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1 Nguyễn Công Hưng 01/10/1981 Hà Nội

Nghiên cứu ảnh hưởng hiệu ứng góc trong quá 

trình thi công tầng hầm công trình khách sạn 

Majestic Quận 1, TP.HCM

2015

2 Đỗ Văn Dũng 18/02/1981 Ninh Bình

Nghiên cứu hiệu quả gia cường của phụ gia 

DB500 lên ổn định và biến dạng của đường hầm 

quân sự tại trường sĩ quan Công binh - Bình 

Dương

2015

3 Phạm Văn Lâm 25/06/1983 Phú Yên

Phân tích phi tuyến dao động tham số của tấm có 

chiều dày thay đổi đặt trên nền đàn hồi Winkler 

bằng phương pháp ma trận độ cứng động lực

2014

4 Nguyễn Hữu Phúc 22/07/1988 Sông Bé

Nghiên cứu lựa chọn quy trình kích trước trong 

thiết kế hệ chống vách tường vây dự án nhà ga Ba 

Son, Quận 1

2015

5 Trương Như Mạnh 02/06/1989
Bình 

Thuận

Đánh giá mức độ tin cậy của trị số SPT trong tính 

toán khả năng chịu tải của cọc đúc sẵn hạ vào đất 

dính ở Quận 1, TP.HCM

2015

6 Trần Hồng Nguyên 24/04/1975 TP.HCM

Phân tích ứng xử giữa đất nền và tường vây hố 

đào cho công trình khu vực Quận 1 - Thành phố 

Hồ Chí Minh

2015

7 Võ Tấn Duy 05/10/1992
Quảng 

Ngãi

Ảnh hưởng của các dạng dao động cao lên thành 

phần động của tải gió trong phân tích nhà nhiều 

tầng

2015

8
Trần Nguyễn 

Hoàng
Luân 08/09/1987 Phú Yên

Phân tích chuyển vị và nội lực trong tường chắn 

và hệ dầm sàn khi thi công tầng hầm bằng 

phương pháp Semi - Top - Down

2014

9 Lý Đăng Khoa 01/11/1982 Cửu Long
Phân tích ổn định hố đào tường vây của khu phức 

hợp căn hộ Nguyễn Hữu Thọ
2014

10 Nguyễn Vĩnh Thắng 11/11/1989
Bình 

Thuận

Chẩn đoán hiện tượng lỏng bu lông trong kết cấu 

thép sử dụng kỹ thuật trở kháng cơ - điện
2014

11
Phạm Khánh 

Thái
Duy 14/10/1989 Long An

Chẩn đoán hư hại cho tấm composite nhiều lớp 

sử dụng phương pháp năng lượng biến dạng và 

giải thuật tìm kiếm phân nhánh ngẫu nhiên

2014

12 Nguyễn Minh Luân 12/10/1987 TP.HCM

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng 

trong công việc của công nhân xây dựng làm việc 

trong các công trường xây dựng dân dụng tại 

quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh

2014

13 Phan Bá Tường 11/07/1981 An Giang
Phân tích xác suất thời gian thi công cọc khoan 

nhồi sử dụng kỹ thuật Bootstrap
2014

14 Vũ Văn Hảo 23/04/1980
Bình 

Dương

Bằng kỹ thuật Bootstrap phân tích xác suất tiến 

độ thi công cầu đường bộ
2014

15 Lưu Thiện Quang 17/01/1988 TP.HCM

Rủi ro liên quan đến văn bản quy phạm pháp luật: 

Xác định một vài nguyên nhân chính trong quá 

trình triển khai thực hiện dự án bất động sản du 

lịch

2015
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16 Nguyễn Minh Tâm 08/02/1986 Đồng Tháp
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến vượt chi 

phí của các dự án xây dựng cảng biển Việt Nam
2014

17 Bùi Phước Sang 25/04/1988 Đồng Tháp
Ảnh hưởng của mật độ vách cứng lên ứng xử 

động nhà nhiều tầng chịu tải trọng gió
2014

18 Trần Dũng 16/10/1990 ĐăkLăk
Khảo sát ảnh hưởng vị trí tầng cứng lên ứng xử 

động nhà cao tầng chịu tải trọng gió
2014

19 Đỗ Lê Hoàng Sang 10/09/1990 Cần Thơ
Ảnh hưởng của tầng cứng lên ứng xử động của 

kết cấu nhà nhiều tầng có xét tương tác nền
2014

20 Lê Văn Nghĩa 06/04/1983 Thanh Hóa
Ảnh hưởng sự tương tác cọc và nền lên phản ứng 

kết cấu nhà nhiều tầng chịu động đất
2014

21 Lê Hồng Vân 18/04/1989 Đồng Tháp
Các yếu tố gây stress trong công việc của kỹ sư 

thiết kế xây dựng
2015

22 Tô Bửu Hùng 22/03/1968 ĐăkLăk

Phân tích hiệu quả giảm chấn của gối cô lập cao 

su lõi chì trong kết cấu chịu động đất có xét đến 

khối lượng nền

2014

23 Võ Lệ Cường 27/11/1977 TP.HCM

Đánh giá khả năng kháng chấn kết cấu khung 

vách bê tông cốt thép có xét đến mức giới hạn 

tính năng kết cấu

2014

24 Nguyễn Đức Minh 17/05/1966 Đồng Nai

Phân tích động lực học kết cấu giàn khoan tự 

nâng chịu tác động của sóng biển có xét dao động 

của nước dằn

2015

25 Tô Đình Chương 24/06/1985 TP.HCM

Xác định các nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến 

sự thất bại của công tác quản lý CBLQ cho các 

dự án xây dựng trường học có nguồn vốn từ ngân 

sách TP.HCM

2015

26 Nguyễn Viên Minh 20/09/1988 Khánh Hòa

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới việc chấm 

dứt hợp đồng xây dựng do vi phạm hợp đồng ở 

TP.HCM

2015

27 Đặng Quốc Thái 12/05/1987 Bến Tre

Nghiên cứu các biện pháp giảm thiểu rủi ro cho 

các dự án xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Bến 

Tre

2015
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