
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TPHCM 

KHOA QUY HOẠCH 

      

THÔNG BÁO 

V/V Kiểm tra giữa kỳ tốt nghiệp đợt tháng 3/2018 

I. Mục tiêu:  

- Sinh viên nắm rõ và hệ thống các nội dung đã thực hiện giai đoạn chính; 

- Giảng viên xem xét và tiếp tục hướng dẫn cho sinh viên trong giai đoạn còn lại;  

- Khoa nắm bắt tình hình thực hiện đồ án tốt nghiệp. 

II . Thời gian: bắt đầu từ 8h00 ngày thứ bảy 26/05/2018 

III. Địa điểm: họa thất B402, B403 

IV. Tiểu ban chấm:  gồm 10 tiểu ban, mỗi tiểu ban có 9-10 sinh viên 

V. Trình bày: 

1. Phần bản vẽ: 

a. Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị: 

STT Tên bản vẽ- tỉ lệ Ghi chú 

1 Phần liên hê vùng:  

+ Sơ đồ liên hệ đô thị trong vùng tỉnh, vùng huyện…; 

+ Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất; 

 

PHẦN BẮT BUỘC 

- Dàn trang toàn bộ 

phần đầu của đồ án 

tốt nghiệp (không 

chấp nhận các bản vẽ 

rời rạc) 

 

- Mỗi bản vẽ theo 

đúng tỉ lệ trong đề đồ 

án  

 

- In fix từ khổ A0 theo 

quy định thành khổ A1 

(Với những bảng biểu 

hoặc phần phân tích 

bằng chữ nếu không 

thấy rõ trong bản A1 

thì các sinh viên có 

thể in riêng kèm theo) 

 

 

 

2 Phần đánh giá hiện trạng:  

+ Bản đồ đánh giá hiện trạng tổng hợp và quỹ đất xây dựng  

(Lưu ý: có cập nhật các định hướng cấp vùng, cấp khu vực và 

các dự án có liên quan; 

+ Các sơ đồ phân tích (sơ đồ tách lớp) các yêu tố hiện trạng 

liên quan; 

+ phân tích SWOT 

3 Phần cơ sở lập đồ án: 

+ Xác định các cơ sở pháp lý; các cơ sở lý luận; các cơ sở thực 

tiễn; 

+ Các tính toán cơ sở (dựa theo quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy 

định nào...) 

+ Các sơ đồ định hướng cấp vùng, cấp, khu vực có liên quan. 

4 Phần đề xuất nhiệm vụ và ý tưởng thiết kế: 

+ Các sơ đồ thể hiện ý tưởng thiết kế  

+ Các bảng tính toán các số liệu kinh tế kỹ thuật của đồ án 

+ 2 sơ đồ ý tưởng phát triển không gian 

5 Phần Quy hoạch chung: 

+ Sơ đồ hai phương án cơ cấu 

+ Sơ đồ định hướng phát triển không gian đô thị 

6 Thuyết minh tóm tắt 

- Xác định tính chất, chức năng, quy mô và các chỉ tiêu kinh tế 

kỹ thuật cơ bản của đồ án. 

- Thuyết minh các phương án cơ cấu đề xuất, phương án sử 

dụng đất và các bảng tính toán cụ thể đối với phương án chọn. 

In khổ A 4 

 

 



b. Đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/5.000- 1/2000: 

STT Tên bản vẽ- tỉ lệ Ghi chú 

1 

Sơ đồ vị trí giới hạn khu đất và liên hệ vùng  

- QHPK 1/5000: tỉ lệ 1/25.000 

- QHPK 1/2000: tỉ lệ 1/10.000 

 

 

PHẦN BẮT BUỘC 

- Dàn trang toàn bộ 

phần đầu của đồ án tốt 

nghiệp (không chấp 

nhận các bản vẽ rời rạc) 

 

- Mỗi bản vẽ theo đúng 

tỉ lệ trong đề đồ án  

 

