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Kết quả 
Khối lượng còn thiếu so với yêu cầu 

1 Lưu Phương Anh 03/12/1994 K21 ThS.KTS Phạm Hồng Hà Thư viện Tỉnh Quảng Nam Tiến độ đạt yêu cầu Phương án so sánh QH TMB 

2 Nguyễn Minh Anh 15/01/1997 K23

TS Tạ Trường Xuân/ KTS 

Dương Nguyễn Huy Nhà Văn hóa thành phố Hà Nội Không đạt 

Bản vẽ phân tích và nghiên cứu hiện 

trạng/ Quy hoạch TMB PA so sánh và PA 

chọn ( PA chọn có phân tích giao thông, 

cây xanh, cơ cấu đất đai và phối cảnh tổng 

thể )/Phân tích ý tưởng tổ hợp hình khối 

kiến trúc/Thiết kế  công trình cần chi  tiết 

hơn 

3 Nguyễn Việt Cường 10/04/1996 K23 ThS. KTS Nguyễn Huy Hoàng

Khách sạn nghỉ dưỡng 5 Sao 

Phú Quốc Tiến độ đạt yêu cầu 

4 Trần Văn Dương 16/11/1996 K23 ThS.KTS Phạm Hồng Hà Trung tâm sinh hoạt cộng đồng Chậm tiến độ yêu cầu 

Phân tích và nghiên cứu hiện trạng / QH 

TMB phương án so sánh/ Phân tích giao 

thông, cây xanh , cơ cấu PA chọn / Phần thiết 

kế công trình còn thiếu khối lượng 

5 Lưu Văn Đông 13/09/1990 K21 ThS. KTS Nguyễn Huy Hoàng Khách sạn Tiến độ đạt yêu cầu Tên đề tài đầy đủ 

6 Hoàng Thị Hà 10/12/1995 K23 ThS.KTS Nguyễn Lam Giang

Khách sạn nghỉ dưỡng Terraces 

Bắc Giang Không đạt 

Bản vẽ và nghiên cứu phân tích hiện trạng / 

QH TMB phương án so sánh và PA chọn/ 

Toàn bộ thiết kế công trình đang quá sơ sài 

thiếu nhiều khối lượng và chi tiết 

7 Nguyễn Văn Hà 15/10/1997 K23 ThS.KTS Phạm Hồng Hà

Khách sạn du lịch Biển Nha 

Trang Tiến độ đạt yêu cầu 

Quy hoạch và phân tích TMB phương án so 

sánh / Pa chọn TMB cần thêm phân tích giao 

thông, cây xanh, cơ cấu đất đai và phối cảnh 

tổng thể / Mặt đứng và phối cảnh, tiểu cảnh 

công trình/ Lưu ý bố cục bản vẽ khi thể hiện  

8 Ng.Thị Ngọc Hân 16/01/1997 K23

TS Tạ Trường Xuân/ KTS 

Trần Văn Thành

Khách sạn nghỉ dưỡng Quy 

Nhơn Tiến độ đạt yêu cầu 

Phân tích và nghiên cứu hiện trạng / QH 

TMB phương án so sánh và chọn / Hoàn thiện 

các khối lượng MĐ, MC, tiểu cảnh công 

trình 
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9 Dương Công Hậu 27/09/1996 K23 ThS.KTS Nguyễn Lam Giang Khách sạn Legend Hotel Tiến độ đạt yêu cầu 

Phân tích và nghiên cứu hiện trạng / TMB 

phương án so sánh 

10 Nguyễn Văn Hoàn 03/12/1997 K23 ThS.KTS Dương Bích Phượng

Quy hoạch khu nghỉ dưỡng 

Homestay Không đạt 

Phân tích và bản vẽ hiện trạng khu vực 

nghiên cứu /Phân tích mô tả ý tưởng quy 

hoạch và kiến trúc/Phương án quy hoạch ( 

so sánh và chọn ) PA chọn có phân tích 

giao thông, cây xanh, cơ cấu đất đai /Thiết 

kế công trình chi tiết 

11 Lê Mai Hoàng 07/04/1997 K23 ThS.KTS Nguyễn Lam Giang

Khách sạn nghỉ dưỡng Quảng 

Ninh Tiến độ đạt yêu cầu 

Các bản vẽ và phân tích nghiên cứu hiện 

trạng / QH TMB phương án so sánh/ Phân 

tích giao thông, cây xanh, cơ cấu PA chọn 

12 Lê Văn Trung Kiên 29/06/1997 K23 ThS. KTS Nguyễn Huy Hoàng Thư viện Tổng hợp Việt Trì Chậm tiến độ yêu cầu 

Nghiên cứu và phân tích hiện trạng/ Phương 

án quy hoạch TMB so sánh và chọn ( PA 

chọn có kèm theo phân tích ý tưởng và PC 

tổng thể )/ Khối lượng bản vẽ công trình chưa 

đầy đủ và chưa đẹp 

13 Vương Đăng Luật 01/04/1997 K23 ThS.KTS Phạm Minh Hoàng Chung cư sinh thái Linh Đàm Tiến độ đạt yêu cầu Phương án QHTMB so sánh

