số mặt 

cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Becamex_Block A cao  19   

tầng, thực hiện việc thiết kế 

kết cấu sàn tầng điển hình 

có thể 1-2 phương án; thiết 

kế kết cấu cầu thang; mô 

phỏng và phân tích toàn bộ 

kết cấu khung cho công 

trình này khi chịu tĩnh tải, 

hoạt tải đứng và hoạt tải 

ngang do gió bão và cuối 

cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình 

Becamex_Block A gồm có 

toàn bộ các móng trong 

khung trục và móng lõi 

thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Becamex_Block A. 

116 79. Chung Cư Trần 

Xuân Soạn-Lô B-

23F+1B 

Huỳnh Viết Khôi TS.Nguyễn Phú 

Cường 

ThS.Nguyễn 

Trọng Nghĩa 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư Trần 

Xuân Soạn-Lô B bao gồm 

tổng thể vị trí, mặt bằng các 

tầng, mặt đứng chính và 

một số mặt cắt. 
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2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư Trần Xuân Soạn-

Lô B cao  23   tầng có 1  tầng 

hầm, thực hiện việc thiết kế 

kết cấu sàn tầng điển hình 

có thể 1-2 phương án; thiết 

kế kết cấu cầu thang; mô 

phỏng và phân tích toàn bộ 

kết cấu khung cho công 

trình này khi chịu tĩnh tải, 

hoạt tải đứng và hoạt tải 

ngang do gió bão và cuối 

cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư Trần Xuân Soạn-Lô B 

gồm có toàn bộ các móng 

trong khung trục và móng 

lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư Trần Xuân Soạn-

Lô B. 

117 155.Becamex_Bloc

k C (19) 

Phạm Anh Kiệt TS.Nguyễn Phú 

Cường 

ThS.Nguyễn 

Trọng Nghĩa 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Becamex_Block 

C bao gồm tổng thể vị trí, 

mặt bằng các tầng, mặt 

đứng chính và một số mặt 

cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Becamex_Block C cao   19  

tầng, thực hiện việc thiết kế 

kết cấu sàn tầng điển hình 

có thể 1-2 phương án; thiết 

kế kết cấu cầu thang; mô 

phỏng và phân tích toàn bộ 

kết cấu khung cho công 

trình này khi chịu tĩnh tải, 

hoạt tải đứng và hoạt tải 

ngang do gió bão và cuối 
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cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình 

Becamex_Block C gồm có 

toàn bộ các móng trong 

khung trục và móng lõi 

thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Becamex_Block C. 

118 16.Chung Cư 

Golden Mansion-

23F+1B 

Nguyễn Văn Kim TS.Nguyễn Phú 

Cường 

ThS.Nguyễn 

Trọng Nghĩa 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư 

Golden Mansion bao gồm 

tổng thể vị trí, mặt bằng các 

tầng, mặt đứng chính và 

một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư Golden Mansion 

cao  23   tầng có 1  tầng hầm, 

thực hiện việc thiết kế kết 

cấu sàn tầng điển hình có 

thể 1-2 phương án; thiết kế 

kết cấu cầu thang; mô 

phỏng và phân tích toàn bộ 

kết cấu khung cho công 

trình này khi chịu tĩnh tải, 

hoạt tải đứng và hoạt tải 

ngang do gió bão và cuối 

cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư Golden Mansion gồm có 

toàn bộ các móng trong 

khung trục và móng lõi 

thang. 
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4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư Golden Mansion. 

119 17. Phòng-Chung 

Cư Orchard-

19F+2B 

Đỗ Hoàng Lâm TS.Nguyễn Phú 

Cường 

ThS.Nguyễn 

Trọng Nghĩa 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Phòng-Chung 

Cư Orchard bao gồm tổng 

thể vị trí, mặt bằng các tầng, 

mặt đứng chính và một số 

mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Phòng-Chung Cư Orchard 

cao     19 tầng có 2 tầng hầm, 

thực hiện việc thiết kế kết 

cấu sàn tầng điển hình có 

thể 1-2 phương án; thiết kế 

kết cấu cầu thang; mô 

phỏng và phân tích toàn bộ 

kết cấu khung cho công 

trình này khi chịu tĩnh tải, 

hoạt tải đứng và hoạt tải 

ngang do gió bão và cuối 

cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Phòng-

Chung Cư Orchard gồm có 

toàn bộ các móng trong 

khung trục và móng lõi 

thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Phòng-Chung Cư Orchard. 

120 18. Chung Cư The 

Park Residence  1-

29F+1B 

Đinh Đức Lộc TS.Nguyễn Phú 

Cường 

ThS.Nguyễn 

Trọng Nghĩa 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư The 

Park Residence 1 bao gồm 

tổng thể vị trí, mặt bằng các 

tầng, mặt đứng chính và 

một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư The Park 
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Residence  1 cao  29   tầng 

có  1 tầng hầm, thực hiện 

việc thiết kế kết cấu sàn 

tầng điển hình có thể 1-2 

phương án; thiết kế kết cấu 

cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là thiết 

kế chi tiết 1 khung trục và 1 

vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư The Park Residence 1 

gồm có toàn bộ các móng 

trong khung trục và móng 

lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư The Park 

Residence 1. 

121 19. Chung Cư The 

Park Residence  2-

29F+1B 

Lý Hoa Lợi TS.Nguyễn Phú 

Cường 

ThS.Nguyễn 

Trọng Nghĩa 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư The 

Park Residence 2 bao gồm 

tổng thể vị trí, mặt bằng các 

tầng, mặt đứng chính và 

một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư The Park 

Residence  2 cao 29  tầng có 

2  tầng hầm, thực hiện việc 

thiết kế kết cấu sàn tầng 

điển hình có thể 1-2 phương 

án; thiết kế kết cấu cầu 

thang; mô phỏng và phân 

tích toàn bộ kết cấu khung 

cho công trình này khi chịu 

tĩnh tải, hoạt tải đứng và 

hoạt tải ngang do gió bão và 

cuối cùng là thiết kế chi tiết 
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1 khung trục và 1 vách 

cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư The Park Residence 2 

gồm có toàn bộ các móng 

trong khung trục và móng 

lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư The Park 

Residence 2. 

122 20. Chung Cư Bình 

Đăng-20F+2B 

Nguyễn Phi Luân TS.Nguyễn Phú 

Cường 

ThS.Nguyễn 

Trọng Nghĩa 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư Bình 

Đăng bao gồm tổng thể vị 

trí, mặt bằng các tầng, mặt 

đứng chính và một số mặt 

cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư Bình Đăng cao     

20 tầng có  2 tầng hầm, thực 

hiện việc thiết kế kết cấu 

sàn tầng điển hình có thể 1-

2 phương án; thiết kế kết 

cấu cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là thiết 

kế chi tiết 1 khung trục và 1 

vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư Bình Đăng gồm có toàn 

bộ các móng trong khung 

trục và móng lõi thang. 
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4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư Bình Đăng. 

123 80. Chung Cư Trần 

Xuân Soạn-Lô D -

19F+1B 

Nguyễn Phi Mạnh TS.Nguyễn Phú 

Cường 

ThS.Nguyễn 

Trọng Nghĩa 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư Trần 

Xuân Soạn-Lô D bao gồm 

tổng thể vị trí, mặt bằng các 

tầng, mặt đứng chính và 

một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư Trần Xuân Soạn-

Lô D  cao  19   tầng có 1  

tầng hầm, thực hiện việc 

thiết kế kết cấu sàn tầng 

điển hình có thể 1-2 phương 

án; thiết kế kết cấu cầu 

thang; mô phỏng và phân 

tích toàn bộ kết cấu khung 

cho công trình này khi chịu 

tĩnh tải, hoạt tải đứng và 

hoạt tải ngang do gió bão và 

cuối cùng là thiết kế chi tiết 

1 khung trục và 1 vách 

cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư Trần Xuân Soạn-Lô D 

gồm có toàn bộ các móng 

trong khung trục và móng 

lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư Trần Xuân Soạn-

Lô D. 

124 09. Cao Ốc Vista-

28F 

Nguyễn Trung 

Điền 

TS.Nguyễn Phú 

Cường 

ThS.Nguyễn 

Trọng Nghĩa 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Cao Ốc Vista bao 

gồm tổng thể vị trí, mặt 

bằng các tầng, mặt đứng 

chính và một số mặt cắt. 
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2. Kết cấu: Với công trình Cao 

Ốc Vista cao 28  tầng, thực 

hiện việc thiết kế kết cấu 

sàn tầng điển hình có thể 1-

2 phương án; thiết kế kết 

cấu cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là thiết 

kế chi tiết 1 khung trục và 1 

vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Cao Ốc 

Vista gồm có toàn bộ các 

móng trong khung trục và 

móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Cao Ốc Vista. 

125 21. Chung Cu Era 

Noble Plaza-

19F+1B 

Nguyễn Văn Nam PGS.TS 

Nguyễn Trọng 

Phước 

TS.Võ Nguyễn 

Phú Huân 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cu Era 

Noble Plaza bao gồm tổng 

thể vị trí, mặt bằng các tầng, 

mặt đứng chính và một số 

mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cu Era Noble Plaza 

cao 19    tầng có 1  tầng hầm, 

thực hiện việc thiết kế kết 

cấu sàn tầng điển hình có 

thể 1-2 phương án; thiết kế 

kết cấu cầu thang; mô 

phỏng và phân tích toàn bộ 

kết cấu khung cho công 

trình này khi chịu tĩnh tải, 

hoạt tải đứng và hoạt tải 

ngang do gió bão và cuối 

cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 
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3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cu Era Noble Plaza gồm có 

toàn bộ các móng trong 

khung trục và móng lõi 

thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cu Era Noble Plaza. 

126 70. Chung Cư Bình 

Đăng-20F+2B 

Nguyễn Thành 

Nam 

PGS.TS 

Nguyễn Trọng 

Phước 

TS.Võ Nguyễn 

Phú Huân 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư Bình 

Đăng bao gồm tổng thể vị 

trí, mặt bằng các tầng, mặt 

đứng chính và một số mặt 

cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư Bình Đăng cao     

20 tầng có 2  tầng hầm, thực 

hiện việc thiết kế kết cấu 

sàn tầng điển hình có thể 1-

2 phương án; thiết kế kết 

cấu cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là thiết 

kế chi tiết 1 khung trục và 1 

vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư Bình Đăng gồm có toàn 

bộ các móng trong khung 

trục và móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư Bình Đăng. 
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127 57. Cao Ốc 19F +1B Cao Hữu Nghĩa PGS.TS 

Nguyễn Trọng 

Phước 

TS.Võ Nguyễn 

Phú Huân 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Cao Ốc bao gồm 

tổng thể vị trí, mặt bằng các 

tầng, mặt đứng chính và 

một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình Cao 

Ốc cao 19    tầng, thực hiện 

việc thiết kế kết cấu sàn 

tầng điển hình có thể 1-2 

phương án; thiết kế kết cấu 

cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là thiết 

kế chi tiết 1 khung trục và 1 

vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Cao Ốc 

gồm có toàn bộ các móng 

trong khung trục và móng 

lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Cao Ốc. 

128 22. Chung Cư Gold 

View (Block B)-

28F+2B 

Trác Nguyễn Hải 

Nguyên 

PGS.TS 

Nguyễn Trọng 

Phước 

TS.Võ Nguyễn 

Phú Huân 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư Gold 

View (Block B) bao gồm 

tổng thể vị trí, mặt bằng các 

tầng, mặt đứng chính và 

một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư Gold View 

(Block B) cao  28   tầng có 

2  tầng hầm, thực hiện việc 

thiết kế kết cấu sàn tầng 

điển hình có thể 1-2 phương 

án; thiết kế kết cấu cầu 

thang; mô phỏng và phân 

tích toàn bộ kết cấu khung 



201 

 

STT Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

cho công trình này khi chịu 

tĩnh tải, hoạt tải đứng và 

hoạt tải ngang do gió bão và 

cuối cùng là thiết kế chi tiết 

1 khung trục và 1 vách 

cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư Gold View (Block B) 

gồm có toàn bộ các móng 

trong khung trục và móng 

lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư Gold View 

(Block B). 

129 23. Khối Văn Phòng 

DH  Hutech-14F 

Võ Thị Yến Nhi PGS.TS 

Nguyễn Trọng 

Phước 

TS.Võ Nguyễn 

Phú Huân 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Khối Văn Phòng 

DH Hutech bao gồm tổng 

thể vị trí, mặt bằng các tầng, 

mặt đứng chính và một số 

mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Khối Văn Phòng DH  

Hutech cao 14 tầng, thực 

hiện việc thiết kế kết cấu 

sàn tầng điển hình có thể 1-

2 phương án; thiết kế kết 

cấu cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là thiết 

kế chi tiết 1 khung trục và 1 

vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Khối 



202 

 

STT Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

Văn Phòng DH Hutech gồm 

có toàn bộ các móng trong 

khung trục và móng lõi 

thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Khối Văn Phòng DH 

Hutech. 

130 58. Chung Cư Mỹ 

Kim -17F+1B 

Nguyễn Thành 

Phát 

PGS.TS 

Nguyễn Trọng 

Phước 

TS.Võ Nguyễn 

Phú Huân 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư Mỹ 

Kim bao gồm tổng thể vị trí, 

mặt bằng các tầng, mặt 

đứng chính và một số mặt 

cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư Mỹ Kim cao  17   

tầng có 1 tầng hầm, thực 

hiện việc thiết kế kết cấu 

sàn tầng điển hình có thể 1-

2 phương án; thiết kế kết 

cấu cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là thiết 

kế chi tiết 1 khung trục và 1 

vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư Mỹ Kim gồm có toàn bộ 

các móng trong khung trục 

và móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư Mỹ Kim. 

131 24. Khối Trường 

Học DH  Hutech-5F 

Phùng Tấn Phát PGS.TS 

Nguyễn Trọng 

Phước 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Khối Trường 

Học DH Hutech bao gồm 

tổng thể vị trí, mặt bằng các 
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TS.Võ Nguyễn 

Phú Huân 

tầng, mặt đứng chính và 

một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Khối Trường Học DH  

Hutech cao     5 tầng, thực 

hiện việc thiết kế kết cấu 

sàn tầng điển hình có thể 1-

2 phương án; thiết kế kết 

cấu cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là thiết 

kế chi tiết 1 khung trục và 1 

vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Khối 

Trường Học DH Hutech 

gồm có toàn bộ các móng 

trong khung trục và móng 

lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Khối Trường Học DH 

Hutech. 

132 25. Chung Cư Long 

Thịnh-13F 

Nguyễn Thanh 

Phong 

PGS.TS 

Nguyễn Trọng 

Phước 

TS.Võ Nguyễn 

Phú Huân 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư Long 

Thịnh bao gồm tổng thể vị 

trí, mặt bằng các tầng, mặt 

đứng chính và một số mặt 

cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư Long Thịnh cao     

13 tầng, thực hiện việc thiết 

kế kết cấu sàn tầng điển 

hình có thể 1-2 phương án; 

thiết kế kết cấu cầu thang; 

mô phỏng và phân tích toàn 

bộ kết cấu khung cho công 

trình này khi chịu tĩnh tải, 

hoạt tải đứng và hoạt tải 
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ngang do gió bão và cuối 

cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư Long Thịnh gồm có toàn 

bộ các móng trong khung 

trục và móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư Long Thịnh. 

133 26.BV-BV Thanh 

Vũ-(15) 

Huỳnh Thiên Phú PGS.TS 

Nguyễn Trọng 

Phước 

TS.Võ Nguyễn 

Phú Huân 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình BV-BV Thanh 

Vũ bao gồm tổng thể vị trí, 

mặt bằng các tầng, mặt 

đứng chính và một số mặt 

cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình BV-

BV Thanh Vũ cao 15  tầng, 

thực hiện việc thiết kế kết 

cấu sàn tầng điển hình có 

thể 1-2 phương án; thiết kế 

kết cấu cầu thang; mô 

phỏng và phân tích toàn bộ 

kết cấu khung cho công 

trình này khi chịu tĩnh tải, 

hoạt tải đứng và hoạt tải 

ngang do gió bão và cuối 

cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình BV-BV 

Thanh Vũ gồm có toàn bộ 

các móng trong khung trục 

và móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 
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móng hợp lý cho công trình 

BV-BV Thanh Vũ. 

134 27.Chung Cư-Gold 

View (Block B)-

(15+1) 

Lê Tấn Phúc PGS.TS 

Nguyễn Trọng 

Phước 

TS.Võ Nguyễn 

Phú Huân 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư-Gold 

View (Block B) bao gồm 

tổng thể vị trí, mặt bằng các 

tầng, mặt đứng chính và 

một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư-Gold View 

(Block B) cao     15 tầng có  

1 tầng hầm, thực hiện việc 

thiết kế kết cấu sàn tầng 

điển hình có thể 1-2 phương 

án; thiết kế kết cấu cầu 

thang; mô phỏng và phân 

tích toàn bộ kết cấu khung 

cho công trình này khi chịu 

tĩnh tải, hoạt tải đứng và 

hoạt tải ngang do gió bão và 

cuối cùng là thiết kế chi tiết 

1 khung trục và 1 vách 

cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư-Gold View (Block B) 

gồm có toàn bộ các móng 

trong khung trục và móng 

lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư-Gold View 

(Block B). 

135 28.VP-TTDT 

Hutech 15B-(15) 

Phan Văn Phước PGS.TS 

Nguyễn Trọng 

Phước 

TS.Võ Nguyễn 

Phú Huân 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình VP-TTDT 

Hutech 15B bao gồm tổng 

thể vị trí, mặt bằng các tầng, 

mặt đứng chính và một số 

mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình VP-

TTDT Hutech 15B cao 15 
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tầng , thực hiện việc thiết kế 

kết cấu sàn tầng điển hình 

có thể 1-2 phương án; thiết 

kế kết cấu cầu thang; mô 

phỏng và phân tích toàn bộ 

kết cấu khung cho công 

trình này khi chịu tĩnh tải, 

hoạt tải đứng và hoạt tải 

ngang do gió bão và cuối 

cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình VP-

TTDT Hutech 15B gồm có 

toàn bộ các móng trong 

khung trục và móng lõi 

thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

VP-TTDT Hutech 15B. 

136 61. Chung Cư Tân 

Hòa Đông 1-18F 

Bùi Duy Phương PGS.TS 

Nguyễn Trọng 

Phước 

TS.Võ Nguyễn 

Phú Huân 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư Tân 

Hòa Đông 1 bao gồm tổng 

thể vị trí, mặt bằng các tầng, 

mặt đứng chính và một số 

mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư Tân Hòa Đông 1 

cao  18   tầng, thực hiện việc 

thiết kế kết cấu sàn tầng 

điển hình có thể 1-2 phương 

án; thiết kế kết cấu cầu 

thang; mô phỏng và phân 

tích toàn bộ kết cấu khung 

cho công trình này khi chịu 

tĩnh tải, hoạt tải đứng và 

hoạt tải ngang do gió bão và 

cuối cùng là thiết kế chi tiết 

1 khung trục và 1 vách 

cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 
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hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư Tân Hòa Đông 1 gồm có 

toàn bộ các móng trong 

khung trục và móng lõi 

thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư Tân Hòa Đông 1. 

137 29.TH-TTDT 

Hutech 15C-(15) 

Đặng Anh Hào PGS.TS 

Nguyễn Trọng 

Phước 

TS.Võ Nguyễn 

Phú Huân 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình TH-TTDT 

Hutech 15C bao gồm tổng 

thể vị trí, mặt bằng các tầng, 

mặt đứng chính và một số 

mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình TH-

TTDT Hutech 15C cao 15   

tầng, thực hiện việc thiết kế 

kết cấu sàn tầng điển hình 

có thể 1-2 phương án; thiết 

kế kết cấu cầu thang; mô 

phỏng và phân tích toàn bộ 

kết cấu khung cho công 

trình này khi chịu tĩnh tải, 

hoạt tải đứng và hoạt tải 

ngang do gió bão và cuối 

cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình TH-

TTDT Hutech 15C gồm có 

toàn bộ các móng trong 

khung trục và móng lõi 

thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

TH-TTDT Hutech 15C. 
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138 85. Chung Cư Tân 

Hòa Đông 2-

21F+1B 

Phan Chí Quốc ThS. Lê Văn 

Bình 

ThS.Trần 

Quang Hộ 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư Tân 

Hòa Đông 2 bao gồm tổng 

thể vị trí, mặt bằng các tầng, 

mặt đứng chính và một số 

mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư Tân Hòa Đông 2 

cao 21    tầng có 1  tầng hầm, 

thực hiện việc thiết kế kết 

cấu sàn tầng điển hình có 

thể 1-2 phương án; thiết kế 

kết cấu cầu thang; mô 

phỏng và phân tích toàn bộ 

kết cấu khung cho công 

trình này khi chịu tĩnh tải, 

hoạt tải đứng và hoạt tải 

ngang do gió bão và cuối 

cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư Tân Hòa Đông 2 gồm có 

toàn bộ các móng trong 

khung trục và móng lõi 

thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư Tân Hòa Đông 2. 

139 11. Chung Cư Tân 

Hòa Đông 1-18F 

Trần Đình Quý ThS. Lê Văn 

Bình 

ThS.Trần 

Quang Hộ 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư Tân 

Hòa Đông 1 bao gồm tổng 

thể vị trí, mặt bằng các tầng, 

mặt đứng chính và một số 

mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư Tân Hòa Đông 1 

cao  18   tầng , thực hiện 

việc thiết kế kết cấu sàn 

tầng điển hình có thể 1-2 

phương án; thiết kế kết cấu 
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cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là thiết 

kế chi tiết 1 khung trục và 1 

vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư Tân Hòa Đông 1 gồm có 

toàn bộ các móng trong 

khung trục và móng lõi 

thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư Tân Hòa Đông 1. 

140 74. Khối Trường 

Học DH  Hutech-5F 

Lê Trương Quý ThS. Lê Văn 

Bình 

ThS.Trần 

Quang Hộ 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Khối Trường 

Học DH Hutech bao gồm 

tổng thể vị trí, mặt bằng các 

tầng, mặt đứng chính và 

một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Khối Trường Học DH  

Hutech cao 5 tầng, thực 

hiện việc thiết kế kết cấu 

sàn tầng điển hình có thể 1-

2 phương án; thiết kế kết 

cấu cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là thiết 

kế chi tiết 1 khung trục và 1 

vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 
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nhồi cho công trình Khối 

Trường Học DH Hutech 

gồm có toàn bộ các móng 

trong khung trục và móng 

lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Khối Trường Học DH 

Hutech. 

141 31.Chung Cư-Tràng 

An Complex CT2-

(17+2) 

Vòng Thông Sĩ ThS. Lê Văn 

Bình 

ThS.Trần 

Quang Hộ 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư-Tràng 

An Complex CT2 bao gồm 

tổng thể vị trí, mặt bằng các 

tầng, mặt đứng chính và 

một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư-Tràng An 

Complex CT2 cao     17 tầng 

có  2 tầng hầm, thực hiện 

việc thiết kế kết cấu sàn 

tầng điển hình có thể 1-2 

phương án; thiết kế kết cấu 

cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là thiết 

kế chi tiết 1 khung trục và 1 

vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư-Tràng An Complex 

CT2 gồm có toàn bộ các 

móng trong khung trục và 

móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư-Tràng An 

Complex CT2. 
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142 32.Chung Cư-

Khách Sạn Bưu 

Điện Nha Trang-

(17+2) 

Nguyễn Bá Sự ThS. Lê Văn 

Bình 

ThS.Trần 

Quang Hộ 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư-

Khách Sạn Bưu Điện Nha 

Trang bao gồm tổng thể vị 

trí, mặt bằng các tầng, mặt 

đứng chính và một số mặt 

cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư-Khách Sạn Bưu 

Điện Nha Trang cao  17  

tầng có 2  tầng hầm, thực 

hiện việc thiết kế kết cấu 

sàn tầng điển hình có thể 1-

2 phương án; thiết kế kết 

cấu cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là thiết 

kế chi tiết 1 khung trục và 1 

vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư-Khách Sạn Bưu Điện 

Nha Trang gồm có toàn bộ 

các móng trong khung trục 

và móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư-Khách Sạn Bưu 

Điện Nha Trang. 

143 86. Chung Cư Tân 

Hòa Đông 1-18F 

Nguyễn Văn Trí 

Tâm 

ThS. Lê Văn 

Bình 

ThS.Trần 

Quang Hộ 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư Tân 

Hòa Đông 1 bao gồm tổng 

thể vị trí, mặt bằng các tầng, 

mặt đứng chính và một số 

mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư Tân Hòa Đông 1 

cao  18   tầng, thực hiện việc 
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thiết kế kết cấu sàn tầng 

điển hình có thể 1-2 phương 

án; thiết kế kết cấu cầu 

thang; mô phỏng và phân 

tích toàn bộ kết cấu khung 

cho công trình này khi chịu 

tĩnh tải, hoạt tải đứng và 

hoạt tải ngang do gió bão và 

cuối cùng là thiết kế chi tiết 

1 khung trục và 1 vách 

cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư Tân Hòa Đông 1 gồm có 

toàn bộ các móng trong 

khung trục và móng lõi 

thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư Tân Hòa Đông 1. 

144 33.Chung Cư-Tràng 

An Complex CT1-

(17+2) 

Nguyễn Văn Tân ThS. Lê Văn 

Bình 

ThS.Trần 

Quang Hộ 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư-Tràng 

An Complex CT1 bao gồm 

tổng thể vị trí, mặt bằng các 

tầng, mặt đứng chính và 

một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư-Tràng An 

Complex CT1 cao     17 tầng 

có 2  tầng hầm, thực hiện 

việc thiết kế kết cấu sàn 

tầng điển hình có thể 1-2 

phương án; thiết kế kết cấu 

cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là thiết 

kế chi tiết 1 khung trục và 1 

vách cứng. 
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3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư-Tràng An Complex 

CT1 gồm có toàn bộ các 

móng trong khung trục và 

móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư-Tràng An 

Complex CT1. 

145 93. Chung Cư The 

Park Residence 1-

29F+1B 

Trần Thanh Tân ThS. Lê Văn 

Bình 

ThS.Trần 

Quang Hộ 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư The 

Park Residence 1 bao gồm 

tổng thể vị trí, mặt bằng các 

tầng, mặt đứng chính và 

một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư The Park 

Residence  1 cao  29   tầng 

có 1  tầng hầm, thực hiện 

việc thiết kế kết cấu sàn 

tầng điển hình có thể 1-2 

phương án; thiết kế kết cấu 

cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là thiết 

kế chi tiết 1 khung trục và 1 

vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư The Park Residence 1 

gồm có toàn bộ các móng 

trong khung trục và móng 

lõi thang. 
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4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư The Park 

Residence 1. 