- In fix từ khổ A0 theo 

quy định thành khổ A1 

(Với những bảng biểu 

hoặc phần phân tích 

bằng chữ nếu không 

thấy rõ trong bản A1 thì 

các sinh viên có thể in 

riêng kèm theo) 

 

2 

Bản đồ đánh giá và phân tích hiện trạng tổng hợp,  

- QHPK 1/5000: tỷ lệ 1/5000 đến 1/10.000 tùy khu vực cải 

tạo hoặc xây dựng mới; 

- QHPK 1/2000: tỷ lệ 1/2.000 đến 1/5.000 tùy khu vực cải 

tạo hoặc xây dựng mới; 

3 

Các sơ đồ phân tích tách lớp: hiện trạng sử dụng đất, kiến 

trúc cảnh quan, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, địa hình, và các 

nội dung phân tích khác  

- QHPK 1/5000: tỉ lệ 1/10.000; 

- QHPK 1/2000: tỉ lệ 1/5000 

4 Các nội dung phân tích cơ sở khoa học, sơ đồ ý tưởng; 

5 

Sơ đồ hai phương án cơ cấu  

- QHPK 1/5000: tỉ lệ 1/10.000 đến 1/25.000; 

- QHPK 1/2000: tỉ lệ 1/5.000; 

6 

Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất 

- QHPK 1/5000: tỉ lệ 1/5.000; 

- QHPK 1/2000: tỉ lệ 1/2.000; 

7 

Thuyết minh tóm tắt 

- Xác định tính chất, chức năng, quy mô và các chỉ tiêu kinh 

tế kỹ thuật cơ bản của đồ án. 

- Thuyết minh các phương án cơ cấu đề xuất, phương án sử 

dụng đất và các bảng tính toán cụ thể đối với phương án 

chọn. 

In khổ A 4 

8 Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan 

KHÔNG BẮT BUỘC 

Thể hiện ở mức độ minh 

họa không gian chung 

 

c. Đồ án quy họach chi tiết xây dựng đô thị:  

STT Tên bản vẽ- tỉ lệ Ghi chú 

1 Sơ đồ vị trí giới hạn khu đất và liên hệ vùng tỉ lệ 1/10.000 PHẦN BẮT BUỘC 

- Dàn trang toàn bộ 

phần đầu của đồ án tốt 

nghiệp (không chấp 

nhận các bản vẽ rời rạc) 

- Mỗi bản vẽ theo đúng 

tỉ lệ trong đề đồ án  

- In fix từ khổ A0 theo 

quy định thành khổ A1 

(Với những bảng biểu 

hoặc phần phân tích 

bằng chữ nếu không 

2 
Bản đồ đánh giá và phân tích hiện trạng tổng hợp, tỷ lệ 

1/500  

3 

Các sơ đồ phân tích tách lớp: hiện trạng sử dụng đất, kiến 

trúc cảnh quan, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, địa hình,… tỉ lệ 

1/2.000;  

4 Các nội dung phân tích cơ sở khoa học, sơ đồ ý tưởng; 

5 
Sơ đồ phương án cơ cấu 1/2.000 hoặc các ý tưởng thiết kế 

 

6 
Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, tỉ lệ 1/500; 

(có thể thể hiện ở TL 1/1000) 



thấy rõ trong bản A1 thì 

các sinh viên có thể in 

riêng kèm theo) 

7 
Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan 

 

Thể hiện ở mức độ minh 

họa không gian chung 

TL 1/1000 

 

8 

Thuyết minh tóm tắt 

- Xác định tính chất, chức năng, quy mô và các chỉ tiêu kinh 

tế kỹ thuật cơ bản của đồ án. 

- Thuyết minh các phương án cơ cấu đề xuất, phương án sử 

dụng đất và các bảng tính toán cụ thể đối với phương án 

chọn. 