14 Đỗ Thị Quỳnh Sen 13/12/1995 K21 ThS. KTS Nguyễn Huy Hoàng

Thư viện tổng hợp thành phố Hà 

Nội Tiến độ đạt yêu cầu QH TMB phương án so sánh / MC công trình 

15 Trần Đình Tây 15/07/1997 K23

TS Tạ Trường Xuân/ KTS 

Dương Nguyễn Huy

Khách sạn nghỉ dưỡng Nha 

Trang - Khánh Hòa Chậm tiến độ yêu cầu 

Phương án quy hoạch TMB so sánh và chọn / 

Phối cảnh tổng thể quy hoạch và PC công 

trình / Bản vẽ MĐ công trình chưa đạt yêu 

cầu

16 Nguyễn Văn Thái 04/07/1993 K19KT ThS. KTS Nguyễn Huy Hoàng Khách sạn Hạ Long Chậm tiến độ yêu cầu 

Phương án so sánh QH TMB/ Các bản vẽ 

kiến trúc sơ sài và chưa đúng yêu cầu 

17 Nguyễn Thị Thảo 20/12/1997 K23

TS Tạ Trường Xuân/ KTS 

Trần Văn Thành

Khách sạn nghỉ dưỡng Quảng 

Ninh Không đạt 

QH TMB phương án so sánh, PA chọn ( có 

phân tích giao thông, tiếp cận , ý tưởng tổ 

chức không gian , PC tổng thể ) / Các bản vẽ 

công trình sơ sài và thiếu khối lượng 

18 Lê Anh Tiến 21/04/1997 K23 ThS.KTS Nguyễn Lam Giang Thiết kế đô thị Chậm tiến độ yêu cầu 

Phương án so sánh QH chung và Quy hoạch 

chi tiết một khu  tự chọn Lưu ý tập trung vào 

khối lượng của đồ án tốt nghiệp không cần 

quy mô quá lớn,cần một thiết kế trọn vẹn và 

đầy đủ về mô tả không gian cùng công trình 

minh họa 



19 Lê Ngọc Tiến 26/09/1997 K23 ThS.KTS Phạm Minh Hoàng

Trung tâm giáo dục trải nghiệm 

thiên nhiên Tiến độ đạt yêu cầu 

Phương án QH TMB so sánh/ Các bản vẽ cần 

chi tiết và đầy đủ hơn để thể hiện được ý đồ 

không gian và lưu tuyến trong không gian 

20 Nguyễn Thu Trang 23/01/1996 K23 ThS.KTS Vũ Hoài Đức Quy hoạch Resot Biển Không đạt 

Phương án quy hoạch tổng thể so sánh và 

chọn ( PA chọn cần phân tích giao thông, cơ 

cấu sử dụng đất, phân khu chức năng, PC 

tổng thể , mặt đứng khai triển các hướng và 

minh họa không gian quy hoạch ) / Quy hoạch 

chi tiết khu vực tự chọn 

21 Phạm Văn Trường 18/10/1997 K23 ThS.KTS Phí Triệu Phi

Thiết kế trung tâm sáng tạo kiến 

trúc Chậm tiến độ yêu cầu 

QH tổng mặt bằng 2 phương án ( so sánh và 

chọn có phân tích giao thông, cây xanh và sử 

dụng đất của PA chọn ), PC tổng thể PA chọn 

/ Các bản vẽ công trình quá sơ sài cần hoàn 

thiện và chi tiết 

22 Nguyễn Văn Vinh 01/07/1996 K22 ThS. KTS Nguyễn Huy Hoàng

TT Triển lãm xúc tiến TM và TL 

hàng hóa (Từ Liêm -HN) Tiến độ đạt yêu cầu Phương án so sánh QH TMB 

23 Nguyễn Thành Long 12/12/1995 K22 ThS.KTS Dương Bích Phượng

Tòa nhà trung tâm thương mại 

kết hợp văn phòng cho thuê Tiến độ đạt yêu cầu 

Quy hoạch TMB pa so sánh và pa chọn ( PA 

chọn có phân tích giao thông cây xanh, cơ cấu 

sử dụng đất và phối cảnh tổng thể ) 

24 Nguyễn Gia Nam 21/04/1997 K23

TS Tạ Trường Xuân/ KTS 

Trần Văn Thành

Khách sạn nghỉ dưỡng  Light 

Frest Quảng Ninh Chậm tiến độ yêu cầu 

Phương án so sánh quy hoạch tổng thể / phân 

tích giao thông, cây xanh, cơ cấu đất đai của 

PA chọn quy hoạch/ Phần thiết kế công trình 

quá sơ sài 

25 Nguyễn Việt Anh 14/02/1993 K19KT ThS.KTS Dương Bích Phượng

Thiết kế Trường Đại học Y 

Khoa Tokyo Việt Nam Tiến độ đạt yêu cầu 

ThS. KTS Võ Thùy Dung

Số sinh viên chậm yêu cầu tiến độ : 07/25

Số sinh viên  không đạt yêu cầu tiến độ : 05/25

Số sinh viên trong danh sách: 25

Số sinh viên kiếm tra : 25/25

Số sinh viên đạt yêu cầu tiến độ : 13/25

 HỘI ĐỒNG KIỂM TRA 

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2020
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