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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI 

KHOA SAU ĐẠI HỌC 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                            

CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 

Họ tên nghiên cứu sinh: Đinh Doãn Tú 

Tên đề tài luận án: Quản lý kế hoạch xây dựng dự án khu đô thị mới tại 

Việt Nam 

Chuyên ngành: Quản lý đô thị và công trình - Mã số: 62.58.01.06 

Người hướng dẫn khoa học:  1. PGS.TS. Trịnh Quốc Thắng 

      2. PGS.TS. Bùi Mạnh Hùng 

Các kết quả nghiên cứu và đóng góp mới của luận án 

- Phân tích tổng quan về quản lý kế hoạch xây dựng dự án khu ĐTM tại 

Việt Nam. 

- Phân tích thực trạng công tác quản lý kế hoạch xây dựng dự án khu ĐTM 

tại Việt Nam, tập trung vào các công tác lập và kiểm soát KHXD. 

- Tổng kết cơ sở pháp lý và cơ sở khoa học về lập và kiểm soát kế hoạch 

xây dựng. 

- Xác định trình tự xây dựng các công trình của khu ĐTM đảm bảo hiệu 

quả và đạt được các mục tiêu mong muốn bằng phương pháp dự báo và hồi quy 

đa biến để dự báo cầu thị trường đối với các sản phẩm xây dựng của dự án khu 

ĐTM, kết hợp với bài toán quy hoạch động theo phương pháp truy hồi Bellman.  

- Lập kế hoạch tiến độ xây dựng dự án bằng phương pháp lý thuyết Mờ.  

- Xây dựng phương pháp theo dõi và đánh giá quá trình xây dựng dự án 

khu ĐTM thông qua đo lường và dự báo chi phí, tiến độ xây dựng tại thời điểm 

cập nhật bằng cách khắc phục nhược điểm của phương pháp giá trị thu được 

(EVM) và phương pháp tiến độ đạt được (ES). 
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