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Kiến trúc công trình DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Phòng họp Ban chấp hành Trung ương Đảng

Ñòa chæ: Ñöôøng Huøng Vöông - Tp Haø Noäi
Naêm:  2003
Chuû ñaàu tö: Ban chaáp haønh Trung öông Ñaûng

Ñaây laø coâng trình quan troïng trong khu vöïc Trung 
taâm Chính trò Ba Ñình. Vôùi giaûi phaùp thieát keá kieán 
truùc haøi hoøa vôùi caùc coâng trình khu vöïc xung quanh 
ñoàng thôøi mang hôi thôû thôøi ñaïi, ñaùnh daáu moät coâng 
trình coù yù nghóa lôùn gaén vôùi khu vöïc Ba Ñình lòch 
söû cuûa thuû ñoâ ngaøn naêm vaên hieán.
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Ñòa chæ: Phuû Chuû tòch, soá 1 Huøng Vöông - Tp Haø Noäi
Naêm:  2012
Chuû ñaàu tö: Vaên phoøng Chuû tòch nöôùc 

Cải tạo nội thất một số phòng họp
thuộc Phủ Chủ tịch

Caùc phoøng hoïp trong toøa nhaø Phuû Chuû tòch traûi qua thôøi gian daøi söû 
duïng, söûa chöõa nhoû ñaõ xuoáng caáp vaø khoâng coøn giöõ ñöôïc veû ñeïp nguyeân 
baûn ban ñaàu. Vieäc caûi taïo ñaõ ñöôïc baét ñaàu baèng vieäc tìm laïi nhöõng 
taøi lieäu töø khi baét ñaàu xaây döïng coâng trình. Treân cô sôû ñoù vieäc caûi 
taïo, söûa chöõa ñaõ ñöôïc tieán haønh vôùi muïc tieâu baûo toàn caùc giaù trò 
nguyeân goác cuûa noäi thaát töøng khoâng gian.
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Bảo tàng Lịch sử Đà Nẵng

Ñòa chæ: Traàn Phuù - Thaïch Thang - Haûi Chaâu - Tp Ñaø Naüng 
Naêm:  2008
Chuû ñaàu tö: Sôû Vaên hoùa Theå thao vaø Du lòch Ñaø Naüng

Coâng trình naèm trong khu vöïc Thaønh coå Ñaø Naüng vôùi yù nghóa lòch 
söû quan troïng. Hình thöùc kieán truùc hieän ñaïi goùp phaàn naâng cao 
hình aûnh cuûa thaønh phoá Ñaø Naüng naêng ñoäng, thay ñoåi töøng ngaøy 
theo xu höôùng nhöng vaãn giöõ ñöôïc nhöõng neùt vaên hoùa lòch söû 
laâu ñôøi.
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Ñòa chæ: Khu di tích Quoác gia ñaëc bieät Phuû Chuû tòch - Ba Ñình - Haø Noäi
Naêm:  2009
Chuû ñaàu tö: BQL khu di tích CT Hoà Chí Minh

Nhaø döøng chaân vaø chieáu phim veà Chuû tòch Hoà Chí Minh laø coâng 
trình raát quan troïng ñöôïc trieån khai thi coâng xaây döïng nhaèm kyû 
nieäm 1000 naêm Thaêng Long - Haø Noäi 1010-2010. Coâng trình ñöôïc 
xaây döïng trong khuoân vieân Khu di tích Quoác gia ñaëc bieät Phuû Chuû 
tòch. Taïi ñaây khaùch tham quan seõ döøng chaân vaø xem nhöõng thöôùc 
phim xuùc ñoäng veà Chuû tòch Hoà Chí Minh. Coâng trình thieát keá vôùi yù 
töôøng mang laïi daùng daáp nhöõng coâng trình nhaø truyeàn thoáng mieàn 
Trung gaàn guõi, thaân thöôøng vôùi Baùc Hoà.

