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BỘ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2020-2021 

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

I. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn 

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 

(VNĐ) 

Tóm tắt sản phẩm ứng 

dụng thực tiễn 

1  

Nghiên cứu thực hiện chính sách của 

Nhà nước về hoạt động kiến trúc theo 

luật Kiến trúc trong lĩnh vực đào tạo 

bồi dưỡng nguồn nhân lực, ứng dụng 

chuyển giao công nghệ mới với kiến 

trúc sư 

PGS.TS. Phạm Trọng 

Thuật 
 2020-2021 900.000.000 

- Xây dựng các nguyên 

tắc đào tạo, bồi dưỡng 

nguồn nhân lực, ứng 

dụng CGCN mới 

- Báo cáo tổng quan hệ 

thống chính sách của 

Nhà nước về hoạt động 

kiến trúc theo luật Kiến 

trúc  

- Giải pháp đào tạo, bồi 

dưỡng nguồn nhân lực, 

ứng dụng CGCN mới đối 

với KTS 

2  

Nghiên cứu Quản lý quy hoạch đô thị 

thông qua hệ thống thông tin địa lý 

GIS 

TS. Nguyễn Công 

Giang 
 2020-2021 600.000.000 

- Hướng dẫn quy trình 

ứng dụng GIS trong quy 

hoạch đô thị (Áp dụng 

cho quy hoạch chung đô 

thị) 

- Tài liệu hướng dẫn 

giảng dạy cho sinh viên 



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 

(VNĐ) 

Tóm tắt sản phẩm ứng 

dụng thực tiễn 

trường Đại học Kiến trúc 

Hà Nội 

3  

Nghiên cứu xây dựng quy trình đánh 

giá tình trạng kỹ thuật của kết cấu bê 

tông cốt thép bị ăn mòn 

PGS.TS. Vũ Hoàng 

Hiệp 
 2020-2021 600.000.000 

- Quy trình đánh giá tình 

trạng kỹ thuật của kết cấu 

bê tông cốt thép bị ăn 

mòn 

4  

Nghiên cứu xây dựng chỉ dẫn đánh 

giá an toàn kết cấu bê tông cốt thép 

sau cháy 

PGS.TS. Chu Thị 

Bình 
 2020-2021 800.000.000 

- Chỉ dẫn đánh giá an 

toàn kết cấu bê tông sau 

cháy 

5  

Điều tra, khảo sát việc đào tạo sinh 

viên kiến trúc - xây dựng hiện nay, đề 

xuất áp dụng mô hình giảng dạy theo 

kỹ thuật công nghệ số để phát huy 

năng lực sáng tạo của sinh viên 

TS. Dương Quang 

Hùng 
 2020-2021 500.000.000 

- Mô hình giảng dạy theo 

kỹ thuật công nghệ số. 

- Phần mềm giảng dạy 

theo kỹ thuật công nghệ 

số và bài giảng số hóa 

môn học ngành KT-XD. 

6  

Điều tra, khảo sát công tác lập, quản 

lý dự toán theo phương pháp thông 

thường tại các công trình dân dụng và 

công nghiệp ở Việt Nam hiện nay, đề 

xuất quy trình hướng dẫn áp dụng mô 

hình thông tin công trình - BIM trong 

công tác lập, quản lý dự toán 

TS. Đào Huy Hoàng  2020-2021 995.000.000 

Tài liệu, quy trình hướng 

dẫn áp dụng BIM vào 

công tác lập, quản lý dự 

toán tại các công trình xây 

dựng dân dụng và công 

nghiệp ở VN 

7  

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc 

gia Thiết bị làm việc tạm thời - Lưới 

an toàn - Phần 1: Yêu cầu an toàn và 

các phương pháp thử nghiệm 

TS. Đoàn Đình Điệp  2021-2022 250.000.000 

- TCVN Thiết bị làm việc 

tạm thời - Lưới an toàn - 

Phần 1: Yêu cầu an toàn 

và các phương pháp thử 

nghiệm 



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 

(VNĐ) 

Tóm tắt sản phẩm ứng 

dụng thực tiễn 

8  

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc 

gia Ống thép rời dùng cho giàn giáo 

ống có khớp nối - Điều kiện kỹ thuật 

khi cung cấp 

TS. Đoàn Đình Điệp  2021-2022 250.000.000 

- TCVN Ống thép rời 

dùng cho giàn giáo ống 

có khớp nối - Điều kiện 

kỹ thuật khi cung cấp 

9  

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc 

gia Cột chống hợp kim nhôm kiểu 

ống lồng - Thông số kỹ thuật, thiết kế, 

đánh giá bằng tính toán và thử nghiệm 

TS. Đoàn Đình Điệp  2021-2022 250.000.000 

- TCVN Cột chống hợp 

kim nhôm kiểu ống lồng 

- Thông số kỹ thuật, thiết 

kế, đánh giá bằng tính 

toán và thử nghiệm 

10  

Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết 

kế kết cấu liên hợp thép - bê tông chịu 

lửa theo định hướng mới 

PGS.TS. Chu Thị 

Bình 
 2021-2022 600.000.000 

- Hướng dẫn thiết kế kết 

cấu liên hợp thép - bê 

tông chịu lửa theo định 

hướng mới 

11  

Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết 

kế kết cấu thép theo tiêu chuẩn TCVN 

5575:20xx 

PGS.TS. Nguyễn 

Hồng Sơn 
 2021-2022 850.000.000 

- Hướng dẫn thiết kế kết 

cấu thép theo tiêu chuẩn 

TCVN 5575:20xx
 

12  

Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết 

kế vỏ đường ống kỹ thuật thi công 

bằng phương pháp khoan kích ngầm 

trong đô thị Việt Nam 

TS. Vũ Thị Thùy 

Giang 
 2021-2022 600.000.000 

- Hướng dẫn thiết kế Vỏ 

đường ống  thi công bằng 

phương pháp khoan kích 

ngầm trong đô thị Việt 

Nam
 

13  

Thiết kế điển hình nhà ở vùng nông 

thôn đảm bảo yêu cầu thích ứng với 

biến đổi khí hậu và phòng chống thiên 

tai: Đồng bằng Sông Cửu Long 

ThS. Đặng Ngọc Anh  2021-2022 1.000.000.000 

- Tập Nghiên cứu cơ bản, 

điển hình hóa bộ phận 

công trình của nhà ở ứng 

phó với từng dạng thiên 

tai, BĐKH tại khu vực 

nghiên cứu 

- Tập Thiết kế điển hình 



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 

(VNĐ) 

Tóm tắt sản phẩm ứng 

dụng thực tiễn 

14  

Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng 

và đề xuất giải pháp nhằm huy động 

hiệu quả nguồn vốn xã hội hóa trong 

phát triển nhà ở xã hội tại đô thị phù 

hợp chính sách tổng thể nhà ở xã hội 

tại Việt Nam trong giai đoạn 2021 - 

2030 

TS. Nguyễn Minh 

Nhất 
 2021-2022 500.000.000 

- Các giải pháp nhằm huy 

động hiệu quả nguồn vốn 

xã hội hóa trong phát 

triển nhà ở xã hội tại đô 

thị Việt Nam 

- Báo cáo đề xuất, góp ý 

hoàn thiện một số chính 

sách, văn bản QLNN liên 

qua đến phát triển nhà ở 

xã hội 

15  

Nghiên cứu xây dựng chương trình 

đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về các 

hình thức đối tác công - tư (PPP), áp 

dụng thí điểm một số nội dung phù 

hợp vào một chương trình đào tạo 

chính quy tại Trường Đại học Kiến 

trúc Hà Nội 

TS. Trần Hải Nam  2021 500.000.000 

- Nội dung đào tạo về 

hình thức PPP trong lĩnh 

vực xây dựng 

- Đề xuất các giải pháp 

nhằm triển khai hiệu quả 

công tác đào tạo về hình 

thức PPP 

16  
Cải tiến nội dung và quy trình giảng 

dạy học phần đồ án Q3 Thiết kế đô thị 
TS. Đỗ Trần Tín  2021 16.000.000 

Tài liệu, quy trình hướng 

dẫn giảng dạy học phần 

đồ án Q3 Thiết kế đô thị. 
 

17  

Phân tích phi tuyến khung phẳng bê 

tông cốt thép sử dụng phần mềm Lira-

Sapr 

TS. Nguyễn Hiệp 

Đồng 
 2021 16.000.000 Tài liệu hướng dẫn

 

18  

Nghiên cứu ứng xử của nút khung 

biên bê tông cốt thép cấp độ dẻo cao 

được thiết kế theo tiêu chuẩn 

Eurocode 8 bằng phân tích phần tử 

hữu hạn 

TS. Trần Trung Hiếu  2021 16.000.000 Tài liệu hướng dẫn
 



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 

(VNĐ) 

Tóm tắt sản phẩm ứng 

dụng thực tiễn 

19  

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm 

Mathcad giải một số bài toán Cơ học 

môi trường liên tục 

ThS. Nguyễn Thị 

Thùy Liên 
 2021 16.000.000 Tài liệu hướng dẫn

 

20  

Nghiên cứu ảnh hưởng của lỗ khoét 

đến sự mất ổn định tuyến tính của cấu 

kiện thép tạo hình nguội 

TS. Phạm Ngọc Hiếu  2021 16.000.000 Tài liệu hướng dẫn
 

21  

Nghiên cứu áp dụng tiêu chuẩn châu 

Âu Eurocode 3 trong thiết kế hệ dầm 

sàn thép 

ThS. Lê Dũng Bảo 

Trung 
 2021 16.000.000 Tài liệu hướng dẫn

 

22  

Nghiên cứu lập trình một số bài toán 

ổn định và động lực học công trình 

bằng phần mềm Matlab 

ThS. Nguyễn Vũ 

Thiêm 
 2021 16.000.000 Tài liệu hướng dẫn

 

23  
Sử dụng viễn thám và GIS thành lập 

bản đồ lớp đất phủ thành phố Hà Nội 

TS. Lê Thị Minh 

Phương 
 2021 18.000.000 Tài liệu hướng dẫn

 

24  

Nghiên cứu chế tạo thiết bị xử lý nước 

mặn (nước biển) công suất 100-500 

L/h bằng công nghệ màng để cấp 

nước uống cho hải đảo, vùng bị thiên 

tai và các trường hợp khẩn cấp khác 

PGS. TS. Trần Thanh 

Sơn 
 2021 30.000.000 Tài liệu hướng dẫn

 

25  

Nghiên cứu phương pháp luận và xây 

dựng nhóm giải pháp tích hợp giảm 

phát thải khí nhà kính cho Đồ án Quy 

hoạch Chuẩn bị kỹ thuật 

ThS. Tạ Hồng Ánh  2021 16.000.000 
TLGD cho Đồ án Quy 

hoạch chuẩn bị kỹ thuật.
 

