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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 2018-2019
(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
Kinh phí thực
Tên dự án, nhiệm vụ khoa học
Người chủ trì và các
Đối tác trong
Thời gian
STT
hiện
công nghệ
thành viên
nước và quốc tế thực hiện
(VNĐ)
Nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn
1
Việt Nam về yêu cầu an toàn giàn
TS. Đoàn Đình Điệp
2019-2020
200.000.000
giáo
Nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn
Việt Nam về sàn nâng di động xây
2
TS. Đoàn Đình Điệp
2019-2020
200.000.000
dựng - thiết kế, tính toán yêu cầu an
toàn và phương pháp thử nghiệm
Nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn
Việt Nam về cột chống kiểu ống
3
TS. Đoàn Đình Điệp
2019-2020
200.000.000
lồng trong xây dựng. Yêu cầu kỹ
thuật và thiết kế
4

Nghiên cứu đánh giá chất lượng kiến
trúc các công trình sử dụng vốn ngân TS. Đặng Hoàng Vũ
sách và đề xuất giải pháp

2019-2020

500.000.000

5

Nghiên cứu các biện pháp nâng cao
khả năng chống cháy cho kết cấu

2019-2020

400.000.000

PGS.TS. Chu Thị
Bình

Tóm tắt sản phẩm ứng
dụng thực tiễn
TCVN về yêu cầu an
toàn giàn giáo
TCVN về sàn nâng di
động

TCVN về cột chống kiểu
ống lồng
Mẫu thiết kế và mô hình
minh họa kiến trúc công
trình trụ sở làm việc sử
dụng vốn NSNN
Chỉ dẫn thiết kế kết cấu
thép đảm bảo điều kiện

STT

6

7

8

9

10

Tên dự án, nhiệm vụ khoa học
công nghệ
thép và lập chỉ dẫn thiết kế kết cấu
thép đảm bảo điều kiện an toàn cháy
Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn
tính toán và thiết kế kết cấu tháp và
trụ thép theo tiêu chuẩn Mỹ TIA222-G
Nghiên cứu sử dụng ván khuôn
nhôm trong thi công xây dựng tại
Việt Nam

Nghiên cứu công nghệ sản xuất tấm
ốp lát cách nhiệt và chống thấm trên
cơ sở cốt liệu nhẹ thủy tinh

Đổi mới nội dung giảng dạy và học
tập học phần Công nghệ Kiến trúc
trong chương trình đào tạo ngành
Kiến trúc
Đổi mới nội dung giảng dạy và học
tập môn Lịch sử Kiến trúc cho phù
hợp với chương trình đào tạo Chất
lượng cao (CLC) ngành Kiến trúc

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
an toàn cháy

PGS.TS. Vũ Quốc
Anh

TS. Nguyễn Trường
Huy

2019-2020

2019-2020

400.000.000

500.000.000

PGS.TS. Nguyễn
Minh Ngọc

2019-2020

1.390.000.000

TS.KTS. Vũ Đức
Hoàng

2019

16.000.000

TS.KTS. Đặng Hoàng
Vũ

2019

16.000.000

Hướng dẫn thiết kế tháp
trụ dựa trên tiêu chuẩn
Mỹ TIA 222 – G
Ván khuôn nhôm - Yêu
cầu kỹ thuật chế tạo, lắp
dựng và nghiệm thu

Chỉ dẫn kỹ thuật thi
công tấm ốp lát cách
nhiệt, trang trí và Chỉ
dẫn kỹ thuật chế tạo vật
liệu compozit tấm ốp
tường và lát sàn mái
cách nhiệt trang trí
TLGD Công nghệ kiến
trúc mới trong chương
trình đào tạo ngành Kiến
trúc
Tài liệu giảng dạy môn
Lịch sử kiến trúc phục
vụ chương trình đào tạo
CLC

