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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 2019-2020 

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

E. Công  khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp 

STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

1 Thạc sĩ 
Tổ chức không gian kiến trúc lối 

vào khu dân cư trong đô thị Hà Nội 
Phạm Vĩnh Bảo 

PGS.TS. Vũ An 

Khánh 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

2 Thạc sĩ 

Đánh giá kiến trúc Doanh trại Trung 

đoàn 102, Sư đoàn 308, Quân đoàn 

1 

Nguyễn Xuân Hải 

Linh 

PGS.TS. Phạm 

Trọng Thuật 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

3 Thạc sĩ 

Đánh giá kiến trúc nhà ở thấp tầng 

khu đô thị Tân Quang Minh Green 

city H.Thủy Nguyên- TP.Hải 

Phòng 

Hoàng Xuân  Mạnh 
PGS.TS. Đặng Đức 

Quang 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

4 Thạc sĩ 

Đánh giá kiến trúc công trình “tổ 

hợp trung tâm thương mại, văn 

phòng và căn hộ cao cấp Metropolis 

của Vingroup tại Liễu Giai, Ba 

Đình, Hà Nội 

Trần Thị Thanh Thủy TS. Bùi Đức Dũng 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

5 Thạc sĩ 

Đánh giá kiến trúc nhà ở xã hội 

trong khu đô thị Cát Tường Bắc 

Ninh 

Nguyễn Đức  Tình 
PGS.TS. Chế Đình 

Hoàng 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

6 Thạc sĩ 

Đặc điểm giá trị kiến trúc cảnh quan 

với du lịch di sản tại xã Cẩm Thạnh 

thành phố Di sản Hội An  

Lê Ngọc  Anh 
PGS.TS. Nguyễn 

Hồng Thục 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

7 Thạc sĩ 

Nghệ thuật bố cục tạo hình kiến trúc 

trung tâm thương mại Aeonmaill 

Long Biên tại Hà Nội 

Trần Quốc Dũng 
TS. Nguyễn Đức 

Dũng 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

8 Thạc sĩ 

Đánh giá kiến trúc mặt đứng hướng 

Tây của các tòa chung cư cao tầng 

theo tiêu chí công trình xanh tại Hà 

Nội (lấy bán đảo Linh Đàm làm ví 

dụ nghiên cứu)    

 

Nguyễn Đăng  Hoàng 
PGS.TS. Hoàng 

Mạnh Nguyên 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

9 Thạc sĩ 
Kiến trúc nhà sản xuất ngành công 

nghiệp nhẹ ở Hà Nội 
Dương Tuấn Khôi 

PGS.TS. Trần Như 

Thạch 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

10 Thạc sĩ 

Tổ chức kiến trúc cảnh quan không 

gian công cộng trong các khu tập 

thể tại Hà Nội (trường hợp nghiên 

cứu tại khu tập thể Trung Tự) 

Trần Hà My 
PGS.TS. Nguyễn 

Tuấn Anh 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

11 Thạc sĩ 

Tổ chức không gian kiến trúc cảnh 

quan tuyến phố dọc hai bờ sông 

Nhuệ 

Đặng Thế  Sơn 
PGS.TS. Thiều Văn 

Hoan 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

12 Thạc sĩ 

Không gian kiến trúc trường học 

dành cho người khiếm thính và 

khiếm thị  

Phạm Mạnh Thắng 
PGS.TS. Nguyễn 

Tuấn Anh 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

13 Thạc sĩ 

Tổ chức không gian kiến trúc 

trường nhiều cấp học tại các khu đô 

thị mới tại Hà Nội  

Nguyễn Thành Trung 
TS. Trần Thanh 

Bình 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

14 Thạc sĩ 

Tổ chức không gian kiến trúc cảnh 

quan ven bờ sông Lam đoạn qua 

phường Trung Đô và Bến Thủy 

thành phố Vinh  

Nguyễn Thanh Tuấn PGS.TS. Ngô Thám 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

15 Thạc sĩ 

Giải pháp kiến trúc căn hộ văn 

phòng kết hợp lưu trú (Officetel) tại 

Hà Nội  

Lã Mạnh  Chiến  
TS. Vương Hải 

Long 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

16 Thạc sĩ 

Tổ chức không gian kiến trúc dịch 

vụ công cộng tại khu danh thắng 

Tây Thiên - Vĩnh Phúc  

Hà Văn Dũng 
TS. Nguyễn Tiến 

Thuận 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

17 Thạc sĩ 

Hình tượng nghệ thuật trong kiến 

trúc công trình Đài tưởng niệm các 

anh hùng liệt sĩ Tuyên Quang 

 

Nguyễn Quang  

Dương 
TS. Trần Đức Khuê 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

18 Thạc sĩ 

Tổ chức không gian kiến trúc dịch 

vụ công cộng tại  khu dịch vụ 

Khoang Xanh – Suối Tiên – Ba Vì 

– Hà Nội 

Nguyễn Tất Đạt 
TS. Hoàng Văn 

Trinh 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

19 Thạc sĩ 

Kiến trúc du lịch nghỉ dưỡng Pù 

Luông - Thanh Hoá theo hướng 

khai thác văn hoá bản địa  

Đỗ Ngọc Huấn 
TS. Nguyễn Trí 

Thành 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

20 Thạc sĩ 

Kiến trúc loại hình căn hộ du lịch 

condotel khu vực duyên hải Bắc 

Trung Bộ  

Nguyễn Trọng Hùng 
TS. Vương Hải 

Long 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

21 Thạc sĩ 
Đặc điểm và giá trị không gian công 

cộng truyền thống làng Triều Khúc  
Lê Văn  Ngọc  

TS. Nguyễn Trí  

Thành 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

22 Thạc sĩ 
Tái sử dụng vật liệu gỗ trong các 

công trình Dịch vụ thương mại  
Trần Thanh Tùng 

PGS.TS. Vũ Hồng 

Cương 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

23 Thạc sĩ 

Thủ pháp tương phản trong kiến 

trúc của FRANK LLOYD 

WRIGHT  

Phan Văn Trưởng 
TS. Nguyễn Trí 

Thành 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

TS. Nguyễn Đông 

Giang 

24 Thạc sĩ 

Tổ chức không gian kiến trúc, cảnh 

quan trường tiểu học công lập tại 

các khu đô thị mới huyện Gia Lâm 

thành phố Hà Nội  

Phạm Phan Ân 
TS. Ngô Thị Kim 

Dung 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

25 Thạc sĩ 

Đánh giá chung cư cao tầng trong 

khu đô thị Vinh Tân - thành phố 

Vinh Nghệ An theo tiêu chí kiến 

trúc sinh thái  

Nguyễn Thị Vân Anh TS. Ngô Doãn Đức 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