26  

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến 

hiệu quả hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiệp xây dựng vừa và nhỏ 

TS. Lê Thị Yến  2021 16.000.000 Tài liệu hướng dẫn
 



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 

(VNĐ) 

Tóm tắt sản phẩm ứng 

dụng thực tiễn 

27  

Ảnh hưởng của nguồn nhân lực đến 

kết quả sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp xây dựng 

TS. Cù Thanh Thủy  2021 16.000.000 Tài liệu hướng dẫn
 

28  

Nghiên cứu quản lý hợp đồng dựa 

trên kết quả và chất lượng thực hiện 

(Hợp đồng PBC) trong bảo trì các 

công trình đường bộ do Nhà nước 

quản lý tại Việt Nam 

TS. Bùi Thị Ngọc Lan  2021 16.000.000 Tài liệu hướng dẫn
 

29  

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất 

lượng giáo dục thế giới quan và 

phương pháp luận duy vật biện chứng 

cho sinh viên trường Đại học Kiến 

trúc Hà Nội hiện nay 

ThS. Trần Thị Vân  2021 16.000.000 Tài liệu hướng dẫn
 

30  

Ứng dụng Google Drive và Google 

Form trong giảng dạy và học tập môn 

học Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành 

cho sinh viên Trường ĐH Kiến Trúc 

Hà Nôi) 

TS. Nguyễn Thị 

Thanh Huyền 
 2021 16.000.000 

Tài liệu hướng dẫn ứng 

dụng phần mềm
 

31  

Nghiên cứu và ứng dụng các kỹ thuật 

học sâu tiên tiến (trí tuệ nhân tạo) 

trong phát hiện và nhận dạng ký tự 

trong tài liệu ảnh 

ThS. Bùi Hải Phong  2021 16.000.000 
Tài liệu hướng dẫn ứng 

dụng phần mềm
 

32  

Nghiên cứu xây dựng và triển khai hệ 

thống phần mềm thi trắc nghiệm Tin 

học đại Cương cho Khoa Công nghệ 

Thông tin Trường Đại học Kiến trúc 

Hà Nội 

ThS. Nguyễn Thị 

Nguyệt 
 2021 16.000.000 

Xây dựng hệ thống phần 

mềm thi trắc nghiệm
 



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 

(VNĐ) 

Tóm tắt sản phẩm ứng 

dụng thực tiễn 

33  

Nghiên cứu cơ chế và động học của 

phản ứng tạo thành hợp chất 

butadiene (C4H6) từ các gốc tự do 

propargyl (C3H3), vinyl (C2H3) và 

methyl (CH3) 

ThS. Hoàng Tuệ 

Trang 
 2021 30.000.000 Tài liệu hướng dẫn

 

34  

Nghiên cứu ứng dụng mô hình Mike 

Urban và Mike 11 để tính toán thoát 

nước cho Đô thị và Khu công nghiệp 

TS. Phạm Văn Dương  2021 16.000.000 
Tài liệu hướng dẫn mô 

hình tính toán thoát nước
 

35  

Nghiên cứu quy trình thi công hệ cốp 

pha nhôm trong thi công nhà cao tầng 

tại Việt Nam. 

TS. Đào Minh Hiếu  2021 16.000.000 

Quy trình thi công hệ 

cốp pha nhôm trong thi 

công nhà cao tầng tại 

Việt Nam
 

36  
Nghiên cứu ứng xử và thiết kế dầm 

cao bê tông cốt thép 

TS. Nguyễn Việt 

Phương 
 2021 16.000.000 Tài liệu hướng dẫn

 

37  

Dự án “Điều tra, khảo sát công tác 

lập, quản lý dự toán theo phương 

pháp thông thường tại các công trình 

dân dụng và công nghiệp ở Việt 

Nam hiện nay, đề xuất quy trình 

hướng dẫn áp dụng Mô hình thông 

tin công trình-BIM trong công tác 

lập, quản lý dự toán 

TS. Đào Huy Hoàng 
Dự án sự nghiệp 

kinh tế 
2020-2021  Đã nghiệm thu 

38  

Dự án “Điều tra, khảo sát và đánh 

giá hiệu quả huy động nguồn vốn tư 

nhân trong phát triển nhà ở xã hội tại 

Việt Nam. Đề xuất mô hình huy 

động nguồn vốn tư nhân trong phát 

triển nhà ở xã hội tại đô thị phù hợp 

TS. Nguyễn Minh 

Nhất 

Dự án sự nghiệp 

kinh tế 
2021-2022  Đang triển khai 



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 

(VNĐ) 

Tóm tắt sản phẩm ứng 

dụng thực tiễn 

Chính sách tổng thể nhà ở xã hội tại 

Việt Nam trong giai đoạn 2021-

2030” 

39  

Dự án “Nghiên cứu xây dựng 

chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến 

thức về các hình thức đối tác công - 

tư (PPP), và áp dụng thí điểm một số 

nội dung phù hợp vào một chương 

trình đào tạo chính quy tại trường 

Đại học Kiến trúc Hà Nội 

TS. Trần Hải Nam 
Dự án sự nghiệp 

kinh tế 
2021  Đang triển khai 

40  

Dự án “Thiết kế điển hình nhà ở 

vùng nông thôn đảm bảo yêu cầu 

thích ứng với biến đổi khí hậu và 

phòng chống thiên tai Đồng bằng 

sông Cửu Long” 

Ths. Đặng Ngọc Anh 
Dự án sự nghiệp 

kinh tế 
2021-2022  Đang triển khai 

41  

Khởi động gói công việc số 5 với nội 

dung “Xây dựng cơ chế và công cụ 

hoạch định chiến lược” trong khuôn 

khổ Dự án Erasmus+ nâng cao năng 

lực “Đổi mới quản trị Đại học tại 

Đông Nam Á- PURSEA” được; và 

tiếp tục triển khai Gói công việc số 6 

của Dự án PURSEA 

 Uỷ ban châu Âu 2020-2022 
25.000 euro 

(2021) 
Đang triển khai 

42  

Triển khai dự án MONTUS “Xây 

dựng chương trình thạc sĩ sử dụng 

dịch vụ thông tin trong công nghệ 

mới” 

 Eramus+ 2019-2022 
28.581 euro 

(2021) 
Đang triển khai 



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 

(VNĐ) 

Tóm tắt sản phẩm ứng 

dụng thực tiễn 

43  

Triển khai các hoạt động của Dự án 

“Tái chế và giảm thiểu chất thải: 

nâng cao năng lực, nghiên cứu và 

thực hiện”  

 
Tổ chức Đại học 

Pháp ngữ AUF 
2018-2021 

24.810 euro 

(2021) 

Đã hoàn thành: 

Hoàn thiện xuất bản và 

in sách "Đồng nát ở Hà 

Nội, những không gian 

năng động trong đô thị” 

44  
Triển khai dự án “Rethinking 

plastics”  
 

Liên minh châu 

Âu và Bộ Hợp 

tác và Phát triển 

Kinh tế Liên 

bang Đức 

(BMZ) 

2020-2022  

Đang triển khai: 

Tổ chức workshop thực 

địa “Thiết kế không gian 

kiến trúc cảnh quan 

điểm tập kết rác đường 

Phùng Hưng, phường 

Cửa Đông, quận Hoàn 

Kiếm” 

45  Dự án Đào tạo hỗn hợp EAD   
Tổ chức Đại học 

Pháp ngữ AUF 
2021 

5.000 euro 

(2021) 
Đã hoàn thành 

46  

Hoàn thành và đóng gói dự án "Tích 

hợp quy trình chất lượng cao trong 

quản trị đại học” 

 
Tổ chức Đại học 

Pháp ngữ AUF 
2018-2021 

20.000 euro 

(2021) 
Đã hoàn thành 

47  

Tham gia viết dự án và xây dựng 

thành công bước đầu dự án EUNIC 

“Đề xuất ý tưởng các không gian văn 

hóa châu Âu”: Tổ chức tọa đàm “Di 

dời cơ sở sản xuất công nghiệp ở Hà 

Nội - Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về 

di sản công nghiệp"   

 
Liên minh châu 

Âu EU 
2021-2022  Đang triển khai 

48  

Dự án thành lập Trung tâm Nghiên 

cứu Liên hợp LMI ACROSS. Trung 

tâm sẽ thúc đẩy phát triển các đề tài 

 
Viện Nghiên cứu 

Phát triển Pháp 
2021-2022  Đang triển khai 



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 

(VNĐ) 

Tóm tắt sản phẩm ứng 

dụng thực tiễn 

nghiên cứu quốc tế trên nhiều lĩnh 

vực, đặc biệt là vấn đề phát triển bền 

vững 

Trường ĐH 

Thủy Lợi 

49  

Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: 

Nâng cấp hệ thống kho sách nhà xuất 

bản Kim Đồng tại Hà Nội - xã Phú 

Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội 

Nguyễn Đức Hải 
Nhà Xuất bản 

Kim Đồng 

Theo tiến 

độ thực 

hiện dự án 

143.514.000  

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi 

công và dự toán; thuyết 

minh báo cáo kinh tế kỹ 

thuật. 