STT
11
12

13

14

15

16

17

18

Tên dự án, nhiệm vụ khoa học
công nghệ
Nghiên cứu nội dung thiết kế sàn
thép và đề xuất
Nghiên cứu khả năng ứng dụng hầm
kỹ thuật đa chức năng trong xây
dựng đô thị ở Việt Nam
Nghiên cứu lập trình một số bài toán
cơ học kết cấu bằng phần mềm
Mathcad
Nghiên cứu xây dựng quy trình thiết
kế kết cấu khung thép nhà công
nghiệp một tầng theo tiêu chuẩn
Châu Âu Eurocode 3
Lựa chọn thiết bị khiên đào cơ giới
hóa (TBM/SM) trong thi công đường
hầm đô thị ở Việt Nam
Tính toán tấm composite tựa trên các
liên kết đàn hồi bằng phương pháp
phần tử hữu hạn
Tư tưởng triết học giáo dục của John
Dewey với việc đổi mới giảng dạy
môn Những nguyên lý cơ bản của
chủ nghĩa Mác - Lênin (phần 1) ở
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Đổi mới nội dung học phần Lập QH5 Quy hoạch khu chức năng đặc thù phù

Thời gian
thực hiện

Kinh phí thực
hiện
(VNĐ)

ThS. Nguyễn Thanh
Tùng

2019

16.000.000

TS. Vũ Thị Thùy
Giang

2019

16.000.000

TS. Trần Thị Thúy
Vân

2019

16.000.000

ThS. Lê Dũng Bảo
Trung

2019

16.000.000

TS. Nguyễn Trường
Huy

2019

16.000.000

ThS. Giáp Văn Tấn

2019

16.000.000

Người chủ trì và các
thành viên

Đối tác trong
nước và quốc tế

TS. Phan Thành
Nhâm

2019

16.000.000

ThS.KTS. Phạm
Hùng

2019

16.000.000

Tóm tắt sản phẩm ứng
dụng thực tiễn
Tài liệu hướng dẫn
Tài liệu hướng dẫn

Tài liệu hướng dẫn

Quy trình thiết kế

Tài liệu hướng dẫn

Tài liệu hướng dẫn
môn
Tài liệu giảng dạy
Những nguyên lý cơ bản
của chủ nghĩa Mác Lênin
TLGD học phần Quy
hoạch khu chức năng

STT

19

20

21

22

23

24

25
26

Tên dự án, nhiệm vụ khoa học
công nghệ
hợp với Luật Quy hoạch năm 2017
Đổi mới nội dung giảng dạy học
phần lý thuyết Quy hoạch xây dựng
nông thôn phù hợp với Luật quy
hoạch mới
Đổi mới nội dung đào tạo học phần
thực tập công nhân tại Trung tâm
Đào tạo cơ sở Vĩnh Phúc - Trường
Đại học Kiến trúc Hà Nội
Nghiên cứu về cây bao trùm trong đồ
thị liên thông
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến
quyết định đầu tư phát triển kết cấu hạ
tầng giao thông đường bộ sử dụng vốn
ngân sách Nhà nước tại Việt Nam
Nghiên cứu xây dựng chiến lược
marketing của doanh nghiệp đầu tư và
kinh doanh bất động sản
Xây dựng đề án Chuẩn đầu ra về
Công nghệ thông tin cho sinh viên
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Dịch sách chuyên ngành “Hanoi,
future métropole. Rupture dans
l’intégration urbaine des villages”
Xây dựng chương trình đào tạo Cử

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
đặc thù

TS.KTS. Lê Xuân
Hùng

2019

16.000.000

TLGD lý thuyết Quy
hoạch xây dựng

ThS. Trần Đại Quang

2019

16.000.000

Chương trình đào tạo
thực tập công nhân

TS. Đặng Đình Hanh

2019

26.000.000

TS. Cù Thanh Thủy

2019

16.000.000

ThS. Đặng Thế Hiến

2019

16.000.000

ThS. Nguyễn Quốc
Huy

2019

16.000.000

Nguyễn Thái Huyền

Đề tài NCKH
cấp trường

2016-2018

Nguyễn Thái Huyền

Dự án AUF

2018-2020

Tài liệu hướng dẫn

Tài liệu hướng dẫn

Tài liệu hướng dẫn
Đề án chuẩn đầu ra về
CNTT
Đã nghiệm thu

21.500 euros

Chưa nghiệm thu

STT

27

Tên dự án, nhiệm vụ khoa học
công nghệ
nhân Kiến trúc DEEA
Tích hợp quy trình chất lượng trong
quản trị đại học

Người chủ trì và các
thành viên

Đối tác trong
nước và quốc tế

Thời gian
thực hiện

Kinh phí thực
hiện
(VNĐ)