146 94. Chung Cư The 

Park Residence 2-

29F+1B 

Nguyễn Phú 

Trung Thái 

ThS. Lê Văn 

Bình 

ThS.Trần 

Quang Hộ 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư The 

Park Residence 2 bao gồm 

tổng thể vị trí, mặt bằng các 

tầng, mặt đứng chính và 

một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư The Park 

Residence  2 cao 29 tầng có   

1 tầng hầm, thực hiện việc 

thiết kế kết cấu sàn tầng 

điển hình có thể 1-2 phương 

án; thiết kế kết cấu cầu 

thang; mô phỏng và phân 

tích toàn bộ kết cấu khung 

cho công trình này khi chịu 

tĩnh tải, hoạt tải đứng và 

hoạt tải ngang do gió bão và 

cuối cùng là thiết kế chi tiết 

1 khung trục và 1 vách 

cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư The Park Residence 2 

gồm có toàn bộ các móng 

trong khung trục và móng 

lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư The Park 

Residence 2. 

147 35.Chung Cư-Khởi 

Thành Q.2 (Khối 

A)-(17+2) 

Huỳnh Hoàng 

Thắng 

ThS. Lê Văn 

Bình 

ThS.Trần 

Quang Hộ 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư-Khởi 

Thành Q.2 (Khối A) bao 

gồm tổng thể vị trí, mặt 
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STT Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

bằng các tầng, mặt đứng 

chính và một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư-Khởi Thành Q.2 

(Khối A) cao 17 tầng có 2  

tầng hầm, thực hiện việc 

thiết kế kết cấu sàn tầng 

điển hình có thể 1-2 phương 

án; thiết kế kết cấu cầu 

thang; mô phỏng và phân 

tích toàn bộ kết cấu khung 

cho công trình này khi chịu 

tĩnh tải, hoạt tải đứng và 

hoạt tải ngang do gió bão và 

cuối cùng là thiết kế chi tiết 

1 khung trục và 1 vách 

cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư-Khởi Thành Q.2 (Khối 

A) gồm có toàn bộ các 

móng trong khung trục và 

móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư-Khởi Thành Q.2 

(Khối A). 

148 72. Chung Cư Gold 

View (Block B)-

28F+2B 

Nguyễn Quốc 

Thắng 

ThS. Lê Văn 

Bình 

ThS.Trần 

Quang Hộ 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư Gold 

View (Block B) bao gồm 

tổng thể vị trí, mặt bằng các 

tầng, mặt đứng chính và 

một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư Gold View 

(Block B) cao 28  tầng có 2  

tầng hầm, thực hiện việc 

thiết kế kết cấu sàn tầng 

điển hình có thể 1-2 phương 

án; thiết kế kết cấu cầu 

thang; mô phỏng và phân 

tích toàn bộ kết cấu khung 
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STT Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

cho công trình này khi chịu 

tĩnh tải, hoạt tải đứng và 

hoạt tải ngang do gió bão và 

cuối cùng là thiết kế chi tiết 

1 khung trục và 1 vách 

cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư Gold View (Block B) 

gồm có toàn bộ các móng 

trong khung trục và móng 

lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư Gold View 

(Block B). 

149 87. Cao Ốc Căn Hộ 

BMC-19F+1B 

Võ Tất Thành ThS. Lê Văn 

Bình 

ThS.Trần 

Quang Hộ 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Cao Ốc Căn Hộ 

BMC bao gồm tổng thể vị 

trí, mặt bằng các tầng, mặt 

đứng chính và một số mặt 

cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình Cao 

Ốc Căn Hộ BMC cao  19   

tầng có 1  tầng hầm, thực 

hiện việc thiết kế kết cấu 

sàn tầng điển hình có thể 1-

2 phương án; thiết kế kết 

cấu cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là thiết 

kế chi tiết 1 khung trục và 1 

vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Cao Ốc 
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STT Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

Căn Hộ BMC gồm có toàn 

bộ các móng trong khung 

trục và móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Cao Ốc Căn Hộ BMC. 

150 36.Chung Cư-Khởi 

Thành Q.2 (Khối 

B)-(17+2) 

Ngô Văn Thành ThS. Lê Văn 

Bình 

ThS.Trần 

Quang Hộ 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư-Khởi 

Thành Q.2 (Khối B) bao 

gồm tổng thể vị trí, mặt 

bằng các tầng, mặt đứng 

chính và một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư-Khởi Thành Q.2 

(Khối B) cao  17 tầng có  2 

tầng hầm, thực hiện việc 

thiết kế kết cấu sàn tầng 

điển hình có thể 1-2 phương 

án; thiết kế kết cấu cầu 

thang; mô phỏng và phân 

tích toàn bộ kết cấu khung 

cho công trình này khi chịu 

tĩnh tải, hoạt tải đứng và 

hoạt tải ngang do gió bão và 

cuối cùng là thiết kế chi tiết 

1 khung trục và 1 vách 

cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư-Khởi Thành Q.2 (Khối 

B) gồm có toàn bộ các 

móng trong khung trục và 

móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư-Khởi Thành Q.2 

(Khối B). 

151 43.VP-CH-Luxcity-

(17-1) 

Nguyễn Quang 

Trường 

ThS. Lê Văn 

Bình 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình VP-CH-Luxcity 

bao gồm tổng thể vị trí, mặt 
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STT Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

ThS.Trần 

Quang Hộ 

bằng các tầng, mặt đứng 

chính và một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình VP-

CH-Luxcity cao 17 tầng có   

1 tầng hầm, thực hiện việc 

thiết kế kết cấu sàn tầng 

điển hình có thể 1-2 phương 

án; thiết kế kết cấu cầu 

thang; mô phỏng và phân 

tích toàn bộ kết cấu khung 

cho công trình này khi chịu 

tĩnh tải, hoạt tải đứng và 

hoạt tải ngang do gió bão và 

cuối cùng là thiết kế chi tiết 

1 khung trục và 1 vách 

cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình VP-CH-

Luxcity gồm có toàn bộ các 

móng trong khung trục và 

móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

VP-CH-Luxcity. 

152 50.Chung Cư-

VHCP.C1-(17+1) 

Phùng Ngọc Viễn ThS. Lê Văn 

Bình 

ThS.Trần 

Quang Hộ 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư-

VHCP.C1 bao gồm tổng thể 

vị trí, mặt bằng các tầng, 

mặt đứng chính và một số 

mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư-VHCP.C1 cao  

17 tầng có   1 tầng hầm, thực 

hiện việc thiết kế kết cấu 

sàn tầng điển hình có thể 1-

2 phương án; thiết kế kết 

cấu cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là thiết 
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STT Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

kế chi tiết 1 khung trục và 1 

vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư-VHCP.C1 gồm có toàn 

bộ các móng trong khung 

trục và móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư-VHCP.C1. 

153 89. Cư Khôi Thành-

15B+2F 

Nguyễn Phạm 

Minh Thiện 

TS.Nguyễn 

Hồng Ân 

PGS.TS Dương 

Hồng Thẩm 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Cư Khôi Thành 

bao gồm tổng thể vị trí, mặt 

bằng các tầng, mặt đứng 

chính và một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình Cư 

Khôi Thành cao 15 tầng có 

2  tầng hầm, thực hiện việc 

thiết kế kết cấu sàn tầng 

điển hình có thể 1-2 phương 

án; thiết kế kết cấu cầu 

thang; mô phỏng và phân 

tích toàn bộ kết cấu khung 

cho công trình này khi chịu 

tĩnh tải, hoạt tải đứng và 

hoạt tải ngang do gió bão và 

cuối cùng là thiết kế chi tiết 

1 khung trục và 1 vách 

cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Cư 

Khôi Thành gồm có toàn bộ 

các móng trong khung trục 

và móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Cư Khôi Thành. 
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STT Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

154 38.VP+Chung Cư-

Orchard Q.Phú 

Nhuận-(17+2) 

Đoàn Lê Hồng Tín TS.Nguyễn 

Hồng Ân 

PGS.TS Dương 

Hồng Thẩm 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình VP+Chung Cư-

Orchard Q.Phú Nhuận bao 

gồm tổng thể vị trí, mặt 

bằng các tầng, mặt đứng 

chính và một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

VP+Chung Cư-Orchard 

Q.Phú Nhuận cao 17 tầng 

có 2  tầng hầm, thực hiện 

việc thiết kế kết cấu sàn 

tầng điển hình có thể 1-2 

phương án; thiết kế kết cấu 

cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là thiết 

kế chi tiết 1 khung trục và 1 

vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình 

VP+Chung Cư-Orchard 

Q.Phú Nhuận gồm có toàn 

bộ các móng trong khung 

trục và móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

VP+Chung Cư-Orchard 

Q.Phú Nhuận. 

155 71. Chung Cư Era 

Noble Plaza-

19F+1B 

Nguyễn Trung Tín TS.Nguyễn 

Hồng Ân 

PGS.TS Dương 

Hồng Thẩm 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư Era 

Noble Plaza bao gồm tổng 

thể vị trí, mặt bằng các tầng, 

mặt đứng chính và một số 

mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư Era Noble Plaza 

cao   19  tầng có 1  tầng hầm, 

thực hiện việc thiết kế kết 
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người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

cấu sàn tầng điển hình có 

thể 1-2 phương án; thiết kế 

kết cấu cầu thang; mô 

phỏng và phân tích toàn bộ 

kết cấu khung cho công 

trình này khi chịu tĩnh tải, 

hoạt tải đứng và hoạt tải 

ngang do gió bão và cuối 

cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư Era Noble Plaza gồm có 

toàn bộ các móng trong 

khung trục và móng lõi 

thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư Era Noble Plaza. 

156 75. Chung Cư Long 

Thịnh-13F 

Đặng Văn Tới TS.Nguyễn 

Hồng Ân 

PGS.TS Dương 

Hồng Thẩm 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư Long 

Thịnh bao gồm tổng thể vị 

trí, mặt bằng các tầng, mặt 

đứng chính và một số mặt 

cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư Long Thịnh cao     

13 tầng, thực hiện việc thiết 

kế kết cấu sàn tầng điển 

hình có thể 1-2 phương án; 

thiết kế kết cấu cầu thang; 

mô phỏng và phân tích toàn 

bộ kết cấu khung cho công 

trình này khi chịu tĩnh tải, 

hoạt tải đứng và hoạt tải 

ngang do gió bão và cuối 

cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 
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thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư Long Thịnh gồm có toàn 

bộ các móng trong khung 

trục và móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư Long Thịnh. 

157 67. Phòng-Chung 

Cư Orchard-

19F+2B 

Phạm Văn Trân TS.Nguyễn 

Hồng Ân 

PGS.TS Dương 

Hồng Thẩm 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình. Phòng-Chung 

Cư Orchard bao gồm tổng 

thể vị trí, mặt bằng các tầng, 

mặt đứng chính và một số 

mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình. 

Phòng-Chung Cư Orchard 

cao  19   tầng có 2  tầng hầm, 

thực hiện việc thiết kế kết 

cấu sàn tầng điển hình có 

thể 1-2 phương án; thiết kế 

kết cấu cầu thang; mô 

phỏng và phân tích toàn bộ 

kết cấu khung cho công 

trình này khi chịu tĩnh tải, 

hoạt tải đứng và hoạt tải 

ngang do gió bão và cuối 

cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình. Phòng-

Chung Cư Orchard gồm có 

toàn bộ các móng trong 

khung trục và móng lõi 

thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình. 

Phòng-Chung Cư Orchard. 

158 40.Chung Cư-

Golden Mansion-

(17+2) 

Trần Đức Trọng TS.Nguyễn 

Hồng Ân 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư-

Golden Mansion bao gồm 
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STT Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

PGS.TS Dương 

Hồng Thẩm 

tổng thể vị trí, mặt bằng các 

tầng, mặt đứng chính và 

một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư-Golden Mansion 

cao 17  tầng có 2  tầng hầm, 

thực hiện việc thiết kế kết 

cấu sàn tầng điển hình có 

thể 1-2 phương án; thiết kế 

kết cấu cầu thang; mô 

phỏng và phân tích toàn bộ 

kết cấu khung cho công 

trình này khi chịu tĩnh tải, 

hoạt tải đứng và hoạt tải 

ngang do gió bão và cuối 

cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư-Golden Mansion gồm 

có toàn bộ các móng trong 

khung trục và móng lõi 

thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư-Golden 

Mansion. 

159 42.Khách Sạn-Phạm 

Ngọc Thạch-(17+2) 

Võ Thành Trung TS.Nguyễn 

Hồng Ân 

PGS.TS Dương 

Hồng Thẩm 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Khách Sạn-Phạm 

Ngọc Thạch bao gồm tổng 

thể vị trí, mặt bằng các tầng, 

mặt đứng chính và một số 

mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Khách Sạn-Phạm Ngọc 

Thạch cao     17 tầng có 2  

tầng hầm, thực hiện việc 

thiết kế kết cấu sàn tầng 

điển hình có thể 1-2 phương 

án; thiết kế kết cấu cầu 

thang; mô phỏng và phân 

tích toàn bộ kết cấu khung 
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STT Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

cho công trình này khi chịu 

tĩnh tải, hoạt tải đứng và 

hoạt tải ngang do gió bão và 

cuối cùng là thiết kế chi tiết 

1 khung trục và 1 vách 

cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Khách 

Sạn-Phạm Ngọc Thạch gồm 

có toàn bộ các móng trong 

khung trục và móng lõi 

thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Khách Sạn-Phạm Ngọc 

Thạch. 

160 68. Chung Cư The 

Park Residence  1-

29F+1B 

Đinh Minh Tú TS.Nguyễn 

Hồng Ân 

PGS.TS Dương 

Hồng Thẩm 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư The 

Park Residence  1 bao gồm 

tổng thể vị trí, mặt bằng các 

tầng, mặt đứng chính và 

một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư The Park 

Residence  1 cao  29   tầng 

có  1 tầng hầm, thực hiện 

việc thiết kế kết cấu sàn 

tầng điển hình có thể 1-2 

phương án; thiết kế kết cấu 

cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là thiết 

kế chi tiết 1 khung trục và 1 

vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 



225 

 

STT Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

nhồi cho công trình Chung 

Cư The Park Residence  1 

gồm có toàn bộ các móng 

trong khung trục và móng 

lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư The Park 

Residence  1. 

161 48.Chung Cư-The 

Park Residence 1-

(17+1) 

Nguyễn Mậu Tú TS.Nguyễn 

Hồng Ân 

PGS.TS Dương 

Hồng Thẩm 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư-The 

Park Residence 1 bao gồm 

tổng thể vị trí, mặt bằng các 

tầng, mặt đứng chính và 

một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư-The Park 

Residence 1 cao 17 tầng có 

1  tầng hầm, thực hiện việc 

thiết kế kết cấu sàn tầng 

điển hình có thể 1-2 phương 

án; thiết kế kết cấu cầu 

thang; mô phỏng và phân 

tích toàn bộ kết cấu khung 

cho công trình này khi chịu 

tĩnh tải, hoạt tải đứng và 

hoạt tải ngang do gió bão và 

cuối cùng là thiết kế chi tiết 

1 khung trục và 1 vách 

cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư-The Park Residence 1 

gồm có toàn bộ các móng 

trong khung trục và móng 

lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư-The Park 

Residence 1. 
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STT Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

162 47.VP-Samco 2-

(17) 

Lê Anh Tú TS.Nguyễn 

Hồng Ân 

PGS.TS Dương 

Hồng Thẩm 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình VP-Samco 2 bao 

gồm tổng thể vị trí, mặt 

bằng các tầng, mặt đứng 

chính và một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình VP-

Samco 2 cao 17 tầng, thực 

hiện việc thiết kế kết cấu 

sàn tầng điển hình có thể 1-

2 phương án; thiết kế kết 

cấu cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là thiết 

kế chi tiết 1 khung trục và 1 

vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình VP-

Samco 2 gồm có toàn bộ các 

móng trong khung trục và 

móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

VP-Samco 2. 

163 44.Chung Cư-Era 

Noble Plaza-(17+1) 

Vũ Đăng Tuệ TS.Nguyễn 

Hồng Ân 

PGS.TS Dương 

Hồng Thẩm 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư-Era 

Noble Plaza bao gồm tổng 

thể vị trí, mặt bằng các tầng, 

mặt đứng chính và một số 

mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư-Era Noble Plaza 

cao 17 tầng có 1 tầng hầm, 

thực hiện việc thiết kế kết 

cấu sàn tầng điển hình có 

thể 1-2 phương án; thiết kế 

kết cấu cầu thang; mô 

phỏng và phân tích toàn bộ 

kết cấu khung cho công 
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STT Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

trình này khi chịu tĩnh tải, 

hoạt tải đứng và hoạt tải 

ngang do gió bão và cuối 

cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư-Era Noble Plaza gồm có 

toàn bộ các móng trong 

khung trục và móng lõi 

thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư-Era Noble Plaza. 

164 49.Chung Cư-The 

Park Residence 2-

(17+1) 

Nguyễn Văn TS.Nguyễn 

Hồng Ân 

PGS.TS Dương 

Hồng Thẩm 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư-The 

Park Residence 2 bao gồm 

tổng thể vị trí, mặt bằng các 

tầng, mặt đứng chính và 

một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư-The Park 

Residence 2 cao 17 tầng có  

1 tầng hầm, thực hiện việc 

thiết kế kết cấu sàn tầng 

điển hình có thể 1-2 phương 

án; thiết kế kết cấu cầu 

thang; mô phỏng và phân 

tích toàn bộ kết cấu khung 

cho công trình này khi chịu 

tĩnh tải, hoạt tải đứng và 

hoạt tải ngang do gió bão và 

cuối cùng là thiết kế chi tiết 

1 khung trục và 1 vách 

cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư-The Park Residence 2 
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STT Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

gồm có toàn bộ các móng 

trong khung trục và móng 

lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư-The Park 

Residence 2. 

165 73. Khối Văn Phòng 

DH  Hutech-14F 

Trần Quang Văn TS.Nguyễn 

Hồng Ân 

PGS.TS Dương 

Hồng Thẩm 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Khối Văn Phòng 

DH  Hutech bao gồm tổng 

thể vị trí, mặt bằng các tầng, 

mặt đứng chính và một số 

mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Khối Văn Phòng DH  

Hutech cao     14 tầng, thực 

hiện việc thiết kế kết cấu 

sàn tầng điển hình có thể 1-

2 phương án; thiết kế kết 

cấu cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là thiết 

kế chi tiết 1 khung trục và 1 

vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Khối 

Văn Phòng DH  Hutech 

gồm có toàn bộ các móng 

trong khung trục và móng 

lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Khối Văn Phòng DH  

Hutech. 

166 90.Khách Sạn Phạm 

Ngọc Thạch-13F 

Tằng Văn Vĩ TS.Nguyễn 

Hồng Ân 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Khách Sạn Phạm 

Ngọc Thạch bao gồm tổng 
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STT Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

PGS.TS Dương 

Hồng Thẩm 

thể vị trí, mặt bằng các tầng, 

mặt đứng chính và một số 

mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Khách Sạn Phạm Ngọc 

Thạch cao  13   tầng, thực 

hiện việc thiết kế kết cấu 

sàn tầng điển hình có thể 1-

2 phương án; thiết kế kết 

cấu cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là thiết 

kế chi tiết 1 khung trục và 1 

vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Khách 

Sạn Phạm Ngọc Thạch gồm 

có toàn bộ các móng trong 

khung trục và móng lõi 

thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Khách Sạn Phạm Ngọc 

Thạch. 

167 54. Chung Cư Trần 

Xuân Soạn-Lô B-

23F+1B 

Trần Hoàng Vũ TS.Nguyễn 

Hồng Ân 

PGS.TS Dương 

Hồng Thẩm 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư Trần 

Xuân Soạn-Lô B bao gồm 

tổng thể vị trí, mặt bằng các 

tầng, mặt đứng chính và 

một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư Trần Xuân Soạn-

Lô B cao  23   tầng, thực 

hiện việc thiết kế kết cấu 

sàn tầng điển hình có thể 1-

2 phương án; thiết kế kết 

cấu cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 
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thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là thiết 

kế chi tiết 1 khung trục và 1 

vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư Trần Xuân Soạn-Lô B 

gồm có toàn bộ các móng 

trong khung trục và móng 

lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư Trần Xuân Soạn-

Lô B. 

168 65.Khách Sạn Phạm 

Ngọc Thạch-13F 

Hồ Minh Thiện TS.Nguyễn 

Hồng Ân 

PGS.TS Dương 

Hồng Thẩm 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Khách Sạn Phạm 

Ngọc Thạch bao gồm tổng 

thể vị trí, mặt bằng các tầng, 

mặt đứng chính và một số 

mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Khách Sạn Phạm Ngọc 

Thạch cao 13 tầng, thực 

hiện việc thiết kế kết cấu 

sàn tầng điển hình có thể 1-

2 phương án; thiết kế kết 

cấu cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là thiết 

kế chi tiết 1 khung trục và 1 

vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Khách 

Sạn Phạm Ngọc Thạch gồm 
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STT Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

có toàn bộ các móng trong 

khung trục và móng lõi 

thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Khách Sạn Phạm Ngọc 

Thạch. 

169 51. Centre Point-

16F+2B 

Nguyễn Thế Việt ThS.DTVTSơn 

PGS.TS.Võ 

Phán 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình . Centre Point 

bao gồm tổng thể vị trí, mặt 

bằng các tầng, mặt đứng 

chính và một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình . 

Centre Point cao  16   tầng 

có 2  tầng hầm, thực hiện 

việc thiết kế kết cấu sàn 

tầng điển hình có thể 1-2 

phương án; thiết kế kết cấu 

cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là thiết 

kế chi tiết 1 khung trục và 1 

vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình . Centre 

Point gồm có toàn bộ các 

móng trong khung trục và 

móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

. Centre Point. 

170 52. Chung Cu 

CT15-15F+1B 

Đào Quang Vinh ThS.DTVTSơn 

PGS.TS.Võ 

Phán 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cu CT15 

bao gồm tổng thể vị trí, mặt 

bằng các tầng, mặt đứng 

chính và một số mặt cắt. 
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STT Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cu CT15 cao  15   

tầng có  1 tầng hầm, thực 

hiện việc thiết kế kết cấu 

sàn tầng điển hình có thể 1-

2 phương án; thiết kế kết 

cấu cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là thiết 

kế chi tiết 1 khung trục và 1 

vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cu CT15 gồm có toàn bộ 

các móng trong khung trục 

và móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cu CT15. 

171 53. Chung Cư Trần 

Xuân Soạn-Lô A  - 

16F+1 

Nguyễn Văn Vũ ThS.DTVTSơn 

PGS.TS.Võ 

Phán 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình  Chung Cư Trần 

Xuân Soạn-Lô A  bao gồm 

tổng thể vị trí, mặt bằng các 

tầng, mặt đứng chính và 

một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư Trần Xuân Soạn-

Lô A  cao  16   tầng có  1 

tầng hầm, thực hiện việc 

thiết kế kết cấu sàn tầng 

điển hình có thể 1-2 phương 

án; thiết kế kết cấu cầu 

thang; mô phỏng và phân 

tích toàn bộ kết cấu khung 

cho công trình này khi chịu 

tĩnh tải, hoạt tải đứng và 

hoạt tải ngang do gió bão và 

cuối cùng là thiết kế chi tiết 
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STT Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

1 khung trục và 1 vách 

cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư Trần Xuân Soạn-Lô A  

gồm có toàn bộ các móng 

trong khung trục và móng 

lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư Trần Xuân Soạn-

Lô A . 

172 69. Chung Cư The 

Park Residence  2-

29F+1B 

Nguyễn Minh 

Hiếu 

ThS.DTVTSơn 

PGS.TS.Võ 

Phán 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư The 

Park Residence  2 bao gồm 

tổng thể vị trí, mặt bằng các 

tầng, mặt đứng chính và 

một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư The Park 

Residence  2 cao 29  tầng có   

1 tầng hầm, thực hiện việc 

thiết kế kết cấu sàn tầng 

điển hình có thể 1-2 phương 

án; thiết kế kết cấu cầu 

thang; mô phỏng và phân 

tích toàn bộ kết cấu khung 

cho công trình này khi chịu 

tĩnh tải, hoạt tải đứng và 

hoạt tải ngang do gió bão và 

cuối cùng là thiết kế chi tiết 

1 khung trục và 1 vách 

cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư The Park Residence  2 

gồm có toàn bộ các móng 
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STT Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

trong khung trục và móng 

lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư The Park 

Residence  2. 

173 84. Cao Ốc Vista-

28F 

Nguyễn Văn Mến ThS.DTVTSơn 

PGS.TS.Võ 

Phán 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Cao Ốc Vista bao 

gồm tổng thể vị trí, mặt 

bằng các tầng, mặt đứng 

chính và một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình Cao 

Ốc Vista cao  28   tầng , thực 

hiện việc thiết kế kết cấu 

sàn tầng điển hình có thể 1-

2 phương án; thiết kế kết 

cấu cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là thiết 

kế chi tiết 1 khung trục và 1 

vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Cao Ốc 

Vista gồm có toàn bộ các 

móng trong khung trục và 

móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Cao Ốc Vista. 

174 30.Chung Cư-Long 

Thịnh (Qui Nhơn)-

(15) 

Văn Đức Quốc ThS.DTVTSơn 

PGS.TS.Võ 

Phán 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư-Long 

Thịnh (Qui Nhơn) bao gồm 

tổng thể vị trí, mặt bằng các 

tầng, mặt đứng chính và 

một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư-Long Thịnh (Qui 
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STT Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

Nhơn) cao  15 tầng, thực 

hiện việc thiết kế kết cấu 

sàn tầng điển hình có thể 1-

2 phương án; thiết kế kết 

cấu cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là thiết 

kế chi tiết 1 khung trục và 1 

vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư-Long Thịnh (Qui Nhơn) 

gồm có toàn bộ các móng 

trong khung trục và móng 

lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư-Long Thịnh (Qui 

Nhơn). 