50  

Tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch chi 

tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị, dịch vụ 

nghỉ dưỡng Yên Thủy khu phố 07 thị 

trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, 

tỉnh Hòa Bình 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Phòng Kinh tế 

và hạ tầng huyện 

Yên Thủy 

 

Theo tiến 

độ thực 

hiện dự án 

166.047.000  

 

Hồ sơ quy hoạch chi tiết 

tỷ lệ 1/500 khu đô thị, 

dịch vụ nghỉ dưỡng Yên 

Thủy. 

51  

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 điểm 

dân cư nông thôn gắn với phát triển 

du lịch văn hóa cộng đồng bản Lao 

Chải 1, xã Khun Há, huyện Tam 

Đường, tỉnh Lai Châu 

Đào Xuân Phương 

 

Ban quản lý dự 

án huyện Tam 

Đường 

 

Theo tiến 

độ thực 

hiện dự án 

52.484.300          

 

Hồ sơ quy hoạch chi tiết 

tỷ lệ 1/500 điểm dân cư 

nông thôn gắn với phát 

triển du lịch văn hóa 

cộng đồng bản Lao Chải 

1 

52  

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 điểm 

dân cư nông thôn gắn với phát triển 

du lịch văn hóa cộng đồng Bản Thẳm, 

xã Bản Hon, huyện Tam Đường, tỉnh 

Lai Châu 

Đào Xuân Phương 

 

Ban quản lý dự 

án huyện Tam 

Đường 

 

Theo tiến 

độ thực 

hiện dự án 

49.742.000  

 

Hồ sơ quy hoạch chi tiết 

tỷ lệ 1/500 điểm dân cư 

nông thôn gắn với phát 

triển du lịch văn hóa 

cộng đồng Bản Thẳm 

53  

Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự 

thầu mua sắm vật tư thiết bị nâng cấp 

hệ thống kho sách Nhà xuất bản Kim 

Đồng tại Hà Nội - xã Phú Thị, huyện 

Gia Lâm, TP. Hà Nội 

Nguyễn Đức Hải 

Nhà xuất bản 

Kim Đồng 

 

Theo tiến 

độ thực 

hiện dự án 

14.598.000   

 

Lập hồ sơ mời thầu 

Đánh giá hồ sơ dự thầu; 

lập báo cáo kết quả lựa 

chọn nhà thầu 



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 

(VNĐ) 

Tóm tắt sản phẩm ứng 

dụng thực tiễn 

54  

Tư vấn lập quy hoạch tổng mặt bằng 

chi tiết tỷ lệ 1/500, lập báo cáo nghiên 

cứu khả thi dự án: Xây dựng trường 

tiểu học Đại Thịnh A xã Đại Thịnh, 

huyện Mê Linh, TP. Hà Nội 

Lê Hữu Thanh 

Ban quản lý dự 

án đầu tư xây 

dựng huyện Mê 

Linh 

Theo tiến 

độ thực 

hiện dự án 

476.100.000  

Hồ sơ quy hoạch tổng 

mặt bằng chi tiết tỷ lệ 

1/500  

Bản vẽ báo cáo nghiên 

cứu khả thi và thuyết 

minh 

Khái toán tổng mức đầu 

tư 

55  

Tư vấn giám sát thi công xây dựng 

công trình cải tạo, sửa chữa các 

trường tiểu học trên địa bàn các xã 

Yên Sở, Cát Quế xã Yên Sở và xã Cát 

Quế, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội 

Nguyễn Đức Hải 

Ban quản lý dự 

án đầu tư xây 

dựng huyện 

Hoài Đức 

 

Theo tiến 

độ thực 

hiện dự án 

284.879.000  

 

Giám sát về chất lượng, 

khối lượng, tiến độ, an 

toàn lao động và bảo vệ 

môi trường trong quá 

trình thi công công trình 

56  

Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị nâng 

cấp hệ thống kho sách Nhà xuất bản 

Kim Đồng tại Hà Nội - xã Phú Thị, 

huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội 

Nguyễn Đức Hải 

Nhà xuất bản 

Kim Đồng 

 

Theo tiến 

độ thực 

hiện dự án 

30.501.000  

 

Giám sát về chất lượng, 

khối lượng, tiến độ, an 

toàn lao động và bảo vệ 

môi trường trong quá 

trình thi công công trình 

57  

Lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi 

tiết tỷ lệ 1/500 các lô đất cao tầng 

CT1; CT2; CT3 KĐT mới Châu Sơn, 

TP. Phủ Lý, T. Hà Nam 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Tổng Cty Đầu tư 

phát triển Nhà 

và Đô thị 

Theo tiến 

độ thực 

hiện dự án 

154.798.000  

 

Hồ sơ quy hoạch chi tiết 

tỷ lệ 1/500 các lô đất cao 

tầng CT1; CT2; CT3 

KĐT mới Châu Sơn 

58  

Tư vấn lập nhiệm vụ và dự án quy 

hoạch chi tiết 1/500 khu nhà ở Kim 

Long, Định Trung, Vĩnh Yên, Vĩnh 

Phú 

Đào Xuân Phương 

 

Công ty cổ phần 

đầu tư Lạc Hồng 

Theo tiến 

độ thực 

hiện dự án 

385.000.000  

 

Hồ sơ quy hoạch chi tiết 

tỷ lệ 1/500 khu nhà ở 

Kim Long 

59  
Tư vấn lập nhiệm vụ, lập đồ án điều 

chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng dự án: 
Nguyễn Thị Thu Hà 

Trung tâm Phát 

triển quỹ đất 

Theo tiến 

độ thực 

154.022.000  

 

Hồ sơ điều chỉnh quy 

hoạch tổng mặt bằng dự 



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 

(VNĐ) 

Tóm tắt sản phẩm ứng 

dụng thực tiễn 

Đấu thầu quyền sử dụng đất để đầu tư 

xây dựng chợ Trát Cầu, xã Tiên 

Phong, huyện Thường Tín, TP. Hà 

Nội, tỷ lệ 1/500 

huyện Thường 

Tín 

hiện dự án án Đấu thầu quyền sử 

dụng đất để đầu tư xây 

dựng chợ Trát Cầu 

60  

Tư vấn lập quy hoạch chi tiết: Khu 

trung tâm xã Thụy Hương, Tỷ lệ 

1/500 huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội 

Phạm Thanh Huy 
UBND xã Thụy 

Hương 

Theo tiến 

độ thực 

hiện dự án 

231.412.000  

Hồ sơ quy hoạch chi tiết 

tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm 

xã Thụy Hương 

61  

Tư vấn lập quy hoạch chi tiết: Khu 

trung tâm xã Hoàng Diệu, Tỷ lệ 1/500 

huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội 

Phạm Thanh Huy 
UBND xã 

Hoàng Diệu 

Theo tiến 

độ thực 

hiện dự án 

231.412.000  

Hồ sơ quy hoạch chi tiết 

tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm 

xã Hoàng Diệu 

62  

Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: 

Sửa chữa khu vệ sinh giảng đường 

nhà C và mu sắm tài sản HVTTN Việt 

Nam số 3-5 Chùa Láng, P. Láng 

Thượng, Đống Đa, Hà Nội 

Nguyễn Đức Hải 

Học Viện Thanh 

thiếu niên Việt 

Nam 

 

Theo tiến 

độ thực 

hiện dự án 

98.328.749  

 

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi 

công và dự toán;  

Thuyết minh báo cáo 

kinh tế kỹ thuật. 

63  

Quy hoạch chi tiết: Khu trung tâm xã 

Phú Nam An, Tỷ lệ 1/500 huyện 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 

Phạm Thanh Huy 
UBND xã Phú 

Nam An 

Theo tiến 

độ thực 

hiện dự án 

191.339.000  

Hồ sơ quy hoạch chi tiết 

tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm 

xã Phú Nam An 

64  

Quy hoạch chi tiết: Điểm dân cư nông 

thôn xã Phú Nam An, Tỷ lệ 1/500 

huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội 

Phạm Thanh Huy 
UBND xã Phú 

Nam An 

Theo tiến 

độ thực 

hiện dự án 

75.838.000  

Hồ sơ quy hoạch chi tiết 

tỷ lệ 1/500 Điểm dân cư 

nông thôn xã Phú Nam 

An 

65  

Tư vấn lập nhiệm vụ điều chỉnh quy 

hoạch và đồ án điều chỉnh quy hoạch 

chi tiết tỷ lệ 1/500 công viên nghĩa 

trang An Lạc xã Vũ Oai và xã Hòa 

Bình , TP. Hạ Long 

Đỗ Quang Huy 

 

Công ty cổ phần 

tập đoàn 

Indevco 

 

Theo tiến 

độ thực 

hiện dự án 

1.907.307.600  

 

Hồ sơ điều chỉnh quy 

hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 

Công viên nghĩa trang 

An Lạc 



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 

(VNĐ) 

Tóm tắt sản phẩm ứng 

dụng thực tiễn 

66  

Tư vấn thiết kế mạng lưới cấp nước 

ngoài nhà phục vụ dự án khu du lịch 

sinh thái Nam Tam Đảo tỉnh Vĩnh 

Phúc (giai đoạn 1 khoảng 103 ha 

mạng một phần phía khu K1 và K2 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Công ty cổ phần 

Nam Tam Đảo 

 

Theo tiến 

độ thực 

hiện dự án 

308.750.000  

 