Nhà dừng chân chiếu phim về
Chủ tịch Hồ Chí Minh
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Ñòa chæ: Khu quy hoaïch Kieåm Hueä - TP Hueá
Naêm:  2008
Chuû ñaàu tö: Vaên phoøng HÑND, UBND TP Hueá

Khu haønh chính ñöôïc thieát keá trong khuoân vieân roäng raõi ôû vò trí trung 
taâm cuûa thaønh phoá Hueá. Ñaây laø nôi laøm vieäc taäp trung cuûa caùc ñôn vò 
lieân quan Hoäi ñoàng nhaân daân vaø uûy ban nhaân daân thaønh phoá Hueá.
Coâng trình ñöôïc thieát keá vôùi yù töôûng veà moät khu haønh chính hieän ñaïi, 
lieân hoaøn, linh hoaït, thaân thieän vaø gaàn guõi vôùi saân trong vaø caùc haønh 
lang caàu taïo ra nhöõng goùc nhìn laï vaø aán töôïng. Khoái hoäi tröôøng coù 
boá cuïc leäch höôùng so vôùi caùc khoái coâng trình coøn laïi taïo ra khoaûng 
khoâng gian môû taêng tính sinh ñoäng cho toå hôïp khoái coâng trình.

Trung tâm Hành chính
Thành phố Huế
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Ñòa chæ: Phöôøng Tích Sôn - Tp Vónh Yeân - Tænh Vónh Phuùc
Naêm:  2007
Chuû ñaàu tö: Ñoaøn ngheä thuaät ca muùa nhaïc Tænh Vónh Phuùc

Trụ sở Đoàn nghệ thuật ca múa nhạc
Tỉnh Vĩnh Phúc
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Ñòa chæ: Quaän Hoaøn Kieám - Haø Noäi
Naêm:  2008
Chuû ñaàu tö: BQL Phoá Coå 

Tuyeán phoá Laõn OÂng naèm trong Khu phoá Coå Haø Noäi.Vôùi 
hieän traïng laø caùc cöûa haøng, cöûa hieäu kinh doanh 
khoâng tuaân theo quy cuû, traät töï neân hình thöùc kieán 
truùc raát loän xoän. Phöông aùn ñeà xuaát hình thöùc kieán 
truùc cho töøng maãu nhaø, qua ñieàu tra ño veõ khaûo saùt 
hieän traïng töøng nhaø töø ñoù ñöa ra caùc höôùng baûo toàn, 
phaùt trieån. Phöông aùn ñeà xuaát bieån quaûng caùo coù söï 
thoáng nhaát vaø hình thöùc coâng trình cuõng nhö maøu saéc 
ñaûm baûo söï haøi hoøa cho toaøn boä khu phoá khoâng aûnh 
höôûng tôùi caùc khoâng gian tuyeán phoá khaùc.

Cải tạo, chỉnh trang tuyến phố
Lãn Ông - Tp Hà Nội
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Ñòa chæ: Taân Mai, Töông Mai, Hoaøng Mai - Haø Noäi
Naêm:  2008
Chuû ñaàu tö: BQL98 - Boä Quoác phoøng 

Khu nhà ở Quân đội K35-Tương Mai
Tân Mai - Tp Hà Nội
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Ñòa chæ: Taân Mai, Töông Mai, Hoaøng Mai - Haø Noäi
Naêm:  2008
Chuû ñaàu tö: BQL98 - Boä Quoác phoøng 

Khu nhà ở Quân đội K96-Tp Hồ Chí Minh
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Ñòa chæ: Tâaân daân, Vieät Trì, Phuù Thoï
Naêm:  2003
Chuû ñaàu tö: UBND tænh Phuù Thoï 