Trình độ đào tạo: Liên thông từ cao đẳng lên đại học, Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình Xây 

dựng 

1  96. Chung Cư Era 

Noble Plaza-

19F+1B 

Dương Phạm 

Hoàng Anh 

TS. Nguyễn 

Phú Cường 

TS. Nguyễn 

Trọng Nghĩa 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư Era 

Noble Plaza bao gồm tổng 

thể vị trí, mặt bằng các 

tầng, mặt đứng chính và 

một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư Era Noble Plaza 

cao 19 tầng có   1 tầng hầm, 

thực hiện việc thiết kế kết 

cấu sàn tầng điển hình có 

thể 1-2 phương án; thiết kế 

kết cấu cầu thang; mô 

phỏng và phân tích toàn bộ 

kết cấu khung cho công 

trình này khi chịu tĩnh tải, 

hoạt tải đứng và hoạt tải 

ngang do gió bão và cuối 
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STT Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư Era Noble Plaza gồm 

có toàn bộ các móng trong 

khung trục và móng lõi 

thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư Era Noble 

Plaza. 

2  97. Chung Cư Gold 

View (Block B) -

28F+2B 

Phan Huỳnh Tuấn 

Anh 

TS. Nguyễn 

Phú Cường 

TS. Nguyễn 

Trọng Nghĩa 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư Gold 

View (Block B)  bao gồm 

tổng thể vị trí, mặt bằng các 

tầng, mặt đứng chính và 

một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư Gold View 

(Block B)  cao 28 tầng có 2 

tầng hầm, thực hiện việc 

thiết kế kết cấu sàn tầng 

điển hình có thể 1-2 

phương án; thiết kế kết cấu 

cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là 

thiết kế chi tiết 1 khung 

trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư Gold View (Block B)  

gồm có toàn bộ các móng 
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STT Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

trong khung trục và móng 

lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư Gold View 

(Block B). 

3  98. Khối Văn Phòng 

DH  Hutech-14F 

Trần Công Anh TS. Nguyễn 

Phú Cường 

TS. Nguyễn 

Trọng Nghĩa 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Khối Văn Phòng 

DH  Hutech bao gồm tổng 

thể vị trí, mặt bằng các 

tầng, mặt đứng chính và 

một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Khối Văn Phòng DH  

Hutech cao 14 tầng, thực 

hiện việc thiết kế kết cấu 

sàn tầng điển hình có thể 1-

2 phương án; thiết kế kết 

cấu cầu thang; mô phỏng 

và phân tích toàn bộ kết 

cấu khung cho công trình 

này khi chịu tĩnh tải, hoạt 

tải đứng và hoạt tải ngang 

do gió bão và cuối cùng là 

thiết kế chi tiết 1 khung 

trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Khối 

Văn Phòng DH  Hutech 

gồm có toàn bộ các móng 

trong khung trục và móng 

lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Khối Văn Phòng DH  

Hutech. 

4  99. Khối Trường 

Học DH  Hutech-5F 

Đoàn Mạnh 

Cường 

TS. Nguyễn 

Phú Cường 

TS. Nguyễn 

Trọng Nghĩa 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Khối Trường 

Học DH  Hutech bao gồm 

tổng thể vị trí, mặt bằng các 
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STT Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

tầng, mặt đứng chính và 

một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Khối Trường Học DH  

Hutech cao 5 tầng, thực 

hiện việc thiết kế kết cấu 

sàn tầng điển hình có thể 1-

2 phương án; thiết kế kết 

cấu cầu thang; mô phỏng 

và phân tích toàn bộ kết 

cấu khung cho công trình 

này khi chịu tĩnh tải, hoạt 

tải đứng và hoạt tải ngang 

do gió bão và cuối cùng là 

thiết kế chi tiết 1 khung 

trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Khối 

Trường Học DH  Hutech 

gồm có toàn bộ các móng 

trong khung trục và móng 

lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Khối Trường Học DH  

Hutech. 

5  100. Chung Cư 

Long Thịnh-13F 

Lê Văn Duẩn TS. Nguyễn 

Phú Cường 

TS. Nguyễn 

Trọng Nghĩa 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư Long 

Thịnh bao gồm tổng thể vị 

trí, mặt bằng các tầng, mặt 

đứng chính và một số mặt 

cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư Long Thịnh cao     

13 tầng, thực hiện việc thiết 

kế kết cấu sàn tầng điển 

hình có thể 1-2 phương án; 

thiết kế kết cấu cầu thang; 

mô phỏng và phân tích toàn 

bộ kết cấu khung cho công 

trình này khi chịu tĩnh tải, 

hoạt tải đứng và hoạt tải 
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ngang do gió bão và cuối 

cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư Long Thịnh gồm có 

toàn bộ các móng trong 

khung trục và móng lõi 

thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư Long Thịnh. 

6  74. Khối Trường 

Học DH  Hutech-5F 

Bùi Khắc Hải TS. Nguyễn 

Phú Cường 

TS. Nguyễn 

Trọng Nghĩa 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Khối Trường 

Học DH  Hutech bao gồm 

tổng thể vị trí, mặt bằng các 

tầng, mặt đứng chính và 

một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Khối Trường Học DH  

Hutech cao     5 tầng, thực 

hiện việc thiết kế kết cấu 

sàn tầng điển hình có thể 1-

2 phương án; thiết kế kết 

cấu cầu thang; mô phỏng 

và phân tích toàn bộ kết 

cấu khung cho công trình 

này khi chịu tĩnh tải, hoạt 

tải đứng và hoạt tải ngang 

do gió bão và cuối cùng là 

thiết kế chi tiết 1 khung 

trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Khối 

Trường Học DH  Hutech 

gồm có toàn bộ các móng 

trong khung trục và móng 

lõi thang. 
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4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Khối Trường Học DH  

Hutech. 

7  92. Chung Cư 

Orchard-19F+2B 

Hồ Đức Hân TS. Nguyễn 

Phú Cường 

TS. Nguyễn 

Trọng Nghĩa 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư 

Orchard bao gồm tổng thể 

vị trí, mặt bằng các tầng, 

mặt đứng chính và một số 

mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư Orchard cao 19 

tầng, thực hiện việc thiết kế 

kết cấu sàn tầng điển hình 

có thể 1-2 phương án; thiết 

kế kết cấu cầu thang; mô 

phỏng và phân tích toàn bộ 

kết cấu khung cho công 

trình này khi chịu tĩnh tải, 

hoạt tải đứng và hoạt tải 

ngang do gió bão và cuối 

cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư Orchard gồm có toàn 

bộ các móng trong khung 

trục và móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư Orchard. 

8  31.Chung Cư-Tràng 

An Complex CT2-

(17+2) 

Nguyễn Trọng 

Hậu 

TS. Nguyễn 

Phú Cường 

TS. Nguyễn 

Trọng Nghĩa 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư-

Tràng An Complex CT2 

bao gồm tổng thể vị trí, mặt 

bằng các tầng, mặt đứng 

chính và một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư-Tràng An 

Complex CT2 cao 17 tầng 
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có 2 tầng hầm, thực hiện 

việc thiết kế kết cấu sàn 

tầng điển hình có thể 1-2 

phương án; thiết kế kết cấu 

cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là 

thiết kế chi tiết 1 khung 

trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư-Tràng An Complex 

CT2 gồm có toàn bộ các 

móng trong khung trục và 

móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư-Tràng An 

Complex CT2. 

9  32.Chung Cư-

Khách Sạn Bưu 

Điện Nha Trang-

(17+2) 

Nguyễn Văn Hùng TS. Nguyễn 

Phú Cường 

TS. Nguyễn 

Trọng Nghĩa 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư-

Khách Sạn Bưu Điện Nha 

Trang bao gồm tổng thể vị 

trí, mặt bằng các tầng, mặt 

đứng chính và một số mặt 

cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư-Khách Sạn Bưu 

Điện Nha Trang cao 17 

tầng có 2 tầng hầm, thực 

hiện việc thiết kế kết cấu 

sàn tầng điển hình có thể 1-

2 phương án; thiết kế kết 

cấu cầu thang; mô phỏng 

và phân tích toàn bộ kết 

cấu khung cho công trình 

này khi chịu tĩnh tải, hoạt 

tải đứng và hoạt tải ngang 

do gió bão và cuối cùng là 
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thiết kế chi tiết 1 khung 

trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư-Khách Sạn Bưu Điện 

Nha Trang gồm có toàn bộ 

các móng trong khung trục 

và móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư-Khách Sạn Bưu 

Điện Nha Trang. 

10  86. Chung Cư Tân 

Hòa Đông 1-18F 

Hồ Trọng Hửu TS. Nguyễn 

Phú Cường 

TS. Nguyễn 

Trọng Nghĩa 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư Tân 

Hòa Đông 1 bao gồm tổng 

thể vị trí, mặt bằng các 

tầng, mặt đứng chính và 

một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư Tân Hòa Đông 1 

cao 18 tầng, thực hiện việc 

thiết kế kết cấu sàn tầng 

điển hình có thể 1-2 

phương án; thiết kế kết cấu 

cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là 

thiết kế chi tiết 1 khung 

trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư Tân Hòa Đông 1 gồm 

có toàn bộ các móng trong 

khung trục và móng lõi 

thang. 
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4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư Tân Hòa Đông 

1. 

11  33.Chung Cư-Tràng 

An Complex CT1-

(17+2) 

Bùi Văn Lương TS. Nguyễn 

Phú Cường 

TS. Nguyễn 

Trọng Nghĩa 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư-

Tràng An Complex CT1 

bao gồm tổng thể vị trí, mặt 

bằng các tầng, mặt đứng 

chính và một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư-Tràng An 

Complex CT1 cao     17 

tầng có 2 tầng hầm, thực 

hiện việc thiết kế kết cấu 

sàn tầng điển hình có thể 1-

2 phương án; thiết kế kết 

cấu cầu thang; mô phỏng 

và phân tích toàn bộ kết 

cấu khung cho công trình 

này khi chịu tĩnh tải, hoạt 

tải đứng và hoạt tải ngang 

do gió bão và cuối cùng là 

thiết kế chi tiết 1 khung 

trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư-Tràng An Complex 

CT1 gồm có toàn bộ các 

móng trong khung trục và 

móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư-Tràng An 

Complex CT1. 

12  93. Chung Cư The 

Park Residence  1-

29F+1B 

Nguyễn Bá Ngọc TS. Nguyễn 

Phú Cường 

TS. Nguyễn 

Trọng Nghĩa 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư The 

Park Residence  1 bao gồm 

tổng thể vị trí, mặt bằng các 
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tầng, mặt đứng chính và 

một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư The Park 

Residence  1 cao 29 tầng có   

tầng hầm, thực hiện việc 

thiết kế kết cấu sàn tầng 

điển hình có thể 1-2 

phương án; thiết kế kết cấu 

cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là 

thiết kế chi tiết 1 khung 

trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư The Park Residence  1 

gồm có toàn bộ các móng 

trong khung trục và móng 

lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư The Park 

Residence  1. 

13  94. Chung Cư The 

Park Residence  2-

29F+1B 

Mai Minh Phát TS. Nguyễn 

Phú Cường 

TS. Nguyễn 

Trọng Nghĩa 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư The 

Park Residence  2 bao gồm 

tổng thể vị trí, mặt bằng các 

tầng, mặt đứng chính và 

một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư The Park 

Residence  2 cao 29 tầng có   

1 tầng hầm, thực hiện việc 

thiết kế kết cấu sàn tầng 

điển hình có thể 1-2 

phương án; thiết kế kết cấu 

cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 
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khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là 

thiết kế chi tiết 1 khung 

trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư The Park Residence  2 

gồm có toàn bộ các móng 

trong khung trục và móng 

lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư The Park 

Residence  2. 

14  35.Chung Cư-Khởi 

Thành Q.2 (Khối A) 

-(17+2) 

Nguyễn Thanh 

Phát 

TS. Nguyễn 

Phú Cường 

TS. Nguyễn 

Trọng Nghĩa 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư-Khởi 

Thành Q.2 (Khối A)  bao 

gồm tổng thể vị trí, mặt 

bằng các tầng, mặt đứng 

chính và một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư-Khởi Thành Q.2 

(Khối A) cao 17 tầng có 2 

tầng hầm, thực hiện việc 

thiết kế kết cấu sàn tầng 

điển hình có thể 1-2 

phương án; thiết kế kết cấu 

cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là 

thiết kế chi tiết 1 khung 

trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 
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nhồi cho công trình Chung 

Cư-Khởi Thành Q.2 (Khối 

A)  gồm có toàn bộ các 

móng trong khung trục và 

móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư-Khởi Thành Q.2 

(Khối A). 

15  72. Chung Cư Gold 

View (Block B)-

28F+2B 

Trần Ngô Bá Phú TS. Nguyễn 

Trọng Phước 

TS. Võ Nguyễn 

Phú Huân 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư Gold 

View (Block B) bao gồm 

tổng thể vị trí, mặt bằng các 

tầng, mặt đứng chính và 

một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư Gold View 

(Block B) cao  28 tầng có 2  

tầng hầm, thực hiện việc 

thiết kế kết cấu sàn tầng 

điển hình có thể 1-2 

phương án; thiết kế kết cấu 

cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là 

thiết kế chi tiết 1 khung 

trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư Gold View (Block B) 

gồm có toàn bộ các móng 

trong khung trục và móng 

lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư Gold View 

(Block B). 
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16  37.Chung Cư-Bình 

Đăng Q.8-(17+2) 

Lê Thanh Phúc TS. Nguyễn 

Trọng Phước 

TS. Võ Nguyễn 

Phú Huân 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư-Bình 

Đăng Q.8 bao gồm tổng thể 

vị trí, mặt bằng các tầng, 

mặt đứng chính và một số 

mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư-Bình Đăng Q.8 

cao 17 tầng có 2 tầng hầm, 

thực hiện việc thiết kế kết 

cấu sàn tầng điển hình có 

thể 1-2 phương án; thiết kế 

kết cấu cầu thang; mô 

phỏng và phân tích toàn bộ 

kết cấu khung cho công 

trình này khi chịu tĩnh tải, 

hoạt tải đứng và hoạt tải 

ngang do gió bão và cuối 

cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư-Bình Đăng Q.8 gồm có 

toàn bộ các móng trong 

khung trục và móng lõi 

thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư-Bình Đăng Q.8. 

17  88. Chung Cư Tràng 

An Complex CT1-

23F+2B 

Trần Quang Phục TS. Nguyễn 

Trọng Phước 

TS. Võ Nguyễn 

Phú Huân 

14 Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư 

Tràng An Complex CT1 

bao gồm tổng thể vị trí, mặt 

bằng các tầng, mặt đứng 

chính và một số mặt cắt. 

15 Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư Tràng An 

Complex CT1 cao  23 tầng 

có 2 tầng hầm, thực hiện 

việc thiết kế kết cấu sàn 

tầng điển hình có thể 1-2 
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phương án; thiết kế kết cấu 

cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là 

thiết kế chi tiết 1 khung 

trục và 1 vách cứng. 

16 Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư Tràng An Complex 

CT1 gồm có toàn bộ các 

móng trong khung trục và 

móng lõi thang. 

17 Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư Tràng An 

Complex CT1. 

18  87. Cao Ốc Căn Hộ 

BMC-19F+1B 

Nguyễn Duy 

Quang 

TS. Nguyễn 

Trọng Phước 

TS. Võ Nguyễn 

Phú Huân 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Cao Ốc Căn Hộ 

BMC bao gồm tổng thể vị 

trí, mặt bằng các tầng, mặt 

đứng chính và một số mặt 

cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Cao Ốc Căn Hộ BMC cao  

19   tầng có 1  tầng hầm, 

thực hiện việc thiết kế kết 

cấu sàn tầng điển hình có 

thể 1-2 phương án; thiết kế 

kết cấu cầu thang; mô 

phỏng và phân tích toàn bộ 

kết cấu khung cho công 

trình này khi chịu tĩnh tải, 

hoạt tải đứng và hoạt tải 

ngang do gió bão và cuối 

cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 
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kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Cao Ốc 

Căn Hộ BMC gồm có toàn 

bộ các móng trong khung 

trục và móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Cao Ốc Căn Hộ BMC. 

19  36.Chung Cư-Khởi 

Thành Q.2 (Khối 

B)-(17+2) 

Nguyễn Quốc 

Quân 

TS. Nguyễn 

Trọng Phước 

TS. Võ Nguyễn 

Phú Huân 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư-Khởi 

Thành Q.2 (Khối B) bao 

gồm tổng thể vị trí, mặt 

bằng các tầng, mặt đứng 

chính và một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư-Khởi Thành Q.2 

(Khối B) cao 17 tầng có 2  

tầng hầm, thực hiện việc 

thiết kế kết cấu sàn tầng 

điển hình có thể 1-2 

phương án; thiết kế kết cấu 

cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là 

thiết kế chi tiết 1 khung 

trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư-Khởi Thành Q.2 (Khối 

B) gồm có toàn bộ các 

móng trong khung trục và 

móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư-Khởi Thành Q.2 

(Khối B). 
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20  43.VP-CH-Luxcity-

(17-1) 

Nguyễn Thạch 

Sơn 

TS. Nguyễn 

Trọng Phước 

TS. Võ Nguyễn 

Phú Huân 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình VP-CH-Luxcity 

bao gồm tổng thể vị trí, mặt 

bằng các tầng, mặt đứng 

chính và một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

VP-CH-Luxcity cao  17  

tầng có   1 tầng hầm, thực 

hiện việc thiết kế kết cấu 

sàn tầng điển hình có thể 1-

2 phương án; thiết kế kết 

cấu cầu thang; mô phỏng 

và phân tích toàn bộ kết 

cấu khung cho công trình 

này khi chịu tĩnh tải, hoạt 

tải đứng và hoạt tải ngang 

do gió bão và cuối cùng là 

thiết kế chi tiết 1 khung 

trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình VP-

CH-Luxcity gồm có toàn 

bộ các móng trong khung 

trục và móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

VP-CH-Luxcity. 

21  50.Chung Cư-

VHCP.C1-(17+1) 

Trần Hoàng 

Thương 

TS. Nguyễn 

Trọng Phước 

TS. Võ Nguyễn 

Phú Huân 

1.  Kiến trúc: Vẽ và hiệu 

chỉnh lại các bản vẽ kiến 

trúc cho công trình Chung 

Cư-VHCP.C1 bao gồm 

tổng thể vị trí, mặt bằng các 

tầng, mặt đứng chính và 

một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư-VHCP.C1 cao 

17 tầng có 1 tầng hầm, thực 

hiện việc thiết kế kết cấu 

sàn tầng điển hình có thể 1-

2 phương án; thiết kế kết 

cấu cầu thang; mô phỏng 

và phân tích toàn bộ kết 
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cấu khung cho công trình 

này khi chịu tĩnh tải, hoạt 

tải đứng và hoạt tải ngang 

do gió bão và cuối cùng là 

thiết kế chi tiết 1 khung 

trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư-VHCP.C1 gồm có toàn 

bộ các móng trong khung 

trục và móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư-VHCP.C1. 

22  89. Cư Khôi Thành-

15B+2F 

Trần Phương Tín TS. Nguyễn 

Trọng Phước 

TS. Võ Nguyễn 

Phú Huân 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Cư Khôi Thành 

bao gồm tổng thể vị trí, mặt 

bằng các tầng, mặt đứng 

chính và một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình Cư 

Khôi Thành cao 15 tầng có 

2 tầng hầm, thực hiện việc 

thiết kế kết cấu sàn tầng 

điển hình có thể 1-2 

phương án; thiết kế kết cấu 

cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là 

thiết kế chi tiết 1 khung 

trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Cư 

Khôi Thành gồm có toàn 

bộ các móng trong khung 

trục và móng lõi thang. 
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4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Cư Khôi Thành. 

23  38.VP+Chung Cư-

Orchard Q.Phú 

Nhuận -(17+2) 

Phạm Hoài Tịnh TS. Nguyễn 

Trọng Phước 

TS. Võ Nguyễn 

Phú Huân 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình VP+Chung Cư-

Orchard Q.Phú Nhuận bao 

gồm tổng thể vị trí, mặt 

bằng các tầng, mặt đứng 

chính và một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

VP+Chung Cư-Orchard 

Q.Phú Nhuận cao 17 tầng 

có 2 tầng hầm, thực hiện 

việc thiết kế kết cấu sàn 

tầng điển hình có thể 1-2 

phương án; thiết kế kết cấu 

cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là 

thiết kế chi tiết 1 khung 

trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình 

VP+Chung Cư-Orchard 

Q.Phú Nhuận gồm có toàn 

bộ các móng trong khung 

trục và móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

VP+Chung Cư-Orchard 

Q.Phú Nhuận. 

24  71. Chung Cư Era 

Noble Plaza-

19F+1B 

Cao Tuấn Toàn TS. Nguyễn 

Trọng Phước 

TS. Võ Nguyễn 

Phú Huân 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư Era 

Noble Plaza bao gồm tổng 

thể vị trí, mặt bằng các 

tầng, mặt đứng chính và 

một số mặt cắt. 
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2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư Era Noble Plaza 

cao   19  tầng có 1 tầng 

hầm, thực hiện việc thiết kế 

kết cấu sàn tầng điển hình 

có thể 1-2 phương án; thiết 

kế kết cấu cầu thang; mô 

phỏng và phân tích toàn bộ 

kết cấu khung cho công 

trình này khi chịu tĩnh tải, 

hoạt tải đứng và hoạt tải 

ngang do gió bão và cuối 

cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư Era Noble Plaza gồm 

có toàn bộ các móng trong 

khung trục và móng lõi 

thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư Era Noble 

Plaza. 

25  75. Chung Cư Long 

Thịnh-13F 

Lê Minh Toàn TS. Nguyễn 

Trọng Phước 

TS. Võ Nguyễn 

Phú Huân 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư Long 

Thịnh bao gồm tổng thể vị 

trí, mặt bằng các tầng, mặt 

đứng chính và một số mặt 

cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư Long Thịnh cao     

13 tầng, thực hiện việc thiết 

kế kết cấu sàn tầng điển 

hình có thể 1-2 phương án; 

thiết kế kết cấu cầu thang; 

mô phỏng và phân tích toàn 

bộ kết cấu khung cho công 

trình này khi chịu tĩnh tải, 

hoạt tải đứng và hoạt tải 

ngang do gió bão và cuối 
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cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư Long Thịnh gồm có 

toàn bộ các móng trong 

khung trục và móng lõi 

thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư Long Thịnh. 

26  67. Phòng-Chung 

Cư Orchard-

19F+2B 

Nguyễn Minh 

Toàn 

TS. Nguyễn 

Trọng Phước 

TS. Võ Nguyễn 

Phú Huân 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Phòng-Chung 

Cư Orchard bao gồm tổng 

thể vị trí, mặt bằng các 

tầng, mặt đứng chính và 

một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Phòng-Chung Cư Orchard 

cao     19 tầng có 2 tầng 

hầm, thực hiện việc thiết kế 

kết cấu sàn tầng điển hình 

có thể 1-2 phương án; thiết 

kế kết cấu cầu thang; mô 

phỏng và phân tích toàn bộ 

kết cấu khung cho công 

trình này khi chịu tĩnh tải, 

hoạt tải đứng và hoạt tải 

ngang do gió bão và cuối 

cùng là thiết kế chi tiết 1 

khung trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Phòng-

Chung Cư Orchard gồm có 

toàn bộ các móng trong 

khung trục và móng lõi 

thang. 
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4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Phòng-Chung Cư Orchard. 

27  40.Chung Cư-

Golden Mansion -

(17+2) 

Nguyễn Võ Thế 

Trung 

TS. Nguyễn 

Trọng Phước 

TS. Võ Nguyễn 

Phú Huân 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư-

Golden Mansion bao gồm 

tổng thể vị trí, mặt bằng các 

tầng, mặt đứng chính và 

một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư-Golden 

Mansion cao 17 tầng có  2 

tầng hầm, thực hiện việc 

thiết kế kết cấu sàn tầng 

điển hình có thể 1-2 

phương án; thiết kế kết cấu 

cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là 

thiết kế chi tiết 1 khung 

trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư-Golden Mansion gồm 

có toàn bộ các móng trong 

khung trục và móng lõi 

thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư-Golden 

Mansion. 

28  42.Khách Sạn-Phạm 

Ngọc Thạch-(17+2) 

Nguyễn Vinh TS. Nguyễn 

Trọng Phước 

TS. Võ Nguyễn 

Phú Huân 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Khách Sạn-

Phạm Ngọc Thạch bao 

gồm tổng thể vị trí, mặt 

bằng các tầng, mặt đứng 

chính và một số mặt cắt. 
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2. Kết cấu: Với công trình 

Khách Sạn-Phạm Ngọc 

Thạch cao 17 tầng có 2 

tầng hầm, thực hiện việc 

thiết kế kết cấu sàn tầng 

điển hình có thể 1-2 

phương án; thiết kế kết cấu 

cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 

đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là 

thiết kế chi tiết 1 khung 

trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Khách 

Sạn-Phạm Ngọc Thạch 

gồm có toàn bộ các móng 

trong khung trục và móng 

lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Khách Sạn-Phạm Ngọc 

Thạch. 

29  68. Chung Cư The 

Park Residence  1-

29F+1B 

Nguyễn Tuấn Vũ TS. Nguyễn 

Trọng Phước 

TS. Võ Nguyễn 

Phú Huân 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư The 

Park Residence  1 bao gồm 

tổng thể vị trí, mặt bằng các 

tầng, mặt đứng chính và 

một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư The Park 

Residence  1 cao 29  tầng 

có   1 tầng hầm, thực hiện 

việc thiết kế kết cấu sàn 

tầng điển hình có thể 1-2 

phương án; thiết kế kết cấu 

cầu thang; mô phỏng và 

phân tích toàn bộ kết cấu 

khung cho công trình này 

khi chịu tĩnh tải, hoạt tải 
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đứng và hoạt tải ngang do 

gió bão và cuối cùng là 

thiết kế chi tiết 1 khung 

trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư The Park Residence  1 

gồm có toàn bộ các móng 

trong khung trục và móng 

lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư The Park 

Residence  1. 

30  43.VP-CH-Luxcity-

(17-1) 

Lê Minh Toàn TS. Nguyễn 

Trọng Phước 

TS. Võ Nguyễn 

Phú Huân 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình VP-CH-Luxcity 

bao gồm tổng thể vị trí, mặt 

bằng các tầng, mặt đứng 

chính và một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

VP-CH-Luxcity cao 17 

tầng có   1 tầng hầm, thực 

hiện việc thiết kế kết cấu 

sàn tầng điển hình có thể 1-

2 phương án; thiết kế kết 

cấu cầu thang; mô phỏng 

và phân tích toàn bộ kết 

cấu khung cho công trình 

này khi chịu tĩnh tải, hoạt 

tải đứng và hoạt tải ngang 

do gió bão và cuối cùng là 

thiết kế chi tiết 1 khung 

trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình VP-

CH-Luxcity gồm có toàn 

bộ các móng trong khung 

trục và móng lõi thang. 
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4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

VP-CH-Luxcity. 