Hồ sơ thiết kế mạng lưới 

cấp nước ngoài nhà phục 

vụ dự án khu du lịch sinh 

thái Nam Tam Đảo 

67  

Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công 

phân khu K2 sân Golf Thanh Lanh 

khu du lịch sinh thái Nam Tam Đảo 

tại xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

Bùi Thu Nguyệt 

Công ty cổ phần 

Nam Tam Đảo 

 

Theo tiến 

độ thực 

hiện dự án 

300.000.000  

 

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi 

công và dự toán phân khu 

K2 sân Golf Thanh Lanh 

khu du lịch sinh thái Nam 

Tam Đảo 

 

68  

Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm xã 

Thượng Vực, tỷ lệ 1/500 huyện 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 

Phạm Thanh Huy 
UBND xã 

Thượng Vực 

Theo tiến 

độ thực 

hiện dự án 

231.412.000  

Hồ sơ quy hoạch chi tiết 

tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm 

xã Thượng Vực 

69  

Quy hoạch chi tiết Điểm dân cư nông 

thôn xã Thượng Vực, tỷ lệ 1/500 

huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội 

Phạm Thanh Huy 
UBND xã 

Thượng Vực 

Theo tiến 

độ thực 

hiện dự án 

73.383.000  

Hồ sơ quy hoạch chi tiết 

tỷ lệ 1/500 Điểm dân cư 

nông thôn xã Thượng 

Vực 

70  

Tư vấn lựa chọn nhà thầu cho gói thầu 

TV14, tư vấn lập hồ sơ thiết thi công 

và tổng dự toán xây dựng khối nhà 

hiệu bộ và giảng đường chính 

HVTTN Việt Nam số 3-5 phố Chùa 

Láng - P. Láng Thượng - Q. Đống Đa 

- HN 

Nguyễn Đức Hải 

Học Viện Thanh 

thiếu niên Việt 

Nam 

 

Theo tiến 

độ thực 

hiện dự án 

14.601.412  

Lập báo cáo kết quả lựa 

chọn nhà thầu cho gói 

thầu TV14 

Hồ sơ thiết kế thi công và 

tổng dự toán 

71  

Tư vấn lập quy hoạch chi tiết khu 

trung tâm xã Hòa Chính, tỷ lệ 1/500 

huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội 

Phạm Thanh Huy 

UBND xã Hòa 

Chính 

 

Theo tiến 

độ thực 

hiện dự án 

231.412.000  

Hồ sơ quy hoạch chi tiết 

tỷ lệ 1/500 khu trung tâm 

xã Hòa Chính 



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 

(VNĐ) 

Tóm tắt sản phẩm ứng 

dụng thực tiễn 

72  

Lập báo cáo bảo vệ môi trường tháng 

6/2021 cho chi nhánh Hà Nội - Cty 

TNHH Hà Thành - Cửa hàng bán lẻ 

xăng dầu số 1; Cửa hàng bán lẻ xăng 

dầu số 2; Chi nhánh Cty CP Ô tô vận 

tải Hà Tây - ĐL bán lẻ xăng dầu 

Nguyễn Văn Hĩu 

Chi nhánh Hà 

Nội - Cty 

TNHH Hà 

Thành - CH bán 

lẻ xăng dầu số 1; 

Cửa hàng bán lẻ 

xăng dầu số 2; 

Chi nhánh Cty 

CP Ô tô vận tải 

Hà Tây 

Theo tiến 

độ thực 

hiện dự án 

34.746.800  

Báo cáo công tác bảo vệ 

môi trường tháng 6/2021  

cho chi nhánh Hà Nội - 

Cty TNHH Hà Thành - 

Cửa hàng bán lẻ xăng 

dầu số 1; Cửa hàng bán lẻ 

xăng dầu số 2; Chi nhánh 

Cty CP Ô tô vận tải Hà 

Tây  

73  

Thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi 

công hạ tầng kỹ thuật cụm công 

nghiệp Yên Bằng, huyện Ý Yên tỉnh 

Hà Nam 

Lê Đình Lăng 

Công ty cổ phần 

đầu tư phát triển 

Việt Nam Hàn 

Quốc 

Theo tiến 

độ thực 

hiện dự án 

90.000.000  

 

Hồ sơ tư vấn thẩm tra hồ 

sơ thiết kế bản vẽ thi 

công hạ tầng kỹ thuật 

cụm công nghiệp Yên 

Bằng 

74  

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khỉ thi 

thuộc dự án " Trung tâm văn hóa đọc, 

giáo dục văn thể mỹ cho thiếu niên, 

nhi đồng" 60 Bà Triệu - P. Hàng Bài 

- Hoàn Kiếm - HN 

Nguyễn Đức Hải 

Ban quản lý dự 

án đầu tư xây 

dựng Trung 

ương Đoàn 

TNCS HCM 

Theo tiến 

độ thực 

hiện dự án 

417.058.000  

 

Hồ sơ thiết kế cơ sở. 

Thuyết minh thiết kế cơ 

sở. 

Các nội dung khác của 

báo cáo nghiên cứu khả 

thi 

75  

Tư vấn lập báo quan trắc lần 1 năm 

2021 của Công ty cổ phần Cơ khí 

Supe Lâm Thao với hình thức khoán 

trọn gói ( trả kết quả phân tích môi 

trường, lập báo cáo giám sát môi 

trường định kỳ) 

Nguyễn Văn Hĩu 

Công ty cổ phần 

Cơ khí Supe 

Lâm Thao 

 

Theo tiến 

độ thực 

hiện dự án 

22.000.000  

Báo cáo quan trắc môi 

trường cho Công ty cổ 

phần Cơ khí Supe Lâm 

Thao 

76  
Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự 

thầu gói thầu thi công xây dựng và 
Nguyễn Đức Hải 

Ban quản lý dự 

án đầu tư xây 

Theo tiến 

độ thực 

53.086.052  

 

Lập hồ sơ mời thầu 

Đánh giá hồ sơ dự thầu 



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 

(VNĐ) 

Tóm tắt sản phẩm ứng 

dụng thực tiễn 

cung cấp, lắp đặt thiết bị bể bơi, bể 

vầy công trình " Bể bơi phòng chống 

đuối nước cho thanh thiếu nhi đồng 

Kiên Giang" tại TT hoạt động TTN 

Kiên Giang số 987 Nguyễn Trung 

Trực - phường An Bình - TP. Rạch 

Giá - tỉnh Kiên Giang 

dựng Trung 

ương Đoàn 

TNCS HCM 

 

hiện dự án Lập báo cáo kết quả lựa 

chọn nhà thầu 

77  

Lập điều chỉnh quy hoạch phân khu 

thuộc dự án điều chỉnh quy hoạch 

phân khu tỷ lệ 1/2000 khu trung tâm 

thương mại, dịch vụ văn hóa thuộc 

khu đô thị mới phía đông thành phố 

Điện Biên Phủ 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Sở Xây dựng 

tỉnh Điện Biên 

 

Theo tiến 

độ thực 

hiện dự án 

701.098.000  

 

Hồ sơ điều chỉnh quy 

hoạch phân khu tỷ lệ 

1/2000 khu trung tâm 

thương mại, dịch vụ văn 

hóa thuộc khu đô thị mới 

phía đông thành phố 

Điện Biên Phủ 

78  

Lập hồ sơ mời thầu; đánh giá hồ sơ dự 

thầu gói thầu thi công xây dựng và 

cung cấp lắp đặt bể bơi, bể vầy: 

Thanh thiếu niên Hậu Giang; Thanh 

thiếu nhi Ninh Bình; Cung Văn hóa 

Thiếu nhi TP Hải Phòng 

Nguyễn Đức Hải 

Ban quản lý dự 

án đầu tư xây 

dựng Trung 

ương Đoàn 

TNCS HCM 

Theo tiến 

độ thực 

hiện dự án 

150.815.355  

Lập hồ sơ mời thầu 

Đánh giá hồ sơ dự thầu 

Lập báo cáo kết quả lựa 

chọn nhà thầu 

79  

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi 

thuộc dự án " Nâng cấp trung tâm 

thanh thiếu niên Trung ương" 

Nguyễn Đức Hải 

Ban quản lý dự 

án đầu tư xây 

dựng Trung 

ương Đoàn 

TNCS HCM 

Theo tiến 

độ thực 

hiện dự án 

990.703.491  

 

Hồ sơ thiết kế cơ sở. 

Thuyết minh thiết kế cơ 

sở. 

Các nội dung khác của 

báo cáo nghiên cứu khả 

thi 

80  

Tư vấn lập nhiệm vụ, lập đồ án quy 

hoạch tổng mặt bằng dự án: Đấu thầu 

quyền sử dụng đất để đầu tư xây dựng 

Nguyễn Thị Thu Hà 
Trung tâm Phát 

triển quỹ đất 

Theo tiến 

độ thực 

hiện dự án 

186.758.000   

 

Hồ sơ quy hoạch tổng 

mặt bằng DA: Đấu thầu 

QSD đất để đầu tư xây 



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 

(VNĐ) 

Tóm tắt sản phẩm ứng 

dụng thực tiễn 

chợ Kệ, xã Ninh Sở, huyện Thường 

Tín, TP. Hà Nội, tỷ lệ 1/500 

huyện Thường 

Tín 

dựng chợ Kệ 

81  

Đo đạc, lấy mẫu và phân tích mẫu 

theo yêu cầu của Công ty TNHH Tư 

vấn và Công nghệ Môi Trường Xanh 

Nguyễn Văn Hĩu 

Công ty TNHH 

Tư vấn và Công 

nghệ Môi 

Trường Xanh 

Theo tiến 

độ thực 

hiện dự án 

25.419.900  
Hồ sơ kết quả quan trắc 

môi trường  

82  

Lập báo cáo nghiên cứu khả thi và 

thiết kế bản vẽ thi công dự án đầu tư 

xây dựng: Khu nhà ở thôn Liên Ấp, 

xã Việt Đoàn, H. Tiên Du, T. Bắc 

Ninh 

Đào Xuân Phương 

 

Công ty cổ phần 

Kinh Bắc STAR 

 

Theo tiến 

độ thực 

hiện dự án 

1.000.000.000  

 

Hồ sơ thiết kế cơ sở và 

thuyết minh thiết kế cơ 

sở. 

