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I. Thành viên chính thực hiện đề tài 

 PGS.TS. Doãn Minh Khôi 

 Ths. KTS Doãn Thanh Bình 

 PGS.TS.KTS Nguyễn Quang Minh 

 TS. KTS Phạm Thị Hải Hà 

 PGS.TS. Đặng Thị Thanh Huyền 

 TS. Nguyễn Việt Huy 

 Ths. KTS Doãn Minh Thu  

 Ths. Nguyễn Hải Vân Hiền 

 TS. Dương Đức Tuấn 

 PGS.TS Nguyễn Việt Phương 

II.  Nội dung nghiên cứu chính của đề tài 

2.1. Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc quy hoạch hạ tầng, kiến trúc trường học phổ 

thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục 

2.1.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc quy hoạch hạ tầng, kiến trúc trường học phổ thông  

 Các yếu tố pháp lý tác động tới tổ chức quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật và kiến trúc 

trường học phổ thông ở Việt Nam. 

 Các yếu tố tác động tới giải pháp quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật và kiến trúc trường học 

phổ thông: kinh tế, thiên nhiên, địa hình, khí hậu, văn hóa xã hội, công nghệ. 

2.1.2. Nghiên cứu định hướng đổi mới giáo dục căn bản và toàn diện và những yêu cầu đối 

với tổ chức kiến trúc, quy hoạch và hạ tầng kỹ thuật trường phổ thông. 

 Nội dung định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Mục tiêu cụ thể 

đổi mới giáo dục phổ thông và mối quan hệ tới hệ thống cơ sở vật chất trường học. 



 Nhiệm vụ, giải pháp đáp ứng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, và 

những liên hệ tới hệ thống cơ sở vật chất trường học. 

2.1.3. Nghiên cứu tổng quan các giải pháp quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc phù hợp 

với đổi mới giáo dục phổ thông.  

2.1.4. Xu hướng hội nhập quốc tế trong thiết kế và xây dựng trường học phổ thông ở Việt 

Nam (Xu hướng xanh; Xu hướng biến trường học như một không gian trải nghiệm) 

2.1.5. Nghiên cứu các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong thiết kế trường học phổ thông ở Việt 

Nam. 

2.2. Nghiên cứu đánh giá thực trạng hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc trường học tại các 

cấp học trường phổ thông hiện nay tại một số vùng miền trên cả nước 

2.2.1. Nghiên cứu đánh giá thực trạng hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc trường học tại các trường 

tiểu học 

 Đánh giá thực trạng tại các trường tiểu học vùng đồng bằng (đô thị lớn) 

 Đánh giá thực trạng tại các trường tiểu học vùng núi (hay xảy ra thiên tai, lũ lụt, sạt 

lở) 

 Đánh giá thực trạng tại các trường tiểu học vùng ven biển (hay xảy ra xâm nhập mặn, 

sụt lún) 

2.2.2. Nghiên cứu đánh giá thực trạng hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc trường học tại các trường 

trung học cơ sở 

 Đánh giá thực trạng tại các trường trung học cơ sở vùng đồng bằng (đô thị lớn) 

 Đánh giá thực trạng tại các trường trung học cơ sở vùng núi (hay xảy ra thiên tai, lũ 

lụt, sạt lở) 

 Đánh giá thực trạng tại các trường trung học cơ sở vùng ven biển (hay xảy ra xâm 

nhập mặn, sụt lún) 

2.2.3. Nghiên cứu đánh giá thực trạng hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc trường học tại các trường 

trung học phổ thông. 

 Đánh giá thực trạng tại các trường trung học phổ thông vùng đồng  bằng (đô thị lớn) 

 Đánh giá thực trạng tại các trường trung học phổ thông vùng núi (hay xảy ra thiên tai, 

lũ lụt, sạt lở) 



 Đánh giá thực trạng tại các trường trung học phổ thông vùng ven biển (hay xảy ra 

xâm nhập mặn, sụt lún) 

2.2.4. Nghiên cứu đánh giá thực trạng hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc trường học tại các trường 

liên cấp 

 Đánh giá thực trạng tại các trường liên cấp vùng đồng bằng (đô thị lớn) 

 Đánh giá thực trạng tại các trường liên cấp vùng núi (hay xảy ra thiên tai, lũ lụt, sạt 

lở) 