31  50.Chung Cư-

VHCP.C1-(17+1) 

Nguyễn Minh 

Toàn 

TS. Nguyễn 

Trọng Phước 

TS. Võ Nguyễn 

Phú Huân 

1. Kiến trúc: Vẽ và hiệu chỉnh 

lại các bản vẽ kiến trúc cho 

công trình Chung Cư-

VHCP.C1 bao gồm tổng 

thể vị trí, mặt bằng các 

tầng, mặt đứng chính và 

một số mặt cắt. 

2. Kết cấu: Với công trình 

Chung Cư-VHCP.C1 cao  

17 tầng có 1 tầng hầm, thực 

hiện việc thiết kế kết cấu 

sàn tầng điển hình có thể 1-

2 phương án; thiết kế kết 

cấu cầu thang; mô phỏng 

và phân tích toàn bộ kết 

cấu khung cho công trình 

này khi chịu tĩnh tải, hoạt 

tải đứng và hoạt tải ngang 

do gió bão và cuối cùng là 

thiết kế chi tiết 1 khung 

trục và 1 vách cứng. 

3. Nền móng: Với sơ đồ địa 

chất được cung cấp, thực 

hiện việc lựa chọn và thiết 

kế chi tiết 2 phương án 

móng cọc ép và cọc khoan 

nhồi cho công trình Chung 

Cư-VHCP.C1 gồm có toàn 

bộ các móng trong khung 

trục và móng lõi thang. 

4. Cuối cùng là lựa chọn 

phương án kết cấu và nền 

móng hợp lý cho công trình 

Chung Cư-VHCP.C1. 

Trình độ đào tạo: Đại học, Ngành Quản lý Xây dựng 

1  Đề xuất các giải pháp 

giúp hoàn thiện quá 

trình quản lý chất 

lượng thi công của 

Nhà thầu BMB Steel 

Nguyễn Thị  Kim 

Thoa 

ThS.Lê Hoài 

Việt 

Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 
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Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

2  Nhân tố ảnh hưởng 

đến tiến độ các dự án 

đầu tư 

 xây dựng hạ tầng 

giao thông ở Tp. Hồ 

Chí Minh 

Huỳnh Thị  Cẩm 

Năng 

TS.Trần Đức 

Học 

Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

3  Xác định các yếu tố 

ảnh hưởng và biện 

pháp cải thiện tiến độ 

thi công công trình 

vốn ngân sách Nhà 

nước của chủ đầu tư.  

Trần Thị  Thúy 

Hằng 

ThS.Phan 

Thanh Phương 

Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

4  Nghiên cứu các nhân 

tố ảnh hưởng trong 

đấu thầu nhằm tăng 

cơ hội trúng thầu của 

doanh nghiệp 

Nguyễn Thị  

Tuyết Nhung 

TS.Trần Đức 

Học 

Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

5  Xây dựng chiến lược 

chiến lược phát triển 

của Công ty Cổ phần 

Tư vấn Xây dựng 

Điện 2 dựa trên phân 

Trần Duy  Quang ThS.Lê Hoài 

Việt 

Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 



260 

 

STT Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

tích tài chính và ma 

trận SWOT 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

6  Những nguyên nhân 

gây vượt chi phí trong 

quá trình thi công nhà 

cao tầng 

Nguyễn  Thành 

Phát 

TS.Trần Đức 

Học 

Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

7  Phân Tích Hiệu Quả 

Dự Án Đầu Tư Chung 

Cư Đạt Gia Quận 12 

Trần Hoàng  Bảo 

Thy 

ThS.Lê Hoài 

Việt 

Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

8  Phân Tích Hiệu Quả 

Dự Án Đầu Tư Khu 

Dân Cư Phú Hữu, 

Quận 9 

Phan Ngọc  Tín ThS.Lê Hoài 

Việt 

Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

9  Các yếu tố rủi ro ảnh 

hưởng đến chất lượng 

dự án xây dựng 

Đinh Tuấn  Tú TS.Nguyễn 

Thanh Phong 

Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 
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Chung Cư ở Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

10  Các yếu tố ảnh hưởng 

đến năng lực của nhà 

quản lý dự án 

Trần Duy  Vũ TS.Nguyễn 

Anh Thư 

Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

11  Phân tích, so sánh, 

đánh giá tình hình tài  

chính của các doanh 

nghiệp xây dựng Việt 

Nam 

Đinh Vĩnh  Phước TS.Nguyễn 

Hoài Nghĩa 

Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

12  Nghiên cứu các nhân 

tố ảnh hưởng đến 

công tác an toàn lao 

động khi thi công nhà 

cao tầng 

Nguyễn  Quang 

Nhật 

TS.Trần Đức 

Học 

Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

13  Các yếu tố ảnh hưởng 

đến chất lượng tầng 

Thạch Tường  Vy ThS.Huỳnh 

Văn Viên 

Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 
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STT Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

hầm trong giai đoạn 

thi công. 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

14  Xác định các yếu tố 

và biện pháp kiểm 

soát lãng phí nguyên 

vật liệu của nhà thầu 

xây lắp 

Đặng Thị  Thảo 

Vi 

ThS.Phan 

Thanh Phương 

Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

15  Thiết kế biện pháp 

Thi công Chung Cư 

cao cấp An Phúc 

Nguyễn  Thanh 

Huynh 

TS.Nguyễn 

Anh Thư 

Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

16  Các yếu tố ảnh hưởng 

đến sự thành công của 

dự án công trình xanh 

(Green Building) 

Trần Bích  Tuyền TS.Nguyễn 

Anh Thư 

Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 
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STT Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

17  Nghiên cứu một số 

giải pháp làm tăng 

hiệu quả việc quản 

lý an toàn vệ sinh 

lao động trong xây 

dựng dân dụng tại 

TPHCM 

Lê Viết  Hùng ThS.Võ Đăng 

Khoa 

Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

18  Các yếu tố ảnh 

hưởng đến hành vi 

chi trả căn hộ của 

người tiêu dùng 

Tống Thiện  

Hoàng 

ThS.Võ Đăng 

Khoa 

Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

19  Các yếu tố ảnh 

hưởng đến sự lựa 

chọn phần mềm Dự 

toán và Quản lý dự 

án Xây dựng tại 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Nguyễn Thị  Cẩm 

Hương 

ThS.Võ Đăng 

Khoa 

Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

20  Xác định các yếu tố 

ảnh hưởng và biện 

pháp cải thiện năng 

suất lao động trong 

công trình nhà 

xưởng của nhà thầu. 

Pham Thị Lâm  

Giang 

ThS.Phan 

Thanh Phương 

Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 
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STT Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

21  Các yếu tố ảnh 

hưởng đến năng suất 

lao động của công 

nhân thi công xây 

dựng ở TP. HCM 

Ngô Xuân  Hải TS.Nguyễn 

Anh Thư 

Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

22  Các yếu tố ảnh 

hưởng đến quyết 

định của khách hàng 

khi mua căn hộ ở 

Chung Cư tại Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Đinh Ngọc  Thái 

Uyên 

TS.Nguyễn 

Thanh Phong 

Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

23  Trí tuệ cảm xúc 

(Emotional 

Intelligence) ảnh 

hưởng dến phong 

cách lãnh đạo của 

nhà quản lý dự án 

xây dựng 

Lê Hoàng  Minh 

Thư 

TS.Nguyễn 

Thanh Phong 

Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

24  Thiết kế biện pháp 

thi công công trình 

điện quang quận 9 

Lê Tấn  Thiên TS.Nguyễn 

Hoài Nghĩa 

Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 
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STT Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

25  Truyền thông giao 

tiếp ảnh hưởng đến 

thành quả dự án xây 

dựng 

Nguyễn Ngọc  

Ánh 

TS.Nguyễn 

Thanh Phong 

Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

26  Các yếu tố ảnh 

hưởng đến chất 

lượng thi công cọc 

ép và cọc khoan 

nhồi của nhà thầu 

xây dựng 

Đặng Thanh  

Quyền 

TS.Nguyễn 

Anh Thư 

Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

27  Các nhân tố ảnh 

hưởng đến lãng phí 

trong thi công công 

trình nhà phố liền kề 

Phạm Tường  Duy TS.Trần Đức 

Học 

Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

28  Ảnh hưởng của công 

tác lập dự toán đến 

tiến độ, chất lượng 

và chi phí công 

trình. 

Nguyễn Thị  Trúc ThS.Huỳnh 

Văn Viên 

Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 
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STT Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

29  Xác định các yếu tố 

ảnh hưởng đến sự 

mất an toàn lao động 

tại công trường xây 

dựng. 

Nguyễn Khả  Trúc ThS.Huỳnh 

Văn Viên 

Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

30  Nghiên cứu các 

nhân tố ảnh hưởng 

đến sự hài lòng của 

khách hàng trong 

giai đoạn “đầu” sử 

dụng căn hộ cao cấp 

Opal Graden 

Nguyễn Văn  

Khánh 

ThS.Võ Đăng 

Khoa 

Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

31  Các yếu tố ảnh 

hưởng năng suất lao 

động trong thi công 

nhà cao tầng tại Tp. 

Hồ Chí Minh 

Hồ Thị Như  Ngọc TS.Trần Đức 

Học 

Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

32  'Các nhân tố ảnh 

hưởng đến năng lực 

cạnh tranh trong đấu 

thầu xây dựng. 

Võ Lê Xuân  Trúc ThS.Huỳnh 

Văn Viên 

Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 
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STT Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

33  Nghiên cứu các 

nhân tố ảnh hưởng 

đến tiến độ thi công 

dự án xây dựng tại 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Nguyễn Thị  Châu 

Trâm 

ThS.Lê Hoài 

Việt 

Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

34  Quản lý chất lượng 

vận hành tòa nhà 

Chung Cư cao tầng 

ở Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

Trần Trúc   Ly ThS.Võ Đăng 

Khoa 

Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

35  Các yếu tố ảnh 

hưởng đến tình hình 

Chung Cư tái định 

cư bị bỏ hoang tại 

TP. Hồ Chí Minh 

Nguyễn Thị  Diễm 

Uyên 

TS.Nguyễn 

Hoài Nghĩa 

Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

36  Các yếu tố ảnh hưởng 

đến năng suất lao 

động của công nhân 

Nguyễn  Trung 

Thắng 

TS. Trần Đức 

Học 

Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 
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STT Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

trong ngành Xây 

dựng 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

37  Các yếu tố gây nên 

căng thẳng (stress) 

của nhà quản lý dự án 

xây dựng  

Trần Thị  Tuyết 

Trinh 

TS.Nguyễn 

Thanh Phong 

Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

38  Các yếu tố ảnh hưởng 

đến chất lượng thi 

công dự án xây dựng 

Chung Cư tại Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Nguyễn  Thanh 

Bình 

TS.Nguyễn 

Thanh Phong 

Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

39  Ảnh hưởng đặc điểm 

tính cách đến đam mê 

công việc của kỹ sư/ 

cán bộ ngành Xây 

Dựng tại Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Nguyễn Quốc  

Vàng  Anh 

TS.Nguyễn 

Thanh Phong 

Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 
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STT Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

40  Các yếu tố rủi ro 

trong quá trình thi 

công nhà cao tầng ở 

TP. HCM 

Đặng Ngọc  

Phương Duy 

TS.Nguyễn 

Anh Thư 

Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

41  Nghiên cứu tần suất 

của các hành vi vi 

phạm trật tự và các 

biện pháp xử lý 

tương ứng trong lĩnh 

vực xây dựng trên 

địa bàn TP. Hồ Chí 

Minh 

Trương Thị  Tuyết 

Sim 

TS.Nguyễn 

Hoài Nghĩa 

Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

42  Các yếu tố dẫn đến 

rủi ro trong hoạt 

động đấu thầu công 

trình xây dựng 

Đàm Quang  Thái TS.Trần Đức 

Học 

Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

43  Phân tích những 

nhân tố ảnh hưởng 

đến chậm tiến độ thi 

công các dự ánđầu 

tư công trên địa bàn 

tỉnh Tiền Giang 

Nguyễn  Huyền 

Trân 

ThS.Lê Hoài 

Việt 

Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 
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STT Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

44  Thiết kế biện pháp 

thi công Chung Cư 

An Dương Vương 

Nguyễn Quốc  

Cường 

TS.Nguyễn 

Anh Thư 

Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

45  Các yếu tố ảnh 

hưởng đến động lực 

làm việc của nhân 

viên quản lý dự án 

Xây Dựng 

Nguyễn Phú  

Ngọc Anh 

TS.Nguyễn 

Thanh Phong 

Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

46  Đánh giá tác động 

của các rủi ro về 

thiết kế đến thành 

quả dự án Design - 

Build ở khu vực 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Nguyễn Thị  Ngọc 

Ánh 

TS.Nguyễn 

Thanh Phong 

Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

47  Xác định các yếu tố 

ảnh hưởng đến hạnh 

phúc của nữ cán bộ 

công tác trong 

ngành Xây dựng 

Lê Nguyễn  Trọng  

Tuyền 

TS.Nguyễn 

Anh Thư 

Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 
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STT Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

48  Các yếu tố ảnh 

hưởng đến chất 

lượng dịch vụ tư vấn 

giám sát trong xây 

dựng 

Lê Đức   Phát TS.Nguyễn 

Anh Thư 

Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

49  Nghiên cứu các 

nhân tố ảnh hưởng 

đến  

độ chính xác của 

công việc lập dự 

toán 

Trương Hồng  

Phúc 

TS.Nguyễn 

Hoài Nghĩa 

Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

50  Các yếu tố ảnh 

hưởng đến chất 

lượng công tác hoàn 

thiện công trình nhà 

Chung Cư tại TP. 

Hồ Chí Minh 

Phan Minh  Hoàng ThS.Phan 

Thanh Phương 

Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

51  Nghiên cứu các yếu 

tố quan trọng nhằm 

tăng khả năng trúng 

thầu của nhà thầu 

xây dựng tại TP. Hồ 

Chí Minh  

Huỳnh Hoàng  

Hiếu 

ThS.Phan 

Thanh Phương 

Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 
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STT Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

52  Cách thức tổ chức 

để nâng cao chất 

lượng ban chỉ huy 

công trình. 

Phạm Thị  Bích 

Trâm 

ThS.Huỳnh 

Văn Viên 

Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

53  Các yếu tố gây ra rủi 

ro trong giai đoạn thi 

công công trình 

Hoàng Đức  Vy ThS.Huỳnh 

Văn Viên 

Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

54  Thiết kế biện pháp 

thi công chung cư 

Ninh Kiều Tower 

Nguyễn Thế Sơn TS.Trần Đức 

Học 

Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

55  Lập hồ sơ dự thầu 

Swanpart City 

Trương Phước Tài TS.Trần Đức 

Học 
Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 



273 

 

STT Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

56  Thiết kế thi công 

chung cư phường 

Mỹ Phú 

Trương Hoài 

Thanh 

TS.Trần Đức 

Học 
Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

57  Thiết kế thi công và 

lập dự toán công 

trình 

Mai Phương Thảo TS.Trần Đức 

Học 
Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

58  Thực trạng và giải 

pháp nâng cao chất 

lượng công tác bảo 

hộ lao động trong 

ngành xây dựng 

Phạm Đỗ Quyên TS.Trần Đức 

Học 
Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 
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STT Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

59  Thiết kế thi công 

khu căn hộ Sacom 

Bình Thắng 

Phạm Ngọc Thiên TS.Trần Đức 

Học 
Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

60  Ảnh hưởng của biện 

pháp thi công đến 

tiến độ xây dựng 

Trần Ngọc Phú ThS.Huỳnh 

Văn Viên 

Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

61  Ảnh hưởng của năng 

lực Tư vấn giám sát 

đến tiến độ thi công 

xây dựng 

Dương Thanh 

Phương 

ThS.Huỳnh 

Văn Viên 
Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

62  Hoàn thiện quản lý 

chất lượng công 

trình trong quá trình 

thi công phần thân 

của Dự án phát triển 

phần mềm quản lý 

doanh nghiệp ERP 

Trần Mai Hồng 

Phương 

ThS.Huỳnh 

Văn Viên 
Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 
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thực hiện 
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người hướng 
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Nội dung tóm tắt 

 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

63  Nghiên cứu hoàn 

thiện mô hình Chủ 

đầu tư trực tiếp quản 

lý dự án 

Lê Thị Thanh 

Phượng 

ThS.Huỳnh 

Văn Viên 
Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

64  Quản lý rủi ro về chi 

phí đầu tư xây dựng 

giai đoạn thi công 

Nguyễn Thị Kim 

Liên 

ThS.Huỳnh 

Văn Viên 
Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

65  Hồ sơ quản lý chất 

lượng dự án xây 

dựng và giải pháp 

thực hiện công tác 

quản lý chất lượng 

đạt hiệu quả tại công 

trình thực tế 

Phạm Huỳnh 

Nguyên 

ThS.Huỳnh 

Văn Viên 
Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

66  Thực trạng và giải 

pháp nâng cao chất 

lượng công tác bảo 

hộ lao động trong 

ngành xây dựng 

Phạm Đỗ Quyên ThS.Huỳnh 

Văn Viên 
Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 
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STT Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

67  Các yếu tố ảnh 

hưởng đến sự thành 

công và thất bại của 

dự án BOT 

Lê Sỹ Anh TS. Nguyễn 

Thanh Phong 

Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

68  Các tiêu chí lựa 

chọn nhà cung cấp 

vật liệu xanh trong 

xây dựng 

Nguyễn Đình 

Chương 

TS. Nguyễn 

Thanh Phong 

Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

69  Xác định các tiêu chí 

đánh giá sự thành 

công của dự án 

chung cư cao tầng 

tại Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Nguyễn Văn Có TS. Nguyễn 

Thanh Phong 

Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

70  Ứng dụng phương 

pháp TOPSIS trong 

công tác tuyển chọn 

nhân viên cho ban 

QLDA xây dựng 

Châu Mạnh 

Cường 

TS. Nguyễn 

Thanh Phong 

Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 
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STT Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

71  Các yếu tố quan 

trọng gây ra rủi ro 

trong các dự án 

Thiết kế-Thi công ( 

Design-Build) 

Lưu Thị Dung TS. Nguyễn 

Thanh Phong 

Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

72  Ứng dụng analytic 

hierarchy process 

(AHP) để lựa chọn 

nhà thầu phụ. 

Lê Xuân Dũng TS. Nguyễn 

Thanh Phong 

Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

73  Lập kế hoạch khỏi 

nghiệp kệ gỗ trang 

trí căn hộ, nhà phố 

tại công ty sibdecor 

Trịnh Quang Duy TS. Nguyễn 

Thanh Phong 

 

Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

74  Các tiêu chí ảnh 

hưởng đến sự thành 

công của các dự án 

Võ Mỹ Duy TS. Nguyễn 

Thanh Phong 

Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 
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STT Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

thuỷ lợi tỉnh Long 

An 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

75  Các nhân tố ảnh 

hưởng đến quản lý 

an toàn lao động trên 

công trường xây 

dựng 

Nguyễn Xuân 

Hoàng Đại 

TS. Nguyễn 

Thanh Phong 

Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

76  Phân tích và ứng 

dụng phương pháp 

giá trị thu được 

(EVM) và tiến độ 

thu được (ESM) 

trong quản lý dự án 

xây dựng. 

Nguyễn Phước 

Bảo Định 

TS. Nguyễn 

Thanh Phong 

Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

77  Các nhân tố ảnh 

hưởng đến vượt chi 

phí dự án xây dựng 

Vương Đông 

Quân 

TS. Nguyễn 

Thanh Phong 

Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 
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STT Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

78   Những yếu tố ảnh 

hưởng đến tiến độ 

thi công trong công 

trình nhà xưởng 

Nguyễn Thị Kim 

Thoa 

TS. Nguyễn 

Thanh Phong 

Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

79  Nghiên cứu các yếu 

tố ảnh hưởng sự hài 

lòng trong công việc 

của cán bộ, kỹ sư 

xây dựng nữ TP. Hồ 

Chí Minh 

Huỳnh Ngọc Anh 

Thư 

TS. Nguyễn 

Thanh Phong 

Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

80  Các yếu tố gây ra 

mâu thuẫn giữa nhà 

thầu chính và nhà 

thầu phụ trong 

ngành xây dựng. 

Nguyễn Thị Minh 

Thư 

TS. Nguyễn 

Thanh Phong 

Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

81  Các yếu tố ảnh 

hưởng chậm trễ tiến 

độ hoàn thành dự án 

dân dụng tại TP. Hồ 

Chí Minh 

Võ Thị Minh Thư TS. Nguyễn 

Thanh Phong 

Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 
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STT Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

82  Xây dựng chiến 

lược phát triển của 

công ty cổ phần dịch 

vụ và xây dựng Đất 

Xanh dựa trên phân 

tích tài chính và ma 

trận SWOT. 

Bùi Văn Điền TS. Nguyễn 

Hoài Nghĩa 

Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

83  Nghiên cứu các 

nhân tố ảnh hưởng 

đến độ chính xác của 

công tác bóc khối 

lượng. 

Ngô Trọng Hiếu TS. Nguyễn 

Hoài Nghĩa 
Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

84  Xây dựng ma trận 

phân công trách 

nhiệm để nâng cao 

năng lực quản lý dự 

án. 

Nguyễn Thị Hoa TS. Nguyễn 

Hoài Nghĩa 
Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

85  Phân tích tình hình 

tài chính kết hợp với 

mô hình SWOT 

nhằm nâng cao năng 

lực cạnh tranh của 

CTCP tập đoàn xây 

dựng Hòa Bình 

(HBC).  

Ngô Phước Hòa TS. Nguyễn 

Hoài Nghĩa 
Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 
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người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

86  Xây dựng ma trận 

trách nhiệm cho ban 

quản lý Park Vista. 

Lục Văn Hoàn TS. Nguyễn 

Hoài Nghĩa 
Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

87  Thiết kế biện pháp 

thi công dự án Park 

vista. 

Trương Tấn Kham TS. Nguyễn 

Hoài Nghĩa 
Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

88  Thiết kế biện pháp 

thi công dự án 

Moonlight Park 

View. 

Nguyễn Văn 

Khánh 

TS. Nguyễn 

Hoài Nghĩa 
Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

89  Thiết kế biện pháp 

thi công dự án 

Moonlight Park 

View. 

Phùng Hoàng Việt 

Quang 

TS. Nguyễn 

Hoài Nghĩa 
Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 
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thực hiện 
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người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

90  Thiết kế biện pháp 

thi công chung cư 

B2 Bình Thạnh. 

Hồ Thái Tùng TS. Nguyễn 

Hoài Nghĩa 
Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

91  Đánh giá các nhân tố 

ảnh hưởng đến Quản 

lý chất thải xây 

dựng. 

Đặng Thanh Triều TS. Nguyễn 

Hoài Nghĩa 
Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

92  Các nhân tố ảnh 

hưởng đến năng suất 

lao động trong các 

dự án xây dựng 

Lê Hoàng Tuấn TS. Nguyễn 

Hoài Nghĩa 
Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

93  Các nhân tố ảnh 

hưởng đến việc lựa 

chọn nhà thầu xây 

Tạ Hoàng Cẩm Vy TS. Nguyễn 

Hoài Nghĩa 
Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 
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STT Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

dựng tại Tp. Hồ Chí 

Minh 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

94  Các yếu tố thành 

công của việc hợp 

tác giữa nhà thầu và 

chủ đầu tư trong dự 

án xây dựng 

Nguyễn Sa Win TS. Nguyễn 

Hoài Nghĩa 
Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

95  Ảnh hưởng của mối 

quan hệ giữa nhà 

thầu chình và chủ 

đầu tư trong chuỗi 

cung ứng xây dựng 

đến hiệu suất dự án 

dưới góc nhìn của 

một số nhà thầu 

chính 

Đinh Thị Lệ 

Xuyến 

TS. Nguyễn 

Hoài Nghĩa 
Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

96  Đánh giá tác động 

của việc xây dựng 

đến môi trường sống 

của khu dân cư tại 

thành phố Hồ Chí 

Minh theo định 

hướng Phát triển bền 

vững 

Trần Thiên Nhân TS. Nguyễn 

Hoài Nghĩa 
Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

97  Những nhân tố ảnh 

hưởng đến tình hình 

phát triển của các 

Võ Lê Phong TS. Nguyễn 

Hoài Nghĩa 
Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 
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STT Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

công trình xanh ở 

Việt Nam 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

98  Các nhân tố ảnh 

hưởng đến tranh 

chấp trong các dự án 

xây dựng tại tỉnh 

Tây Ninh 

Phan Đức Thuận TS. Nguyễn 

Hoài Nghĩa 
Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

99  Các nhân tố ảnh 

hưởng đến thái độ 

thực hiện an toàn lao 

động của công nhân 

xây dựng 

Phan Thanh Tới TS. Nguyễn 

Hoài Nghĩa 
Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

100  Phân tích những 

nguyên nhân gây 

ảnh hưởng tới năng 

suất lao động trong 

ngành xây dựng dân 

dụng ở các công ty 

vừa và nhỏ tại thành 

phố Hồ Chí Minh 

Phạm Duy Khánh TS. Nguyễn 

Hoài Nghĩa 
Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 
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STT Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

101  Dự báo dòng tiền 

đến nhà thầu và các 

yếu tố ảnh hưởng tới 

dự báo dòng tiền 

Phan Hữu Lâm TS. Nguyễn 

Hoài Nghĩa 
Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

102  Phân tích các 

nguyên nhân dễ gây 

tai nạn và đề xuất 

các biện pháp về an 

toàn lao động trong 

thi công phần hầm kí 

túc xá và trung tâm 

quốc phòng trường 

ĐH. Tôn Đức 

Thắng- Công ty 

TNHH kỹ thuật Xây 

dựng Toàn Thịnh 

Phát. 

