
-  2005: Top 10 Architects BCI Asia / Nhà ga tàu cánh ngầm Vũng Tàu 

-  2006: Top 10 Architects BCI Asia / Tiger Den BVL Vietnam 

-  2014: Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia / Trung tâm thương mại và Dịch vụ Kim Cúc Plaza – 

Big C Quy Nhơn (Giải thưởng Hội đồng), Khu Dân cư và Dịch vụ phía Bắc hồ sinh thái Đống 

Đa (Giải thưởng Hội đồng) 

-  2015:  

+ Giải thưởng Kiến trúc quốc tế 2A tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ / Naman Retreat Pure Spa (Giải 

khuyến khích), Khu Dân cư và Dịch vụ phía Bắc hồ sinh thái Đống Đa (được chọn vào Chung 

kết); + Giải thưởng Kiến trúc Quốc tế Baku tại Thủ đô Baku, Azerbaijan / Naman Retreat Pure 

Spa (Giải Nhì); Giải thưởng Kiến trúc Architecture Review tại London, UK / Naman Retreat 

Pure Spa (giải khuyến khích); + Giải thưởng Kiến trúc Sao Biển khu vực miền Trung- Tây 

Nguyên / Khu Dân cư và Dịch vụ phía Bắc hồ sinh thái Đống Đa (Giải Ba); + Giải thưởng 

Vietnam Property Awards / Căn hộ Citihome: căn hộ tầm trung tốt nhất, Naman Residences: 

Villa A nội thất tốt nhất, Lucasta Residences: Top 5 nội thất tốt nhất; + Giải thưởng “Công 

trình của năm – Ashui Awards 2015” / Naman Retreat Pure Spa; + Giải thưởng Yuan Ye 

Award 2015 tại Nam Kinh, Trung Quốc / Naman Retreat Pure Spa (Giải nhất), Khu Dân cư và 

Dịch vụ phía Bắc hồ sinh thái Đống Đa (Giải Ba); Naman Retreat Pure Spa được xếp hạng 10 

trên top 20 công trình phổ biến nhất do Archdaily bình chọn. 

-  2016:  

+ Giải thưởng kiến trúc Architizer A+ / Naman Retreat Pure Spa (Giải thưởng do Ban Tổ 

Chức và Khán giả bình chọn); + Giải thưởng kiến trúc xanh Việt Nam 2016 / Naman Retreat 

Pure Spa (Giải thưởng chuyên đề); + Giải thưởng Kiến trúc Quốc tế do Chicago Athenaeum 

Bình chọn / Naman Retreat Pure Spa; Các tác phẩm được chọn vào vòng chung kết Festival 

Kiến trúc Thế giới WAF 2016: Naman Retreat Pure Spa (Hạng mục “Hotel & Leisure”), Gian 

hàng ẩm thực Việt Nam (Hạng mục “Gian hàng trưng bày” và Hạng mục “Dự án quy mô 

nhỏ”). + Giải kiến trúc sư của năm do ASHUI tổ chức-  2016, KTS. Nguyễn Hoàng Mạnh cũng 

đã tham gia vai trò diễn giả chính tại các chương trình hội thảo, tọa đàm về Kiến trúc xanh tại 

trường Đại học Thammasat (Thái Lan) và Học viện Kiến trúc Malaysia với chủ đề “Green Up 

Vietnam”. 

KTS. Nguyễn Hoàng Mạnh 

CEO và KTS chủ trì tại công ty TNHH 

MIA Design  
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Nguyên quán: Kỳ Lừa, Lạng Sơn 

Sinh trưởng tại: Phan Thiết, Bình Thuận 

Tốt nghiệp:  

Trường Đại học Kiến Trúc TP.HCM khoa 

Kiến Trúc công trình dân dụng năm 1997.  

Tốt nghiệp thạc sĩ Kiến Trúc tại đại học 

Katholieke Universiteit Leuven, Bỉ - 2001. 

 



NamAnSpa 
 
Ý Tưởng Thiết Kế 

 

Công trình Spa là một ốc đảo tĩnh lặng với những tiện nghi đạt tiêu chuẩn năm sao 

của khu nghỉ đưỡng Naman, Đà Nẵng. Mười lăm phòng trị liệu được phú cho 

không gian mở ra khu vườn xanh mát cùng bồn ngâm sâu và ghế đệm đôi. Ngoài 

ra, Naman Spa còn có các phòng tập thể hình, phòng thiền và yoga trong không 

gian xanh mát để quý khách có thể tập thể dục trong những buổi sang trong lành, 

nhằm giữ gìn sức khỏe và có thân hình cân đối. Tầng trệt gồm những không gian 

mở êm đềm với bồn sen tĩnh lặng cùng những vườn treo. Đây thật sự là nơi làm 

lay động các giác quan và tâm hồn trở nên thư thái…   

 

MIA Design Studio đã khéo léo áp dụng giải pháp thông gió tự nhiên để tạo sự 

thoáng mát cho công trình cùng những trải nghiệm mới mẻ cho khách hang. Trong 

không gian được bao phủ bởi những loài cây địa phương, mỗi giờ trị liệu thư giãn 

đều trở thành nhựng khoảnh khắc phục hồi sức khỏe, khi mà khách hang có thể tận 

hưởng không gian sang trọng nhưng không kém phần riêng tư.  
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Indochina Villa Saigon 
MIA Design Studio được giao nhiệm vụ tái thiết kế căn hộ mẫu của khu biệt thư 

Indochina Villas Saigon, một dự án được phát triển bởi Indochina Capital. Dự án là 

một tổ hợp nhà ở cao cấp với 114 căn biệt thự sang trọng tọa lạc trên vùng đất 

chiến lược của Thành phố Hồ Chí Minh với diện tích 8 hectare. 