26 Thạc sĩ 

Chỉnh trang kiến trúc cảnh quan 

tuyến đường Yên Phụ đoạn từ cầu 

Long Biên đến nút giao thông 

đường Thanh Niên Quận Ba Đình, 

TP Hà Nội  

Nguyễn Văn Dũng 

TS. Ngô Thị Kim 

Dung 

TS. Nguyễn Văn 

Tuyên 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

27 Thạc sĩ 

Tổ chức chỉnh trang không gian 

kiến trúc cảnh quan công viên Thủ 

Lệ trong sự phát triển của đô thị hóa 

của Hà Nội  

Ngô Minh  Hoàng  
TS. Nguyễn Thị 

Ngọc Dung 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

28 Thạc sĩ 

Đánh giá giá trị kiến trúc các công 

trình Chùa xây dựng mới khu vực 

Đồng Bằng Bắc Bộ giai đoạn 2000 

đến nay   

Nguyễn Vũ Long PGS.TS. Lê Quân 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

29 Thạc sĩ 

Tổ chức không gian học phi chính 

thức trong trường tiểu học Huyện 

Sóc Sơn 

Vũ Ngọc Nam TS. Đặng Hoàng Vũ 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

30 Thạc sĩ 
Tổ chức không gian quảng bá văn 

hóa bản địa tại khu vực chờ bay các 
Bùi Tuấn Ngọc 

TS. Nguyễn Tuấn 

Hải 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

cảng hàng không quốc tế tại Việt 

Nam  

31 Thạc sĩ 
Tổ chức không gian kiến trúc cảnh 

quan tuyến phố Vũ Trọng Phụng   
Lê Trọng Tuấn TS. Lê Chiến Thắng   

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

32 Thạc sĩ 

Tổ chức không gian công cộng 

trong quá trình tái thiết lại khu ở 

Quang Trung thành phố Vinh đến 

năm 2030  

Văn Vũ Thắng PGS.TS. Lê Quân 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

33 Thạc sĩ 

Hoàn thiện công tác quản lý chất 

lượng công trình xây dựng tại công 

ty cổ phần tư vấn xây dựng Thái 

Bình 

Đỗ Văn Hoàn 
PGS.TS. Bùi Mạnh 

Hùng 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

34 Thạc sĩ 

Hoàn thiện công tác lập hồ sơ dự 

thầu tại công ty cổ phần đầu tư Lạc 

Hồng  

Bùi Khánh Hội 
PGS.TS. Lê Anh 

Dũng 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

35 Thạc sĩ 

Giải pháp hoàn thiện công tác tư 

vấn giám sát tại văn phòng tư vấn & 

chuyển giao công nghệ - Trường 

Đại học Kiến trúc Hà Nội  

Trần Tiến  Huỳnh 
PGS.TS. Bùi Mạnh 

Hùng 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

36 Thạc sĩ 

Hoàn thiện công tác quản lý chất 

lượng công trình tại BQLDA các 

công trình trọng điểm tỉnh Quảng 

Ninh. Áp dụng liên cơ quan số 4 

Lê Viết Mạnh 
TS. Trịnh Quang 

Vinh 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

37 Thạc sĩ 

Hoàn thiện công tác quản lý chất 

lượng công trình xây dựng tại Ban 

QLDA Khu đô thị thương mại và 

dịch vụ tổng hợp TNR Stars Diễn 

Châu 

Lê Khắc Quý 
TS. Trịnh Quang 

Vinh 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

38 Thạc sĩ 

Hoàn thiện công tác quản lý chất 

lượng công trình thuộc dự án Khu 

đô thị mới Đề Thám, Thành phố 

Cao Bằng 

Bùi Thanh Bình 
TS. Nguyễn Văn 

Đức 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

39 Thạc sĩ 

Hoàn thiện công tác quản lý chất 

lượng tư vấn thiết kế công trình xây 

dựng tại viện kiến trúc quốc gia  

Nguyễn Duy Công 
TS. Nguyễn Văn 

Đức 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

40 Thạc sĩ 

Hoàn thiện công tác quản lý chất 

lượng thiết kế kết cấu công trình 

xây dựng tại Viện khoa học công 

nghệ xây dựng  

Bùi Thị Dung Diễm 
PGS.TS. Nguyễn 

Ngọc Phương 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

41 Thạc sĩ 

Hoàn thiện công tác tư vấn giám sát 

chất lượng thi công xây dựng công 

trình tại Viện khoa học công nghệ 

xây dựng - Bộ Xây dựng 

Trần Anh  Dũng 
TS. Nguyễn Hoài 

Nam 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

42 Thạc sĩ 

Hoàn thiện công tác quản lý chất 

lượng hoàn thiện công trình của nhà 

thầu Central tại dự án Hope 

Residences 

Cung Hải  Lâm  TS. Đỗ Đình Đức 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

43 Thạc sĩ 

Hoàn thiện công tác quản lý chất 

lượng công trình nhà ở xã hội Hope 

Residences tại ban quản lý dự án - 

công ty cổ phần phát triển nhà Phúc 

Đồng 

Vũ Hải Long 
PGS.TS. Nguyễn 

Ngọc Phương 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

44 Thạc sĩ 

Nghiên cứu Ảnh hưởng của mặt 

bằng kết cấu đến hiệu quả sàn căng 

sau trong nhà cao tầng 

Trương Nguyễn Việt 

Khoa 

PGS.TS. Phạm Phú 

Tình 

TS. Nguyễn Thị Thu 

Hà 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

45 Thạc sĩ 

Nghiên cứu tính toán tháp thép viễn 

thông chịu tác động của động đất 

theo tiêu chuẩn Mỹ  

Vũ Văn  Khôi 
PGS.TS. Vũ Quốc 

Anh 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

46 Thạc sĩ 

Ảnh hưởng của mặt bằng bố trí cáp 

đến sự làm việc của sàn bê tông 

căng sau bám dính   

Nguyễn Văn  Quỳ 

PGS.TS. Phạm Phú 

Tình  

TS. Chu Thị Hoàng 

Anh 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

47 Thạc sĩ 
Phân tích khung BTCT có tường 

chèn theo giai đoạn thi công 
Lê Huy Thái 

PGS.TS. Vũ Hoàng 

Hiệp 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

48 Thạc sĩ 
Nghiên cứu tính toán khả năng 

chịu cắt của dầm bê tông cốt FRP 
Lê Song  Tùng 

PGS.TS. Đặng Vũ 

Hiệp 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

49 Thạc sĩ 

Phân tích tĩnh hệ dàn phẳng có điều 

kiện biên ràng buộc đa tự bằng 

phương pháp phần tử hữu hạn 

Nguyễn Như Dũng 
PGS.TS. Vũ Bích 

Quyên 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

50 Thạc sĩ 
Phương pháp phần tử hữu hạn mô 

hình hỗn hợp phân tích tĩnh hệ dàn 
Hoàng Thị  Huyền 

PGS.TS. Vũ Bích 

Quyên 

TS. Đỗ Xuân Tùng 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

51 Thạc sĩ 

Phân tích ảnh hưởng của sơ đồ tính 

đến trạng thái ứng suất-biến dạng 

của thanh chịu uốn có tiết diện thay 

đổi 

Trần Quang Hưng TS. Lê Hữu Thanh 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