Nguyễn Thái Huyền

Dự án AUF

2018-2020

20.000 euros

Chưa nghiệm thu

2017-2019

50.000 euros

Đã nghiệm thu

28

“Thu gom và tái chế rác tại Hà Nội:
biến đổi đô thị và chuyển hóa siêu đô Nguyễn Thái Huyền
thị”

29

Dự án MONTUS

Nguyễn Thái Huyền

30

Dự án COMPOSE

Nguyễn Thái Huyền

31

32

Xây dựng giải pháp và đánh giá hiệu
quả việc sử dụng công nghệ HHO
trên phương tiện giao thông cơ giới
đường bộ lắp động cơ đi-ê-zen nhằm
giảm phát thải các chất gây ô nhiễm
không k hí (độ khói, các khí NOx,
CO2); Ứng dụng thí điểm trên một
tuyến xe buýt tại Hà Nội. Mã số:
MT18006
Nghiên cứu thiết kế chế tạo bộ thiết

Nhóm nghiên
cứu trẻ phối hợp
với Viện nghiên
cứu phát triển
Pháp IRD
Erasmus
Capacity
building
FSPI-Đại sứ
quán Pháp, Viện
nghiên cứu phát
triển Pháp

Tóm tắt sản phẩm ứng
dụng thực tiễn

2019-2021

Chưa nghiệm thu

2019-2021

Chưa nghiệm thu

Nguyễn Minh Nhất

Dự án KHCN
cấp Bộ.

2018 2019

Đã nghiệm thu đưa vào
ứng dụng.

Nguyễn Minh Nhất

Dự án KHCN

2019 -

Đã nghiệm thu đưa vào

STT

33

34

35

36
37
38

Tên dự án, nhiệm vụ khoa học
công nghệ
bị truyền thông tin giữa các xe ô tô
tham gia giao thông trên đường. Mã
số: DT194028.
Nghiên cứu đề xuất cơ chế thỏa
thuận ASEAN trong hành nghề kiến
trúc sư
Điều tra, khảo sát đánh giá tình hình
hợp tác quốc tế của Việt Nam trong
lĩnh vực xây dựng giai đoạn 20112018. Đề xuất các giải pháp trong
lĩnh vực xây dựng nhằm nâng cao
năng lực nội tại và tính tự chủ của
nền kinh tế giai đoạn 2021-2030
Nghiên cứu ứng dụng mô hình điều
chế enzim nguyên liệu quy mô
phòng thí nghiệm sản xuất vật liệu
tẩy rửa gạch ceramic
Tính toán gia cường bu lông neo
trong bê tông cốt thép theo tiêu
chuẩn ETAG 001
Lập trình Visual basic for
Applications trong AutoCad
Nghiên cứu xây dựng chỉ dẫn công
nghệ neo bầu lớn để chống đỡ khi thi
công hố móng nhà trong điều kiện

Người chủ trì và các
thành viên

Đối tác trong
nước và quốc tế
cấp Bộ.

Nguyễn Vũ Bảo Minh

Dự án KHCN
cấp Bộ

Nguyễn Vũ Bảo Minh

Dự án KHCN
cấp Bộ

Thời gian
thực hiện

Kinh phí thực
hiện
(VNĐ)

ứng dụng.

2020

Đã hoàn thiện đang làm
các thủ tục nghiệm thu

2018-2019

Đã hoàn thiện đang làm
các thủ tục nghiệm thu

2019

ThS. Nguyễn Minh
Ngọc

12 tháng

30.000.000đ

TS. Lê Hữu Thanh

12 tháng

30.000.000đ

ThS. Phan Tự Hướng

12 tháng

38.000.000đ

ThS. Trần Hồng Thụ
và các thành viên

- Văn phòng Bộ
Xây dựng;
- Vụ Khoa học

18 tháng
(từ tháng
6/2019-

Tóm tắt sản phẩm ứng
dụng thực tiễn

600.000.000

- Tổng quan ứng dụng
công nghệ neo bầu lớn
trong xây dựng hố móng

STT

Tên dự án, nhiệm vụ khoa học
công nghệ

Người chủ trì và các
thành viên

phức tạp.