Phạm Bão Linh TS. Nguyễn 

Hoài Nghĩa 
Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

103  Nghiên cứu công tác 

quản lý chi phí và 

tiến độ bằng phương 

pháp quản lý giá trị 

thu hồi tại công ty cổ 

phần đầu tư và xây 

dựng Hưng Long 

Phát 

Trần Thị Yến 

Loan 

TS. Nguyễn 

Hoài Nghĩa 
Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

104  Phân tích khả thi tài 

chính của dự án văn 

phòng cho thuê 

300AB Nguyễn Tất 

Thành 

Phan Thành Nhân TS. Nguyễn 

Hoài Nghĩa 
Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 
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STT Tên đề tài Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

105  Thiết kế biện pháp 

thi công chung cư 

Ninh Kiều Tower 

Nguyễn Thế Sơn TS. Nguyễn 

Hoài Nghĩa 
Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

106  Lập hồ sơ dự thầu 

Swanpart City 

Trương Phước Tài TS. Nguyễn 

Hoài Nghĩa 
Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 

107  Thiết kế thi công 

chung cư phường 

Mỹ Phú 

Trương Hoài 

Thanh 

TS. Nguyễn 

Hoài Nghĩa 
Khảo sát sự ảnh hưởng những 

nguyên nhân gây ra rủi ro trong 

quá trình thi công xây dựng 

công trình 

Nghiên cứu các nguyên nhân 

gây ra rủi ro trong quá trình thi 

công xây dựng công trình bằng 

các phương pháp 

Đưa ra các giải pháp hạn chế 

các nguyên nhân gây ra rủi ro 

trong quá trình thi công xây 

dựng công trình. 
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H. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức (từ tháng 7/2018 đến 

tháng 6/2019) 

STT Tên chủ đề hội nghị, hội thảo 

khoa học 

Thời gian tổ 

chức 

Địa điểm tổ 

chức 

Số lượng đại 

biểu tham dự 

I. Hội thảo trong nước 

1 Hội thảo "Xu hướng phát triển 

nghề nghiệp và định hướng đào 

tạo Kiểm toán nội bộ tại Việt Nam 

và trên thế giới" 

15/8/2018 Trường Đại học 

Mở TP.HCM 

169 

2 Hội nghị Khoa học Công nghệ 

2018 

27/8/2018 Trường Đại học 

Mở TP.HCM 

50 

3 Hội thảo khoa học Extensive 

Reading and Listening: Vietnam 

2018 

31/8/2018 Trường Đại học 

Mở TP.HCM 

51 

4 Hội thảo về chủ đề "Human 

Capital Needs of Modern 

Business" 

27-28/9/2018 Trường Đại học 

Mở TP.HCM 

58 

5 Hội thảo hướng nghiệp "Kỹ năng 

làm việc trong môi trường doanh 

nghiệp Ấn Độ" 

27/10/2018 Trường Đại học 

Mở TP.HCM 

262 

6 Tập huấn "Hướng dẫn lập kế 

hoạch và tổ chức hội thảo khoa 

học" 

14/11/2018 Trường Đại học 

Mở TP.HCM 

25 

7 Hội thảo hướng nghiệp "Kỹ năng 

văn phòng tại doanh nghiệp 

Trung Quốc" 

24/11/2018 Trường Đại học 

Mở TP.HCM 

112 

8 Hội nghị Khoa học Kinh tế trẻ 

năm 2018 

Tháng 12/2018 Trường Đại học 

Mở TP.HCM 

300 

9 Hội thảo khoa học "Đổi mới 

phương pháp giảng dạy và học tập 

các môn lý luận chính trị đáp ứng 

yêu cầu kiểm định chất lượng 

chương trình đào tạo tại trường 

ĐHM Tp.HCM" 

26/12/2018 Trường Đại học 

Mở TP.HCM 

70 

10 Hội thảo khoa học "Các vấn đề 

trong giảng dạy và nghiên cứu 

lĩnh vực Kế toán-Kiểm toán" 

10/1/2019 Trường Đại học 

Mở TP.HCM 

23 

11 Hội thảo hướng nghiệp "Yêu cầu 

làm việc tại các doanh nghiệp 

Nhật Bản" 

15/1/2019 Trường Đại học 

Mở TP.HCM 

60 
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STT Tên chủ đề hội nghị, hội thảo 

khoa học 

Thời gian tổ 

chức 

Địa điểm tổ 

chức 

Số lượng đại 

biểu tham dự 

12 Hội thảo khoa học cho đề án cấp 

thành phố về Nguồn nhân lực chất 

lượng cao 

14/3/2019 Trường Đại học 

Mở TP.HCM 

30 

13 Hội thảo hướng nghiệp SDL 

Singapore 

25/4/2019 Trường Đại học 

Mở TP.HCM 

64 

14 Hội thảo hướng nghiệp về 

Nguyên tắc ứng xử tiếng Trung 

11/5/2019 Trường Đại học 

Mở TP.HCM 

69 

15 Hội thảo "Các tiểu văn hóa đô thị 

và quá trình hội nhập tại Việt 

Nam" 

29/5/2019 Trường Đại học 

Mở TP.HCM 

50 

16 Hội thảo khoa học "Đánh giá tính 

hiệu quả của các sáng kiến đổi 

mới phương pháp giảng dạy Nhìn 

lại và định hướng tương lai" 

10/6/2019 Trường Đại học 

Mở TP.HCM 

50 

II. Hội thảo quốc tế 

17 Hội thảo quốc tế VBER 2018 22-24/7/2018 Trường Đại học 

Mở TP.HCM 

77 

18 Báo cáo Khoa học quốc tế lĩnh 

vực Công nghệ sinh học Nông 

nghiệp năm 2018 "International 

Workshop on Challenges and 

Directions for Agricultural 

Biotechnology" 

29/8/2018 Trường Đại học 

Mở TP.HCM 

20 

19 Hội thảo khoa học quốc tế về đào 

tạo trực tuyến 

14-15/3/2019 Trường Đại học 

Mở TP.HCM 

54 

20 Hội thảo khoa học quốc tế Open 

Tesol 7 

24-25/5/2019 Trường Đại học 

Mở TP.HCM 

227 

(Nguồn: Phòng Hợp tác và Quản lý khoa học) 
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STT Tên chủ đề hội nghị, hội thảo 

khoa học 

Thời gian tổ 

chức 

Địa điểm tổ chức Số lượng đại 

biểu tham dự 

1  Báo cáo chuyên đề 

"Entrepreneuship: from idea to 

business/ Khởi nghiệp từ ý tưởng 

đến thực hiện" 

 21-04-2019 Trường Đại học 

Mở Thành Phố Hồ 

Chí Minh  

 36 

2 Báo cáo chuyên đề "Phát triển ý 

tưởng nghiên cứu và viết bài 

nghiên cứu. Một số ý tưởng 

nghiên cứu liên quan đến năng 

lượng" 

20/04/2019 Trường Đại học 

Mở Thành Phố Hồ 

Chí Minh  

37 

3 Báo cáo chuyên đề: Advances in 

biotechnology focused on fungal 

science 

06-04-2019 Trường Đại học 

Mở Thành Phố Hồ 

Chí Minh  

13 

4 Buổi nói chuyện chuyên đề "Tính 

phản tư trong xã hội học và khoa 

học xã hội" 

23-2-2019 Trường Đại học 

Mở Thành Phố Hồ 

Chí Minh  

15 

5 Buổi nói chuyện chuyên đề với 

chủ đề "Meet Editor - 

Australasian Marketing Journal" 

19-01-2019 Trường Đại học 

Mở Thành Phố Hồ 

Chí Minh  

42 

6 Seminar OB in practice 2018: 

Positive Psychological Capital 

and Change Management 

23/12/2018 Trường Đại học 

Mở Thành Phố Hồ 

Chí Minh  

31 

7 Báo cáo chuyên đề: Tình hình 

thực tế kinh tế xã hội của Tỉnh 

Tiền Giang và Đồng Bằng Sông 

Cửu Long 

09-12-2018 Trường Đại học 

Mở Thành Phố Hồ 

Chí Minh  

62 

8 Buổi nói chuyện chuyên đề: 

Phương pháp điều tra điền dã 

(Méthode d'enquête sur le terrain) 

01-12-2018 Trường Đại học 

Mở Thành Phố Hồ 

Chí Minh  

55 

9 Seminar: Changing directions 

and trends in language education 

research 

28-11-2018 Trường Đại học 

Mở Thành Phố Hồ 

Chí Minh  

36 

10 Seminar: Emerging Areas of 

Interest and Current Directions in 

TESOL Research: Choosing a 

Topic for Graduate Research 

02/11/2018 Trường Đại học 

Mở Thành Phố Hồ 

Chí Minh  

80 

11 Buổi nói chuyện chuyên đề "Lý 

thuyết và phương pháp trong 

khoa học xã hội"  

28/08/2018 Trường Đại học 

Mở Thành Phố Hồ 

Chí Minh  

76 

12 Báo cáo chuyên đề: Tác động của 

mối quan hệ chéo giữa các thành 

viên hội đồng quản trị của các 

công ty niêm yết lên hành vi điều 

phối lợi nhuận diễn ra trước các 

hoạt động mua bán doanh nghiệp 

25/08/2018 Trường Đại học 

Mở Thành Phố Hồ 

Chí Minh  

19 
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STT Tên chủ đề hội nghị, hội thảo 

khoa học 

Thời gian tổ 

chức 

Địa điểm tổ chức Số lượng đại 

biểu tham dự 

13 Buổi báo cáo chuyên đề: Phương 

pháp phân tích sự kiện trong kinh 

tế và tài chính 

04/08/2018 Trường Đại học 

Mở Thành Phố Hồ 

Chí Minh  

27 

14 Buổi nói chuyện chuyên đề: A 

new branch of economics; Price 

discrimination 

20/07/2018 Trường Đại học 

Mở Thành Phố Hồ 

Chí Minh  

20 

15 Buổi nói chuyện chuyên đề Some 

basic microeconomics 

19/07/2018 Trường Đại học 

Mở Thành Phố Hồ 

Chí Minh  

53 

(Nguồn: Khoa Đào tạo sau đại học) 
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I. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, 

sản xuất thử và tư vấn (từ tháng 07/2018 đến tháng 6/2019) 

STT Tên dự án, nhiệm 

vụ khoa học công 

nghệ 

Người chủ 

trì và các 

thành viên 

Đối tác 

trong 

nước và 

quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

(triệu 

đồng) 

Tóm tắt sản phẩm, 

ứng dụng thực tiễn 

1 Nghiên cứu về 

phương thức học 

tập, đào tạo dựa 

trên công nghệ 

thông tin (E-

learning) trong 

giáo dục đại học: 

Kinh nghiệm thế 

giới và ứng dụng 

tại Việt Nam (dự 

án) 

PGS.TS. Vũ 

Hữu Đức; 

TS. Nguyễn 

Lê Hoàng 

Thụy Tố 

Quyên; 

TS. Lê Thái 

Thường 

Quân; 

ThS. Đoàn 

Hồ Đan 

Tâm; 

NCS. Huỳnh 

Đặng Bích 

Vy; 

TS. Phan 

Thị Ngọc 

Thanh; 

TS. Phan 

Thị Vân 

Thanh; 

TS. Lê Thị 

Thanh Thu; 

TS. Lê Xuân 

Trường; 

TS. Nguyễn 

Thuý Nga 

 

Vụ Giáo 

dục Đại 

học; 

Trường 

Đại học 

Mở Hà 

Nội  

2/2019 – 

12/2020 

3.415  Báo cáo tổng quan 

kinh nghiệm quốc tế 

về E-learning ở các 

phương diện: thể chế, 

đạo đức, văn hóa, 

công nghệ, giáo dục, 

đánh giá và quản trị; 

xu hướng của thế giới 

về đào tạo, phương 

thức học tập dựa trên 

công nghệ thông tin 

trong giáo dục đại 

học; Báo cáo thực 

trạng phát triển 

phương thức học tập, 

đào tạo dựa trên công 

nghệ thông tin và mô 

hình E-learning ở 

Việt Nam hiện nay; 

Báo cáo phân tích các 

yếu tố ảnh hưởng đến 

sự tạo lập thành công 

nghệ hệ thống E-

learning trong bối 

cảnh Việt Nam; Báo 

cáo đề xuất giải pháp 

về chính sách phát 

triển phương thức học 

tập, đào tạo dựa trên 

công nghệ thông tin 

và mô hình E-

learning ở Việt Nam; 

Báo cáo đề xuất 

phương thức đào tạo 

trực tuyến ở Việt Nam 

và các điều kiện đảo 

bảo để có thể áp dụng 

cho VN; Cơ sở dữ 

liệu, mô hình phân 

tích và mô hình dự 

báo về xu hướng đào 

tạo trực tuyến; 

Sản phẩm khoa học: 

03 bài báo khoa học 

trong nước; 01 bài 
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STT Tên dự án, nhiệm 

vụ khoa học công 

nghệ 

Người chủ 

trì và các 

thành viên 

Đối tác 

trong 

nước và 

quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

(triệu 

đồng) 

Tóm tắt sản phẩm, 

ứng dụng thực tiễn 

báo khoa học quốc tế. 
Sản phẩm đào tạo - 

Đào tạo 02 ThS - Hỗ 

trợ đào tạo 01 NCS 

2 Nâng cấp tạp chí 

Khoa học của 

Trường Đại học 

Mở Thành phố Hồ 

Chí Minh - phiên 

bản tiếng Anh khối 

Khoa học xã hội 

theo các tiêu chuẩn 

Scopus/ISI (dự án) 

PGS. TS. 

Nguyễn 

Minh Hà; 

PGS.TS. Vũ 

Hữu Đức; 

PGS. TS 

Nguyễn 

Thuấn; TS. 

Võ Hồng 

Đức; GS. 

TS. Michael 

McLure; 

GS. TS. 

Robert 

Powell; GS. 

TS. Siobhan 

Austen; 

PGS.TS. 

Ngô Viết 

Liêm; GS. 

TS. Tim 

Barmby; TS. 

Lê Thái 

Thường 

Quân; TS. 

Nguyễn Lê 

Hoàng Thụy 

Tố Quyên; 

ThS. Huỳnh 

Thị Kim 

Tuyết; ThS. 

Phạm Ngọc 

Thạch; ThS. 

Võ Thế 

Anh; ThS. 

Nguyễn 

Công Thắng 

  2019-2021 3.000  Đội ngũ thường trực 

thực hiện dự án. Đội 

ngũ này sẽ được tuyển 

chọn từ các giảng 

viên, nghiên cứu viên 

của Trường Đại học 

Mở Thành phố Hồ 

Chí Minh, đảm bảo 

kiến thức và kinh 

nghiệm làm việc phù 

hợp. Website hoàn 

thiện. Sản phẩm được 

đánh giá là tương 

đương với hệ thống 

nộp bài của 1 tạp chí 

Scopus hoặc ISI, cụ 

thể là Tạp chí 

Emerging Markets 

Finance and Trade 

(EMFT). Hội Đồng 

Biên Tập, bao gồm 

Managing Editor và 

Subject Editors, theo 

đúng chuẩn của 

Scopus. Trường Đại 

học Mở Thành phố 

Hồ Chí Minh sẽ tiếp 

cận một số nhà xuất 

bản nổi tiếng thế giới 

để trao đổi và đặt 

hàng các nhà xuất bản 

này chấp nhận xuất 

bản Tạp chí BCM. 

Trên cơ sở thành lập 

Hội đồng biên tập, 

Tổng biên tập điều 

hành (Managing 

Editor) và các biên 

tập theo chủ đề 

(Subject Editors) sẽ tư 

vấn cho Trường Đại 

Học Mở Thành phố 

Hồ Chí Minh những 
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STT Tên dự án, nhiệm 

vụ khoa học công 

nghệ 

Người chủ 

trì và các 

thành viên 

Đối tác 

trong 

nước và 

quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

(triệu 

đồng) 

Tóm tắt sản phẩm, 

ứng dụng thực tiễn 

chủ đề cho các số báo 

trong 3 năm tiếp theo. 

Hội thảo Kinh tế và 

Kinh Doanh 

VBER2017 đã thành 

công tốt đẹp. 

VBER2018 sẽ được 

tổ chức vào tháng 

7/2018. Trường Đại 

Học Mở TPHCM kỳ 

vọng sẽ tổ chức 

VBER hằng năm 

nhằm mục đích tìm ra 

các nghiên cứu có 

chất lượng. Trường 

Đại Học Mở TPHCM 

đã tổ chức nhiều 

seminar chuyên đề 

với các diễn giả là các 

chuyên gia quốc tế. 

Đặc biệt từ Hội thảo 

VBER2017, một giáo 

sư nước ngoài là tổng 

biên tập của 1 tạp chí 

đạt chuẩn ISI hoặc 

Scopus tham gia chia 

sẻ, trình bày và đào 

tạo. Mỗi đợt tập huấn 

sẽ kéo dài từ 3-5 ngày 

làm việc tại một địa 

điểm bên ngoài 

Trường Đại học Mở 

TPHCM. Mục đích là 

các nhà nghiên cứu sẽ 

được tạo điều kiện tập 

trung toàn bộ vào việc 

hoàn tất nghiên cứu 

của mình với sự hỗ trợ 

của các giáo sư nước 

ngoài (có mặt tại Việt 

Nam để tham gia Hội 

thảo) và các chuyên 

gia trong nước. Sản 

phẩm cho đợt tập 

huấn này là các bài 

báo hoàn chỉnh và sẵn 
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STT Tên dự án, nhiệm 

vụ khoa học công 

nghệ 

Người chủ 

trì và các 

thành viên 

Đối tác 

trong 

nước và 

quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

(triệu 

đồng) 

Tóm tắt sản phẩm, 

ứng dụng thực tiễn 

sàng để nộp đến các 

tạp chí. 

3 Duy tu, bảo dưỡng, 

sửa chữa cơ sở vật 

chất, kỹ thuật và 

trang thiết bị phục 

vụ hoạt động khoa 

học và công nghệ 

phòng thí nghiệm 

Công nghệ Sinh 

học của Trường 

Đại học Mở Thành 

phố Hồ Chí Minh 

(dự án) 

PGS. TS. 

Nguyễn 

Minh Hà; 

PGS.TS. Lê 

Huyền Ái 

Thúy; TS. 

Lê Quang 

Anh Tuấn; 

TS. Lê Thái 

Thường 

Quân; TS. 

Nguyễn Lê 

Hoàng Thụy 

Tố Quyên; 

ThS. Đỗ Sa 

Kỳ; Bùi Văn 

Minh; ThS. 

Nguyễn Văn 

Thế Huy; 

ThS. 

Nguyễn Tấn 

Lượng; 

Nguyễn Thị 

Phương 

Thảo; ThS. 

Mạc Hoàng 

Luân; ThS. 

Phan Hải 

Đăng; ThS. 

Đặng Thị 

Mỹ Dung; 

ThS. 

Trương Kim 

Phượng 

 2019-2020 9.500 Duy tu, bảo dưỡng, 

sửa chữa cơ sở vật 

chất, kỹ thuật 

Duy tu, bảo dưỡng, 

sửa chữa thiết bị 

Nâng cấp, bổ sung 

mua mới để hoàn 

thiện, đồng bộ hệ 

thống 

Thay thế và bổ sung 

thiết bị để hoàn thiện, 

đồng bộ hệ thống 

 

4 Chức năng của 

microRNA 144 

trong bệnh thoái 

hóa khớp 

(Nafosted) 

TS. Lê Thị 

Trúc Linh; 
PGS. TS. Lê 

Huyền Ái 

Thúy; 

BS. ThS. Hồ 

Phạm Thục 

Lan  

 12/2017- 

12/2019 

1190 

(Quỹ 

Nafosted 

910 triệu, 

trường 

đối ứng 

280 triệu) 

Sản phẩm khoa học: 

01 bài báo đăng tạp 

chí ISI; 01 bài báo 

đăng tap chí quốc tế; 

01 bài báo đăng tap 

chí quốc gia; 03 hội 

nghị khoa học quốc 

tế, quốc gia. 

5 Một mô hình nền 

mới dùng trong 

PGS. TS. 

Nguyễn 

 12/2017- 

12/2019 

589 Sản phẩm khoa học: 

02 bài báo công bố 
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STT Tên dự án, nhiệm 

vụ khoa học công 

nghệ 

Người chủ 

trì và các 

thành viên 

Đối tác 

trong 

nước và 

quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

(triệu 

đồng) 

Tóm tắt sản phẩm, 

ứng dụng thực tiễn 

phân tích động lực 

học của dầm tương 

tác với nền chịu tải 

di động (Nafosted) 

Trọng 

Phước; 

PGS. TS. 

Hoàng 

Phương 

Hoa; 

ThS. NCS. 

Phạm Đình 

Trung 

quốc tế; 02 bài báo 

công bố trong nước. 

Sản phẩm đào tạo: 02 

HVCH 

6 Chênh lệch thu 

nhập và của cải 

theo giới tính tại 

Việt Nam 

(Nafosted) 

TS. Võ 

Hồng Đức; 

GS. Siobhan 

Austen; 

ThS. Phạm 

Ngọc 

Thạch; 

PGS. TS. 

Nguyễn 

Minh Hà; 

TS. Lê Thái 

Thường 

Quân; 

TS. Vân Thị 

Hồng Loan; 

ThS. Võ 

Thế Anh; 

ThS. 

Nguyễn 

Minh 

Vương; 

ThS. 

Nguyễn 

Công 

Thắng; 

Hồ Minh 

Chí; 

Hồ Đoan 

Phương 

 6/2018 - 

6/2020 

926 *Sản phẩm khoa học: 

02 bài báo đăng tạp 

chí thuọc danh mục 

ISI; 01 bài báo đăng 

tạp chí thuộc danh 

mục uy tín do Quỹ 

ban hành; 03 bài báo 

đăng tạp chí trong 

nước thuộc danh mục 

uy tín do Quỹ ban 

hành. 

*03 báo cáo Hội nghị, 

hội thảo trong 

nước/quốc tế. 

*Sản phẩm đào tạo: 

01 HVCH 

7 Mô hình đồng liên 

kết có hệ số thay 

đổi theo thời gian 

và các ứng dụng 

trong phân tích lạm 

phát và dự báo tỷ 

TS. Phạm 

Đình Long; 

TS. Phạm 

Thị Bích 

Ngọc; 

 2/2019 - 

2/2021 

520 Sản phẩm khoa học: 

02 bài báo đăng trên 

tạp chí Quốc tế có uy 

tín 

Sản phẩm đào tạo: 01 

NCS 
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STT Tên dự án, nhiệm 

vụ khoa học công 

nghệ 

Người chủ 

trì và các 

thành viên 

Đối tác 

trong 

nước và 

quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

(triệu 

đồng) 

Tóm tắt sản phẩm, 

ứng dụng thực tiễn 

giá ở Việt Nam 

(Nafosted) 

NCS. Bùi 

Quang Hiển 

8 Hội tụ thu nhập 

theo lãnh thổ tại 

Việt Nam: Phân 

tích với dữ liệu cấp 

tỉnh (Nafosted) 

TS. Lê 

Thanh Tùng 

 24 tháng 500  

9 Tài chính bao trùm 

và Trách nhiệm xã 

hội của ngành ngân 

hàng tại Việt Nam 

(Nafosted)  

TS. Vân Thị 

Hồng Loan 

 5/2019 - 

5/2021 

902 1. Sản phẩm khoa 

học: 02 bài báo thuộc 

danh mục tạp chí ISI; 

01 Bài báo đăng tạp 

chí Quốc tế uy tín; 04 

báo cáo hội nghị/ hội 

thảo trong nước/quốc 

tế; 01 sách chuyên 

khảo. 

2. Sản phẩm đào tạo: 

02 ThS. 

10 Xác định vai trò 

của miR-144 trong 

bệnh thoái hóa 

khớp bằng phương 

pháp proteomics 

kết hợp 

transcriptomics 

(CT 562) 

TS. Lê Thị 

Trúc Linh; 

PGS.TS. Lê 

Huyền Ái 

Thúy; Hồ 

Thị Bích 

Phượng; 

Phạm Thị 

Kim Trâm; 

GS. Ian M 

Clark 

 1/2019-

12/2020 

850 Sản phẩm khoa học: 

01 bài báo đăng tạp 

chí quốc tế thuộc 

danh mục ISI; 03 Bài 

báo đăng tạp chí trong 

nước. 

Sản phẩm đào tạo: 01 

thạc sĩ. 

Sản phẩm ứng dụng: 

01 cơ sở dữ liệu khoa 

học về vai trò 

miRNA-144 trong 

bệnh thoái hóa khớp 

làm cơ sở để hỗ trợ 

điều trị bệnh 

11 Nghiên cứu quy 

trình nhân nuôi và 

thả ong ký sinh 

Cotesia vestalis 

quản lý sâu tơ 

Plutella xylostella 

hại rau tại Thành 

phố Hồ Chí Minh ( 

Cấp Bộ) 

TS. Nguyễn 

Ngọc Bảo 

Châu; TS. 

Bùi Thị Mỹ 

Hồng; 

ThS. 

Trương Kim 

Phượng; 

TS. Nguyễn 

Thị Phương 

Thảo; 

 1/2017 - 

6/2019 

370 

(Trường 

đối ứng 

70 triệu 

đồng) 

Sản phẩm khoa học: 

01 bài báo đăng tạp 

chí quốc tế 

ISI/Scopus; 01 bài 

đăng tạp chí trong 

nước. 

Sản phẩm đào tạo: 01 

Thạc sĩ; hỗ trợ đào tạo 

01- 02 NCS. 
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STT Tên dự án, nhiệm 

vụ khoa học công 

nghệ 

Người chủ 

trì và các 

thành viên 

Đối tác 

trong 

nước và 

quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

(triệu 

đồng) 

Tóm tắt sản phẩm, 

ứng dụng thực tiễn 

TS. Nguyễn 

Bảo Quốc; 

ThS. Vũ 

Thụy 

Quang; 

ThS. Bùi 

Thị Kiều 

Oanh; 

CN. Đặng 

Thị Ánh 

Kiều; 

CN. Nguyễn 

Thị Phụng 

Kiều 

Sản phẩm ứng dụng: 

01 bộ sưu tập tiêu bản 

và ứng dụng DNA mã 

vạch phân loại một số 

loài ong ký sinh bản 

địa có được hiện nay 

tại TP. HCM; 01 quy 

trình giám định loài 

ong ký sinh Cotesia 

vestalis bằng kỹ thuật 

mã vạch DNA có khả 

năng phân loại đến 

loài; 01 quy trình 

nhân nuôi sinh khối 

và thả loài ong 

Cotesia vestalis trong 

điều kiện nhà lưới; 01 

mô hình rau - hoa kết 

hợp phóng thích thiên 

địch trong nhà lưới 

trong canh tác rau an 

toàn. 

12 Khảo sát mức độ 

biểu hiện của 

miRNA-141 và 

miRNA-214 trên 

bệnh nhân ung thư 

vòm họng ở Việt 

Nam (Cấp Bộ) 

ThS. Lao 

Đức Thuận; 

PGS. TS. Lê 

Huyền Ái 

Thúy; 

TS. BS. 

Nguyễn 

Hữu Dũng; 

TS. Nguyễn 

Hoàng 

Chương; 

ThS. 

Trương Kim 

Phượng; 

CN. Nguyễn 

Văn 

Trường; 

CN. Lương 

Bảo Duy; 

 1/2017- 

6/2019 

420 

(Trường 

đối ứng 

70 triệu 

đồng) 

Sản phẩm khoa học: 

01 bài báo đăng tạp 

chí quốc tế 

ISI/Scopus; 02 bài 

đăng tạp chí trong 

nước. 