52 Thạc sĩ 
Phân tích ổn định tấm mỏng bằng 

phương pháp phần tử hữu hạn 
Nguyễn Khắc Quang 

TS. Lê Hữu Thanh 

TS. Trần Ngọc 

Trình 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

53 Thạc sĩ 

Tính tối ưu trọng lượng khung thép 

phẳng có nút liên kết đàn hồi bằng 

phương pháp thuật giải di truyền 

Nguyễn Quang Trung 
TS. Trần Thị Thúy 

Vân 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

54 Thạc sĩ 

Sử dụng ma trận độ cứng hiệu chỉnh 

trong phân tích tĩnh kết cấu khung 

có nút liên kết đàn hồi 

Ngô Đình Tùng 
TS. Trần Thị Thúy 

Vân 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

55 Thạc sĩ 

Phân tích độ tin cậy kết cấu dàn 

phẳng theo phương pháp tuyến tính 

hóa  

Nguyễn Văn  Ngọc  TS. Phạm Văn Đạt 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

56 Thạc sĩ 

Sử dụng thừa số Lagrange phân tích 

tĩnh khung phẳng có nội liên kết 

ngàm trượt bằng phương pháp phần 

tử hữu hạn 

Phạm Anh  Tuấn TS. Phạm Văn Đat 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

57 Thạc sĩ 

Nghiên cứu sử dụng tường cừ bê 

tông cốt thép đúc sẵn để xây dựng 

tầng hầm nhà xây chen ở Hà Nội 

Trần Thanh An 
PGS.TS. Vương 

Văn Thành 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

58 Thạc sĩ 

Nghiên cứu phương pháp đánh giá 

các đặc trưng đất nền đề xuất biện 

pháp xử lý nền móng công trình ở 

Khu phố cổ Hà Nội 

Nguyễn Công  Ánh TS. Đỗ Minh Tính 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

59 Thạc sĩ 

Nghiên cứu áp dụng cọc xi măng 

đất trong thiết kế nền móng tại khu 

đô thị thông minh Đông Anh Hà 

Nội 

Trần Văn  Duy 
PGS.TS. Trần 

Thượng Bình 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

60 Thạc sĩ 

Nghiên cứu sử dụng kết quả thí 

nghiệm hiện trường cho thiết kế nền 

móng công trình xây dựng ở Hưng 

Yên 

Trần Đình Hoàn 
PGS.TS. Trần 

Thượng Bình 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

61 Thạc sĩ 

Xây dựng quy trình kiểm soát sự cố 

về địa kỹ thuật trong thi công hố đào 

sâu tại Hà Nội 

Mạnh Bùi Xuân Huy 
TS. Nguyễn Ngọc 

Thanh 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

62 Thạc sĩ 
Nghiên cứu xử lý móng cọc trong 

trường hợp thi công cọc gặp sự cố 
Nguyễn Văn  Khánh 

TS. Phạm Đức 

Cường 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

63 Thạc sĩ 

Nghiên cứu giải pháp nền móng 

công trình xây dựng ven bờ Sông 

Đuống 

Đặng Thái Sơn 
PGS.TS. Vương 

Văn Thành 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

64 Thạc sĩ 

Nghiên cứu giải pháp kết cấu Ga tàu 

điện ngầm liên hợp trong điều kiện 

xây chen khu vực Hà Nội 

Nguyễn Anh Tú 
PGS.TS. Nguyễn 

Đức Nguôn 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

65 Thạc sĩ 

Đề xuất công nghệ xử lý nước thải 

công nghiệp mạ điện tại cụm công 

nghiệp thị trấn Phùng, Đan Phượng, 

Hà Nội  

Nguyễn Hữu  Chung 
PGS.TS. Trần 

Thanh Sơn 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

66 Thạc sĩ 

Giải pháp chuẩn bị kỹ thuật ứng phó 

với biến đổi khí hậu tại khu đô thị 

Cái Giá - huyện Cát Hải – Thành 

phố Hải Phòng 

Nguyễn Văn Đại 
PGS.TS. Nguyễn 

Hồng Tiến 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

67 Thạc sĩ 

Phát triển giao thông xanh trong 

quy hoạch khu đô thị du lịch Cái 

Giá- Cát Bà thành phố Hải Phòng  

Thái Doãn Hào TS. Phạm Hữu Đức 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

68 Thạc sĩ 

Đề xuất giải pháp kỹ thuật giảm thất 

thoát nước sạch trên mạng lưới cấp 

nước Quận Hai Bà Trưng – Thành 

Phố Hà Nội 

Ngô Đức Huy 
PGS.TS. Nguyễn 

Hồng  Tiến 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

69 Thạc sĩ 

Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả 

hệ thống xử lý nước thải bệnh viện 

Phụ sản Hà Nội 

Lê Yến  Phương 
PGS.TS. Vũ Văn 

Hiểu 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

70 Thạc sĩ 

Công tác quản lý chất thải rắn sinh 

hoạt huyện Côn Đảo tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu thích ứng với biến đổi khí 

hậu 

Nguyễn Ngọc Trìu 
PGS.TS. Vũ Thị 

Vinh 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

71 Thạc sĩ 

Đề xuất giải pháp kỹ thuật quản lý 

nguồn nước ngầm cung cấp cho 

Nhà máy nước Từ Sơn, tỉnh Bắc 

Ninh  

Bùi Anh Tuấn 
PGS.TS. Nguyễn T. 

Ngọc Dung 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

72 Thạc sĩ 

Ứng dụng hồ điều hòa trong hệ 

thống thoát nước mưa thành phố 

Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh 

Chu Thanh  Tùng 
PGS.TS. Nghiêm 

Vân Khanh 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

73 Thạc sĩ 

Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả 

xử lý nước thải rỉ rác tại khu xử lý 

CTR sinh hoạt huyện Thuận Thành 

tỉnh Bắc Ninh  

Trịnh Thị Vân 
TS. Nguyễn Văn 

Nam 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

74 Thạc sĩ 

Quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

phường Phương Lâm thành phố 

Hòa Bình  

Nguyễn Quang  

Chung 

TS. Nguyễn Văn 

Nam 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

75 Thạc sĩ 

Quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

khu trung tâm hành chính quận Bắc 

Từ Liêm Hà Nội  

Nguyễn Văn  Cường 
PGS.TS. Mai Thị 

Liên Hương 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

76 Thạc sĩ 

Quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

khu đô thị mới GreenBay - Mễ Trì - 

Nam Từ Liêm - Hà Nội 

Đỗ Quang Duy 
PGS.TS. Vũ Văn 

Hiểu 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

77 Thạc sĩ 

Quản lý hạ tầng kỹ thuật thị trấn 

Thanh Hà, huyện Lạc Thủy - tỉnh 

Hòa Binh  

Nguyễn Thị Thu Hà TS. Vũ Anh 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