 

Toàn bộ bản thảo của dự án này được thiết kế một cách chu đáo, tỉ mỉ để hòa hợp 

với với cảnh quan nhiệt đới xung quanh và một loạt những công trình tiện ích. Tất 

cả tạo thành một trải nghiệm của lối sống đẳng cấp. 

 

Mục tiêu chính được thể hiện trong bản thiết kế này nhằm tạo ra sự kết nối giữa nội 

thất và không gian bên ngoài. Ranh giới giữa kiến trúc, nội thất sân vườn được xóa 

nhòa và tất cả các không gian hòa vào nhau một cách mượt mà. Với các ô cửa sổ 

hướng ngoại được ghép vào cửa gấp đôi, diện tích ngôi nhà được tận dụng nhiều 

hơn và toàn bộ ngôi nhà trở nên rộng hơn và thêm phần sang trọng. Các cảnh 

quan xanh trên sân thượng và ban công có thể được thưởng thức nó trọn vẹn nhất. 

Không những thế, các giàn lam che nắng được thêm vào để tạo ra nhiều bóng mát 

và giảm nhiệt. Những mái hắt bằng thép và gỗ đã tôn lên tính mạnh mẽ và hấp dẫn 

của bề mặt ngôi nhà. 

 

Tầng trệt bao gồm một garage, một không gian mở rộng lớn với tổ hợp phòng 

khách, phòng ăn cùng một nhà bếp với đầy đủ tiện nghi. Cầu thang được chạm 

khắc gắn liền với hốc tường dẫn lên tầng trên, nơi bạn có thể tìm đến hai phòng 

ngủ nối liền với phòng tắm. Ở tầng trên cùng là hai phòng ngủ sử dụng chung một 

nhà tắm và một sân thượng với những ghế nằm được bao bọc bởi những mảng 

cây xanh nhiệt đới. 

Tông màu đất nhiệt đới đơn giản nhưng không kém phần hiện đại cùng những vật 

liệu tự nhiên được sử dụng để tạo nên cảm giác nhẹ nhàng tinh tế và góp phần làm 

nổi bật các mảng xanh của cảnh quan xung quanh.  
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Nhà mẫu palm heights 
Palm Heights là khu căn hộ cao tầng sản phẩm mới của chủ đầu tư Keppel Land. 

Lấy cảm hứng từ logo của Palm city, các đường nét được cách điệu đơn giản tạo 

thành ngôn ngữ chung cho phần thiết kế nội thất được thể hiện trên các mảng 

tường trang trí, và chi tiết lam cửa sổ. Công trình Palm heights – Sale gallery gồm 

nội thất 2 khu vực chính:  Khu vực giao dịch đón khác và không gian các căn hộ 

mẫu. 

Tổng thể không gian sale gallery là một tông màu trầm ấm từ phần trần, sàn, 

tường. Mọi thứ chìm xuống để làm nổi bật lên các yếu tố chính như quầy reception, 

khối sa bàn của dự án... Những khối nổi đó được làm nổi bật bằng vật liệu trắng 

bóng acrylic, đường nét mạnh và ánh sáng nhấn. Sự tương phản đường nét được 

nhấn mạnh. 

Ngoài cảnh quang bên ngoài, nội thất cũng không thiếu các mảng xanh nhằm tông 

lên tông màu tổng thể đem đến một sức sống bên trong sale gallery. 

Khu vực căn hộ mẫu được thiết kế theo 3 phong cách khác nhau: 

“Wood –White”: ý tường là tập trung vào các vật liệu tự nhiên, bên trong tổng thể 

màu trắng. Phối hợp qua lại nhằm mang đến cho căn hộ 3 phòng ngủ một cảm 

nhận mới về màu sắc và chất liệu. Từ đó con người cảm thấy gần gũi hơn với thiên 

nhiên không bị gò bó trong không gian 1 căn hộ. 

“Colorful”: Một phong cách mới nhiều màu sắc phù hợp với những người sở hữu 

trẻ tuổi thích một không gian ở vui tươi sinh động. Phong cách phù hợp với căn hộ 

nhỏ 2 phòng ngủ tuy nhỏ nhưng kết hợp tinh tế giữa các mảng gương vẫn tạo cho 

căn hộ một cảm giác rộng mở, linh động. 

“ Sophisticated”: Sự tinh tế và sang trọng tập trung trong căn hộ có diện tích lớn 

nhất dự án. Tinh tế trong đường nét, tinh tế trong vật liệu và tinh tế trong cả sự 

tương phản. 



Palm heights 