In khổ A 4 

 

d. Đồ án thiết kế đô thị:  

STT Tên bản vẽ- tỉ lệ Ghi chú 

1 

Phân tích vị trí, liên hệ khu vực, pháp lý QH có liên quan 

- Bản đồ vị trí và mối liên hệ trong tổng thể, TL 1/5000-

1/10000 

- Bản đồ chức năng sử dụng đất khu vực lân cận, TL 

1/5000 

- Bản đồ liên hệ giao thông khu vực. TL 1/5000 

 

PHẦN BẮT BUỘC 

- Dàn trang toàn bộ 

phần đầu của đồ án tốt 

nghiệp (không chấp 

nhận các bản vẽ rời rạc) 

 

- Mỗi bản vẽ theo đúng 

tỉ lệ trong đề đồ án  

 

- In fix từ khổ A0 theo 

quy định thành khổ A1 

(Với những bảng biểu 

hoặc phần phân tích 

bằng chữ nếu không 

thấy rõ trong bản A1 thì 

các sinh viên có thể in 

riêng kèm theo) 

- Số lượng về sơ đồ 

phân tích phụ thuộc vào 

hướng nghiên cứu và ý 

tưởng thiết kế của tác 

giả. 

- Các bản đồ là thành 

phần bắt buộc. 

 

 

2 

Phân tích bối cảnh khu vực 

- Sơ đồ, biểu đồ mô tả lịch sử hình thành khu vực; 

- Sơ đồ phân tích điều kiện tự nhiên của khu vực: địa hình, 

địa chất, thủy văn, cây xanh, …  

- Các sơ đồ phân tích đánh giá chức năng công trình, tầng 

cao, hình thái kiến trúc, công trình điểm nhấn, công trình 

kiến trúc cổ, quần thể các công trình bảo tồn, cây xanh 

cảnh quan, mặt nước,…  

- Các sơ đồ, biểu đồ phân tích các hoạt động trong khu 

vực theo thời gian, các hoạt động lễ hội, …   

- Sơ đồ phân tích hình nền; phân tích hiện trạng các không 

gian mở và tính nối kết, … 

- Các sơ đồ, sự phân tích hiện trạng kết nối giao thông bộ, 

cơ giới, GTCC, …  

- Minh họa mặt đứng, mặt cắt ngang, dọc qua các trục 

đường 

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất, Kiến trúc cảnh quan, giao 

thông, công trình…, TL: 1/1000 – 1/2000 

- Bản đồ đánh giá tổng hợp hiện trạng SDĐ TL 1/500 – 

1/1000; 

3 

Cơ sở khoa học  

- Các sơ đồ, bảng biểu, hình ảnh minh họa, … thể hiện cơ 

sở pháp lý, lý luận và thực tiễn liên quan đến đề tài 

nghiên cứu,…  



4 

Các sơ đồ phân tích ý tưởng   

Về QH SDĐ   

- Sơ đồ liên hệ về chức năng sử dụng đất với các khu vực  

- Sơ đồ liên hệ về không gian đô thị.  

- Sơ đồ giới hạn hệ số sử dụng đất, mật độ xây dựng, … 

- Bản đồ QH SDĐ theo định hướng TL 1/1000 – 1/2000 

- Bản đồ QH SDĐ theo phương án đề xuất  TL 1/1000 – 

1/2000 (nếu có) 

Về tổ chức không gian 

- Sơ đồ phân tích ý tưởng tầng cao và những giới hạn 

chiều cao công trình. 

- Sơ đồ tổ chức các trục cảnh quan, điểm nhìn, tầm nhìn 

chính  

- Sơ đồ tổ chức cây xanh, mặt nước  

- Sơ đồ tổ chức hệ thống không gian mở đô thị.  