78 Thạc sĩ 

Quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

thị trấn Lương Sơn, huyện Lương 

Sơn, tỉnh Hòa Bình  

Trần Đại Hùng TS. Vũ Anh 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

79 Thạc sĩ 

Quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

Khu dân cư mới Liên Phương, 

thành phố Hưng Yên  

Nguyễn Quốc Huy 
TS. Nguyễn Thanh 

Phong 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

80 Thạc sĩ 

Quản lý chất thải rắn sinh hoạt thị 

trấn Cô Tô huyện Cô Tô - tỉnh 

Quảng Ninh 

Ngô Thị  Huyền 
PGS.TS. Nghiêm 

Vân Khanh 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

81 Thạc sĩ 

Đề xuất giải pháp quản lý chống 

thất thoát thất thu nước sạch ở quận 

Hai Bà Trưng Hà Nội 

Hoàng Đức Linh  
PGS.TS. Vũ Văn 

Hiểu 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

82 Thạc sĩ 
Quản lý hệ thống thoát nước khu đô 

thị mới Tây Nam hồ Linh đàm 
Nguyễn Minh Phú 

PGS.TS. Nguyễn 

T.Ngọc Dung 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

83 Thạc sĩ 

Quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên 

địa bàn thành phố Bắc Ninh, tỉnh 

Bắc Ninh 

Nguyễn Văn Thành 
PGS.TS. Mai Thị 

Liên Hương 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

84 Thạc sĩ 

Quản lý thoát nước thải thị trấn Bắc 

Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 

theo mô hình phân tán với sự tham 

gia của cộng đồng  

Nguyễn Lâm Tùng 
PGS.TS. Trần 

Thanh Sơn 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

85 Thạc sĩ 

Quản lý mạng lưới bãi đỗ xe, điểm 

đỗ xe công cộng tại quận Hoàn 

Kiếm, thành phố Hà Nội  

Phạm Thị Kim  Dung 

PGS.TS. Nguyễn 

Hồng Tiến  

TS. Lê Trần Phong 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

86 Thạc sĩ 

Quản lý hạ tầng kỹ thuật khu đô thị 

mới Bách Việt Lake Garden thành 

phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang 

Nguyễn Hà  Giang  
PGS.TS. Nguyễn 

Lâm Quảng 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

87 Thạc sĩ 
Quản lý mạng lưới đường đô thị 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

Nguyễn Quang 

Hoàng Huy 
TS. Phạm Hữu Đức 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

88 Thạc sĩ 

Quản lý chất thải rắn sinh hoạt 

thành phố Hải Phòng đến năm 2030 

theo hướng xã hội hóa  

Văn Hải  Long 
PGS.TS. Nguyễn 

Lâm Quảng 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

89 Thạc sĩ 

Quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

khu đô thị VIBEX, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội  

Nguyễn Đức Nam 
PGS.TS. Nguyễn 

Lâm Quảng 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

90 Thạc sĩ 
Quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

giai đoạn 2 khu đô thị Ecopark 
Kiều Quang Thanh TS. Phạm Hữu Đức 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

91 Thạc sĩ 

Quản lý hệ thống giao thông Khu đô 

thị mới Bach Viet Lake Garden 

thành phố Bắc Giang 

Ngô Văn  Thường 

PGS.TS. Trần Thị 

Hường 

TS. Nguyễn Văn 

Minh 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

92 Thạc sĩ 

Quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

khu chức năng đô thị tại phường 

Xuân Phương quận Nam Từ Liêm 

Hà Nội  

Nguyễn Thế Tiến 
PGS.TS. Vũ Thị 

Vinh 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

93 Thạc sĩ 

Quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

phân khu đô thị GS trên địa bàn 

quận Bắc Từ Liêm thành phố Hà 

Nội  

Đỗ Xuân Trường 
TS. Lê Thị Minh 

Phương 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

94 Thạc sĩ 
Quản lý mạng lưới đường đô thị 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
Nguyễn Sơn Tùng TS. Nguyễn Thị Nga 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

95 Thạc sĩ 
Quản lý giao thông đô thị mới Nhơn 

Trạch hướng tới phát triển bền vững  
Nguyễn Quốc Túy 

PGS.TS. Nguyễn 

Hồng Tiến 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

96 Thạc sĩ 

Quản lý hạ tầng kỹ thuật khu công 

nghiệp bờ trái Sông Đà, thành phố 

Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình  

Nguyễn Việt  Hùng 
PGS.TS. Lê Thị 

Minh Phương 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

97 Thạc sĩ 

Quản lý chất thải rắn sinh hoạt khu 

vực đô thị trung tâm thành phố Cẩm 

Phả, tỉnh Quảng Ninh 

Đặng Đình Cường 
PGS.TS. Cù Huy 

Đấu 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

98 Thạc sĩ 

Quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

cụm công nghiệp Trần Cao – Quang 

Hưng, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng 

Yên  

Trần Huy  Hổ  
PGS.TS. Cù Huy 

Đấu 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

99 Thạc sĩ 

Quản lý chất thải rắn sinh hoạt thị 

trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh 

Thanh Hoá  

Đào Việt  Hưng 
PGS.TS. Nguyễn 

Trọng Phượng 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

100 Thạc sĩ 

Quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

khu chức năng đô thị Tây Tịu, Quận 

Bắc Từ Liêm, Hà Nội  

Lê Thị  Linh 

PGS.TS. Trần Thị 

Hường 

TS. Nguyễn Văn 

Minh 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

101 Thạc sĩ 

Quản lý chất thải rắn sinh hoạt 

thành phố Tam Điệp tỉnh Ninh Bình 

đến năm 2030 

Bùi Hữu Nam 
PGS.TS. Cù Huy 

Đấu 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

102 Thạc sĩ 

Quản lý chất thải rắn sinh hoạt thị 

trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, 

tỉnh Hòa Bình 

Nguyễn Anh  Sơn 
TS. Nguyễn Viết 

Định 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

103 Thạc sĩ 

Quản lý thu gom chất thải rắn sinh 

hoạt trên địa bàn quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

Hoàng Tùng 
PGS.TS. Trần 

Thanh Sơn 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

104 Thạc sĩ 

Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả 

công tác quản lý chất thải y tế bệnh 

viện sản nhi tỉnh Bắc Ninh  

Trịnh Quang Nam 
TS. Nguyễn Hữu  

Thủy 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

105 Thạc sĩ 

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý 

chất thải bệnh viện đa khoa Phương 

Đông - Hà Nội.  

Cao Trung Kiên 
TS. Nguyễn Hữu  

Thủy 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

106 Thạc sĩ 

Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả 

công tác quản lý chất thải y tế Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh 