39

Xây dựng đề án Chuẩn đầu ra về
Công nghệ thông tin cho sinh viên
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

40

Nhiệm vụ KHCN Cấp Bộ:
Nghiên cứu đánh giá hiện trạng

ThS. Nguyễn Quốc
Huy
- Cán bộ, giảng viên
Viện Đào tạo và ứng
dụng khoa học công
nghệ
- Một số cán bộ
chuyên ngành trong
Trường.

- Chủ trì:
ThS. Nguyễn Văn

Đối tác trong
nước và quốc tế

Thời gian
thực hiện

Công nghệ và
Môi trường.

12/2020)

Trường Đại học
Kiến trúc HN

Kinh phí thực
hiện
(VNĐ)

12 tháng

16.000.000

Từ
6/2017

500 triệu đồng

Tóm tắt sản phẩm ứng
dụng thực tiễn
công trình xây dựng dân
dụng.
- Xây dựng cơ sở khoa
học ứng dụng công nghệ
neo bầu lớn kết hợp với
các giải pháp sử dụng
tường cừ để thi công hố
móng.
- Xây dựng chỉ dẫn kỹ
thuật công nghệ neo bầu
lớn thi công hố móng.
+ Nghiên cứu và đề xuất
chuẩn đầu ra về Công
nghệ thông tin cho sinh
viên không thuộc
chuyên ngành CNTT tại
Trường Đại học Kiến
Trúc Hà Nội.
+ Đề xuất dự thảo Đề án
chuẩn đầu ra Công nghệ
thông tin cho sinh viên
tốt nghiệp Đại học Kiến
trúc Hà Nội.
- Báo cáo đánh giá thiết
bị công nghệ xử lý môi

STT

41

Tên dự án, nhiệm vụ khoa học
công nghệ

Người chủ trì và các
thành viên

thiết bị công nghệ và đề xuất biện
pháp nâng cao hiệu quả xử lý môi
trường tại một số cơ sở sản xuất
vật liệu xây dựng.

Hĩu
- Thành viên:
+ CN. Vũ Đức Quang
+ PGS.TS. Nguyễn
Trọng Phượng
+ KS. Nguyễn Văn
Phú
+ KTS. Trương Thị
Thu Thủy
+ KS.Nguyễn Mạnh
Tú
+ KS. Vũ Bá Hải
+ KS. Lê Đình Lăng

Đề tài NCKH Cấp Trường:
Lồng ghép ứng phó biến đổi khí
hậu trong quy hoạch chung đô thị

- Chủ trì:
TS. Phạm Thanh Huy

Đối tác trong
nước và quốc tế

Thời gian
thực hiện

Kinh phí thực
hiện
(VNĐ)

đến
12/2018

2018 2019

Tóm tắt sản phẩm ứng
dụng thực tiễn
trường.
- Báo cáo Giải pháp
nâng cao hiệu quả xử lý
môi trường tại một số cơ
sở sản xuất vật liệu xây
dựng.

16 triệu đồng

- Báo cáo tổng kết
nghiên cứu của đề tài, đề
xuất các giải pháp QHC
đô thị đáp ứng mục tiêu
lồng ghép ứng phó với
BĐKH thông qua đề
xuất giải pháp về quy
trình, phương pháp và
nội dung thực hiện đồ án
QHC đô thị tại Việt
Nam.
- Nhiệm vụ của học

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
phần Lập quy hoạch 6 –
QHC đô thị.
- Các hướng dẫn về: (1)
Phương pháp và quy
trình lồng ghép
(2) Nội dung lồng ghép.

42

Lập báo cáo nghiên cứu khả thi và
TKBVTC. Dự án: Cụm CN Đoan
Bái, Lương Phong 2 huyện Hiệp
Hoà, tỉnh Bắc Giang.

43

Khảo sát, Thiết kế cơ sở và Thiết kế
bản vẽ thi công Nhà máy xử lý nước
sạch KCN dệt may Rạng Đông.