 Đánh giá thực trạng tại các trường liên cấp vùng ven biển (hay xảy ra xâm nhập mặn, 

sụt lún) 

2.3. Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về giải pháp quy hoạch hạ tầng kiến trúc trường 

phổ thông. Bài học cho Việt Nam 

 Tổng quan về thiết kế trường học phổ thông trên thế giới và trong khu vực - Xu 

hướng thiết kế trường học thế kỷ 21 (Anh) 

 Phân tích một số công trình nghiên cứu quan trọng của nước ngoài 

 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 

2.4. Đề xuất các hệ thống giải pháp quy hoạch, thiết kế hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cho 

các bậc học của trường phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông cho các 

vùng miền. 

 Giải pháp quy hoạch, thiết kế hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc 

 Đề xuất mẫu thiết kế điển hình trường học phổ thông theo vùng miền và cấp học) 

2.5. Đề xuất dự thảo hướng dẫn quy hoạch, thiết kế hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc 

trường phổ thông theo vùng miền, cấp học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ 

thông 

 Nghiên cứu đề xuất Dự thảo Sổ tay hướng dẫn sử dụng thiết kế Quy hoạch, Hạ tầng kỹ 

thuật và Kiến trúc cho các giải pháp xây mới hoàn toàn, cải tạo các công trình hiện có và 

bảo tồn và phát huy giá trị 

 Nghiên cứu đề xuất Dự thảo Quy chế quản lý sử dụng Quy hoạch, Hạ tầng kỹ thuật và 

Kiến trúc trường học phổ thông  

III. Kết quả và sản phẩm chính của Đề tài  

3.1. Sản phẩm khoa học 



 Báo cáo cơ sở khoa học của việc quy hoạch hạ tầng, kiến trúc trường học phổ thông 

đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục 

 Báo cáo đánh giá thực trạng hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc trường học phổ thông (phân 

khu chức năng; kiến trúc cảnh quan; vệ sinh môi trường, cấp thoát nước, năng lượng, giao 

thông trong và ngoài khuôn viên;...) 

 Báo cáo kinh nghiệm quốc tế về giải pháp quy hoạch hạ tầng, kiến trúc trường học phổ 

thông; Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 

 Báo cáo đề xuất hệ thống giải pháp quy hoạch, thiết kế hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc 

trường học phổ thông 

 Dự thảo hướng dẫn Quy hoạch, thiết kế hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc trường học phổ 

thông theo vùng miền, cấp học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông 

3.2. Sản phẩm xuất bản 

Số 

TT 
Tên bài báo/sách Tên tác giả Tạp chí 

Năm 

xuất 

bản 

1 Đối mới thiết kế kiến trúc trường 

học đáp ứng đổi mới giáo dục 

Doãn Minh Khôi, 

Doãn Thanh Bình 

Tạp chí Kiến trúc 

Hội KTSVN, số 

tháng 3/2020 

2020 

2 Hệ thống tiêu chuẩn Quốc gia 

trong thiết kế Xây Dựng 

Nguyễn Tất Thắng Tạp chí Kiến trúc 

Hội KTSVN, số 

tháng 3/2020 

2020 

3 Phương hướng ứng dụng Hình 

học Fractal trong sáng tác thiết 

kế kiến trúc trường học 

Lê Phương Chi; 

Doãn Minh Khôi 
Tạp chí Kiến trúc 

Việt Nam – ISSN 

08683768, số 236 

năm 2021  

2021 

4 Kiến trúc trường học vùng đồng 

bằng sông Cửu Long theo hướng 

thích ứng, linh hoạt, đa chức 

năng 

Doãn Minh Khôi, 

Doãn Thanh Bình, 

Nguyễn Mạnh 

Cường 

Kỷ yếu hội thảo, 

trang 29-36, NXB 

Xây Dựng 2021,  

ISBN 978-604-82-

5956-3 

2021 

3.3. Sản phẩm đào tạo 

3.3.1. Tên Nghiên cứu sinh: Lê Thị Phương Chi; 

 Tên luận văn/luận án: Ứng dụng hình học Fractal trong thiết kế tổ hợp kiến trúc ở 