Đào Đức Quynh 
TS. Nguyễn Hữu  

Thủy 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

107 Thạc sĩ 

Quản lý hạ tầng kỹ thuật khu đô thị 

đại học Vân Canh – huyện Hoài 

Đức thành phố Hà Nội  

Trần Minh Hoàng 
PGS.TS. Vũ Thị 

Vinh 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

108 Thạc sĩ 
Quản lý hệ thống thoát nước thị xã 

Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 
Nguyễn Xuân Hưng 

GS.TSKH. Trần 

Hữu Uyển 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

109 Thạc sĩ 

Quản lý hệ thống thoát nước thải tại 

khu công nghiệp công nghệ cao 2 

thuộc khu công nghệ cao Hòa Lạc 

thành phố Hà Nội  

Ngô Văn  Huy 
GS.TSKH. Trần 

Hữu Uyển 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

110 Thạc sĩ 

Quản lý hạ tầng kỹ thuật khu đô thị 

mới Đại Kim – Định Công quận 

Hoàng Mai Hà Nội  

Nguyễn Minh Kiên 
PGS.TS. Vũ Thị 

Vinh 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

111 Thạc sĩ 

Quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

phường Thịnh Lang, thành phố Hòa 

Bình, tỉnh Hòa Binh  

Nguyễn Thành Nam 

PGS.TS. Nguyễn 

Hồng Tiến  

TS. Lê Trần Phong 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

112 Thạc sĩ 

Quản lý hạ tầng kỹ thuật khu đô thị 

mới Thống Nhất thành phố Nam 

Định 

Đào Minh Nhật TS. Vũ Anh 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

113 Thạc sĩ 

Quản lý hạ tầng kỹ thuật khu trung 

tâm thương mại dịch vụ bờ trái 

Sông Đà, thành phố Hòa Bình, tỉnh 

Hòa Bình  

Đặng Đình Sơn 
PGS.TS. Vũ Thị 

Vinh 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

114 Thạc sĩ 

Quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng 

Mai, Thành Phố Hà Nội 

Nguyễn Trọng Thắng 
TS. Nguyễn Văn 

Nam 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

115 Thạc sĩ 

Quản lý chất thải rắn sinh hoạt 

thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến 

năm 2030 với sự tham gia của cộng 

đồng  

Võ Văn  Thịnh 
PGS.TS. Nguyễn 

Lâm Quảng 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

116 Thạc sĩ 

Quản lý hệ thống kỹ thuật phường 

Minh Khai, thành phố Hưng Yên, 

tỉnh Hưng Yên 

Đặng Văn  Thuần 
PGS.TS. Nguyễn 

T.Ngọc Dung 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

117 Thạc sĩ 

Quản lý hạ tầng kỹ thuật khu đô thị 

Dệt may Nam Định, thành phố Nam 

Định  

Đặng Xuân Vinh TS. Vũ Anh 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

118 Thạc sĩ 

Quản lý không gian kiến trúc cảnh 

quan đô thị khu đô thị Phúc Bắc trục 

trung tâm – thị xã Mỹ Hào tỉnh 

Hưng Yên 

Đỗ Văn  Đồi TS. Lê Xuân Hùng 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

119 Thạc sĩ 

Quản lý xây dựng theo quy hoạch 

khu đô thị mới Sunny Garden City 

Huyện Quốc Oai, TP Hà Nội. 

Nguyễn Minh Đức 
PGS.TS. Hoàng 

Mạnh Nguyên 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

120 Thạc sĩ 

Quản lý xây dựng theo quy hoạch 

khu đô thị phía Nam thị trấn Hồ, 

huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh  

Nguyễn Minh Đức 
PGS.TS. Trần Trọng 

Hanh 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

121 Thạc sĩ 

Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh 

quan tuyến đường Lê Thái Tổ, 

Thành phố Bắc Ninh 

Nguyễn Minh Dương 
TS. Lê Thị Bích 

Thuận 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

122 Thạc sĩ 

Quản lý xây dựng theo quy hoạch 

khu đô thị Hanaka – thị xã Từ Sơn, 

Bắc Ninh 

Nguyễn Thu Hà 
TS. Nguyễn Xuân 

Hinh 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

123 Thạc sĩ 

Quản lý xây dựng theo quy hoạch 

khu đô thị Tân Hồng – Đông Ngàn, 

Thị Xã Từ Sơn 

Nguyễn Văn Kiên 
TS. Lương Tiến 

Dũng 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

124 Thạc sĩ 

Quản lý xây dựng theo quy hoạch 

khu đô thị mới Danko city Thái 

Nguyên, thành phố Thái Nguyên 

Vũ  Kiên TS. Đỗ Trần Tín 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

125 Thạc sĩ 

Bài học kinh nghiệm về quản lý xây 

dựng theo quy hoạch Khu đô thị 

mới Lê Trọng Tấn - Parkcity Hanoi 

Vũ Thành Nam 
GS.TS. Nguyễn Tố 

Lăng 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

126 Thạc sĩ 

Quản lý xây dựng theo quy hoạch 

khu đô thị mới Phúc Ninh, thành 

phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

Đào Thị  Nụ 
GS.TS. Nguyễn Tố 

Lăng 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

127 Thạc sĩ 

Quản lý xây dựng theo quy hoạch 

Khu đô thị Thanh Hà - Cienco 5, 

thành phố Hà Nội 

Trịnh Duy  Oai 
PGS.TS. Nguyễn 

Trúc Anh 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

128 Thạc sĩ 

Quản lý xây dựng theo quy hoạch 

khu công nghiệp Phú Nghĩa - huyện 

Chương Mỹ thành phố Hà Nội  

Đặng Trần Quảng 
TS. Phạm Thanh 

Huy 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

129 Thạc sĩ 

Vai trò của cộng đồng trong quản lý 

vận hành chung cư Ecolife Capitol 

quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

Bùi Ngọc Nam Sơn 
TS. Nguyễn Huy 

Dần 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

130 Thạc sĩ 

Quản lý xây dựng theo quy hoạch 

khu công nghiệp Mông Hóa, huyện 

Kỳ Sơn tỉnh Hòa Binh  

Lã Văn Trường 
TS. Nguyễn Xuân 

Hinh 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

131 Thạc sĩ 
Quản lý xây dựng theo quy hoạch 

khu đô thị The Manor Central Park 
Hạ Thế Anh 

PGS.TS. Phạm 

Trọng Thuật 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

132 Thạc sĩ 

Quản lý xây dựng theo quy hoạch 

khu đô thị mới Bàu Giang, thành 

phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

Nguyễn Bảo  Châu 
PGS.TS. Chế Đình  

Hoàng 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

133 Thạc sĩ 

Quản lý kiến trúc cảnh quan làng 

nghề truyền thông mây tre đan Phú 

Vinh, xã Phú Nghĩa, Chương Mỹ, 

Hà Nội  

Mai Thành Đại 
PGS.TS. Khuất Tân 

Hưng 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

134 Thạc sĩ 

Quản lý xây dựng theo quy hoạch 

khu dân cư đô thị OCEAN PARK 

xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh 

Quảng Ninh  

Phạm Quốc Hiện 
PGS.TS. Chế Đình 

Hoàng 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

135 Thạc sĩ 

Quản lý cấp phép xây dựng nhà ở 

riêng lẻ trên địa bàn thị trấn Chúc 

Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố 

Hà Nội  

Nguyễn Quốc Hiệp 
TS. Đào Ngọc  

Nghiêm 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

136 Thạc sĩ 

Quản lý xây dựng theo quy hoạch 

khu đô thị mới Nam Võ Cường - 

thành phố Bắc Ninh 

Nguyễn Đình Kha 
PGS.TS. Nguyễn 

Tuấn Anh 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

137 Thạc sĩ 

Quản lý xây dựng theo quy hoạch 

tuyến đường vành đai 2 (đường 

Trường Chinh Hà Nội) 

Lê Hoàng Lâm 
TS. Huỳnh Thị Bảo 

Châu 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

138 Thạc sĩ 

Quản lý kiến trúc cảnh quan hai bờ 

sông Tam Bạc Thành phố Hải 

Phòng (đoạn từ cầu Lạc Long đến 

cầu Tam Bạc)  