44

45

46

Nguyễn Thanh Phong

Công ty CP Bất
động sản
Capella

60 ngày kể
từ ngày
08/01/2019

847.500.000 đ

Thuyết minh BCNCKT;
Thuyết minh TKCS và
Bản vẽ TKCS

Phạm Văn Dương

Công ty CP vận
hành khai thác
nước Rạng
Đông

120 ngày
kể từ ngày
29/01/2019

400.000.000 đ

Báo cáo KS, Bản vẽ đo
đạc, hồ sơ TKBVTC

Công ty TNHH
Đầu tư và kinh
doanh Bất động
sản Việt Úc

30 ngày kể
từ ngày
21/02/2019

182.160.000 đ

Báo cáo KS, nhật ký KS

Công ty Cổ
phần Khai Sơn

Theo tiến
độ thi công

72.628.000 đ

Báo cáo KS, nhật ký KS,
Bản vẽ đo đạc

Cục Hải quan

05 ngày kể

4.400.000 đ

Báo cáo thẩm tra

Khoan khảo sát địa chất công trình.
Dự án: Toà chung cư và thương mại
The Boulevard.
Bùi Huy Bình
Địa điểm: Số 22 Liễu Giai, Ba Đình,
Hà Nội.
Khảo sát đo đạc địa hình phục vụ
công tác điều chỉnh quy hoạch khu
đất Trung tâm dữ liệu và khu Ao Họ. Bùi Văn Deo
Địa điểm: Thị trấn Hồ, huyện Thuận
Thành, tỉnh Bắc Ninh.
Tư vấn Thẩm tra BC Kinh tế kỹ
Phạm Văn Dương

STT
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Tên dự án, nhiệm vụ khoa học
công nghệ
thuật. Công trình: Sửa chữa trụ sở
Chi cục Hải quan Yên Bái.
Gói thầu số 02: Tư vấn Giám sát thi
công xây dựng lắp đặt thiết bị. Công
trình: Cải tạo, nâng cấp hệ thống
nước thải sinh hoạt cơ sở 2 - Trường
Đại học Điện lực.
Tư vấn Lập Khảo sát Lập bản đồ địa
hình tỷ lệ 1/10.000 phục vụ Điều
chỉnh QH chung TP Nam Định đến
năm 20140 tầm nhìn 2050.
Tư vấn Thẩm tra TKBVTC - Dự
toán. Dự án: Xây dựng hệ thống xử
lý nước thải gây ô nhiễm môi trường
tại trại giam số 2 thuộc công an TP
Hà Nội.
Thẩm tra hồ sơ TKBVTC và Dự
toán, phần điều chỉnh bổ sung. Dự án
ĐTXD Cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 286,
đoạn thị trấn Chờ đến cầu Đò Lo
(Km 13 + 91,89 - Km17 + 78,60)
huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao BT).
Tư vấn Thiết kế hạ tầng kỹ thuật. Dự

Kinh phí thực
hiện
(VNĐ)

Tóm tắt sản phẩm ứng
dụng thực tiễn

Theo tiến
độ thi công

109.972.000 đ

Báo cáo giám sát

Phạm Văn Dương

Sở Xây dựng
tỉnh Nam Định

120 ngày
kể từ ngày
12/4/2019

2.392.620.000 đ

Bùi Văn Deo

Ban QLDA Đầu
tư và XDCT
Văn hóa - xã hội
TP Hà Nội

15 ngày kể
từ ngày
03/4/2019

14.890.000 đ

Báo cáo thẩm tra

Nguyễn Thanh Phong

Công ty TNHH
Đầu tư Đường
286

15 ngày kể
từ ngày
02/4/2019

2.200.000

Báo cáo thẩm tra

Bùi Văn Deo

Công ty Cổ

30 ngày kể

225.000.000 đ

Người chủ trì và các
thành viên

Đối tác trong
nước và quốc tế

Thời gian
thực hiện

TP Hà Nội

từ ngày
25/01/2019

Bùi Văn Deo

Trường Đại học
Điện lực

Thuyết minh BC KS,
Bản đồ địa hình

TM và bản vẽ TKCS;