Sản phẩm đào tạo: 01 

Thạc sĩ; hỗ trợ đào tạo 

01 NCS. 

Sản phẩm ứng dụng: 

Báo cáo kết quả khảo 

sát mức độ biểu hiện 

của miR-141, miR-

214 trên bệnh nhân 

ung thư vòm họng so 

với người lành; Báo 

cáo kết quả khảo sát 
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STT Tên dự án, nhiệm 

vụ khoa học công 

nghệ 

Người chủ 

trì và các 

thành viên 

Đối tác 

trong 

nước và 

quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

(triệu 

đồng) 

Tóm tắt sản phẩm, 

ứng dụng thực tiễn 

CN. Nguyễn 

Hoàng Anh 

Tuấn 

mức độ biểu hiện của 

miR-141, miR-214 

trên các giai đoạn 

bệnh nhân ung thư 

vòm họng 

13 Giải pháp đảm bảo 

quyền bình đẳng 

giới về tài sản và 

thu nhập trong hộ 

gia đình Việt Nam 

(Cấp Bộ) 

TS. Võ 

Hồng Đức; 

ThS. Phạm 

Ngọc 

Thạch; 

ThS. Võ 

Thế Anh; 

ThS. 

Nguyễn 

Công 

Thắng; 

CN. Hồ 

Đoan 

Phương 

 1/2018- 

12/2019 

300 

(Trường 

đối ứng 

90 triệu 

đồng) 

Sản phẩm khoa học: 

01 bài báo đăng tạp 

chí quốc tế thuộc 

danh mục Scopus; 01 

Bài báo đăng tạp chí 

trong nước thuộc 

HĐCDGSNN; 01 

Sách tham khảo. 

Sản phẩm đào tạo: 01 

thạc sĩ. 

Sản phẩm ứng dụng: 

01 báo cáo phân tích 

cư sở khoa học và 

phực tiễn về giải pháp 

đảm bảo quyền bình 

đẳng giới về tài sản và 

thu nhập trong hộ gia 

đình Việt Nam; 01 

báo cáo phân tích 

thực trạng đảm bảo 

quyền bình đẳng giới 

về tài sản và thu nhập 

trong hộ gia đình Việt 

Nam. 

14 Mô hình hóa hàm 

cầu tiền Việt Nam: 

phân tích, dự báo 

và khuyến nghị 

chính sách (Cấp 

Bộ) 

TS. Phạm 

Đình Long; 

ThS. Bùi 

Quang Hiển; 

ThS. Phạm 

Thị Bích 

Ngọc; 

ThS. Đỗ Sa 

Kỳ 

 1/2018- 

12/2019 

300 

(Trường 

đối ứng 

90 triệu 

đồng) 

Sản phẩm khoa học: 

01 bài báo đăng tạp 

chí quốc tế thuộc 

danh mục Scopus; 02 

Bài báo đăng tạp chí 

trong nước thuộc 

HĐCDGSNN; 01 

Sách tham khảo. 
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STT Tên dự án, nhiệm 

vụ khoa học công 

nghệ 

Người chủ 

trì và các 

thành viên 

Đối tác 

trong 

nước và 

quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

(triệu 

đồng) 

Tóm tắt sản phẩm, 

ứng dụng thực tiễn 

Sản phẩm đào tạo: 01 

thạc sĩ. 

Sản phẩm ứng dụng: 

01 báo cáo phân tích 

cơ sở khoa học về 

hàm cầu tiền, các yếu 

tố tác động đến hàm 

cầu tiền ở Việt Nam; 

01 báo cáo phân tích 

các yếu tố tác động 

đấn hàm cầu tiền tạo 

nên tính bền vững khi 

mô hình hóa hàm cầu 

tiền ở Việt Nam; 01 

báo cáo phân tích các 

yếu tố tác động có 

tính bền vững đã xác 

định và vai trò của nó 

đến hàm cầu tiền ở 

việt Nam, đến sự 

thành công trong quá 

trình điều hành chính 

sách tiền tệ Việt Nam; 

01 bàn kiến nghị 

chính sách phát triển, 

các khuyến nghị 

chính sách trong quá 

trình điều hành chính 

sách tiền tệ ở Việt 

Nam. 

15 Nghiên cứu phát 

hiện các kiểu gen 

LDLR, ApoB và 

PCSK9 trên bệnh 

nhân tăng 

cholesterol máu ở 

Việt Nam 

ThS. 

Trương Kim 

Phượng; 

ThS. Lao 

Đức Thuận;  

PGS. TS. Lê 

Huyền Ái 

Thúy 

 1/2018- 

12/2019 

600 

(Trường 

đối ứng 

180 triệu 

đồng) 

Sản phẩm khoa học: 

02 bài báo đăng tạp 

chí quốc tế thuộc 

danh mục ISI/ 

Scopus; 01 Bài báo 

đăng tạp chí trong 

nước. 

Sản phẩm đào tạo: 01 

thạc sĩ. 



300 

 

STT Tên dự án, nhiệm 

vụ khoa học công 

nghệ 

Người chủ 

trì và các 

thành viên 

Đối tác 

trong 

nước và 

quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

(triệu 

đồng) 

Tóm tắt sản phẩm, 

ứng dụng thực tiễn 

Sản phẩm ứng dụng: 

01 báo cáo 03 kiều 

gen LDLR, ApoB, 

PCSK9 trên bệnh 

nhân tăng cholesterol 

máu ở Việt Nam; 01 

báo cáo về mối liên 

quan giữa các kiểu 

gen  LDLR, ApoB, 

PCSK9 với nhóm 

bệnh nhân tăng 

cholesterol máu ở 

Việt Nam 

16 Xây dựng bộ sưu 

tập các dòng đơn 

bội của các chủng 

nấm Bào ngư ở 

Tây Nam Bộ làm 

cơ sở cho chọn 

giống (Cấp Bộ) 

TS. Hồ Bảo 

Thùy 

Quyên; TS. 

Phạm 

Nguyễn Đức 

Hoàng;  

TS. Đinh 

Minh Hiệp; 

TS. Lê 

Quang Anh 

Tuấn; 

ThS. Cổ 

Đức Trọng 

 1/2018- 

12/2019 

500 

(Trường 

đối ứng 

150 triệu 

đồng) 

Sản phẩm khoa học: 

01 bài báo đăng tạp 

chí quốc tế thuộc 

danh mục ISI/ 

Scopus; 01 Bài báo 

đăng tạp chí trong 

nước. 

Sản phẩm đào tạo: 01 

thạc sĩ. 

Sản phẩm ứng dụng: 

01 bộ sưu tập các 

dòng đơn bội của các 

chùng nấm bào ngư 

được nuôi trồng phổ 

biến ở khu vực Tây 

Nam Bộ; 01 hồ sơ về 

các chủng của bộ sưu 

tập; 01 bộ dữ liệu về 

phân loai hình thái và 

sinh học phân tử của 

các chủng nấm bào 

ngư thương mại được 

nuôi trồng phổ biến ở 

khu vực Tây Nam Bộ 

17 Mối tương quan 

giữa miRNA tuần 

PGS. TS. Lê 

Huyền Ái 

 1/2019-

12/2020 

800 Sản phẩm khoa học: 

01 bài báo đăng tạp 
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STT Tên dự án, nhiệm 

vụ khoa học công 

nghệ 

Người chủ 

trì và các 

thành viên 

Đối tác 

trong 

nước và 

quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

(triệu 

đồng) 

Tóm tắt sản phẩm, 

ứng dụng thực tiễn 

hoàn (circulating 

miRNA) và bệnh 

thoái hóa khớp ở 

Việt Nam (Cấp 

Bộ) 

Thúy; Đặng 

Thanh 

Dũng; Hồ 

Thị Bích 

Phượng; 

chí quốc tế thuộc 

danh mục ISI; 03 bài 

báo đăng tạp chí trong 

nước 

Sản phẩm đào tạo: 01 

thạc sĩ. 

18 Phân tích phi tuyến 

khung thép (Cấp 

Bộ) 

TS. Nguyễn 

Phú Cường; 

Nguyễn Duy 

Liêm; Lâm 

Ngọc Trà 

My; Nguyễn 

Trần Trung; 

Phạm Đức 

Duy; Huỳnh 

Bích Nhung; 

Trần Minh 

Nhật; Lê Thị 

Huỳnh Như 

 1/2019-

12/2020 

550 Sản phẩm khoa học: 

02 bài báo đăng tạp 

chí quốc tế thuộc 

danh mục ISI; 02 Bài 

báo đăng tạp chí trong 

nước. 

Sản phẩm đào tạo: 02 

thạc sĩ. 

Sản phẩm ứng dụng: 

01 Phần mềm phân 

tích phi tuyến kết cấu 

khung thép 

19 Xây dựng mô hình 

dự báo chỉ số giá 

xây dựng công 

trình dân dụng 

(Cấp Bộ) 

TS. Nguyễn 

Thanh 

Phong; ThS 

Lê Phúc 

Loan; 

ThS.NCS. 

Huỳnh Đặng 

Bích Vy; 

Nguyễn Văn 

Lợi; TS. 

Nguyễn Anh 

Thư 

 1/2019-

12/2020 

500 Sản phẩm khoa học: 

02 bài báo đăng tạp 

chí quốc tế thuộc 

danh mục ISI; 02 Bài 

báo đăng tạp chí trong 

nước. 

Sản phẩm đào tạo: 01 

thạc sĩ. 

Sản phẩm ứng dụng: 

01 Mô hình dự báo 

chỉ số giá xây dựng 

20 Tác động của chi 

tiêu cho nghiên 

cứu và phát triển 

(R&D) đến kết quả 

hoạt động của 

doanh nghiệp tại 

Việt Nam (cấp Bộ) 

TS. Lê 

Thanh 

Tùng; ThS. 

Quan Minh 

Quốc Bình; 

ThS. Phạm 

Thị Ngọc 

Sương 

 1/2019-

12/2020 

200 Sản phẩm khoa học: 

01 bài báo đăng tạp 

chí quốc tế thuộc 

danh mục Scopus; 01 

Bài báo đăng tạp chí 

trong nước.Sản phẩm 

đào tạo: 01 thạc sĩ 

21 Chính sách giá của 

sản phẩm tín dụng 

dựa trên cơ sở rủi 

ro (Risk based 

TS. Phạm 

Hà; TS. 

Bernd Hans 

Engelmann; 

 11/2018-

10/2020 

500 Sản phẩm khoa học: 

02 bài báo đăng tạp 

chí quốc tế thuộc 

danh mục ISI; 
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STT Tên dự án, nhiệm 

vụ khoa học công 

nghệ 

Người chủ 

trì và các 

thành viên 

Đối tác 

trong 

nước và 

quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

(triệu 

đồng) 

Tóm tắt sản phẩm, 

ứng dụng thực tiễn 

pricing of credit): 

nghiên cứu quốc tế 

và đề xuất ứng 

dụng cho Việt 

Nam (cấp Bộ) 

ThS. Đoàn 

Ngân Hà; 

Nguyễn Thị 

Thanh Lam; 

ThS. Phan 

Hồng Hạnh 

Sản phẩm đào tạo: 01 

thạc sĩ. 

Sản phẩm ứng dụng: 

01tài liệu hướng dẫn 

xác định lãi xuất tín 

dụng dựa vào rủi ro 

trong hai trường hợp 

có và không có hạn 

mức tín dụng 

22 Nghiên cứu sản 

phẩm vi khuẩn 

Bacillus spp. tự do 

và nội sinh trong 

cây cao su từ quy 

mô ex vivo đến in 

vivo nhằm phòng 

trừ sinh học bệnh 

rụng lá cao su 

Corynespora tại 

tỉnh Bình Phước 

(Cấp Tỉnh) 

ThS. 

Nguyễn Văn 

Minh; TS. 

Nguyễn Bảo 

Quốc; 

TS. Nguyễn 

Anh Nghĩa; 

TS. Nguyễn 

Ngọc Bảo 

Châu; 

ThS. Dương 

Nhật Linh; 

TS. Trịnh 

Ngọc Nam; 

ThS. Lý 

Văn Dưỡng; 

CN. Trần 

Thị Á Ni; 

CN. Dương 

Thị Hà; 

CN. Đỗ 

Ngọc Nam 

 3/2017 - 

10/2019 

908.254 Sản phẩm khoa học: 

02 bài báo đăng tạp 

chí trong nước. 

Sản phẩm đào tạo: 01 

Thạc sĩ; 3-5 Cử nhân. 

Sản phẩm ứng dụng: 

Quy trình công nghệ 

lên men sản xuất chế 

phẩm Bacillus; Một 

quy trình ứng dụng 

chế phẩm sinh học từ 

vi khuẩn đối kháng 

trong việc phòng trị 

bệnh rụng lá 

Corynespora trên cây 

cao su 

23 Giải pháp phát 

triển nguồn nhân 

lực chất lượng cao 

(NNLCLC) phục 

vụ phát triển Vùng 

Kinh tế trọng điểm 

phía Nam 

(VKTTĐPN) 

PGS. TS. 

Nguyễn Văn 

Phúc; ThS. 

Nguyễn Lê 

Hoàng Thụy 

Tố Quyên; 

PGS. TS. 

Phạm Minh 

Tuấn; 

TS. Phạm 

Đình Long; 

 3/2018- 

2/2019 

2.223.197 Báo cáo tổng hợp kết 

quả nghiên cứu; 

Báo cáo tóm tắt; 

Bản kiến nghị đơn vị 

có liên quan để triển 

khai thực hiện; 

Kỷ yếu hội thảo khoa 

học; 

Toàn bộ file số hóa 

kết quả nghiên cứu; 
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STT Tên dự án, nhiệm 

vụ khoa học công 

nghệ 

Người chủ 

trì và các 

thành viên 

Đối tác 

trong 

nước và 

quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

(triệu 

đồng) 

Tóm tắt sản phẩm, 

ứng dụng thực tiễn 

TS. Lê Thái 

Thường 

Quân; 

ThS. Quan 

Minh Quốc 

Bình; 

ThS. Huỳnh 

Đặng Bích 

Vy; 

ThS. Võ Thị 

Ngọc Trinh; 

ThS. Hồng 

Vũ Tuấn 

Cường; 

ThS. Đoàn 

Hồ Đan 

Tâm 

Toàn bộ phiếu khảo 

sát và file xử lý số 

liệu; 

24 Cơ chế và chính 

sách tạo vốn đầu tư 

hạ tầng giao thông 

kết nối Vùng Kinh 

tế trọng điểm phía 

Nam 

PGS. TS. 

Nguyễn 

Minh Kiều; 

TS. Nguyễn 

Kim Phước; 

TS. Huỳnh 

Thế Du; 

TS. Phạm 

Hà; 

TS. Vũ 

Quang Lãm; 

TS. Nguyễn 

Thanh Nhã; 

TS. Nguyễn 

Minh Trí; 

TS. Nguyễn 

Văn Hùng; 

TS. Trần 

Thế Sao; 

TS. Dương 

Quỳnh Nga; 

 3/2018- 

2/2019 

1.396.026 Báo cáo tổng hợp kết 

quả nghiên cứu; 

Báo cáo tóm tắt; 

Bản kiến nghị đơn vị 

có liên quan để triển 

khai thực hiện; 

Kỷ yếu hội thảo khoa 

học; 

Toàn bộ file số hóa 

kết quả nghiên cứu; 

Toàn bộ phiếu khảo 

sát và file xử lý số 

liệu; 

25 Xác định các gen 

đích trực tiếp của 

microRNA -144 

trong tế bào 

chondrocyte 

TS.Lê Thị 

Trúc Linh; 

ThS. Lao 

Đức Thuận  

Prof Ian 

Clark 

 12/9/2016-  

3/2019 

150 Sản phẩm khoa học: 1 

bài báo ISI và 1 bài 

báo SCOPUS 
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STT Tên dự án, nhiệm 

vụ khoa học công 

nghệ 

Người chủ 

trì và các 

thành viên 

Đối tác 

trong 

nước và 

quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

(triệu 

đồng) 

Tóm tắt sản phẩm, 

ứng dụng thực tiễn 

(School of 

Biology 

University 

of East 

Anglia) 

26 Khảo sát sự biểu 

hiện của phân tử 

miR-141 ở bệnh 

nhân ung thư vòm 

họng trên cộng 

đồng người Việt 

Nam. 

ThS.Lao 

Đức Thuận; 
ThS. 

Trương Kim 

Phượng 

CN. Nguyễn 

Văn Trường 

CN. Nguyễn 

Hoàng Anh 

Tuấn 

Ngô Đông 

Kha 

Thiều Hồng 

Huệ 

Hồ Tá Giáp  

 12/9/2016 -  

12/3/2019 

150 Sản phẩm khoa học: 1 

bài báo ISI và 1 bài 

báo SCOPUS 

Sản phẩm đào tạo: 1 

khóa luận cử nhân 

27 Phân tích ứng xử 

và khả năng kháng 

uốn của dầm bê 

tông ứng suất trước 

gia cường tấm sợi 

cac-bon chịu tải 

trọng lặp 

ThS Phan 

Vũ Phương 

 12/9/2016 -  

10/2019 

120 1 bài báo ISI và 1 bài 

báo TCXD hay tương 

đương 

28 Phát triển giải pháp 

phòng chống tấn 

công Slow HTTP 

DoS 

TS. Lê Xuân 

Trường; 

Nguyễn 

Quang Trình 

Lưu Quang 

Phương 

Trần Công 

Lý 

 12/9/2016 -  

4/2018 

35 01 bài báo thuộc hội 

đồng chức danh giáo 

sư 0,5đ; 01 Báo cáo 

giải pháp phòng 

chống tấn công Slow 

HTTP DoS; 01 Báo 

cáo kết quả thực 

nghiệm mô phỏng 

giải pháp phòng 

chống tấn công Slow 

HTTP DoS 

29 Khảo sát thực 

trạng nhận biết tài 

sản trí tuệ phát sinh 

trong hoạt động 

marketing - trường 

hợp các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ 

ThS. 

Nguyễn Thị 

Diệu Linh 

 12/9/2016 -  

31/01/2019 

35 01 bài báo được đăng 

trên các tạp chí khoa 

học trong nước – Tạp 

chí Khoa học trường 

Đại học Mở Tp. HCM 
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STT Tên dự án, nhiệm 

vụ khoa học công 

nghệ 

Người chủ 

trì và các 

thành viên 

Đối tác 

trong 

nước và 

quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

(triệu 

đồng) 

Tóm tắt sản phẩm, 

ứng dụng thực tiễn 

(SME) tại Tp. 

HCM 

30 Nghiên cứu các 

nhân tố ảnh hưởng 

đến sự thành công 

nghề nghiệp của 

sinh viên tốt 

nghiệp tại đại học 

Mở thành phố Hồ 

Chí Minh 

ThS. Quan 

Minh Quốc 

Bình 

 12/9/2016 -  

3/2019 

35 1 bài báo HĐCDGS 

từ 0.5 điểm trở lên 

31 Những hạn chế của 

quy định về công 

nhận, thi hành bản 

án, quyết định dân 

sự của toà án nước 

ngoài tại Việt Nam 

trong bộ luật tố 

tụng dân sự 2015 

và hướng sửa đổi 

TS. Dư 

Ngọc Bích 

 12/9/2016 - 

9/2019 

30 1 bài báo HĐCDGS 

từ 0.5 điểm trở lên 

32 Nghiên cứu thành 

phần hóa học và 

hoạt tính ức chế 

enzyme a-

glucosidase của 

cao chiết 

Ethylacetate của lá 

cây cọc đỏ 

(Lumnitzera 

Littorea Jack 

Voight) mọc tại 

rừng ngập mặn cần 

giờ, thành phố Hồ 

Chí Minh 

Nguyễn Thị 

Lệ Thủy 

(ThS); Lê 

Tiến Dũng 

(Viện Khoa 

học Vật liệu 

Ứng 

dụng/Hóa 

học hợp chất 

tự nhiên) 

Lý Thị Minh 

Hiền 

Quách Tòng 

Hưng 

 15/6/2017 - 

15/6/2019 

150 Sản phẩm khoa học: 

01 bài báo đăng tạp 

chí thuộc danh mục 

ISI; 01 bài báo đăng 

tạp chí chuyên ngành 

33 Khảo sát ảnh 

hưởng của khả 

năng tích trữ đạm 

(N) trong gam sort 

tác động lâu dài 

đến quá trình phát 

triển của cây cải 

xanh (Brassica 

juncea L) trên giá 

thể trồng từ phế 

phụ phẩm sau 

Nguyễn Thị 

Phương 

Khanh 

(ThS) 

 15/6/2017- 

6/2019 

49 Sản phẩm khoa học: 

02 bài báo thuộc danh 

mục Hội đồng Chức 

danh Giáo sư Nhà 

nước (0.25 điểm) 
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STT Tên dự án, nhiệm 

vụ khoa học công 

nghệ 

Người chủ 

trì và các 

thành viên 

Đối tác 

trong 

nước và 

quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

(triệu 

đồng) 

Tóm tắt sản phẩm, 

ứng dụng thực tiễn 

trồng nấm bào ngư 

xám. 

34 Kiểm toán hoạt 

động chương trình, 

dự án đầu tư công: 

Phương pháp luận 

xây dựng mô hình 

đánh giá 

Đặng Anh 

Tuấn (TS); 

Nguyễn 

Ngọc Khách 

Dung (ĐH 

Công nghiệp 

TPHCM) 

 15/6/2017 - 

15/4/2019 

35 Sản phẩm khoa học: 

02 bài báo đăng tạp 

chí khoa học chuyên  

ngành (0.5 đ) 

35 Ứng dụng marker 

phân tử trong chọn 

dòng dưa leo mang 

toàn hoa cái 

ThS. 

Nguyễn 

Trần Đông 

Phương; TS. 

Lê Thị 

Kính; TS. 

Lê Thị Trúc 

Linh 

Hồ Thị Bích 

Phượng 

 11/10/2017 

- 

11/10/2019 

170 

(trường 

cấp 120) 

Sản phẩm khoa học: 

01 bài báo đăng tạp 

chí thuộc danh mục 

Scopus  

Sản phẩm ứng dụng: 

(1) Giống dưa leo 

mang toàn hoa cái; (2) 

Phương pháp sàng lọc 

nhanh dưa leo toàn 

hoa cái. 

36 Vai trò của Lòng 

Tin trong Hành Vi 

Mua của Người 

Tiêu Dùng Trực 

Tuyến 

PGS. TS. 

Hoàng Thị 

Phương 

Thảo; Lê 

Nguyễn 

Bình Minh 

(NCS) 

 11/10/2017 

10/2019 

100 Sản phẩm khoa học : 

01 bài báo đăng trên 

Tạp chí quốc tế có 

Scopus Index 

Sản phẩm đào tạo: 01 

NCS 

Sản phẩm ứng dụng: 

báo cáo nghiên cứu. 

37 Mối quan hệ cơ 

cấu sở hữu vốn đến 

hiệu quả hoạt động 

và cấu trúc vốn của 

công ty: nghiên 

cứu thực nghiệm 

tại thị trường 

chứng khoán Việt 

Nam 

Đinh Thị 

Thu Hiền 

(ThS) 

 1/10/2017 -

4/2019 

35 Sản phẩm khoa học: 

01 bài báo thuộc hội 

đồng chức danh Giáo 

sư Nhà nước – mức 

0.5 điểm); 01 bài 

thuộc tạp chí ngân 

hàng; 01 bài Hội thảo 

có xuất bản kỷ yếu. 

38 Chức năng miR-

3085 trong thoái 

hoá khớp 

TS. Lê Thị 

Trúc Linh; 

Hồ Thị Bích 

Phượng 

 20/4/2018 - 

20/4/2020 

100 Sản phẩm khoa học: 

01 bài báo đăng trên 

tạp chí thuộc danh 

mục Scopus. 

Sản phẩm đào tạo: 01 

sinh viên nghiên cứu 

khoa học; hỗ trợ 01 

học viên cao học 
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STT Tên dự án, nhiệm 

vụ khoa học công 

nghệ 

Người chủ 

trì và các 

thành viên 

Đối tác 

trong 

nước và 

quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

(triệu 

đồng) 

Tóm tắt sản phẩm, 

ứng dụng thực tiễn 

39 Khảo sát tính chất 

Methyl hoá vượt 

mức trên gen 

Ecadherin của ung 

thư vòm họng trên 

người bệnh Việt 

Nam 

ThS. 

Trương Kim 

Phượng; 

ThS. Lao 

Đức Thuận; 

CN. Thiều 

Hồng Huệ 

 20/4/2018 - 

20/10/2019 

100 Sản phẩm khoa học: 

01 bài báo đăng trên 

tạp chí thuộc danh 

mục Scopus; 01 bài 

báo đăng trên tạp chí 

thuộc danh mục 

HĐCDGSNN. 

Sản phẩm đào tạo: 01 

SV nghiên cứu khoa 

học; 01 Khóa luận cử 

nhân. 

40 Nghiên cứu tính đa 

hình đơn các gene 

EBNA-1, EBNA-2 

của Epstein-Bar 

virus trên bệnh 

nhân ung thư vòm 

họng Việt Nam 

ThS. Lao 

Đức Thuận; 

ThS. 

Trương Kim 

Phượng; 

CN. Nguyễn 

Hoàng Anh 

Tuấn; 

CN. Ngô 

Đông Kha  

 20/4/2018 - 

20/10/2019 

100 Sản phẩm khoa học: 

01 bài báo đăng trên 

tạp chí thuộc danh 

mục Scopus; 01 bài 

báo đăng trên tạp chí 

thuộc danh mục 

HĐCDGSNN. 

Sản phẩm đào tạo: 01 

SV nghiên cứu khoa 

học; 01 Khóa luận cử 

nhân. 

41 Nghiên cứu nhân 

nuôi bọ xít bắt mồi 

mắt to Geocoris 

ochropterus và 

đánh giá khả năng 

phòng trừ sinh học 

sâu hại trên một số 

địa bàn trồng rau 

khu vực Tp. HCM 

TS. Nguyễn 

Ngọc Bảo 

Châu; TS. 

Nguyễn Bảo 

Quốc; 

CN. Nguyễn 

Đoàn 

Phương 

Nguyên; 

CN. Nguyễn 

Thị Diễm 

Hương; 

SV. Nguyễn 

Quỳnh 

Phương 

Anh; 

CN. Lê Thị 

Bích Liên 

 20/4/2018 - 

20/4/2020 

150 Sản phẩm khoa học: 

01 bài báo đăng trên 

tạp chí thuộc danh 

mục ISI. 

Sản phẩm đào tạo: 01 

Khóa luận cử nhân; 

01 SV nghiên cứu 

khoa học; hỗ trợ 01 

học viên cao học. 