Nguyễn Đắc Quyết 
TS. Nguyễn Tuấn 

Anh 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

139 Thạc sĩ 

Quản lý kiến trúc, cảnh quan khu 

trung tâm phân khu A4, đô thị Vĩnh 

Phúc   

Trần Ngọc Thắng 
PGS.TS. Phạm 

Trọng Thuật 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

140 Thạc sĩ 

Quản lý kiến trúc cảnh quan khu di 

tích danh thắng Nhị- Tam Thanh, 

Núi Tô Thị, Thành Nhà Mạc thành 

phố Lạng Sơn 

Ngô Hoàng Thu Uyên 
PGS.TS. Nguyễn 

Tuấn Anh 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

141 Thạc sĩ 

Quản lý không gian kiến trúc cảnh 

quan hai bên tuyến đường Hà Huy 

Tập – Đặng Phúc Thông – Huyện 

Gia Lâm thành phố Hà Nội    

Phan Tuấn  Vinh 
TS. Nguyễn Hoàng 

Minh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

142 Thạc sĩ 

Quản lý xây dựng theo quy hoạch 

khu nhà ở công nhân, nhà ở thương 

mại Lạc Hồng – phố Nối – Mỹ Hào 

tỉnh Hưng Yên  

Tạ Văn  Vũ TS. Bùi Đức Dũng 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

143 Thạc sĩ 

Quản lý kiến trúc cảnh quan khu 

dân cư Bắc Đường Trần Hưng Đạo 

– tp Hà Bình – tỉnh Hòa Bình  

Nguyễn Đức Anh 
TS. Ngô Thị Kim 

Dung 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

144 Thạc sĩ 

Quản lý kiến trúc cảnh quan tuyến 

phố Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang 

Đỗ Trung  Hòa 
PGS.TS. Lương Tú  

Quyên 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

145 Thạc sĩ 

Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh 

quan bờ Nam sông Hương thuộc 

phường Thủy Biều, Huế  

Đinh Quang Hoàn 
PGS.TS. Đặng Đức 

Quang 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

146 Thạc sĩ 

Giải pháp quản lý xây dựng lại nhà 

chung cư cũ các quận nội thành, 

thành phố Hà Nội  

Lê Thanh  Hoàng 
TS. Nguyễn Thị Lan  

Phương 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

147 Thạc sĩ 

Quản lý trật tự xây dựng trên địa 

bàn phường Đại Phúc, thành phố 

Bắc Ninh 

Phạm Văn Hưng 
PGS.TS. Lương Tú  

Quyên 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

148 Thạc sĩ 

Quản lý không gian kiến trúc cảnh 

quan đại lộ Vinh - Cửa Lò (đoạn từ 

đường V.I.Lê Nin đến giao với trục 

đường Bình Minh – thị xã Cửa Lò) 

Nguyễn Xuân Nam GS.TS. Đỗ Hậu 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

149 Thạc sĩ 

Quản lý kiến trúc cảnh quan trục 

đường Lý Thái Tổ - thành phố Bắc 

Ninh 

Nguyễn  Trần Quang TS. Ngô Việt Hùng 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

150 Thạc sĩ 
Quản lý trật tự xây dựng thị trấn Sóc 

Sơn huyện Sóc Sơn  
Đỗ văn Săm GS.TS. Đỗ Hậu 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

151 Thạc sĩ 

Quản lý không gian kiến trúc cảnh 

quan khu đô thị trị trấn Lâm huyện 

Ý Yên Tỉnh Nam Định 

Lại Ngọc Tân TS. Lê Đình Tri 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

152 Thạc sĩ 

Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh 

quan hai bên tuyến đường Xuân 

Thủy- Quận Cầu Giấy, Thành phố 

Hà Nội 

Nguyễn Thị Hoài  

Thương 

GS.TS. Nguyễn Hữu 

Dũng 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

153 Thạc sĩ 

Quản lý không gian kiến trúc cảnh 

quan hai bên tuyến đường Nguyễn 

Tuân quận Thanh Xuân, Hà Nội  

Nguyễn Thành  Trung 
TS. Nguyễn T. Lan 

Phương 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

154 Thạc sĩ 

Quản lý kiến trúc cảnh quan khu 

trung tâm thị trấn Mai Châu, huyện 

Mai Châu, tỉnh Hòa Bình 

Phạm Vũ  Tuấn PGS.TS. Lê Quân 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

155 Thạc sĩ 

Quản lý cảnh quan tại khu đô thị 

Gamuda Gardens quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội  

Nguyễn Trung Tuấn 
TS. Nguyễn T. Lan 

Phương 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

156 Thạc sĩ 

Nâng cao hiệu quả quản lý tiến độ 

dự án tòa nhà An Bình Plaza tại phố 

Trần Bình, phường Mỹ Đình, quận 

Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

Nguyễn Tiến Anh 
PGS.TS. Lê Anh 

Dũng 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

157 Thạc sĩ 

Hoàn thiện công tác quản lý chất 

lượng công trình xây dựng tại công 

ty cổ phần Vinaconex 9 

Đoàn Ngọc Ba 
PGS.TS. Đinh Tuấn 

Hải 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

158 Thạc sĩ 

Hoàn thiện công tác quản lý dự án 

xây dựng tại Trường Trung cấp 

Cảnh sát Vũ trang 

Bùi Duy Điều 
TS. Nguyễn Thị 

Bình Minh 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

159 Thạc sĩ 

Hoàn thiện công tác quản lý thi 

công hiện trường của nhà thầu tại 

Tổng công ty cổ phần Vinaconex 

Nguyễn Bá  Hải 
PGS.TS. Đinh Tuấn 

Hải 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

160 Thạc sĩ 

Hoàn thiện công tác quản lý chất 

lượng công trình xây dựng ngành 

giáo dục tại Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng quận Long biên 

Đặng Huy Hùng 
PGS.TS. Lê Anh 

Dũng 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

161 Thạc sĩ 

Hoàn thiện công tác quản lý dự án 

tại BQL dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng và công nghiệp tỉnh 

Hà Giang  

Nguyễn Duy Hưng 
PGS.TS. Đinh Tuấn 

Hải 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

162 Thạc sĩ 

Hoàn thiện công tác tư vấn quản lý 

dự án xây dựng tại Công ty cổ phần 

tư vấn xây dựng và quản lý công 

trình Việt Nam  

Nguyễn Sỹ Linh TS. Đào Minh Hiếu 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

163 Thạc sĩ 

Hoàn thiện công tác quản lý dự án 

ĐTXD tại ban quản lý dự án đầu tư 

xây dựng quận hoàn kiếm 

Vũ Hoài Nam 
PGS.TS. Lê Anh 

Dũng 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

164 Thạc sĩ 

Đề xuất giải pháp quản lý chất 

lượng xây dựng công trình xây 

dựng mới trụ sở cơ quan Thành ủy 

Thái Nguyên  

Lại Minh  Phương 
PGS.TS. Lê Anh 

Dũng 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

165 Thạc sĩ 

Hoàn thiện công tác đấu thầu trong 

xây dựng tại Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng công trình dân dụng và 

công nghiệp Bắc Ninh 

Phạm Ngọc Thắng 
PGS.TS. Phạm 

Minh Hà 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

166 Thạc sĩ 

Hoàn thiện công tác quản lý dự án 

tại Ban quản lý dự án công viên hồ 

điều hòa Nhân Chính  

Lê Việt Thành 
TS. Trịnh Quang 

Vinh 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

167 Thạc sĩ 

Hoàn thiện công tác tư vấn thiết kế 

tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư và 

xây dựng Bắc Ninh 

Trần Văn Thao TS. Đào Minh Hiếu 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