STT
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Tên dự án, nhiệm vụ khoa học
công nghệ
án: Thái Hà Spring Garden tại
phường Đông Ngạc, quận Từ Liêm,
Hà Nội.
Quan trắc độ võng dầm mái thép. Dự
án: Công ty TNHH tư vấn Y dược
Quốc tế.
Địa điểm: Lô 38-2 KCN Quang
Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội.
Lập nhiệm vụ Quy hoạch và hồ sơ
Quy hoạch chi tiết 1/500; Lập hồ sơ
Báo cáo nghiên cứu kỹ thuật và Lập
TKBVTC và Dự toán hạ tầng kỹ
thuật CCN Bảo Hưng.
Địa điểm: Huyện Trấn Yên, tỉnh Yên
Bái.
Lập nhiệm vụ Quy hoạch và hồ sơ
Quy hoạch chi tiết 1/500; Lập hồ sơ
Báo cáo nghiên cứu kỹ thuật và Lập
TKBVTC và Dự toán hạ tầng kỹ
thuật CCN Minh Quân.
Địa điểm: Huyện Trấn Yên, tỉnh Yên
Bái.
Thực hiện Gói thầu số 3: Tư vấn
Giám sát công tác Khảo sát địa hình,
Khảo sát địa chất giai đoạn Lập BC

Người chủ trì và các
thành viên

Đối tác trong
nước và quốc tế

Thời gian
thực hiện

phần đầu tư bền
vững và phát
triển PCI

từ ngày
08/5/2019

Vũ Văn Dâng

Công ty TNHH
Tư vấn y dược
quốc tế

9 tháng kể
từ ngày
07/6/2019

Nguyễn Thanh Phong

Công ty CP Đầu
tư hạ tầng công
nghiệp Bảo
Hưng

Kinh phí thực
hiện
(VNĐ)

Tóm tắt sản phẩm ứng
dụng thực tiễn
TM và bản vẽ TKTC

16.000.000 đ

Quan trắc độ võng

134 ngày
kể từ ngày
01/6/2019

Hồ sơ nhiệm vụ và quy
hoạch chi tiết; hồ sơ
1.390.000.000 đ thuyết minh báo cáo
NCKT; Hồ sơ TKCS,
TK BVTC

Nguyễn Thanh Phong

Công ty CP Đầu
tư hạ tầng công
nghiệp Bảo
Hưng

134 ngày
kể từ ngày
01/6/2019

Hồ sơ nhiệm vụ và quy
hoạch chi tiết; hồ sơ
1.390.000.000 đ thuyết minh báo cáo
NCKT; Hồ sơ TKCS,
TK BVTC

Bùi Văn Deo

Tập đoàn Công
nghiệp Than Khoáng sản Việt

45 ngày kể
từ ngày
16/7/2019

106.000.000 đ

Báo cáo giám sát

STT

Tên dự án, nhiệm vụ khoa học
công nghệ

56

nghiên cứu khả thi dự án Đầu tư đập
bãi thải bùn số 7 phục vụ sản xuất
công ty TNHH nhôm Lâm Đồng.
Tư vấn Khảo sát, đánh giá, TK Cải
tạo, Lập Dự toán BVTC. Công trình:
Giàn hoa (Đối diện sân khấu trung
tâm) - CV nước Hồ Tây.
Tư vấn Lập BC nghiên cứu kỹ thuật
công trình: Không gian truyền thông
của Trường Đại học Hà Nội.
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Tư vấn Thẩm tra TKBVTC và Dự
toán dự án Khách sạn Amian Hotel
Thành Công.
Tư vấn Thẩm tra bản vẽ thiết kế thi
công của các hạng mục dự án khu du
lịch nghỉ dưỡng Hồng Hà.
Hợp đồng tư vấn Thiết kế. Dự án:
Bãi đỗ xe tự động khu đô thị Mễ Trì
Hạ. Hạng mục: TKBVTC triển khai
thi công hệ thống đỗ xe tự động.
Thẩm tra TKBVTC và Dự toán.
Công trình: Thi công xây dựng nhà
để xe tại cơ sở 2 của Viện nghiên

Kinh phí thực
hiện
(VNĐ)