Cải tạo Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

Coâng trình UBND tænh Phuù Thoï ñöôïc xaây döïng ñaõ laâu vaø xuoáng caáp, 
khoâng phuø hôïp vôùi tình hình phaùt trieån môùi. Phöông aùn caûi taïo ñeà 
xuaát hình thöùc kieán truùc môùi meû, hieän ñaïi, coù tính ñoät phaù thôøi baáy 
giôø. Hình khoái coâng trình ñöôïc toå hôïp bôûi caùc maûng ñaëc roãng keát hôïp 
vôùi maûng kính lôùn mang hôi thôû cuûa thôøi ñaïi môùi. Coâng trình hoaøn 
thaønh ñaõ trôû thaønh moät ñieåm nhaán cuûa khu vöïc.
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Ñòa chæ: Thaønh phoá Ñaø Naüng
Naêm:  2007
Chuû ñaàu tö: Sôû Xaây döïng Tp Ñaø Naüng 

Trung tâm Văn hóa Đà Nẵng - Tp Đà Nẵng 
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Ñòa chæ: Phöôøng Phöôùc Hoøa - Tp Nha Trang
Naêm:  2011
Chuû ñaàu tö: Ban quaûn lyù döï aùn 98 - Boä Quoác phoøng 

Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở gia đình quân đội
K98-Nha Trang - Tp Nha trang

Vieäc quy hoaïch chi tieát khu gia ñình quaân ñoäi K98-NT ñeå nhaèm ñaït 
ñöôïc muïc ñích : Phuïc vuï di dôøi taùi ñònh cö caùc hoä gia ñình hieän 
ñang ôû trong caùc khu doanh traïi quaân ñoäi, caùc hoä gia ñình quaân ñoäi 
coù nhu caàu nhaø ôû, moät soá hoä chính saùch khaùc cuûa ñòa phöông vaø Boä 
Quoác Phoøng; Chi tieát hoùa “Khu nhaø ôû - gia ñình caùn boä Quaân ñoäi” 
taïi Thaønh phoá Nha Trang theo chuû tröông cuûa Boä Quoác phoøng phuø hôïp 
vôùi quy hoaïch chung Tp Nha Trang; Laäp cô caáu söû duïng ñaát ñaït hieäu 
quaû cao cho chöùc naêng cuûa coâng trình trong khu quy hoaïch phuø hôïp 
vôùi ñieàu kieän töï nhieân, ñaát ñai.
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Naêm:  2011 

Khu nhà nghỉ dưỡng tư nhân

Coâng trình mang tính chaát nghæ döôõng neân ñaõ ñöôïc 
nghieân cöùu aùp duïng caùc giaûi phaùp thieát keá kieán truùc 
truyeàn thoáng vôùi maùi lôïp ngoùi, haøng hieân saâu, maùi ñua 
coù con sôn goã. Toång theå haøi hoøa vôùi vaät lieäu gaïch, 
ngoùi vaø goã kính mang hôi thôû khu nhaø ôû truyeàn thoáng 
xöa kia hieän ñaïi, ñaäm ñaø baûn saéc.
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Naêm:  2013 

Nhà thờ Họ

Nghieân cöùu öùng duïng thöùc kieán truùc truyeàn thoáng vaø 
xaây môùi coâng trình Nhaø thôø Hoï ñöôïc trieån khai tæ mæ 
veà tyû leä, hình khoái coâng trình cuõng nhö toång maët baèng 
boá trí hôïp lyù taïo söï haøi hoøa giöõa caây xanh, maët nöôùc 
vaø coâng trình chính.
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Ñòa chæ: Nguyeãn Phong Saéc - Caàu Giaáy - Haø Noäi
Naêm:  2012
Chuû ñaàu tö: Toång cuïc Haûi quan

Truï sôû Haûi quan Haø Noäi ñöôïc nghieân cöùu thieát keá thöïc söï haøi hoøa 
giöõa coâng trình hieän traïng thaáp taàng vôùi khoái coâng trình cao 
taàng. Vieäc keát noái giöõa hai toøa nhaø taïo ra khoâng gian linh hoaït 
tröôùc vaø sau hôïp lyù. Hình thöùc kieán truùc ñôn giaûn, hieän ñaïi vôùi 
caùc ñöôøng phaân vò doïc vaø ngang roõ raøng.

Trụ sở Hải quan Hà Nội