Sản phẩm ứng dụng: 

01 phương pháp nhân 

nuôi bọ xít mắt to; 01 

loài bọ xít mắt to 

Geocoris ochropterus 

42 Tư tưởng đạo đức 

Hồ Chí Minh đối 

với các đặc tính cơ 

TS. Nguyễn 

Thị Mộng 

Tuyền; PGS. 

 20/4/2018 - 

20/7/2019 

35 Sản phẩm ứng dụng: 

01 tài liệu tham khảo. 
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STT Tên dự án, nhiệm 

vụ khoa học công 

nghệ 

Người chủ 

trì và các 

thành viên 

Đối tác 

trong 

nước và 

quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

(triệu 

đồng) 

Tóm tắt sản phẩm, 

ứng dụng thực tiễn 

bản của con người 

Việt Nam hiện nay 

TS. Hồ Sơn 

Đài; 

ThS. Cao 

Thanh Bình; 

TS. Hoàng 

Văn Lễ 

43 Sự tác động của tài 

sản thương hiệu 

đến giá trị chuỗi 

nhượng quyền 

thương mại trong 

lĩnh vực giải khát – 

trường hợp nghiên 

cứu tại Tp. HCM 

TS. Cao 

Minh Trí; 

Nguyễn Thị 

Diệu Linh 

 5/9/2018 - 

5/9/2019 

35 Sản phẩm khoa học: 

01 bài báo công bố 

trên tạp chí thuộc 

HĐCDGSNN (0.5 

điểm); 01 báo cáo 

chuyên đề cấp khoa 

trở lên. 

Sản phẩm đào tạo: 

hướng dẫn 02 sinh 

viên bảo vệ thành 

công khóa luận tốt 

nghiêp, hướng dẫn 01 

sinh viên NCKH 

44 Hành vi chủ động 

và cam kết tổ chức: 

vai trò của tính 

cách chủ động, sự 

hài lòng với công 

việc và chất lượng 

mối quan hệ lãnh 

đạo - nhân viên 

TS. Nguyễn 

Thế Khải 

 4/6/2019-

4/12/2020 

50 1. Sản phẩm khoa 

học: 01 bài báo đăng 

tạp chí Scopus 

2. Sản phẩm đào tạo: 

Hỗ trợ 01 NCS về 

nghiên cứu khoa học  

3. Sản phẩm ứng 

dụng: 01 báo cáo 

phân tích 

45 Thế chấp quyền sở 

hữu trí tuệ trong 

pháp luật Việt 

Nam 

TS. Lâm Tố 

Trang 

 1/2019- 

6/2020 

35 1. Sản phẩm khoa 

học: 01 bài báo đăng 

tạp chí trong nước 

thuộc HĐCDGSNN 

(0,5 điểm); 01 báo cáo 

chuyên đề cấp Khoa 

trở lên. 

2. Sản phẩm đào tạo: 

Hướng dẫn đào tạo 01 

học viên cao học. 

46 Các yếu tố tác 

động đến năng suất 

lao động của các 

doanh nghiệp kinh 

doanh trong lĩnh 

vực bán lẻ tại thành 

TS. Lê 

Thanh Tùng 

 5/9/2018 - 

5/3/2020 

100 Sản phẩm khoa học: 

01 bài báo công bố 

trên tạp chí thuộc 

danh mục SCOPUS; 

01 báo cáo chuyên đề 

cấp khoa trở lên. 
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STT Tên dự án, nhiệm 

vụ khoa học công 

nghệ 

Người chủ 

trì và các 

thành viên 

Đối tác 

trong 

nước và 

quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

(triệu 

đồng) 

Tóm tắt sản phẩm, 

ứng dụng thực tiễn 

phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam 

Sản phẩm đào tạo: 

hướng dẫn 01 sinh 

viên cao học bảo vệ 

luận văn tốt nghiệp; 

01 sinh viên đại học 

bảo vệ thành công 

khóa luận tốt nghiêp 

hoặc hướng dẫn 01 

sinh viên NCKH 

47 Một số giải pháp 

nhằm phát triển 

phương thức giải 

quyết tranh chấp 

dân sự bằng hòa 

giải ngoài tố tụng 

tại tòa án ở Việt 

Nam 

TS. Vũ Thế 

Hoài 

 4/6/2019 – 

4//6/2020 

35 1. Sản phẩm khoa 

học: 01 bài báo đăng 

tạp chí thuộc danh 

mục HĐCDGSNN 

0.5 điểm; 01 báo cáo 

chuyên đề cấp khoa 

48 Cơ chế đặc thù và 

thu hút đầu tư trực 

tiếp nước ngoài 

vào các địa 

phương: Bằng 

chứng thực nghiệm 

từ Việt Nam 

TS. Phạm 

Đình Long; 

Bùi Hoàng 

Ngọc 

 1/2019- 

12/2019 

80 1. Sản phẩm khoa 

học: 01 bài báo đăng 

tạp chí thuộc danh 

mục ISI; 01 báo cáo 

chuyên đề cấp khoa. 

2. Sản phẩm đào tạo: 

hỗ trợ đào tạo 01 NCS 

49 Chính sách đòn 

bẩy ròng âm và 

chính sách nắm giữ 

tiền mặt: dẫn 

chứng từ doanh 

nghiệp Nhật Bản 

(Negative net 

leverage polycy 

and cash-holding 

policy: Evidence 

from japan) 

TS. Lý Kim 

Cương; 

Katsutoshi 

Shimizu; 

Weihan Cui 

 1/2019- 

12/2020 

120 1. Sản phẩm khoa 

học: 02 bài báo đăng 

tạp chí quốc tế thuộc 

danh mục ISI. 

2. Sản phẩm đào tạo: 

hỗ trợ đào tạo 01 học 

viên cao học. 

50 The transfer of risk 

taking along the 

supply chain 

TS. Nguyễn 

Mạnh 

Cường; 

Nguyễn Trí 

Tri 

 04/6/2019 

– 

04/02/2021 

80 1. Sản phẩm khoa 

học: 01 bài báo đăng 

tạp chí quốc tế thuộc 

danh mục ISI 

51 Vai trò của đầu tư 

nước ngoài và độ 

mở thương mại 

trong tăng trưởng 

TS. Lê Duy 

Khánh 

 04/6/2019 

– 

04/6/2020 

35 1. Sản phẩm khoa 

học: 01 bài báo đăng 

tạp chí thuộc danh 
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STT Tên dự án, nhiệm 

vụ khoa học công 

nghệ 

Người chủ 

trì và các 

thành viên 

Đối tác 

trong 

nước và 

quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

(triệu 

đồng) 

Tóm tắt sản phẩm, 

ứng dụng thực tiễn 

kinh tế -  Bằng 

chứng từ các quốc 

gia đang phát triển 

mục HĐCDGSNN 1 

điểm 

52 Tác động của cấu 

trúc quản trị đến 

nắm giữ tiền mặt 

của doanh nghiêp 

Việt Nam 

TS. Phạm 

Hà; TS. Đỗ 

Thị Thanh 

Nhàn; Lê 

Tuấn Bách 

 05/9/2018 - 

05/9/2019 

100 Sản phẩm khoa học: 

01 bài báo công bố 

trên tạp chí thuộc 

danh mục SCOPUS; : 

01 báo cáo chuyên đề 

cấp khoa trở lên. 

Sản phẩm đào tạo: Hỗ 

trợ 01 NCS; hỗ trợ 01 

học viên cao học, 

hướng dẫn 02 sinh 

viên NCKH 

53 Khảo sát khả năng 

chịu mặn và xác 

định chế độ bổ 

sung dinh dưỡng 

phù hợp cho sự 

sinh trưởng, phát 

triển của cây cà 

chua và cà gai leo 

trong điều kiện 

nước tưới nhiễm 

NaCl 

TS. Bùi Thị 

Mỹ Hồng; 

ThS. Lý Thị 

Minh Hiền; 

TS. Trần 

Thị Thanh 

Hiền; CN. 

Nguyễn 

Hoàng Minh 

 05/9/2018 - 

05/3/2020 

50 Sản phẩm khoa học: 

02 bài báo công bố 

trên tạp chí thuộc 

HĐCDGSNN 0.5 

điểm; thực hiện 01 

báo cáo chuyên đề 

cấp khoa trở lên. 

Sản phẩm đào tạo: 02 

Khóa luận tốt nghiệp 

cử nhân CNSH. 

Sản phẩm ứng dụng: 

02 mô hình sản xuất 

cà chua và cà gai leo 

trên đất nhiễm mặn có 

thể ứng dụng trên 

diện rộng; “chuyển 

giao mô hình sản xuất 

cây cà chua cho người 

dân” (dự án phục vụ 

cộng đồng) 

54 Nghiên cứu quá 

trình tạo hệ nhũ 

tương nano tinh 

dầu tiêu bằng 

phương pháp đồng 

hóa tốc độ cao và 

ứng dụng trong chế 

biến thực phẩm 

ThS. Lý Thị 

Minh Hiền 

 05/9/2018 - 

05/9/2019 

50 Sản phẩm khoa học: 

01 bài báo công bố 

trên tạp chí thuộc 

HĐCDGSNN; 01 bài 

báo đăng trên tạp chí 

khoa học trường Đại 

học Mở TP. HCM; 01 

báo cáo chuyên đề 

cấp khoa trở lên. 

Sản phẩm đào tạo: 01 

Khóa luận tốt nghiệp 
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STT Tên dự án, nhiệm 

vụ khoa học công 

nghệ 

Người chủ 

trì và các 

thành viên 

Đối tác 

trong 

nước và 

quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

(triệu 

đồng) 

Tóm tắt sản phẩm, 

ứng dụng thực tiễn 

cử nhân CNSH; 02 

tiểu luận thực tập tốt 

nghiệp cử nhân 

CNSH; hướng dẫn 01 

sinh viên NCKH. 

Sản phẩm ứng dụng: 

01 Quy trình tạo hệ 

nhũ tương nano tinh 

dầu tiêu đen bằng 

phương pháp đồng 

hóa tốc độ cao. 

55 Nghiên cứu quá 

trình khử khí nhà 

kính carbon 

dioxide (CO2) tạo 

thành acid formic 

được xúc tác bởi 

một số vi sinh vật 

có khả năng 

chuyển điện tử 

(exoelectrogenic 

microorganisms) 

TS. Lê 

Quang Anh 

Tuấn 

 01/2019- 

6/2020 

80 1. Sản phẩm khoa 

học: 01 bài báo đăng 

tạp chí thuộc danh 

mục ISI; 01 báo cáo 

chuyên đề cấp Khoa. 

56 Nghiên cứu độc tố 

cassiicolin của 

nấm Corynespora 

cassiicola và khả 

năng phòng trừ 

sinh học bệnh rụng 

lá Corynespora 

(CLF) trên cây cao 

su của vi khuẩn 

Bacillus 

amyloliquefaciens 

TS. Nguyễn 

Ngọc Bảo 

Châu; 

Nguyễn Văn 

Minh; 

Trần Kiến 

Đức; 

Lê Thuỵ Tố 

Như; 

Nguyễn Bảo 

Quốc 

 01/2019- 

12/2020 

80 1. Sản phẩm khoa 

học: 01 bài báo đăng 

tạp chí thuộc danh 

mục ISI 

2. Sản phẩm đào tạo: 

Hỗ trợ đào tạo 01 học 

viên cao học. 

57 Nghiên cứu quy 

trình cô lập và xác 

định cấu trúc của 

các hợp chất 

triterpenoid và 

Steroid từ lá cây 

Cóc đỏ 

(Lumnitzera 

Littorea) 

ThS. 

Nguyễn Thị 

Lệ Thủy 

 01/2019- 

12/2019 

35 1. Sản phẩm khoa 

học: 01 bài báo đăng 

tạp chí trong nước 

thuộc HĐCDGSNN 

(1 điểm) 

2. Sản phẩm đào tạo: 

01 cử nhân 

58 Phân lập và xác 

định cấu trúc hóa 

học hoạt chất 

ThS. Dương 

Nhật Linh; 

ThS Nguyễn 

 04/6/2019 

– 

04/12/2020 

80 1. Sản phẩm khoa 

học: 01 bài báo đăng 

tạp chí ISI 
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STT Tên dự án, nhiệm 

vụ khoa học công 

nghệ 

Người chủ 

trì và các 

thành viên 

Đối tác 

trong 

nước và 

quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

(triệu 

đồng) 

Tóm tắt sản phẩm, 

ứng dụng thực tiễn 

kháng 

Staphylococcus 

Aureus ATCC 

43300 (MRSA) từ 

cao chiết sâm đại 

hành (Eleutherine 

subaphylla 

Gagnep) và một số 

vi khuẩn nội sinh 

cây dược liệu 

Văn Minh; 

TS. Nguyễn 

Tấn Phát; 

Trần Thị Á 

Ni; Nguyễn 

Thị Thảo 

Nguyên; 

Nguyễn 

Xuân Sanh 

2. Sản phẩm đào tạo: 

Hỗ trợ 02 cử nhân 

3. Sản phẩm ứng 

dụng: 02 - 03 đoạn đã 

được tinh sạch có khả 

năng kháng MRSA; 

01-02 cấu trúc hóa 

học của hoạt chất 

kháng MRSA 

59 Phân lập và sàng 

lọc vi khuẩn MOB 

(Methane 

Oxidizing 

Bacteria) có khả 

năng làm giảm khí 

methane 

ThS. 

Nguyễn Văn 

Minh 

 04/6/2019 

– 

04/12/2020 

40 1. Sản phẩm khoa 

học: 01 bài báo đăng 

tạp chí thuộc danh 

mục HĐCDGSNN 

0.5 điểm 

2. Sản phẩm đào tạo: 

Hỗ trợ 02 cử nhân 

3. Sản phẩm ứng 

dụng: 01 - 03 các 

chủng vi sinh vật 

 

60 Xây dựng quy 

trình nuôi, nhân 

sinh khối cụm chồi 

lan kim tuyến 

Anoectochilus 

Roxburghii (Wall.) 

Lindl. In vitro 

ThS. 

Nguyễn 

Thanh Mai; 

Nguyễn 

Quốc Khánh 

 04/6/2019 

– 

04/6/2020 

50 1. Sản phẩm khoa 

học: Được in trên tập 

san Khoa học trường 

ĐH Mở 

2. Sản phẩm đào tạo: 

Hỗ trợ 02 cử nhân 

3. Sản phẩm ứng 

dụng: Quy trình nhân 

sinh khối cây lan kim 

tuyến A. roxburghii 

(Wall.) Lindl hoàn 

chỉnh 

61 Khai thác sự kết 

hợp giữa chuỗi các 

hình ảnh thu thập 

từ hệ thống stereo 

và các yếu tố khác 

giúp điều hướng 

đối tượng chuyển 

động (Exploing 

stereo images 

sequences and 

other factors to 

ThS. NCS. 

Nguyễn Chí 

Thanh 

 05/9/2018 - 

05/3/2020 

100 Sản phẩm khoa học: 

01 bài báo công bố 

trên tạp chí quốc tế 

thuộc danh mục 

SCOPUS; 01 báo cáo 

chuyên đề cấp khoa 

trở lên. 

Sản phẩm đào tạo: 

hướng dẫn 01 sinh 

viên bảo vệ thành 

công khóa luận tốt 
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STT Tên dự án, nhiệm 

vụ khoa học công 

nghệ 

Người chủ 

trì và các 

thành viên 

Đối tác 

trong 

nước và 

quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

(triệu 

đồng) 

Tóm tắt sản phẩm, 

ứng dụng thực tiễn 

adapt object 

navigation deal) 

nghiêp, hướng dẫn 01 

sinh viên NCKH; 

62 Phân đoạn cho ảnh 

y khoa chất lượng 

thấp dựa trên 

Gradient Vector 

Flow Snake trong 

miền Wavelet thế 

hệ mới 

(Segmentation for 

low-quality 

medical images 

based on gradient 

vector flow snake 

in new generation 

wavelet) 

ThS. Võ Thị 

Hồng Tuyết 

 05/9/2018 - 

05/3/2020 

100 Sản phẩm khoa học: 

01 bài báo công bố 

trên tạp chí quốc tế 

thuộc danh mục 

SCOPUS; 01 báo cáo 

chuyên đề cấp khoa 

trở lên 

Sản phẩm đào tạo: 

hướng dẫn 01 sinh 

viên bảo vệ thành 

công khóa luận tốt 

nghiêp, hướng dẫn 01 

sinh viên NCKH; 

63 Phát triển các thuật 

toán học sâu dựa 

trên cấu trúc 

Ontology. Ứng 

dụng cho bài toán 

tra cứu bệnh y 

khoa 

ThS. 

Nguyễn Thị 

Phương 

Trang; ThS. 

Dương Hữu 

Thành 

 05/9/2018 - 

05/3/2020 

100 Sản phẩm khoa học: 

01 bài báo công bố 

trên tạp chí quốc tế 

thuộc danh mục 

SCOPUS, 01 báo cáo 

chuyên đề cấp khoa 

trở lên 

Sản phẩm đào tạo: 

hướng dẫn 01 sinh 

viên bảo vệ thành 

công khóa luận tốt 

nghiệp, hướng dẫn 01 

sinh viên NCKH 

64 Lựa chọn đặc 

trưng LBP dựa trên 

quá trình học 

không giám sát và 

phương pháp biểu 

diễn thưa. Ứng 

dụng cho bài toán 

nhận dạng ảnh kết 

cấu màu 

TS. Trương 

Hoàng Vinh 

 05/9/2018 - 

05/9/2019 

50 Sản phẩm khoa học: 

01 bài báo công bố tại 

hội nghị quốc tế IEEE 

thuộc danh mục 

SCOPUS; 01 báo cáo 

chuyên đề cấp khoa 

trở lên. 

Sản phẩm đào tạo: 

hướng dẫn 01 sinh 

viên bảo vệ thành 

công khóa luận tốt 

nghiêp, hướng dẫn 01 

sinh viên NCKH; 

65 Đề xuất mô hình 

kết hợp nhiều 

ThS. Dương 

Hữu Thành; 

 05/9/2018 - 

05/9/2019 

50 Sản phẩm khoa học: 

01 bài báo công bố tại 

hội nghị quốc tế index 
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STT Tên dự án, nhiệm 

vụ khoa học công 

nghệ 

Người chủ 

trì và các 

thành viên 

Đối tác 

trong 

nước và 

quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

(triệu 

đồng) 

Tóm tắt sản phẩm, 

ứng dụng thực tiễn 

classifier để phân 

lớp văn bản 

TS. Trương 

Hoàng Vinh 

thuộc danh mục 

SCOPUS; 01 báo cáo 

chuyên đề cấp khoa 

trở lên. 

Sản phẩm đào tạo: 

hướng dẫn 01 sinh 

viên bảo vệ thành 

công khóa luận tốt 

nghiêp, hướng dẫn 01 

sinh viên NCKH; 

66 Một mô hình biểu 

diễn tri thức cho 

thiết kế Hệ hỗ trợ 

đánh giá kiến thức 

ThS. Mai 

Trung 

Thành 

 05/9/2018 - 

05/9/2019 

50 Sản phẩm khoa học: 

Bài báo khoa được 

xuất bản bởi các nhà 

xuất bản có uy tín 

như: IEEE, Springer, 

ACM; 01 báo cáo 

chuyên đề cấp khoa 

trở lên. 

Sản phẩm đào tạo: 

hướng dẫn 01 sinh 

viên bảo vệ thành 

công khóa luận tốt 

nghiêp, hướng dẫn 01 

sinh viên NCKH 

67 Nâng cao hiệu quả 

phân lớp dựa trên 

đặc trưng vân áp 

dụng trong bài toán 

nhận dạng loại cây 

trong tự nhiên 

ThS. Lê 

Viết Tuấn; 

TS. Trương 

Hoàng Vinh 

 05/9/2018 - 

05/9/2019 

50 Sản phẩm khoa học: 

01 bài báo công bố tại 

hội nghị quốc tế IEEE 

thuộc danh mục 

SCOPUS; 01 báo cáo 

chuyên đề cấp khoa 

trở lên. 

Sản phẩm đào tạo: 

hướng dẫn 01 sinh 

viên bảo vệ thành 

công khóa luận tốt 

nghiêp, hướng dẫn 01 

sinh viên NCKH 

68 Phân tích cấu trúc 

ảnh vân màu cho 

bài toán phân lớp 

hạt lúa (color 

texture analysis for 

classification of 

rice varieties) 

TS. Trương 

Hoàng 

Vinh; Lê 

Viết Tuấn; 

Dương Hữu 

Thành 

 01/2019- 

6/2020 

80 1. Sản phẩm khoa 

học: 01 bài báo đăng 

tạp chí Scopus; 02 bài 

đăng hội nghị quốc tế 

thuộc danh mục 

Scopus; 01 báo cáo 

chuyên đề cấp khoa; 

01 báo cáo chuyên đề 
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STT Tên dự án, nhiệm 

vụ khoa học công 

nghệ 

Người chủ 

trì và các 

thành viên 

Đối tác 

trong 

nước và 

quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

(triệu 

đồng) 

Tóm tắt sản phẩm, 

ứng dụng thực tiễn 

cho sinh viên cao học, 

đại học. 

2. Sản phẩm đào tạo: 

01 luận văn Thạc sỹ; 

01 khóa luận tốt 

nghiệp cử nhân; 01 đồ 

án môn học 

3. Sản phẩm ứng 

dụng: 01 phần mềm 

nhận dạng hạt giống 

lúa (giao cho Trường 

phần mềm để phục vụ 

cộng đồng - miễn phí) 

69 Khối nhiều biểu 

diễn trực quan dữ 

liệu nhiều biến 

PGS.TS. 

Trần Vĩnh 

Phước 

 04/6/2019 

– 

04/6/2020 

80 1. Sản phẩm khoa 

học:02 bài báo được 

trình bày tại hội nghị 

khoa học quốc tế và 

xuất bản trong tạp chí 

LNICST bởi 

Springer, indexed 

scopus;  

2. Sản phẩm đào tạo: 

01thạc sĩ  

70 Xây dựng danh 

sách địa chỉ 

(address) của các 

địa điểm ưu thích 

(point-of-interest) 

một cách tự động 

từ social media và 

web 

TS. Bùi 

Thanh Hiếu; 

ThS. Hồ 

Quang Khải 

 04/6/2019 

– 

04/6/2020 

80 1. Sản phẩm khoa 

học:01 bài báo đăng 

tạp chí quốc tế ISI 

71 Phân tích hiệu ứng 

phụ thuộc kích 

thước của tấm 

composite nhiều 

lớp (Size-

dependent effects 

analysis of 

composite 

laminated 

microplate). 

ThS. Lê 

Thanh 

Cường 

 05/9/2018 - 

05/11/2019 

50 Sản phẩm khoa học: 

01 bài báo công bố 

trên tạp chí quốc tế 

thuộc danh mục ISI; 

01 bài báo đăng tạp 

chí trong nước thuộc 

danh mục 

HĐCDGSNN; 01 báo 

cáo chuyên đề cấp 

khoa trở lên. 

Sản phẩm đào tạo: 

hướng dẫn 01 sinh 
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STT Tên dự án, nhiệm 

vụ khoa học công 

nghệ 

Người chủ 

trì và các 

thành viên 

Đối tác 

trong 

nước và 

quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

(triệu 

đồng) 

Tóm tắt sản phẩm, 

ứng dụng thực tiễn 

viên nghiên cứu khoa 

học 

72 Ứng dụng mạng nơ 

ron nhân tạo để dự 

đoán cường độ nén 

của bê tông đầm 

lăn làm bằng cốt 

liệu xỉ thép EAF và 

tro bay 

TS. Lâm 

Ngọc Trà 

My; Lê Đức 

Hiển 

 05/9/2018 - 

05/3/2020 

150 Sản phẩm khoa học: 

01 bài báo công bố tạp 

chí quốc tế thuộc 

danh mục ISI; 01 báo 

cáo chuyên đề cấp 

khoa trở lên. 

73 Tác động của đặc 

điểm tính cách lên 

sự tích cực trong 

công việc của kỹ 

sư xây dựng Việt 

Nam 

ThS. Võ 

Đăng Khoa; 

TS. Nguyễn 

Thanh 

Phong 

 05/9/2018 - 

05/3/2020 

100 Sản phẩm khoa học: 

01 bài báo công bố 

trên tạp chí quốc tế 

thuộc danh mục 

SCOPUS; 01 báo cáo 

chuyên đề cấp khoa 

trở lên. 

Sản phẩm đào tạo: 

hướng dẫn 01 sinh 

viên bảo vệ thành 

công khoá luận tốt 

nghiệp, hướng dẫn 02 

sinh viên nghiên cứu 

khoa học. 

74 Nghiên cứu tính 

toán sức chịu tải 

cọc khoan nhồi 

phụt vữa thành 

biên công trình nhà 

nhiều tầng tại 

Quận 4, Tp. HCM 

TS. Trần 

Thanh 

Danh; PGS. 

TS. Trần 

Tuấn Anh 

 05/9/2018 - 

05/3/2020 

100 Sản phẩm khoa học: 

01 bài báo công bố 

trên tạp chí quốc tế 

thuộc danh mục 

SCOPUS; 01 báo cáo 

chuyên đề cấp khoa 

trở lên. 

Sản phẩm đào tạo: Hỗ 

trợ 01 học viên cao 

học, hướng dẫn 01 

sinh viên nghiên cứu 

khoa học. 

75 Nghiên cứu tính 

toán sức chịu tải 

của cọc Barrette 

trên cơ sở so sánh 

với thí nghiệm O-

cell 

ThS. Trần 

Văn Thân; 

PGS. TS. 

Trần Tuấn 

Anh 

 05/9/2018 - 

05/3/2020 

100 Sản phẩm khoa học: 

01 bài báo công bố 

trên tạp chí quốc tế 

thuộc danh mục 

SCOPUS; 01 báo cáo 

chuyên đề cấp khoa 

trở lên. 

76 Phát triển công cụ 

dồn điền, đổi thửa 

đất đô thị tại TP. 

TS. Nguyễn 

Bảo Thành 

 5/9/2018 - 

5/9/2019 

50 Sản phẩm khoa học: 

01 bài báo đăng tạp 

chí trong nước thuộc 
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STT Tên dự án, nhiệm 

vụ khoa học công 

nghệ 

Người chủ 

trì và các 

thành viên 

Đối tác 

trong 

nước và 

quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

(triệu 

đồng) 

Tóm tắt sản phẩm, 

ứng dụng thực tiễn 

Hồ Chí Minh: Cải 

tạo khu Mả Lạng, 

Quận 1. 

HĐCDGSNN (1 

điểm); 01 báo cáo 

chuyên đề cấp khoa 

trở lên. 