Tóm tắt sản phẩm ứng
dụng thực tiễn

Theo tiến
độ thi công

20.000.000 đ

Báo cáo KS, bản vẽ KS;
Thuyết minh và dự toán
BVTC, Thiết kế BVTC

Tháng 78/2019

52.000.000 đ

Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ
thuật

30 ngày kể
từ ngày
26/8/2019

200.000.000 đ

Báo cáo thẩm tra

30 ngày kể
từ ngày
26/8/2019

350.000.000 đ

Báo cáo thẩm tra

Bùi Văn Deo

Công ty CP Đầu
tư tự động hóa
Tân Phát

10 ngày

19.900.000 d

Thuyết minh BVTC, bản
vẽ TKTC

Nguyễn Đại Dương

Viện nghiên cứu
da - giầy

10 ngày kể
từ ngày
13/8/2019

4.400.000 đ

Báo cáo thẩm tra

Người chủ trì và các
thành viên

Đối tác trong
nước và quốc tế

Thời gian
thực hiện

Nam

Bùi Văn Deo

Công ty Cổ
phần dịch vụ
giải trí Hà Nội

Nguyễn Đại Dương

Trường Đại học
Hà Nội

Bùi Văn Deo

Bùi Văn Deo

Công ty TNHH
Kinh doanh
lương thực thực
phẩm và hỗ trợ
ngành ong
Công ty TNHH
Hồng Hà Cam
Ranh

STT
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Tên dự án, nhiệm vụ khoa học
công nghệ
cứu Da Giầy.
Quan trắc biến dạng lún và nghiêng
công trình. Dự án Khu thương mại
và dịch vụ Shophouse tại Đại lộ
Hùng Vương, Phường 7, TP Tuy
Hoà, Phú Yên.
Khảo sát đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ
1/500. Dự án: Khu đô thị Sonasea
Hải Xuân.
Địa điểm: Xã Hải Xuân, TP Móng
Cái, tỉnh Quảng Ninh.
Tư vấn giám sát thi công xây dựng
công trình: Nhà giáo dục thể chất
trường THCS xã Y Tý, huyện Bát
Xát (phần vốn ASXH của Agribank
CN Lào Cai II)
Tư vấn giám sát thi công xây dựng
và lắp đặt công trình: Xây dựng trạm
bơm cấp I, công trình thu, tuyến cấp
thô và nhà máy nước sạch khu công
nghiệp Dệt may Rạng Đông công
suất 170.000m3/ngđ
Hợp đồng thiết kế bản vẽ thi công
trạm xử lý nước thải sinh hoạt - công
xuất 100m3/ngd

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

Bùi Văn Deo

Công ty Cổ
phần đầu tư
Châu Á - Thái
Bình Dương

Theo tiến
độ thi công

140.000.000 đ

quan trắc lún, quan trắc
nghiêng

Bùi Văn Deo

Công ty Cổ
phần tập toàn
CEO

20 ngày kể
từ ngày
02/12/2019

126.00.000 đ

Báo cáo KS, nhật ký KS,
Bản vẽ đo đạc

Bùi Văn Deo

Ban QLDA
Agribank - CN
Lào Cai II

Theo tiến
độ thi công

146.717.790 đ

Hồ sơ giám sát

Phạm Văn Dương

Công ty Cổ
phần phát triển
hạ tầng Rạng
Đông

18 tháng
kể từ ngày
06/11/2019

Phạm Văn Dương

Công ty Cổ
phần địa ốc Mỹ
Hạnh Đức Hòa

20 ngày

2.484.445.822 đ Hồ sơ giám sát

45.000.000 đ

Thuyết minh BVTC, bản
vẽ TKTC và dự toán

STT
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Tên dự án, nhiệm vụ khoa học
công nghệ
Tư vấn khảo sát, đo đạc lập bản đồ
địa hình tỷ lệ 1/500 Dự án: Khu đô
thị sinh thái Thanh Hà, huyện Lạc
Thủy, tỉnh Hòa Bình
Thiết kế bản vẽ thi công nhà máy xử
lý nước sạch xã Hải Minh, huyện
Hải Hậu (Giai đoạn 1 công suất
28.068 m3/ngđ)

Người chủ trì và các
thành viên

Phạm Thanh Huy

Phạm Văn Dương

Đối tác trong
nước và quốc tế

Thời gian
thực hiện

Công ty Cổ
30 ngày kể
phần phát triển
từ ngày
đô thị Lương
11/12/2019
Sơn
Công ty Cổ
phần đầu tư và
90 ngày
cung cấp nước
sạch Hoàng Kim

Kinh phí thực
hiện
(VNĐ)

Tóm tắt sản phẩm ứng
dụng thực tiễn

388.955.000 đ

Báo cáo KS, phương án
KS, Bản vẽ đo đạc

8.282.000.000 đ

Thuyết minh BVTC, bản
vẽ TKTC và dự toán