168 Thạc sĩ 

Quản lý trật tự xây dựng đô thị tại 

phường Khương Mai, quận Thanh 

Xuân, TP Hà Nội  

Đặng Minh Tuấn 
TS. Trịnh Quang 

Vinh 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

169 Thạc sĩ 

Hoàn thiện công tác giám sát thi 

công công trình xây dựng tại Ban 

quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng và công nghiệp Bắc 

Ninh 

Nguyễn Văn Vũ 
TS. Nguyễn Văn 

Đức 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

170 Thạc sĩ 

Hoàn thiện công tác quản lý chất 

lượng công trình xây dựng dân dụng 

tại Ban quản lý các dự án xây dựng 

thị xã Từ Sơn 

Phan Viết Chính 
PGS.TS. Vũ Quốc 

Anh 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

171 Thạc sĩ 

Hoàn thiện công tác quản lý chất 

lượng các công trình xây dựng 

trường học tại BQLDA Đầu tư Xây 

dựng huyện Ứng Hòa, thành phố Hà 

Nội  

Nguyễn Công  Đoàn 
TS. Nguyễn Hoài 

Nam 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

172 Thạc sĩ 

Hoàn thiện công tác quản lý chi phí 

đầu tư xây dựng tại ban quản lý dự 

án Khu căn hộ và dịch vụ Phước 

Long, thành phố Nha Trang 

Trần Văn  Đông 

TS. Trần Đức Lộc 

TS. Nguyễn Thị 

Tuyết Dung 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

173 Thạc sĩ 

Hoàn thiện công tác QLDA của 

công ty đầu tư và xây dựng HUD3 

tại dự án CT-01 thành phố Hà Tĩnh  

Võ Duy Hiển TS. Đỗ Đình Đức 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

174 Thạc sĩ 

Hoàn thiện công tác đấu thầu tại 

BQLDA ĐTvà XD ngành Bảo hiểm 

Xã hội  

Nguyễn Hữu  Hiệu TS. Phạm Văn Bộ 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

175 Thạc sĩ 

Bài học kinh nghiệm về quản lý 

chất lượng công trình bệnh viện sản 

nhi Ninh Bình tại BQLDA 

ĐTXDCTDD&CN tỉnh Ninh Bình   

Trương Việt Hùng 
PGS.TS. Vũ Quốc 

Anh 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

176 Thạc sĩ 

Hoàn thiện công tác quản lý dự án 

đầu tư xây dựng tại Ngân hàng 

TMCP Ngoại thương Việt Nam  

Bùi Thị Hương TS. Phạm Văn Bộ 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

177 Thạc sĩ 

Hoàn thiện công tác giám sát thi 

công xây dựng công trình tại trung 

tâm công nghệ xây dựng – Viện 

khoa học công nghệ xây dựng  

Hoàng Trung  Kiên 
PGS.TS. Trần 

Chủng 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

178 Thạc sĩ 
Hoàn thiện công tác quản lý chất 

lượng công trình xây dựng tại Ban 
Nguyễn Xuân  Linh 

TS. Lê Thị Thu 

Huyền 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường 

179 Thạc sĩ 

Hoàn thiện công tác thanh tra dự án 

đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân 

sách nhà nước của thanh tra Sở xây 

dựng Hà Nội  

Ngô Quang Long TS. Trần Đức Lộc 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

180 Thạc sĩ 

Hoàn thiện công tác quản lý thi 

công xây dựng của nhà thầu tại dự 

án 23 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội 

Vương Đăng Phương TS. Đỗ Đình Đức 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

181 Thạc sĩ 

Hoàn thiện công tác quản lý dự án 

TheZei Mỹ Đình tại tư vấn quản lý 

dự án HUD3  

Đinh Hoàng Tùng TS. Đỗ Đình Đức 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

182 Thạc sĩ 

Hoàn thiện công tác thẩm định dự 

án đầu tư xây dựng công trình tại 

phòng Quản lý đô thị huyện Ứng 

hòa thành phố Hà Nội  

Bùi Anh Văn 
TS. Nguyễn Hoài 

Nam 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

183 Thạc sĩ 

Hoàn thiện công tác tư vấn giám sát 

thi công tại Trung tâm xúc tiến đầu 

tư, thương mại và Dịch vụ - Sở Kế 

hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Ninh  

Nguyễn Hùng Dương 
PGS.TS. Nguyễn 

Ngọc Phương 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

184 Thạc sĩ 

Hoàn thiện công tác quản lý chất 

lượng công trình xây dựng tại khu 

vực Tây Nguyên thuộc Cục H02 - 

Bộ Công An 

Trần Duy Hưng 
PGS.TS. Nguyễn 

Hồng Sơn 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

185 Thạc sĩ 

Hoàn thiện công tác quản lý dự án 

đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân 

sách nhà nước tại ban quản lý dự 

án đầu tư xây dựng Thị Xã Sa Pa, 

tỉnh Lào Cai 

Bùi Phùng Duy  

Khánh 

TS. Nguyễn Công 

Khối  

TS. Cù Thanh Thủy 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

186 Thạc sĩ 

Hoàn thiện công tác quản lý chất 

lượng công trình xây dụng dân dụng 

tại Ban quản lý các dự án xây dựng 

huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh. 

Nguyễn Bá Lượng 
PGS.TS. Trịnh 

Quốc Thắng 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

187 Thạc sĩ 

Hoàn thiện công tác quản lý chất 

lượng công trình tại Ban QLDA 

ĐTXD huyện Phú Xuyên, thành 

phố Hà Nội  

Nguyễn Lê Minh 
PGS.TS. Nguyễn 

Ngọc Phương 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

188 Thạc sĩ 

Hoàn thiện công tác quản lý nguồn 

lực thực hiện dự án đầu tư tại Trung 

tâm thương mại, dịch vụ và căn hộ 

cao cấp của Công ty CPĐTXD BĐS 

LANMAK  

Nguyễn Văn  Nghĩa 
PGS.TS. Bùi Mạnh 

Hùng 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

189 Thạc sĩ 

Hoàn thiện công tác quản lý chất 

lượng thi công xây dựng công trình 

tại Công ty cổ phần Sông Đà 9 

Nguyễn Mạnh Quang 
PGS.TS. Bùi Mạnh 

Hùng 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

190 Thạc sĩ 

Hoàn thiện công tác quản lý dự án 

đầu tư xây dựng tại Ban quản lý dự 

án đầu tư xây dựng công trình dân 

dụng và công nghiệp Bắc Ninh 

Nguyễn Quang Quyết 
PGS.TS. Nguyễn 

Ngọc Phương 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

191 Thạc sĩ 

Hoàn thiện công tác quản lý an toàn 

lao động tại Công ty CP Đầu tư Xây 

dựng dân dụng Hà Nội 

Đỗ Thanh  Sơn PGS. Lê Văn Kiều 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