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi 

công dự án Khu nhà ở 

thôn Liên Ấp 

83  

Tư vấn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi 

công: Nhà dịch vụ giao thông trạm 

trung chuyển, khu bảo dưỡng sửa 

chữa, nhà để xe cao tầng, trung tâm 

điều hành bến xe và các công trình 

phụ trợ 

Nguyễn Ngọc Bính 

Tổng Cty Vận 

tải Hà Nội 

 

Theo tiến 

độ thực 

hiện dự án 

850.008.485 

 

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi 

công công trình 

84  

Tư vấn lập nhiệm vụ điều chỉnh quy 

hoạch và đồ án điều chỉnh quy hoạch 

phân khu tỷ lệ 1/2000 và chi tiết tỷ lệ 

1/500 gói thầu: 

- Tư vấn lập nhiệm vụ điều chỉnh QH 

và ĐA điều chỉnh QH phân khu tỷ lệ 

1/2000 công viên nghĩa trang An Lạc 

và Trung tâm Xử lý chất thải rắn.  

- Tư vấn lập nhiệm điều chỉnh quy 

hoạch và đồ án điều chỉnh quy hoạch 

chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Trung tâm 

Đào Xuân Phương 

 

Công ty cổ phần 

tập đoàn 

Indevco 

 

Theo tiến 

độ thực 

hiện dự án 

1.870.000.000  

 

- Hồ sơ điều chỉnh quy 

hoạch phân khu tỷ lệ 

1/2000 công viên nghĩa 

trang An Lạc và Trung 

tâm Xử lý chất thải rắn.  

- Hồ sơ điều chỉnh quy 

hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 

dự án Trung tâm xử lý 

chất thải rắn Xã Vũ Oai 

và xã Hòa Bình, TP. Hạ 

Long. 



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 

(VNĐ) 

Tóm tắt sản phẩm ứng 

dụng thực tiễn 

xử lý chất thải rắn. 

Địa điểm: Xã Vũ Oai và xã Hòa Bình, 

TP. Hạ Long 

85  

Lập nhiệm vụ quy hoạch phân khu (tỷ 

lệ 1/2000): Khu vực phường Đồng 

Tiến, phường Quỳnh Lâm, TP. Hòa 

Bình, T. Hòa Bình 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Phòng Quản lý 

đô thị TP. Hòa 

Bình 

 

Theo tiến 

độ thực 

hiện dự án 

99.515.000  

 

Hồ sơ quy hoạch phân 

khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực 

phường Đồng Tiến 

86  

Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: 

Nâng cấp hệ thống kho sách nhà xuất 

bản Kim Đồng tại Hà Nội - xã Phú 

Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội 

Nguyễn Đức Hải 
Nhà Xuất bản 

Kim Đồng 

Theo tiến 

độ thực 

hiện dự án 

143.514.000  

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi 

công và dự toán; thuyết 

minh báo cáo kinh tế kỹ 

thuật. 

87  

Thiết kế hạng mục phần kết cấu và 

M&E nhà dịch vụ bể bơi dự án Quần 

thể dự án khu Xuân Thành - Nghi 

Xuân - Hà Tĩnh tại thôn Thành Vân, 

xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, 

Hà Tĩnh 

Hoàng Dương Dũng 

Công ty Cổ 

phần Hồng Lam 

Xuân Thành 

2020 120.000.000   

88  

Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ 

sơ dự thầu công trình Cải tạo nội 

thất, hạ tầng kỹ thuật khu thực hành 

Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt số 1 

Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội 

Vũ Trọng Huy 
Trường Đại học 

Y Hà Nội 
2020 49.558.000   

89  

Thẩm tra hồ sơ thiết kế biện pháp thi 

công phần thân hạng mục Khối nhà 

Trung tâm dự án Khối nhà Trung 

tâm, Khối nhà Chuyên khoa đặc thù, 

Khoa Truyền nhiễm và các hạng 

mục phụ trợ của Bệnh việc đa khoa 

Lê Bá Sơn 
Công ty Cổ 

phần Hà Đô 23 
2020 30.000.000   



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 

(VNĐ) 

Tóm tắt sản phẩm ứng 

dụng thực tiễn 

Tỉnh Bắc Giang tại đường Lê Lợi - 

TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

90  

Khảo sát địa chất công trình dự án 

Đầu tư nhà máy sản xuất hàng cơ 

kim khí - Công ty Cổ phần Kim khí 

Thăng Long Hưng Yên 

Nguyễn Duy Quỳnh 

Công ty Cổ 

phần Kim khí 

Thăng Long 

2020 492.513.000   

91  

Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ 

sơ dự thầu công trình Cải tạo phòng 

học phục vụ chương trình Bác sĩ Y 

khoa đổi mới tại số 1 Tôn Thất 

Tùng, Đống Đa, Hà Nội 

Vũ Trọng Huy 
Trường Đại học 

Y Hà Nội 
2020 55.010.000   

92  

Thẩm tra dự toán, bản vẽ thi công 

công trình Cải tạo, sửa chữa bể chứa 

nước ngầm trạm bơm nước Học viện 

kỹ thuật quân sự tại ngõ 213 Xã Đàn, 

quận Đống Đa, Hà Nội 

Vũ Trọng Huy 
Xí nghiệp 

KDNS Đống Đa 
2020 4.400.000   

93  

Thẩm tra biện pháp thi công phần 

ngầm nhà NO-DV04 dự án Khu văn 

phòng giao dịch, nhà ở Chung cư cao 

tầng, Khu căn hộ, Khách sạn lưu trú, 

khu biệt thự nhà vườn để bán và cho 

thuê - ROSE TOWN tại Km9 đường 

Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận 

Hoàng Mai, Hà Nội 

Lê Bá Sơn 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư và 

Xây dựng Xuân 

Mai 

2020 33.000.000   

94  

Thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi 

công và dự toán - phần Hàng rào 

tạm, san nền và HTKT khung dự án 

Khu du lịch văn hóa và nghỉ dưỡng 

Chế Đình Hoàng 

Công ty TNHH 

Một thành viên 

Pacific Hòa 

Bình (PHB) 

2020 100.000.000   



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 

(VNĐ) 

Tóm tắt sản phẩm ứng 

dụng thực tiễn 

Lạc Thủy, xã Phú Lão, Lạc Thủy, 

Hòa Bình 

95  

Giám sát thi công xây dựng công 

trình cải tạo mái nhà xưởng khu A - 

Nhà máy số 3 tại phường Phúc Lợi, 

quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Nguyễn Duy Quỳnh 

Công ty Cổ 

phần Kim khí 

Thăng Long 

2020 171.472.000   

96  

Khảo sát, quan trắc vết nứt tầng hầm, 

tầng 1 - tòa nhà A2 thuộc dự án cụm 

công trình nhà ở khu IA20 khu đô thị 

Nam Thăng Long 

Đặng Quốc Huy 

Công ty Cổ 

phần LICOGI 

13 - Nền móng 

xây dựng 

2020 70.000.000   

97  

Lập thiết kế bản vẽ thi công - dự 

toán dự án Xây dựng trường tiểu học 

Tiền Phong B, xã Tiền Phong, huyện 

Mê Linh (giai đoạn 2) 

Hoàng Dương Dũng 

Ban quản lý dự 

án đầu tư xây 

dựng huyện Mê 

Linh 

2020 755.408.000   

98  

Thiết kế hệ thống điều hòa không khí 

dự án Khách sạn December Nha 

Trang tại số 3 Trần Quang Khải, Nha 

Trang, Khánh Hòa 

Bùi Chí Toàn 

Công ty TNHH 

LG 

ELECTRONICS 

Việt Nam Hải 

Phòng 

2020 251.526.800   

99  

Giám sát thi công xây dựng công 

trình Cải tạo, nâng cấp hệ thống rãnh 

thoát nước đường giai thông nông 

thôn trục chính thôn Phù Trì, xã Kim 

Hoa, huyện Mê Linh 

Ngô Văn Định 
Ủy ban nhân dân 

xã Kim Hoa 
2020 115.119.000   

100  

Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ 

sơ dự thầu công trình Cải tạo nhà Ký 

túc xá E2 tại số 1 Tôn Thất Tùng, 

Đống Đa, Hà Nội 

Vũ Trọng Huy 
Trường Đại học 

Y Hà Nội 
2020 55.290.000   



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 

(VNĐ) 