Việt Nam 



 Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Doãn Minh Khôi 

 Cơ sở đào tạo HVCH: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội 

3.3.2. Tên Học viên cao học: Nguyễn Thành Long; 

 Tên luận văn/luận án: Tổ chức không gian kiến trúc trường học vùng thường xuyên 

ngập nước ở miến Trung – Việt Nam. Trường hợp huyện Hương Khê, Hà Tĩnh  

 Năm tốt nghiệp: 2020 

 Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Doãn Minh Khôi 

 Cơ sở đào tạo HVCH: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội 

3.3.3. Tên Học viên cao học: Nguyễn Tiến Hùng 

 Tên luận văn/luận án: Tổ chức không gian kiến trúc trường tiểu học trên địa bàn TP 

Hà Nội 

 Năm tốt nghiệp: 2021 

 Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Doãn Minh Khôi 

 Cơ sở đào tạo HVCH: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 

3.3.4. Tên Học viên cao học: Trần Khả Nhật 

 Tên luận văn/luận án: Quản lý Quy hoạch trường Tiểu học công lập trên địa bàn quận 

Đống Đa, Hà Nội 

 Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Doãn Minh Khôi 

 Cơ sở đào tạo HVCH: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội 

3.4. Các sản phẩm khác 

 12 Mẫu thiết kế điển hình các trường phổ thông theo vùng miền 

 Dự thảo hướng dẫn Quy hoạch, thiết kế hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc trường học phổ 

thông theo vùng miền, cấp học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông 

 Đề án khảo sát, cải tạo khu tầng hầm Trường THCS Trưng Vương thành khu trưng 

bày lịch sử và Bảo tàng Cách Mạng 

 Thiết kế cải tạo nội thất khu vực sân khấu ngoài trời, trường THCS Ngô Sỹ Liên 

IV. Đóng góp chính của Đề tài 

Thông qua các sản phẩm nghiên cứu, đề tài đã đề xuất được các giải pháp quy hoạch, 

thiết kế hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc trường học phổ thông theo định hướng thân thiện môi 

trường, tiết kiệm năng lượng; tối ưu công năng sử dụng, tiết kiệm không gian; phù hợp với 

điều kiện vùng miền, cấp học; đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. 



V. Hiệu quả của Đề tài 

Tác động đến xã hội (đóng góp cho việc xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật hoặc 

có tác động làm chuyển biến nhận thức của xã hội) và tác động đối với ngành, lĩnh vực khoa 

học (đóng góp mới, mở ra hướng nghiên cứu mới thông qua các công trình công bố ở trong 

và ngoài nước) 

 Đề tài sẽ là cơ sở khoa học và thực nghiệm để nhấn mạnh vai trò của tổ chức không 

gian kiến trúc, quy hoach, hạ tầng bền vững trong thiết Quy hoạch, hạ tầng, kiến trúc trường 

học nhằm mục tiêu đổi mới giao dục phổ thông. 

 Đề tài được nghiên cứu thành công sẽ tạo điều kiện thúc đẩy việc áp dụng công nghệ 

mới, vật liệu mới, phương pháp thiết kế mới trong tổ chức không gian kiến trúc trường học 

nhằm đổi mới giáo dục phổ thông 

 Kết quả của đề tài dự kiến sẽ xây dựng được giải pháp công nghệ và phương pháp tiếp 

cận phục vụ công tác thiết kế - thi công kiến trúc trường học theo hướng bền vững, sinh thái 

gắn liền với mục tiêu đổi mới giáo dục đào tạo. 

Nâng cao năng lực nghiên cứu của tổ chức, cá nhân thông qua tham gia thực hiện đề tài, 

đào tạo trên đại học (số người được đào tạo thạc sỹ - tiến sỹ, chuyên ngành đào tạo): 

 Nâng cao trình độ nghiên cứu cho các cán bộ thành viên của trường Đại học Xây dựng 

và các cơ quan tham gia khác; 

 Góp phần đào tạo Kiến trúc sư, đưa nội dung nghiên cứu thiết kế kiến trúc làm đề tài 

cho các đồ án tốt nghiệp. 

 Doanh nghiệp được chuyển giao công nghệ để từng bước đưa vào quy trình thiết kế 

mới ứng dụng vào thực tiễn, cung cấp tài liệu hướng dẫn. 