192 Thạc sĩ 

Một số bài học kinh nghiệm về công 

tác quản lý chất lượng công trình tại 

dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Bắc Ninh 

Nguyễn Phương Tới 
PGS.TS. Trịnh 

Quốc Thắng 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

193 Thạc sĩ 

Hoàn thiện công tác quản lý dự án 

tại Ban quản lý dự án xây dựng  học 

viện báo chí và tuyên truyền  

Trần Anh Tú PGS. Lê Văn Kiều 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

194 Thạc sĩ 

Hoàn thiện công tác quản lý chi phí 

đầu tư xây dựng công trình tại công 

ty cổ phần kinh doanh và phát triển 

nhà Hà Nội 

Vũ Thị Ánh Tuyết 
TS. Nguyễn Công 

Khối 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

195 Thạc sĩ 

Quản lý thực hiện dự án đầu tư xây 

dựng các công trình tại thôn Bầu - 

xã Kim Chung - huyện Đông Anh - 

thành phố Hà Nội  

Nguyễn Hữu Vinh PGS. Lê Văn Kiều 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

196 Thạc sĩ 

Hoàn thiện một số giải pháp quản lý 

dự án tại BQLDA ĐTXD huyện Gia 

Lâm Hà Nội  

Nguyễn Quang Vũ 
PGS.TS. Nguyễn 

Hồng Sơn 

Tóm tắt luận văn xem  link: 

http://10.1.1.53/libol55/search/ind

ex.asp 

197 Thạc sĩ 

Sự phát triển bền vững cho các công 

viên tại thành phố Hà Nội. Trường 

hợp nghiên cứu: Công viên Tuổi trẻ  

Développement durable des parcs 

de la ville de Hanoi. Cas d’étude : 

Parc Tuổi Trẻ.  

Nguyễn Hà Thu 
TS.Lê Phước Anh 

GS.Francoise Blanc 

Sự phát triển bền vững cho các 

công viên tại thành phố Hà Nội - 

Công viên Tuổi trẻ 

 

198 Thạc sĩ 

Tiến trình biến đổi của phố cổ Đồng 

văn trước tác động của du lịch và đô 

thị hóa 

Évolution  de l'ancien quartier de 

Dong Van face à l'impact du 

tourisme de l'urbanisation 

Nguyễn Xuân Vũ 
TS. Trần Nhật Kiên 

 GS.Savitri Jalais 

Biến đổi của phố cổ Đồng văn 

trước tác động của du lịch và đô thị 

hóa 

 

199 Thạc sĩ 

Quá trình biến đổi nhà trình tường 

đất tại bản Khiếng, Hữu Khánh, Lộc 

Bình, tỉnh Lạng Sơn  

Trần Quốc Minh 
TS. Trần Nhật Kiên  

GS. Savitri Jalais 

Quá trình biến đổi nhà trình tường 

đất tại bản Khiếng 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

Évolution  des maisons en terre au 

village Khieng, Huu Khanh, Loc 

Binh, Lang Son 

200 Thạc sĩ 

Phát triển đô thị trong thành phố 

Phnom Penh. Nghiên cứu trong khu 

phố ngoại vi của Phom Penh.  

Trường hợp nghiên cứu: Khu phố 

Dangkao 

Étalement Urbain dans l’extension 

de Phnom Penh. L’étude dans le 

quartier de périphérique de la ville 

Phnom Penh. Cas d’étude : le 

quartier de Dangkao. 

Sok Sopheap 

TS. Nguyễn Thái 

Huyền   

GS. Francoise Blanc 

Phát triển đô thị, khu phố Dang 

Kao tại Phnom Penh 

201 Thạc sĩ 

Quá trình thu gom và tái chế rác tại 

quận Đống Đa. 

Les espaces et les acteurs de 

collecte et de recyclage dans 

l’arrondissement Dong Da. 

Phan Trí Luyện 

TS. Nguyễn Thái 

Huyền 

ThS. Nguyễn Hoàng 

Thắng 

Thu gom và tái chế rác tại quận 

Đống Đa 

202 Thạc sĩ 

Tổ chức phố đi bộ và không gian 

công cộng trong phố cổ Hà Nội. 

Mise en service de la rue piétonne 

et de l’espace public dans le vieux 

quartier de Hanoi. 

Nguyễn Tuấn Anh 

TS. Huỳnh Thị Bảo 

Châu 

GS.Sylvie Assassin 

Phố đi bộ và không gian công cộng 

tại phố cổ Hà Nội 

203 Thạc sĩ 

Nhận diện xóm Hạ Hồi. Làng trong 

phố Hà Nội 

Lecture du hameau Ha Hoi, « un 

village » dans la ville de Hanoi. 

Phạm Minh Hoàng 

GS.TS. Doãn Minh 

Khôi 

GS. Francoise Blanc 

Xóm Hạ Hồi, hiện tượng đô thị, 

yếu tố Làng trong quy hoạch và 

kiến trúc 



STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

204 Thạc sĩ 

Hình thái ngõ phố Hà Nội. Nghiên 

cứu trường hợp ngõ Cấm Chỉ - 

Tống Duy Tân. 

Morphologie de la ruelle à Hanoi. 

Cas de recherche sur la ruelle Cam 

Chi – Tong Duy Tan. 

Nguyễn Hữu Minh 

GS.TS. Doãn Minh 

Khôi 

GS. Francoise Blanc 

Hình thái ngõ phố Hà Nội, ngõ 

Cấm Chỉ-Tống Duy Tân 

205 Thạc sĩ 

Ga Hà Nội và vùng phụ cận trong 

bối cảnh đối mặt với sự phát triển 

đô thị của thành phố Hà Nội. 

Gare ferroviaire de Hanoi et 

environs dans un contexte de 

développement urbain de la ville de 

Hanoi 

Đào Trung Thành 

TS. Huỳnh Thị Bảo 

Châu 

GS.Savitri Jalais 

Ga Hà Nội và vùng phụ cận trong 

bối cảnh phát triển đô thị 

206 

Thạc sĩ 

(Thực 

hành) 

Phát huy giá trị cảnh quan tự nhiên 

ven biển Khánh Hòa ở các dự án 

mới. 

Conserver le paysage naturel au 

bord de mer de Khanh Hoa dans des 

nouveaux projets. 

Vũ Nhật Linh 

TS. Trần Nhật Kiên 

ThS.Nguyễn Mạnh 

Thắng 

Giá trị cảnh quan tự viên ven biển 

Khánh Hòa trong các dự án mới 

207 

Thạc sĩ 

(Thực 

hành) 

Quá trình đô thị hóa phường Phong 

Khê - Thành phố Bắc Ninh 

Le processsus d’urbanisation du 

district urbaine Phong Khe, Bac 

Ninh. 

Nguyễn Thị Linh 
TS. Lê Phước Anh 

ThS. Lê Anh Tùng 

Đô thị hóa phường Phong Khê-

Bắc Ninh 

 


