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Thêm 2 giải Loa Thành cho sinh viên Đại học Duy Tân 

 

Theo thông tin mới nhất từ Tổng hội Xây dựng Việt Nam, hai đồ án tốt nghiệp“Thiết kế cầu qua sông Hà Thanh, 

tỉnh Bình Định”  của sinh viên Lê Văn Tiến và “Thiết kế cầu qua sông Hồng tỉnh Thái Bình”  của sinh viên Nguyễn 

Xuân Sơn - Khoa Xây dựng, Đại học Duy Tân đã xuất sắc giành hai giải ba tại cuộc thi Loa Thành năm 2011. 

Tham gia Giải Loa Thành năm nay có các trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội, ĐH Xây dựng Hà Nội, ĐHDL Phương 

Đông, ĐHDL Đông Đô, ĐH Yersin Đà Lạt, ĐHDL Văn Lang, ĐH Khoa học - ĐH Huế, ĐH Bách khoa - ĐH Đà 

Nẵng, ĐH Duy Tân và ĐH Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh.  

  

  

Hội đồng Giám khảo đang chấm điểm đồ án  

Để đạt giải các đồ án phải trải qua một quy trình bình chọn vô cùng kĩ lưỡng. Theo quy định, hàng năm các hội đồng 

chuyên ngành thuộc các lĩnh vực Xây dựng, Kiến trúc-Quy hoạch, Thủy lợi, Giao thông, Môi trường sẽ thực hiện 

việc chấm chọn các đồ án sinh viên tốt nghiệp xuất sắc trong năm của các trường đại học trong nước để chuyển hội 

đồng chung. Hội đồng chung do Hội Kiến trúc sư Việt Nam thành lập gồm có 11 thành viên phải họp bàn thống nhất 

quy chế làm việc và các tiêu chí chấm chọn. Sau khi nghiên cứu từng hồ sơ, xem xét trao đổi và thảo luận chung, hội 

đồng chung tiến hành bỏ phiếu kín để chọn ra các đồ án xuất sắc nhất. 

“Có 51 đồ án tham dự Giải Loa Thành năm 2011, Đại học Duy Tân gửi 2 đồ án và cả hai đều đạt giải. Đây là một 

thành tích nổi bật. Nó cho thấy chất lượng đào tạo khối ngành Kiến trúc, Xây dựng tại ĐH Duy Tân không hề thua 

kém so với các đại học công lập lớn trong cả nước”, ThS. Nguyễn Quốc Lâm trưởng đoàn dự thi của ĐH Duy Tân 

cho hay. 

Được biết, liên tiếp trong nhiều năm liền sinh viên Duy Tân luôn đạt giải cao tại cuộc thi Loa Thành. Đặc biệt, năm 

2010 với đồ án“Quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan tuyến Nguyễn Văn Linh - Cầu Rồng, TP Đà Nẵng”  sinh 

viên Đặng Xuân Nam của Duy Tân đã xuất sắc vượt qua đồ án của sinh viên các trường công lập đào tạo KTS nổi 

tiếng như Xây dựng, Kiến trúc Hà Nội, Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh giành giải nhất duy nhất của cuộc thi này. 
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Bảng ghi danh các sinh viên đạt giải Loa Thành 

2005: Hoàng Công Cường - Giải nhì 

2006: Phạm Đình Tuynh - Giải ba 

         Thái Vĩnh Hải - Giải ba 

2007: Nguyễn Xuân Hà - Giải ba 

         Nguyễn Tất Hà - Giải khuyến khích  

2008: Trần Minh Dũng - Giải nhì 

2010: Đặng Xuân Nam - Giải nhất 

         Đoàn Thị Hiên - Giải nhì 

         Mai Thị Mỵ Tra - Giải ba 

         Trần Quốc Ca - Giải ba 

2011: Lê Văn Tiến - Giải ba 

         Nguyễn Xuân Sơn - Giải ba 

(Truyền Thông) 

 