- Sơ đồ các khu vực, công trình cần bảo tồn 

- Sơ đồ các hoạt động đường phố 

- Sơ đồ các khu vực đặc thù kiến trúc 

- Khung hướng dẫn thiết kế  

Ý tưởng về hạ tầng 

- Sơ đồ ý tưởng kết nối giao thông cơ giới, gt công cộng, 

trạm dừng công cộng, tuyến đi bộ, bãi đỗ xe và không 

gian mở.  

- Sơ đồ phân tích vị trí và kết nối hệ thống không gian 

ngầm( nếu có) 

- Sơ đồ phân tích giải pháp chiếu sáng công cộng (đường 

phố, không gian CC, …) 

- Sơ đồ ý tưởng không gian quảng cáo đường phố, ghế 

ngồi, thùng rác, … 

5 

Giải pháp thiết kế 

- Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan toàn khu 

TL 1/500 – 1/1000 

 

- Phối cảnh toàn khu, Các phối cảnh theo điểm nhìn, mặt 

đứng, mặt cắt… 

- Khung hướng dẫn thiết kế 

- Các bản vẽ ý tưởng và giải pháp thiết kế khác 

KHÔNG BẮT BUỘC 

6 

Thuyết minh tóm tắt 

- Xác định tính chất, chức năng, quy mô và các chỉ tiêu kinh 

tế kỹ thuật cơ bản của đồ án. 

- Thuyết minh các phương án cơ cấu đề xuất, phương án sử 

dụng đất và các bảng tính toán cụ thể đối với phương án 

chọn. 

In khổ A 4 

 

e. Đồ án quy hoạch khu chức năng đặc thù:  

- Đồ án QHCXD khu chứ năng đặc thù: khối lượng theo mục a 

- Đồ án QH phân khu: khối lượng theo mục b 



- Đồ án QH chi tiết: khối lượng theo mục c 

 

2. Thời gian chấm: 20’/sv 

- Sinh viên trình bày: 5-10’; 

- Hội đồng trao đổi- đánh giá: 10’- 15’. 

  

VI. Tiêu chí chấm- đánh giá: 

1. Tiêu chí:  

Về mặt nguyên tắc, đến thời điểm kiểm tra giữa kỳ, thì phần nghiên cứu cơ bản đã hoàn 

thành. Do đó, Hội đồng đánh giá dựa trên 2 tiêu chí theo thứ tự: 

- Khối lượng: đầy đủ theo yêu cầu đã nêu mục V.1 

Nếu khối lượng không đủ theo yêu cầu đã nêu ở mục V.1, thì các tiểu ban có thể đánh giá 

không đạt mà không cần kiểm tra chất lượng. 

-  Chất lượng:  

(1) Quy mô nghiên cứu, ranh nghiên cứu đúng với yêu cầu trong đề bài 

(2) Sự phù hợp giữa tên đề tài và nội dung nghiên cứu; 

(3) Hướng nghiên cứu đúng và phù hợp với mục tiêu nghiên cứu; 

(4) Các cơ sở khoa học để đề xuất phương án 

2. Thang đánh giá:  

Từng thành viên HĐ sẽ chấm theo thang điểm: A: tốt, B: khá, C: trung bình, D: kém.  

3. Kết quả:  

- Đạt: 

+ Khối lượng: đạt số lượng bản vẽ- thuyết minh tóm tắt theo yêu cầu; 

+ Chất lương: đạt được các tiêu chí đã nêu trên 

+ Đánh giá chung: 2/3 đánh giá từ C trở lên. 

Lưu ý: KIỂM TRA GIỮA KỲ CHỈ MỘT LẦN DUY NHẤT, KHÔNG CÓ KIỂM TRA LẦN 2. 

Biên bản kiểm tra giữa kỳ sẽ được gởi về cho GV và SV trong vòng 1 tuần sau buổi kiểm 

tra. 

 

TP. Hồ Chí Minh ngày 17 tháng 05 năm 2018 

Phó Khoa Quy hoạch 

TS.KTS. Hòang Ngọc Lan 