Tóm tắt sản phẩm ứng 

dụng thực tiễn 

101  

Kiểm định chất lượng công trình 

Xây dựng Nhà máy JLCG, hạng mục 

Nhà xưởng nhà máy JLCG, tại khu 

công nghiệp Bá Thiện 2, huyện Bình 

Xuyên, Vĩnh Phúc 

Giang Văn Khiêm 

Công ty Xây 

dựng quốc tế 

Trác Việt Việt 

Nam 

2020 200.000.000   

102  

Gói thầu số 05 Lập hồ sơ mời thầu 

và đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu 

và đánh giá Hồ sơ dự thầu thi công 

Hạ ngầm một số tuyến cáp hạ thế dã 

xuống cấp & bảo dưỡng các Trạm 

biến áp, máy phát điện trong Khu 

nghiên cứu Nghĩa Đô 

Đoàn Ngọc Vinh 

Văn phòng Viện 

Hàn lâm Khoa 

học và Công 

nghệ Việt Nam 

2020 13.000.000   

103  

Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và 

dự toán công trình Cải tạo, sơn mặt 

ngoài trục 8-16; 16-24 nhà B, lắp đặt 

nội thất phòng khách; Cải tạo khu vệ 

sinh tầng 1 nhà E, phòng kho và trạm 

điện; Lắp dựng cửa vách, cải tạo khu 

vệ sinh tầng 2 nhà T; Cải tạo chống 

nóng mái Trung tâm kỹ thuật cao tại 

số 85 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà 

Nội 

Đoàn Ngọc Vinh 
Bệnh viện Mắt 

Trung ương 
2020 20.224.000   

104  

Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và 

dự toán công trình Cải tạo, sửa chữa 

TSCĐ năm 2020 của Bệnh viện Mắt 

Trung ương hạng mục Cải tạo khu 

vệ sinh tầng 1,2, phòng mổ laser sơn 

hành lang trong nhà D, lắp điều hòa 

canteen tầng 2; Lắp dựng cửa, vách 

Đoàn Ngọc Vinh 
Bệnh viện Mắt 

Trung ương 
2020 15.123.000   



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 

(VNĐ) 

Tóm tắt sản phẩm ứng 

dụng thực tiễn 

tầng 4 phòng khám 27 Bùi Thị Xuân 

tại số 85 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà 

Nội 

105  

Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và 

dự toán công trình dự án Cải tạo, sửa 

chữa nhà 3 tầng và xây nhà tạm khai 

thác, Bưu điện huyện Ba Vì, thành 

phố Hà Nội 

Lê Bá Sơn 
Bưu điện thành 

phố Hà Nội 
2020 13.371.841   

106  

Thẩm định giá thiết bị; Thẩm tra 

thiết kế bản vẽ thi công - dự toán 

công trình dự án Xây dựng trụ sở 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Ba Vì 

tại thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, 

thành phố Hà Nội 

Phạm Văn Đạt 

Ban quản lý dự 

án đầu tư xây 

dựng công trình 

dân dụng và 

công nghiệp 

Thành phố Hà 

Nội 

2020 89.680.000   

107  

Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - 

dự toán công trình dự án Xây dựng 

trụ sở Tòa án nhân dân quận Hà 

Đông tại lô VIII, thửa 16 Khu trung 

tâm hành chính quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội 

Phạm Văn Đạt 

Ban quản lý dự 

án đầu tư xây 

dựng công trình 

dân dụng và 

công nghiệp 

Thành phố Hà 

Nội 

2020 105.970.000   

108  

Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - 

dự toán công trình dự án Xây dựng 

trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thanh 

Trì tại thôn Cương Ngô, xã Tứ Hiệp, 

huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

Phạm Văn Đạt 

Ban quản lý dự 

án đầu tư xây 

dựng công trình 

dân dụng và 

công nghiệp 

Thành phố Hà 

Nội 

2020 115.670.000   



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 

(VNĐ) 

Tóm tắt sản phẩm ứng 

dụng thực tiễn 

109  

Thẩm định giá thiết bị; Thẩm tra 

thiết kế bản vẽ thi công - dự toán 

công trình dự án Xây dựng trụ sở 

Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ 

Liêm tại ô đất D.2 - khu trung tâm 

hành chính quận Bắc Từ Liêm, 

phường Minh Khai, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội 

Phạm Văn Đạt 

Ban quản lý dự 

án đầu tư xây 

dựng công trình 

dân dụng và 

công nghiệp 

Thành phố Hà 

Nội 

2020 91.530.000   

110  

Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự 

toán xây dựng công trình nhà học đa 

năng - Trường Đại học Kiến trúc Hà 

Nội tại Km10 đường Nguyễn Trãi, 

quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

Thịnh Văn Luyến 

Trường Đại học 

Kiến trúc Hà 

Nội 

2020 4.247.809.285   

111  

Giám sát thi công xây dựng công 

trình Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng 

đảm bảo PCCC và cải tạo, sửa chữa 

hệ thống nền sân trường và các hạng 

mục phụ trợ Trường THPT Xuân 

Khanh 

Hồ Anh Tuấn 

Trường Trung 

học phổ thông 

Xuân Khanh 

2020 76.844.330   

112  

Giám sát thi công xây dựng công 

trình nhà máy MING SHIN Việt 

Nam 

Đào Minh Hiếu 

Công ty Cổ 

phần đầu tư và 

xây dựng số 

18.3 

2020 110.000.000   

113  

Thẩm tra bản vẽ thi công và dự toán 

công trình Cải tạo mái nhà cưởng 

khu A - Nhà máy số 3 tại phường 

Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà 

Nội 

Lê Bá Sơn 

Công ty Cổ 

phần Kim khí 

Thăng Long 

2020 30.797.000   



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 

(VNĐ) 

Tóm tắt sản phẩm ứng 

dụng thực tiễn 

114  

Lập điều chỉnh Quy hoạch tỷ lệ 

1/500 phân khu K1 - Khu du lịch 

sinh thái Nam Tam Đảo tại xã Trung 

Mỹ, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

Bùi Thu Nguyệt 
Công ty cổ phần 

Nam Tam Đảo 
2020 200.000.000   

115  

Cung cấp dịch vụ triển khai mô hình 

thông tin công trình (BIM) dự án 

Công trình xây dựng nhà xưởng giai 

đoạn 1 của Công ty TNHH 

WISTRON INFOCOMM (Việt 

Nam) tại Lô CN09 và CN10, Khu 

công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn II, 

phường Tiên Nội, phường Hoàng 

Đông, thị xã Duy Tiên, Hà Nam, 

Việt Nam 

Đào Minh Hiếu 

Công ty TNHH 

Phát triển Xây 

dựng Việt Nam 

Kiến Hưng 

2020 400.000.000   

116  

Khảo sát hiện trạng, đánh giá mức 

độ hư hại và lập khối lượng khắc 

phục tổn thất cho hạng mục cơ điện, 

PCCC 

Lê Thế Anh 

Công ty Cổ 

phần Giám định 

NORTHSTAR 

2020 47.300.000   

117  

Giám sát thi công xây dựng và lắp 

đặt thiết bị cộng trình dự án đầu tư 

trang bị nội thất văn phòng cho Tổng 

Công ty Giải pháp doanh nghiệp 

Viettel tại tầng 19 - tháp A, Trụ sở 

Điều hành và Trung tâm Thương mại 

Viettel 

Nguyễn Hùng Mạnh 

Công ty quản lý 

tài sản Viettel - 

chi nhánh tập 

đoàn công 

nghiệp - viễn 

thông quân đội 

2020 115.455.000   

118  

Hợp đồng liên danh: Gói thầu số 12 

Giám sát thi công xây dựng và lắp 

đặt thiết bị dự án sửa chữa, cải tạo, 

Nguyễn Thanh Vũ/ 

Lê Trí Đạt 

Liên đoàn Lao 

động thành phố 

Hà Nội 

2020 810.715.496   



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 

(VNĐ) 

Tóm tắt sản phẩm ứng 

dụng thực tiễn 

nâng cấp Cung văn hóa Lao động 

Hữu nghị Việt - Xô (khu vực sân 

khấu) tại số 91 phố Trần Hưng Đạo, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội 

119  

Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và 

dự toán dđiều chỉnh công trình dự án 

ĐTXD Trụ sở làm việc tại 154 Nam 

Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

Dương Lê Lâm 

Công ty TNHH 

mua bán nợ Việt 

Nam 

2020 24.000.000   

120  

Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công, 

dự toán dự án Xây dựng nhà khách 

nghiệp vụ (ký hiệu NK1) 

Vũ Đức Thành Tổng cục II 2020 411.048.000   

121  

Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ 

sơ dự thầu công trình Cải tạo nhà xe, 

căng tin và hạ tầng sân bóng rổ tại số 

1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội 

Vũ Trọng Huy 
Trường Đại học 

Y Hà Nội 
2020 44.903.000   

122  

Quản lý dự án, giám sát thi công xây 

dựng và lắp đặt thiết bị, tư vấn lựa 

chọn nhà thầu dự án trường Nghệ 

thuật Âm nhạc Quốc gia Lào (điều 

chỉnh, bổ sung) tại thủ đô Viêng 

Chăn - CHDCND Lào 

Trần Tuyết Trinh 

Học viện Âm 

nhạc Quốc gia 

Việt Nam 

2020 361.390.000   

123  

Thẩm tra thiết kế và dự toán công 

trình Sửa chữa Nhà nghỉ điều dưỡng 

Đồ Sơn Agribank Chi nhánh thành 

phố Hải Phòng 

Đặng Quốc Huy 

AGRIBANK chi 

nhánh thành phố 

Hải Phòng 

2020 21.929.000   



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 

(VNĐ) 

Tóm tắt sản phẩm ứng 

dụng thực tiễn 

124  

Thiết kế dự án Chỉnh lý phòng trưng 

bày dân tộc thuộc bảo tàng tỉnh Sơn 

La 

Codugnella Amelie 

Ghislaine Nicole 

Bảo tàng tỉnh 

Sơn La 
2020 233.139.060   

125  

Hợp đồng liên danh: Lập thiết kế 

BVTC và dự toán các công việc thực 

hiện năm 2020 thuộc Dự án Cải tạo, 

mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Nguyễn Tiến Đạt 
Sở Y tế tỉnh Hà 

Nam 
2020 981.329.000   

126  

Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ 

sơ dự thầu công trình Cải tạo chống 

thấm mái và lắp đặt nội thất cho nhà 

ở học viên tại Số 1 Tôn Thất Tùng, 

Đống Đa, HN 

Vũ Trọng Huy 
Trường Đại học 

Y Hà Nội 
2020 45.411.000   

127  

Hợp đồng liên danh Gói thầu số 2 

Thẩm định Giá thiết bị; Hồ sơ mời 

thầu; kết quả lựa chọn nhà thầu các 

gói thầu tư vấn toàn công trình; 

Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự 

toán dự án xây dựng Trụ sở Tòa án 

nhân dân quận Bắc Từ Liêm 

Phạm Văn Đạt 

Ban quản lý dự 

án đầu tư xây 

dựng công trình 

dân dụng và 

công nghiệp 

thành phố Hà 

Nội 

2020 130.820.000   

128  

Thiết kế hệ thống điều hòa không khí 

dự án Nhà chung cư cao tầng - Khu 

C thuộc Dự án xây dựng Khu nhà ở 

Thượng Thanh (An Quy Hung 

Residence) 

Bùi Chí Toàn 

Công ty TNHH 

LG 

ELECTRONICS 

Viêt Nam Hải 

Phòng 

2020 428.694.000   

129  

Kiểm tính khả năng chịu lực của hệ 

dàn thép dỡ điều hòa công trình Nhà 

cao tầng CT1A, CT1B dự án Khu 

Vũ Trọng Huy 

Công ty Cổ 

phần đầu tư xây 

dựng phát triển 

nhà số 7 Hà Nội 

2020 55.000.000   



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 

(VNĐ) 

Tóm tắt sản phẩm ứng 

dụng thực tiễn 

nhà ở phường Xuân La tại phường 

Xuân La, quận Tây Hồ Hà Nội 

130  

Hợp đồng liên danh: Gói thầu số BS-

14 Giám sát thi công xây dựng và 

lắp đặt thiết bị dự án Sửa chữa, cải 

tạo, nâng cấp Cung Văn hóa Lao 

động Hữu nghị Việt - Xô (khu vực 

sân khấu) tại số 91 Trần Hưng Đạo, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Lê Trí Đạt 

Liên đoàn Lao 

động thành phố 

Hà Nội 

2020 127.629.000   

131  

Hợp đồng liên danh: Gói thầu 3 

Thẩm định giá thiết bị; Hồ sơ mời 

thầu; kết quả lựa chọn nhà thầu các 

gói thầu Xây dựng, cung cấp lắp đặt 

thiết bị toàn công trình; thẩm tra thiết 

kế bản vẽ thi công - dự toán công 

trình dự án xây dựng trụ sở Viện 

Kiểm sát nhân dân Thường Tín, Hà 

Nội tại Ô đất CQ.01 - khu trung tâm 

thị trấn Thường Tín, huyện Thường 

Tín, thành phố Hà Nội 

Phạm Văn Đạt 

Ban quản lý dự 

án đầu tư xây 

dựng công trình 

dân dụng và 

công nghiệp 

thành phố Hà 

Nội 

2020 109.672.000   

132  

Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ 

sơ dự thầu công trình Cải tạo, nâng 

cấp hạ tầng kỹ thuật và cấp nước cơ 

sở Tôn Thất Tùng tại số 1 Tôn Thất 

Tùng, Đống Đa, Hà Nội 

Vũ Trọng Huy 
Trường Đại học 

Y Hà Nội 
2020 50.403.000   

133  

Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ 

sơ dự thầu công trình Viện Đào tạo 

Răng Hàm Mặt tại phường Yên Sở, 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

Vũ Trọng Huy 
Trường Đại học 

Y Hà Nội 
2020 59.958.000   



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 

(VNĐ) 

Tóm tắt sản phẩm ứng 

dụng thực tiễn 

134  

Thẩm tra thiết kế biện pháp thi công 

dự án Xây dựng trụ sở Tòa án nhân 

dân thành phố Hà Nội tại lô 01-VP, 

Khu chức năng đô thị Nam vành đai 

3, phường Đại Kim, quận Hoàng 

Mai, Hà Nội 

Phạm Văn Đạt 

Công ty Cổ 

phần Xây dựng 

số 12 

2020 50.000.000   

135  

Thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi 

công Nhà xưởng khu công nghiệp Bá 

Thiện 2 - Công ty TNHH Công 

nghiệp Chính xác Việt Nam 1 (VPIC 

1) tại Khu công nghiệp Bá Thiện 2, 

huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

Đào Minh Hiếu 

Công ty Cổ 

phần đầu tư và 

xây dựng số 

18.3 

2020 137.500.000   

136  

Thẩm tra HSTK hạng mục điều hòa 

không khí tầng 3 và 4 công trình tòa 

nhà The Sun tại Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, 

Nam Từ Liêm, Hà Nội 

Lê Bá Sơn 

Công ty Cổ 

phần 

CNCLAND 

2020 33.000.000   

137  

Gói thầu số 3 Tư vấn lập hồ sơ mời 

thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu xây 

lắp công trình Cải tạo, nâng cấp kho 

dự trữ lương thực Quang Hanh 

Đặng Quốc Huy 

Cục dự trữ nhà 

nước khu vực 

Đông Bắc 

2020 68.000.000   

138  

Lập báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật công 

trình Cải tạo, sửa chữa chuẩn bị mặt 

bằng thực hiện dự án đầu tư xây 

dựng Nhà học đa năng 20 tầng - 

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 

Vũ Trọng Huy 

Trường Đại học 

Kiến trúc Hà 

Nội 

2020 444.585.485   

139  

Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công 

công trình dự án Cải tạo khu A - Khu 

chung cư Quang Trung, thành phố 

Nguyễn Trí Mạnh 
Công ty Cổ 

phần Đầu tư Đô 
2020 147.219.500   



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 

(VNĐ) 

Tóm tắt sản phẩm ứng 

dụng thực tiễn 

Vinh, Nghệ An tại khu A - Khu 

chung cư Quang Trung, phường 

Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ 

An 

thị dầu khí 

Quang Trung 

140  

Thiết kế kỹ thuật xây dựng công 

trình Nhà máy giai đoạn 7 tại Khu 

công nghiệp Thăng Long 3, thành 

phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

Đào Minh Hiếu 

Công ty TNHH 

Công nghiệp 

Chính xác Việt 

Nam 1 

2020 1.236.400.000   

141  

Kiểm tra kết cấu chịu lực của công 

trình gói thầu lập báo cáo đánh giá 

tác động môi trường, thiết kế, thẩm 

duyệt, thi công và nghiệm thu phòng 

cháy chữa cháy, khảo sát, thiết kế, 

xin giấy phép xây dựng và thi công 

nhà xưởng tại lô CN1, KCN Thạch 

Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá, 

huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

Phùng Văn Kiên 

Công ty CP xây 

lắp và phát triển 

nhà HUD 3.3 

2020 40.000.000   

142  

Thiết kế hệ thống điều hòa không khí 

dự án THE TERRA An Hưng - Tố 

Hữu - Hà Đông - Hà Nội 

Bài Chí Toàn 

Công ty TNHH 

LG 

ELECTRONICS 

Việt Nam Hải 

Phòng 

2020 526.943.000   

143  

Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hề sơ 

dự thầu phần xây lắp, cung cấp và 

lắp đặt thiết bị công trình nhà học đa 

năng trường Đại học Kiến trúc Hà 

Nội 

Thịnh Văn Luyến 
Đại học Kiến 

trúc Hà Nội 
2020 213.210.283   



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 

(VNĐ) 

Tóm tắt sản phẩm ứng 

dụng thực tiễn 

144  
Kiểm định công trình Cải tạo nhà Ký 

túc E1 
Vũ Trọng Huy 

Trường Đại học 

Y Hà Nội 
2020 149.661.000   

145  

Thiết kế bản vẽ thi công công trình 

Cải tạo, sửa chữa chuẩn bị mặt bằng 

thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà 

học đa năng 20 tầng - Trường Đại 

học Kiến trúc Hà Nội 

Vũ Trọng Huy 

CĐT: Trường 

Đại học Kiến 

trúc Hà Nội 

Bên A: VPTV 

Bên B: Công ty 

cổ phần 

HTCOM 

2020 120.000.000   

146  

Thiết kế thi công và dự toán công 

trình lắp đặt thang máy ngoài trời 

nhà điều trị 15 tầng tại số 278 đường 

Lương Thế Vinh - Trung Văn - Nam 

Từ Liêm - Hà Nội 

Đoàn Ngọc Vinh 

Bệnh viện Y học 

Cổ truyền - Bộ 

Công an 

2020 169.900.000   

147  

QLDA và tư vấn giám sát dự án Khu 

phức hợp chế biến sản phẩm giá trị 

gia tăng từ hành - tỏi và Du lịch sinh 

thái thiên đường Tỏi Lý Sơn 

Nguyễn Trường Huy 

Công ty cổ phần 

đầu tư và phát 

triển Lý Sơn 

VPTV bên A 

Công ty cổ phần 

HTCOM bên B 

2020 100.000.000   

148  

Gói thầu số 04 Tư vấn giám sát thi 

công xây dựng công trình Cải tạo 

khu B, hành lang, các buồng tử hình 

Nhà giam hợp khối Trại tạm giam số 

2 tại xã Hòa Bình, huyện Thường 

Tín, thành phố Hà Nội 

Nguyễn Trường Huy 
Công an thành 

phố Hà Nội 
2020 130.000.000   



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 

(VNĐ) 

Tóm tắt sản phẩm ứng 

dụng thực tiễn 

149  

Thiết kế hệ thống điều hòa không khí 

dự án khách sạn WATSON và Trung 

tâm Sự kiện Phương Đông 

Bùi Chí Toàn 

Công ty TNHH 

ELECTRONICS 

Việt Nam Hải 

Phòng 

2021 470.900.000   

150  

Lập đồ án quy hoạch chi tiết xây 

dựng tỷ lệ 1/500 - phần HTKT Dự 

án: Khu công nghiệp Hồng Tiến. Địa 

điểm: Xã Yên Tiến, xã Yên Bằng, 

huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định 

Phạm Văn Dương 

Công ty cổ phần 

dịch vụ tư vấn 

thiết kế IBSTAC 

Theo tiến 

độ thực 

hiện của 

dự án 

141.900.000 

Hồ sơ Quy hoạch chi tiết 

xây dựng tỷ lệ 1/500 - 

phần hạ tầng kỹ thuật 

151  

Thí nghiệm cọc, quan trắc lún. Dự 

án: Trụ sở các ban Đảng tại thành 

phố Hồ Chí Minh. Địa điểm: Số 101 

- Trần Quốc Toản - Phường 7 - Q3 - 

TP. Hồ Chí Minh 

Võ Hải Nhân 

Ban QLDA các 

công trình xây 

dựng của Đảng 

ở Trung Ương 

Theo tiến 

độ thực 

hiện của 

dự án 

1.698.659.000 
Thí nghiệm cọc, quan 

trắc lún công trình 

152  

Lập đồ án quy hoạch chi tiết xây 

dựng tỷ lệ 1/500 - phần HTKT Dự 

án: Khu đô thị - Dịch vụ Hồng Tiến. 