Sản phẩm đào tạo: 

hướng dẫn 01 sinh 

viên nghiên cứu khoa 

học. 

77 Nghiên cứu ảnh 

hưởng việc thi 

công công trình hố 

đào lên biến dạng 

và ổn định đất nền 

tại Quận 5, 

TP.HCM 

TS. Võ 

Nguyễn Phú 

Huân 

 05/9/2018 - 

05/3/2020 

50 Sản phẩm khoa học: 

01 bài báo đăng tạp 

chí Xây dựng thuộc 

HĐCDGSNN (1 

điểm); 01 báo cáo 

chuyên đề cấp khoa 

trở lên. 

Sản phẩm đào tạo: 

hướng dẫn 01 sinh 

viên nghiên cứu khoa 

học 

78 Phân tích ứng xử 

nâng cao của 

khung thép có xét 

ảnh hưởng của mất 

ổn định xoắn bên 

TS. Nguyễn 

Phú Cường 

 05/9/2018 - 

05/9/2019 

50 Sản phẩm khoa học: 

01 bài báo đăng tạp 

chí trong nước thuộc 

HĐCDGSNN (1 

điểm); 01 báo cáo 

chuyên đề cấp khoa 

trở lên. 

Sản phẩm đào tạo: 

hướng dẫn 01 sinh 

viên nghiên cứu khoa 

học 

79 Chuyển vị ngang 

của đập được xử lý 

bằng bấc thấm 

bơm hút chân 

không và được bảo 

vệ bằng tường cừ 

thép với mô hình 

đất bất đẳng hướng 

ThS. 

Nguyễn 

Trọng Nghĩa 

 01/2019- 

6/2020 

80 1. Sản phẩm khoa 

học: 01 bài báo đăng 

tạp chí thuộc danh 

mục ISI. 

2. Sản phẩm đào tạo: 

hướng dẫn 01 sinh 

viên nghiên cứu khoa 

học 

80 Đánh giá các yếu 

tố rủi ro của dự án 

Design-Build ở 

thành phố Hồ Chí 

Minh 

TS. Nguyễn 

Thanh 

Phong 

 01/2019- 

12/2019 

80 1. Sản phẩm khoa 

học: 01 bài báo đăng 

tạp chí quốc tế thuộc 

danh mục ISI; 01 báo 

cáo chuyên đề hoặc 

báo cáo hội thảo cấp 

Khoa trở lên. 
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STT Tên dự án, nhiệm 

vụ khoa học công 

nghệ 

Người chủ 

trì và các 

thành viên 

Đối tác 

trong 

nước và 

quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

(triệu 

đồng) 

Tóm tắt sản phẩm, 

ứng dụng thực tiễn 

2. Sản phẩm đào tạo: 

Hỗ trợ đào tạo 01 học 

viên cao học 

81 Xác định các yếu 

tố ảnh hưởng đến 

việc quản lý chất 

thải trong dự án 

xây dựng 

ThS. Phan 

Thanh 

Phương; Võ 

Đăng Khoa 

 01/2019- 

12/2019 

80 1. Sản phẩm khoa 

học: 01 bài báo đăng 

tạp chí thuộc danh 

mục ISI; 01 báo cáo 

chuyên đề cấp Khoa 

trở lên 

82 Mô phỏng số ứng 

xử kết cấu của dầm 

bê tông cốt thép có 

lỗ mở bằng mô 

hình phá hoại dẻo 

bê tông 

ThS. Lê 

Minh 

Hoàng; Ngô 

Hữu Cường; 

Lê Văn Bình 

 01/2019- 

6/2019 

35 1. Sản phẩm khoa 

học: 01 bài báo đăng 

tạp chí trong nước 

thuộc HĐCDGSNN 

(0,5 điểm); 01 báo cáo 

chuyên đề cấp khoa 

trở lên. 

83 Phân tích tĩnh 

chuyển vị lớn dàn 

thép không gian có 

kể đến sự trượt bu 

lông liên kết 

ThS. Lê Văn 

Bình; Ngô 

Hữu Cường; 

Nguyễn Văn 

Hải; Đoàn 

Ngọc Tịnh 

Nghiêm; Lê 

Minh Hoàng 

 01/2019- 

12/2019 

35 1. Sản phẩm khoa 

học: 01 bài báo đăng 

tạp chí trong nước 

thuộc HĐCDGSNN 

(1 điểm) 

84 Tối ưu hóa cường 

độ nén vữa 

Geopolymer bằng 

phương pháp 

Taguchi 

TS. Lâm 

Ngọc Trà 

My 

 6/2019 – 

12/2019 

35 1. Sản phẩm khoa 

học: 01 bài báo đăng 

tạp chí thuộc danh 

mục HĐCDGSNN 

0.5 điểm; 01 báo cáo 

chuyên đề cấp khoa 

85 Khảo sát trường 

nhiệt độ trong cấu 

kiện bê tông khối 

lớn với nhiệt độ 

ban đầu của hỗn 

hợp vữa bê tông 

thay đổi 

ThS. Bùi 

Anh Kiệt 

 6/2019 – 

6/2020 

35 1. Sản phẩm khoa 

học: 01 bài báo đăng 

tạp chí thuộc danh 

mục HĐCDGSNN 

0.5 điểm; 01 báo cáo 

chuyên đề cấp khoa 

86 Phương pháp giải 

tích mới và đơn 

giản cho bấc thấm 

gia tải kết hợp bơm 

chân không 

ThS. 

Nguyễn 

Trọng Nghĩa 

 6/2019 – 

12/2020 

80 1. Sản phẩm khoa 

học: 01 bài báo đăng 

tạp chí ISI hoặc SCI 

87 Nghiên cứu ứng xử 

của cột thép nhồi 

TS. Nguyễn 

Phú Cường; 

 6/2019 – 

12/2020 

150 1. Sản phẩm khoa 

học: 01 bài báo đăng 
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STT Tên dự án, nhiệm 

vụ khoa học công 

nghệ 

Người chủ 

trì và các 

thành viên 

Đối tác 

trong 

nước và 

quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

(triệu 

đồng) 

Tóm tắt sản phẩm, 

ứng dụng thực tiễn 

bê tông chịu tải 

trọng nén dọc trục 

Phạm Đức 

Duy, Trần 

Hiếu Nghĩa 

tạp chí ISI, 02 bài 

đăng tạp chí thuộc 

danh mục 

HĐCDGSNN >=0.5 

điểm 2. Sản phẩm đào 

tạo: Hỗ trợ đào tạo 01 

thạc sĩ 

88 Đo lường mức độ 

vận dụng kế toán 

quản trị môi trường 

(Evironmental 

management 

acounting) - 

Nghiên cứu trường 

hợp của các doanh 

nghiệp xây dựng 

tại Thành phố Hồ 

Chí Minh 

ThS. Hồ Thị 

Bích Nhơn; 

Nguyễn Thị 

Mai Hương; 

Phạm Đức 

Duy 

 1/2019- 

12/2019 

35 1. Sản phẩm khoa 

học: 01 bài báo đăng 

tạp chí trong nước 

thuộc HĐCDGSNN; 

01 báo cáo chuyên đề 

cấp khoa trở lên. 

2. Sản phẩm đào tạo: 

hướng dẫn 01 sinh 

viên nghiên cứu khoa 

học 

89 Nghiên cứu sự tác 

động của các yếu 

tố thời gian đọc 

trong đọc mở rộng 

đối với vốn từ 

vựng của sinh viên 

chuyên ngành 

ngôn ngữ Anh hệ 

từ xa - Đại học Mở 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

TS. Huỳnh 

Công Minh 

Hùng; Trần 

Vũ Diễm 

Thúy 

 01/2019- 

12/2019 

35 1. Sản phẩm khoa 

học: 01 bài báo đăng 

tạp chí trong nước 

thuộc HĐCDGSNN 

(0,5 điểm trở lên) 

2. Sản phẩm đào tạo: 

Hướng dẫn đào tạo 01 

sinh viên NCKH. 

90 Nghiên cứu thực 

trạng sử dụng công 

nghệ thông tin 

trong giảng dạy 

giao tiếp Nghe - 

Nói tại khoa Ngoại 

ngữ Trường Đại 

học Mở Thành phố 

Hồ Chí Minh 

TS. Bùi Thị 

Thục Quyên 

 1/2019- 

12/2019 

35 1. Sản phẩm khoa 

học: 01 bài báo đăng 

tạp chí trong nước 

thuộc HĐCDGSNN; 

01 báo cáo hội thảo 

chuyên ngành. 

2. Sản phẩm đào tạo: 

Hướng dẫn 01 SV 

nghiên cứu khoa học. 

91 Theater in 

education in 

Vietnam: 

Students’ 

Awareness of 

Benefits in  

English and 

ThS. Lê 

Quang Trực 

 6/2019-

12/2020 

35 1. Sản phẩm khoa 

học: Báo cáo khoa 

học đăng trong kỷ yếu 

của Hội nghị khoa 

học quốc tế 10th 

International 

Conference on 
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STT Tên dự án, nhiệm 

vụ khoa học công 

nghệ 

Người chủ 

trì và các 

thành viên 

Đối tác 

trong 

nước và 

quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

(triệu 

đồng) 

Tóm tắt sản phẩm, 

ứng dụng thực tiễn 

American 

Literature Classes 

TESOL:  

Diversification and 

Engagement in 

English Language 

Teaching của 

SEAMEO 

REGIONAL 

TRAINING 

CENTER  

3. Sản phẩm ứng 

dụng: Mô hình mô tả 

những khó khăn và lợi 

ích thực tế của 

phương pháp Theater 

in education từ tư duy 

phê phán của những 

sinh viên đã trải 

nghiệm phương pháp 

này tại Đại học Mở 

TP.HCM 

92 Đời sống văn hóa – 

xã hội của đồ vật: 

Quà tặng trong 

nghi lễ vòng đời 

của người Cơ Tu 

ThS. Đặng 

Thị Quốc 

Anh Đào 

 05/9/2018 - 

05/3/2020 

50 Sản phẩm khoa học: 

01 bài báo đăng tạp 

chí thuộc danh mục 

HĐCDGSNN (1 

điểm); 01 báo cáo 

chuyên đề cấp khoa 

trở lên. 

Sản phẩm đào tạo: 

hướng dẫn 01 sinh 

viên bảo vệ thành 

công khoá luận tốt 

nghiệp hoặc báo cáo 

thực tập 

93 Hình tượng hộ 

pháp (YAK) trong 

mỹ thuật Thái Lan 

(Nghiên cứu tại 

Wat Phra Kaew - 

so sánh với mỹ 

thuật Khmer) 

ThS. 

Nguyễn Thị 

Tâm Anh 

 01/2019- 

12/2019 

50 1. Sản phẩm khoa 

học: 02 bài báo đăng 

tạp chí thuộc 

HĐCDGSNN (0,75 

điểm) 

94 Tìm hiểu nhận 

thức của sinh viên 

Công tác Xã hội và 

sinh viên ngành 

ThS. Lê 

Minh Tiến 

 01/2019- 

12/2019 

50 1. Sản phẩm khoa 

học: 01 bài báo đăng 

tạp chí thuộc 
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STT Tên dự án, nhiệm 

vụ khoa học công 

nghệ 

Người chủ 

trì và các 

thành viên 

Đối tác 

trong 

nước và 

quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

(triệu 

đồng) 

Tóm tắt sản phẩm, 

ứng dụng thực tiễn 

khác về nghèo đói 

- trường hợp 

Thành phố Hồ Chí 

Minh (The 

Perception of 

Poverty among 

Social Work and 

Non-Social Work 

Students in 

Vietnam - The 

Case of Ho Chi 

minh City) 

HĐCDGSNN (1 

điểm) 

95 What make the 

impact of the 

financial crisis on 

innovation 

different across 

European 

countries? 

TS. Nguyễn 

Thị Minh 

Nguyệt; 

Dương 

Minh Châu 

 01/2019- 

8/2020 

50 1. Sản phẩm khoa 

học: 01 bài báo đăng 

tạp chí thuộc danh 

mục Scopus 

96 Accounting 

conservatism and 

banking expertise 

of boards of 

directors 

Dương 

Minh Châu; 

TS. Nguyễn 

Thị Minh 

Nguyệt; 

Nguyễn Trí 

Tri 

 01/2019- 

8/2020 

80 1. Sản phẩm khoa 

học: 01 bài báo đăng 

tạp chí thuộc danh 

mục ISI 

97 Benford’s law, 

earnings 

management, and 

accounting 

conservatism: The 

Uk evidence 

Dương 

Minh Châu; 

TS. Nguyễn 

Thị Minh 

Nguyệt; 

Nguyễn Trí 

Tri 

 01/2019- 

8/2020 

80 1. Sản phẩm khoa 

học: 01 bài báo đăng 

tạp chí thuộc danh 

mục ISI 

98 Quyền tự do kinh 

doanh trong việc 

thành lập doanh 

nghiệp – Thực 

trạng và giải pháp 

TS. Lê Thị 

Tuyết Hà; 

Nguyễn Thị 

Ngọc Liên; 

Võ Tất Huy; 

Trương 

Tuyết Anh; 

Phạm Tiến 

Quyền; Bùi 

Thị Phương 

Thúy; Trần 

 05/9/2018 - 

05/9/2019 

35 Sản phẩm khoa học: 

01 báo cáo chuyên đề 

cấp khoa trở lên 

Sản phẩm đào tạo: 

hướng dẫn 01 sinh 

viên bảo vệ thành 

công khóa luận tốt 

nghiêp, hướng dẫn 01 

sinh viên NCKH; 

Sản phẩm ứng dụng: 

01 bản góp ý sửa đổi 

thủ tục đăng ký kinh 
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STT Tên dự án, nhiệm 

vụ khoa học công 

nghệ 

Người chủ 

trì và các 

thành viên 

Đối tác 

trong 

nước và 

quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

(triệu 

đồng) 

Tóm tắt sản phẩm, 

ứng dụng thực tiễn 

Thị Cẩm 

Nhân. 

Đào Thị 

Nga; 

Bùi Tấn 

Quốc 

doanh của doanh 

nghiệp 

99 Xác định phân 

khúc khách hàng 

mục tiêu cho trung 

tâm Anh ngữ Ielts 

Key. 

ThS. Lê 

Phúc Loan; 

Vân Thị 

Hồng Loan; 

Nguyễn Lưu 

Phương Vy; 

Nguyễn 

Minh Thư; 

Trịnh Hoài 

Phương 

Uyên; 

Trần Ngọc 

Cẩm Thy; 

Nguyễn 

Hữu Lực; 

Từ Tuyết 

Ngọc 

 30/10/2018 

- 

30/10/2019 

25 Sản phẩm ứng dụng: 

Tài liệu (file điện 

tử/giấy) mô tả cụ thể 

đặc điểm (nhân khẩu, 

hành vi mua hàng) 

của nhóm khách hàng 

mục tiêu phù hợp cho 

Trung tâm Anh ngữ 

Ielts Key 

100 Yếu tố tác động 

đến khả năng sinh 

lời của các ngân 

hàng thương mại 

cổ phần Việt Nam 

ThS. Vũ 

Bích Ngọc; 

Trần Thị Mỹ 

Thuận (SV); 

Tiêu Khởi 

Mai (SV); 

 30/10/2018 

- 

30/10/2019 

25 Sản phẩm khoa học: 

01 bài báo hội thảo 

trong nước; 01 bài 

báo tạp chí chuyên 

ngành 

101 Xây dựng chiến 

lược truyền thông 

thương hiệu cho 

Công ty TNHH Du 

lịch và Vận tải 

đường thủy Sài Gò 

ThS. 

Nguyễn Thị 

Diệu Linh; 

Nguyễn 

Thụy Mỹ 

Hòa (SV); 

Nguyễn Thị 

Ánh Hồng 

(SV); Hồ 

Thảo Vy 

(SV); Trần 

Thị Hoài 

My (SV); 

Đỗ Tuấn 

Thành (SV) 

 30/10/2018 

- 

30/10/2019 

25 Sản phẩm ứng dụng: 

01 chiến lược truyền 

thông thương hiệu 

cho Công ty TNHH 

Du lịch và Vận tải 

đường thủy Sài Gòn 
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STT Tên dự án, nhiệm 

vụ khoa học công 

nghệ 

Người chủ 

trì và các 

thành viên 

Đối tác 

trong 

nước và 

quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

(triệu 

đồng) 

Tóm tắt sản phẩm, 

ứng dụng thực tiễn 

102 Quản trị chi phí 

theo phương pháp 

ABC – Thực trạng 

và giải pháp tại 

Công ty TNHH 

Parker Randall 

Việt Nam 

ThS. 

Nguyễn Thị 

Hồng Hạnh; 

Vũ Quốc 

Thông; 

Nguyễn Thị 

Hiệp; 

Nguyễn 

Ngọc Thùy 

Dương; 

Nguyễn Thị 

Ngọc Bích; 

Phạm 

Khánh 

Duyên. 

 30/10/2018 

- 

30/10/2019 

25 Sản phẩm khoa học: 

01 báo cáo nghiên 

cứu khoa học 

103 Thiết lập mô hình 

xếp hạng các tiêu 

chí đánh giá năng 

lực cạnh tranh của 

doanh nghiệp – 

trường hợp áp 

dụng: Công ty Xây 

dựng Dân dụng & 

Công nghiệp 

ThS. NCS. 

Huỳnh Đặng 

Bích Vy; 

ThS. NCS 

Nguyễn Lê 

Hoàng Thụy 

Tố Quyên; 

ThS. 

Nguyễn 

Thanh 

Phong 

 05/9/2018 - 

05/9/2019 

150 Sản phẩm khoa học: 

01 bài báo công bố 

trên tạp chí thuộc 

danh mục ISI; 01 báo 

cáo chuyên đề cấp 

khoa trở lên 

104 Văn hóa quốc gia 

của Tổng giám đốc 

điều hành (CEO) 

và rủi ro phá sản 

ngân hàng: Bằng 

chứng ở các nước 

đang phát triển 

ThS. Lương 

Duy Quang 

 6/2019-

6/2020 

35 1. Sản phẩm khoa 

học: 01 bài báo đăng 

tạp chí thuộc danh 

mục HĐCDGSNN 

0.5 điểm 

105 Tác động của đô 

thị hóa đến bất 

bình đẳng thu nhập 

trong ngắn hạn và 

dài hạn: trường 

hợp nghiên cứu ở 

Việt Nam 

PGS. TS. 

Nguyễn 

Minh Hà; 

ThS. 

Nguyễn 

Đăng lê; 

ThS. Phạm 

Trung Kiên; 

ThS. Quan 

Minh Quốc 

Bình; ThS. 

 05/9/2018 - 

05/3/2020 

150 Sản phẩm khoa học: 

01 bài báo công bố 

trên tạp chí thuộc 

danh mục ISI. 

Sản phẩm đào tạo: Hỗ 

trợ 01 NCS 

Sản phẩm ứng dụng: 

01 báo cáo phân tích; 

01 bản kiến nghị 

chính sách liên quan. 



324 

 

STT Tên dự án, nhiệm 

vụ khoa học công 

nghệ 

Người chủ 

trì và các 

thành viên 

Đối tác 

trong 

nước và 

quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

(triệu 

đồng) 

Tóm tắt sản phẩm, 

ứng dụng thực tiễn 

Huỳnh Thị 

Kim Tuyết 

106 Mối quan hệ giữa 

hội nhập kinh tế và 

tăng trưởng: bằng 

chứng nghiên cứu 

ở Việt Nam 

PGS. TS. 

Nguyễn 

Minh Hà; 

NCS. Bùi 

Hoàng 

Ngọc; 

TS. Lê Văn 

Hưởng; 

NCS. Ngô 

Thành 

Trung; 

ThS. Công 

Chung Thủy 

 01/2019- 

6/2020 

50 1. Sản phẩm khoa 

học: 01 bài báo đăng 

tạp chí thuộc danh 

mục Scopus. 

2. Sản phẩm đào tạo: 

hỗ trợ đào tạo 01 

NCS. 

107 Ứng dụng quy 

trình thứ bậc phân 

tích để đánh giá 

chất lượng nguồn 

nhân lực thông qua 

xếp hạng các tiêu 

chuẩn năng lực 

trong bối cảnh 

công nghiệp 4.0. 

Trường hợp áp 

dụng: người lao 

động có trình độ 

đại học tại 

TP.HCM 

ThS. NCS. 

Nguyễn Lê 

Hoàng Thụy 

Tố Quyên; 

Đặng Thị 

Mỹ Dung 

 05/9/2018 - 

05/9/2019 

100 Sản phẩm khoa học: 

01 bài báo đăng trên 

tạp chí quốc tế thuộc 

danh mục Scopus; 01 

báo cáo chuyên đề 

cấp khoa trở lên 

108 The developent of 

derivatives 

markets in 

emerging 

countries: 

Theoretical and 

empirical evidence 

and policy 

implication for 

Vietnam 

ThS. Võ 

Thế Anh; 

TS. Võ 

Hồng Đức; 

ThS. Phạm 

Ngọc 

Thạch; ThS. 

Nguyễn 

Công Thắng 

 05/9/2018 - 

05/9/2020 

150 Sản phẩm khoa học: 

01 bài báo công bố 

trên tạp chí thuộc 

danh mục ISI; : 01 

báo cáo chuyên đề 

cấp Khoa trở lên. 

Sản phẩm đào tạo: 

hướng dẫn 03 sinh 

viên (khoa ĐTĐB) 

làm NCKH hoặc làm 

tiểu luận; - Thực hiện 

01 buổi workshop về 

việc ứng dụng phần 

mềm SPSS trong 

phân tích dữ liệu cho 

sinh viên. 
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STT Tên dự án, nhiệm 

vụ khoa học công 

nghệ 

Người chủ 

trì và các 

thành viên 

Đối tác 

trong 

nước và 

quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

(triệu 

đồng) 

Tóm tắt sản phẩm, 

ứng dụng thực tiễn 

109 Financial 

development and 

inequality nexus: 

A new approach 

ThS. 

Nguyễn 

Công 

Thắng; TS. 

Võ Hồng 

Đức; ThS. 

Phạm Ngọc 

Thạch; ThS. 

Võ Thế Anh 

 05/9/2018 - 

05/9/2020 

150 Sản phẩm khoa học: 

01 bài báo công bố 

trên tạp chí thuộc 

danh mục ISI; : 01 

báo cáo chuyên đề 

cấp Khoa trở lên. 

Sản phẩm đào tạo: 

hướng dẫn 03 sinh 

viên (Khoa ĐTĐB) 

NCKH hoặc làm tiểu 

luận; Thực hiện 01 

buổi workshop về 

việc ứng dụng phần 

mềm R trong phân 

tích dữ liệu cho sinh 

viên. 

110 Tầm quan trọng 

của thị trường tài 

chính đến tăng 

trưởng tại các 

cường quốc kinh tế 

trong ngắn hạn và 

dài hạn: bài học 

kinh nghiệm cho 

Việt Nam và các 

quốc gia mới nổi 

khác 

TS. Võ 

Hồng Đức; 

ThS. Võ 

Thế Anh 

 01/2019- 

12/2019 

80 1. Sản phẩm khoa 

học: 01 bài báo đăng 

tạp chí thuộc danh 

mục ISI 

111 Estimating 

Sectoral 

Systematic Risk 

for China, 

Malaysia, 

Singapore and 

Thailand 

ThS. Phạm 

Ngọc 

Thạch; TS. 

Võ Hồng 

Đức 

 01/2019- 

03/2020 

80 1. Sản phẩm khoa 

học: 01 bài báo đăng 

tạp chí thuộc danh 

mục ISI 

112 Tối ưu hóa danh 

mục đầu tư & phân 

tích rủi ro tại Trung 

Quốc - Bài học cho 

Việt Nam 

TS. Võ 

Hồng Đức; 

ThS. Võ 

Thế Anh 

 6/2019-

6/2020 

80 1. Sản phẩm khoa 

học: 01 bài báo đăng 

tạp chí ISI 

113 The link among 

CO2 Emissions, 

Renewable Energy 

Consumption, and 

Economic Growth: 

Empirical 

ThS. Võ 

Thế Anh; 

TS. Võ 

Hồng Đức; 

ThS. Vũ 

Ngọc Tân; 

 6/2019-

6/2021 

80 1. Sản phẩm khoa 

học: 01 bài báo đăng 

tạp chí thuộc danh 

mục ISI 
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STT Tên dự án, nhiệm 

vụ khoa học công 

nghệ 

Người chủ 

trì và các 

thành viên 

Đối tác 

trong 

nước và 

quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

(triệu 

đồng) 

Tóm tắt sản phẩm, 

ứng dụng thực tiễn 

Evidence and 

Policy 

Implications 

ThS. 

Nguyễn 

Công Thắng 

114 Tác động của biến 

động từ thị trường 

nông nghiệp lên 

giá dầu thô 

ThS. Vũ 

Ngọc Tân; 

TS. Võ 

Hồng Đức; 

ThS.Võ Thế 

Anh; 

ThS.Nguyễn 

Công Thắng 

 6/2019-

12/2020 

80 1. Sản phẩm khoa 

học: 01 bài báo đăng 

tạp chí thuộc danh 

mục ISI 

115 Tác động của vốn 

xã hội đến hiệu quả 

hoạt động của 

doanh nghiệp vừa 

và nhỏ ở Thành 

phố Hồ Chí Minh 

TS. Nguyễn 

Kim Phước 

 6/2019-

6/2020 

35 1. Sản phẩm khoa 

học: 01 bài báo đăng 

tạp chí thuộc danh 

mục HĐCDGSNN 

0.5 điểm 

116 Tối ưu hóa quy 

trình nhận diện 

dòng dưa leo toàn 

hoa cái bằng 

marker phân tử 

Nguyễn Thị 

Mỹ; TS. Lê 

Thị Trúc 

Linh; Hồ 

Thị Bích 

Phượng 

 6/2019-

6/2021 

35 1. Sản phẩm khoa 

học: 01 bài báo đăng 

tạp chí thuộc danh 

mục HĐCDGSNN > 

0.5 điểm 

3. Sản phẩm ứng 

dụng: Phương pháp 

sàng lọc nhanh dưa 

leo toàn hoa cái 

117 Tác động của thu 

nhập nữ giới nghỉ 

hưu đến bất bình 

đẳng hộ gia đình ở 

Việt Nam 

Phạm Ngọc 

Thạch 

(ThS); 

TS.Võ Hồng 

Đức, 

Nicolaas 

Groenwold 

(N), ThS. 

Võ Thế Anh 

  

15/6/2017-

15/6/2019 

150 01 bài báo đăng tạp 

chí thuộc danh mục 

ISI. 

 

  

 

 