Địa điểm: Xã Yên Tiến, xã Yên 

Bằng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định 

Phạm Văn Dương 

Công ty cổ phần 

dịch vụ tư vấn 

thiết kế IBSTAC 

Theo tiến 

độ thực 

hiện của 

dự án 

109.700.000 

Hồ sơ Quy hoạch chi tiết 

xây dựng tỷ lệ 1/500 - 

phần hạ tầng kỹ thuật 

153  

Tư vấn lập kế hoạch phát triển vật 

liệu xây dựng tỉnh Quảng Ninh thời 

kỳ 2021- 2030 tầm nhìn đến năm 

2050 

Bùi Văn Deo 
Sở xây dựng 

tỉnh Quảng Ninh 

Đến ngày 

31/12/2021 
1.200.000.000 

Hồ sơ ập kế hoạch phát 

triển vật liệu xây dựng 

tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 

2021- 2030 tầm nhìn đến 

năm 2050 

154  

Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công và 

dự toán Công trình: Sửa chữa xây 

dựng nhỏ năm 2021 của Viện 

Nghiên cứu Da - Giầy. Địa điểm: Số 

Nguyễn Đại Dương 
Viện nghiên cứu 

da - giầy 

15 ngày kể 

từ ngày 

18/3/2021 

4.400.000 Báo cáo thẩm tra 



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 

(VNĐ) 

Tóm tắt sản phẩm ứng 

dụng thực tiễn 

160 Hoàng Hoa Thám - Thụy Khê - 

Tây Hồ - Hà Nội. 

155  

Tư vấn Khảo sát địa chất công trình, 

khảo sát địa hình dự án: Xây dựng 

trường tiểu học Đại Thịnh A, xã Đại 

Thịnh, huyện Mê Linh 

Bùi Văn Deo 

Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây 

dựng huyện Mê 

Linh 

60 ngày kể 

từ ngày 

19/02/2021 

332.000.000 
Hồ sơ Khảo sát địa chất, 

khảo sát địa hình 

156  

Tư vấn thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi 

công. Công trình: Trạm xử lý nước 

thải. Địa điểm: Tại một phần lô đất 

D14 - Khu đô thị mới Cầu Giấy (ngõ 

19 phố Duy Tân), phường Dịch 

Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, phường 

Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm , 

thành phố Hà Nội 

Nguyễn Văn Hiển 
Công ty Cổ 

phần Ecoland 

15 ngày kể 

từ ngày 

05/5/2021 

16.500.000 Báo cáo thẩm tra 

157  

Tư vấn Giám sát thi công xây dựng 

và lắp đặt thiết bị Công trình: Đầu tư 

xây dựng Nhà máy nước sạch sông 

Hồng cấp cho khu vực phía Nam 

tỉnh Vĩnh Phúc (giai đoạn 1) 

Phạm Văn Dương 

Công ty Cổ 

phần xây dựng 

PROCONS 

Theo tiến 

độ thực 

hiện của 

dự án 

3.421.000.000 Báo cáo giám sát 

158  

Lập quy hoạch điều chỉnh, báo cáo 

nghiên cứu khả thi và TKBVTC dự 

án Đầu tư xây dựng và kinh doanh 

cơ sở hạ tầng KCN Cam Liên. Địa 

điểm: tại KCN Cam Liên, xã Cam 

Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng 

Bình. 

Nguyễn Thanh Phong 

Công ty  TNHH 

Đầu tư capella 

Quảng Bình 

80 ngày kể 

từ ngày 

25/05/2021 

5.069.970.000 

Hồ sơ quy hoạch, Hồ sơ 

Báo cáo nghiên cứu khả 

thi, Hồ sơ thiết kế bản vẽ 

thi công 



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 

(VNĐ) 

Tóm tắt sản phẩm ứng 

dụng thực tiễn 

159  

Tư vấn lập đề án phát triển vật liệu 

xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu giai đoạn 2021-2030, định 

hướng đến 2050 

Luyện Hồng Quảng 

Sở xây dựng 

tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu 

9 tháng kể 

từ ngày 

15/10/2021 

857.835.000 

Hồ sơ Tư vấn lập đề án 

phát triển vật liệu xây 

dựng trên địa bàn tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu giai 

đoạn 2021-2030, định 

hướng đến 2050 

160  

Tư vấn Lập hồ sơ báo cáo nghiên 

cứu khả thi - Lập hồ sơ đấu nối các 

công trình hạ tầng kỹ thuật. Dự án: 

Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết 

cấu hạ tầng khu công nghiệp Tây 

Bắc Hồ Xá. Địa điểm: Xã Vĩnh Long 

- Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, tỉnh 

Quảng Trị 

Nguyễn Hữu Phú 

Công ty Cổ 

phần Quang 

Anh Quảng Trị 

120 ngày 

kể từ ngày 

06/10/2021 

1.009.790.000 

Hồ sơ báo cáo nghiên 

cứu khả thi, hồ sơ đầu 

nối các công trình hạ 

tầng kỹ thuật 

161  

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh 

giá hồ sư dự thầu gói EPC Thiết kế - 

cung cấp thiết bị công nghệ và thi 

công xây dựng hệ thống trạm xử lý 

nước thải khu A. Dự án: Đầu tư xây 

dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng 

khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá. 

Địa điểm: Xã Vĩnh Long - Vĩnh 

Chấp, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng 

Trị 

Nguyễn Trường Huy 

Công ty Cổ 

phần Quang 

Anh Quảng Trị 

50 ngày kể 

từ ngày 

08/10/2021 

135.000.000 

Lập hồ sơ mời thầu và 

đánh giá hồ sư dự thầu 

gói EPC Thiết kế - cung 

cấp thiết bị công nghệ và 

thi công xây dựng hệ 

thống trạm xử lý nước 

thải khu A.  

162  
Khảo sát, lập bản đồ địa hình tỷ lệ 

1/500 KCN Trung Thành 
Nguyễn Thanh Phong 

Công ty Cổ 

phần bất động 

sản Capella 

30 ngày kể 

từ ngày 

25/10/2021 

390.975.147 
Hồ sơ khảo sát địa hình 

tỷ lệ 1/500 



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 

(VNĐ) 

Tóm tắt sản phẩm ứng 

dụng thực tiễn 

163  

Thiết kế bản vẽ thi công xây dựng 

công trình. Dự án: Trường liên cấp 

time school Khai Sơn thuộc Dự án 

Khai Sơn City. Địa điểm: Lô đất NT, 

TH, THCS tại Phường Thượng 

Thanh, quận Long Biên, Hà Nội 

Bùi Văn Deo 
Công ty Cổ 

phần Khai Sơn 

60 ngày kể 

từ ký hợp 

đồng 

2.052.500.000 
Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi 

công 

164  

Tư vấn quản lý dự án và giám sát thi 

công xây dựng công trình hạng mục: 

Bao gồm các công việc cọc khoan 

nhồi thí nghiệm và các công tác thí 

nghiệm; cọc khoan nhồi đại trà; cừ, 

neo; đào đất vận chuyển; hạ mực 

nước ngầm; tiếp địa ngầm chống 

mối; sàn; móng tầng hầm 3; chống 

thấm. Công trình: Nhà cao tầng tại lô 

đất HH5 Dự án: Công trình Nhà ở 

cao tầng, cây xanh và bãi đỗ xe tại 

các ô đất ký hiệu: HH4, HH5, CL2, 

CL3, CX và P1 thuộc Dự án Khai 

Sơn City 

Bùi Văn Deo 
Công ty Cổ 

phần Khai Sơn 

12 tháng 

kể từ ngày 

26/3/2021 

3.952.647.000 

Hồ sơ quản lý dự án và 

giám sát thi công xây 

dựng công trình 

165  

Tư vấn quản lý dự án và giám sát thi 

công xây dựng công trình hạng mục: 

Bao gồm các công việc cọc khoan 

nhồi thí nghiệm và các công tác thí 

nghiệm; cọc khoan nhồi đại trà; cừ, 

neo; đào đất vận chuyển; hạ mực 

nước ngầm; tiếp địa ngầm chống 

mối; sàn; móng tầng hầm 3; chống 

thấm. Công trình: Nhà cao tầng tại lô 

Bùi Văn Deo 
Công ty Cổ 

phần Khai Sơn 

12 tháng 

kể từ ngày 

26/3/2021 

4.365.507.000 

Hồ sơ quản lý dự án và 

giám sát thi công xây 

dựng công trình 



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 

(VNĐ) 

Tóm tắt sản phẩm ứng 

dụng thực tiễn 

đất HH5 Dự án: Công trình Nhà ở 

cao tầng, cây xanh và bãi đỗ xe tại 

các ô đất ký hiệu: HH4, HH5, CL2, 

CL3, CX và P1 thuộc Dự án Khai 

Sơn City 

 


