
        

Cuộc thi: Tuyển chọn 
Kiến trúc Nhà ở Việt Nam  

2015 
ĐơN Vị Tổ ChứC: hội  KiếN TrúC sư ViệT Nam 

I. Mục đích:
- Nhằm thu thập, tuyển chọn những công trình 
kiến trúc nhà ở tiêu biểu đã được xây dựng. 
- Tạo cơ sở khuyến khích, định hướng xã hội 
ứng dụng, nâng cao nhận thức của cộng đồng 
dân cư trong việc thiết kế, xây dựng nhà ở;
- Tạo dựng diện mạo kiến trúc có giá trị thực 
tiễn, đẹp về thẩm mỹ, tiện dụng về công năng, 
mang ý nghĩa xã hội tích cực;  
- Định hướng công tác thiết kế, xây dựng theo 
hướng phát triển bền vững, thân thiện môi 
trường, tiết kiệm năng lượng, ứng phó có hiệu 
quả với biến đổi khí hậu.

II. đốI tượng: 
- Đây là  Cuộc thi dành cho các kiến trúc sư, 
đơn vị tư vấn thiết kế kiến trúc trong và ngoài 
nước hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. 
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VIII. QUYỀn LợI VÀ tRÁch nhIệM cỦA tÁc gIả VÀ tÁc PhẨM 
Dự thI: 
- Các tác phẩm hợp lệ vào vòng chung khảo sẽ được triển lãm, trưng 
bày tại Ngày hội Tư vấn Thiết kế Nhà ở do Hội Kiến trúc sư Việt Nam 
tổ chức  vào tháng 10/2015 tại Hà Nội. 
- Các tác phẩm tiêu biểu sẽ được Hội KTSVN lựa chọn xuất bản 
thành ấn phẩm thường niên. 
- Được đăng tải trên các website của Hội Kiến trúc sư Việt Nam. 
- Các tác giả đoạt giải được tham gia 01 gian trưng bày miễn phí tại 
Ngày hội Tư vấn thiết kế nhà ở do Hội KTSVN tổ chức. 
- Tổ chức, cá nhân tự chịu trách nhiệm về bản quyền những nội 
dung trong hồ sơ dự thi gửi tới Ban tổ chức.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ: KTS Ngô Tuấn Trung 
Trung tâm Truyền thông Kiến trúc - Hội Kiến trúc sư Việt Nam 
Điện thoại: (04) 39 412 205  Mobile : 0903222289 
Email: tttruyenthongkientruc@gmail.com 

bAn tổ chức



III. tÁc PhẨM Dự thI: 
Tác phẩm tham gia dự thi là những công trình đã được xây dựng ở Việt 
Nam với các thể loại:

- Chung cư 
- Nhà chia lô, liền kề
- Biệt thự, nhà vườn
- Nhà ở nông thôn
- Nội thất nhà ở
- Các loại hình nhà ở khác. 

IV. cÁc tIÊU chí XÉt tÁc PhẨM Dự thI:
- Nhà đã xây dựng;
- Hiệu quả về sử dụng, đầu tư, phù hợp với kinh tế địa lý; 
- Kiến trúc đẹp, hài hoà với môi trường chung quanh; 
- Ứng dụng công nghệ mới, vật liệu thông minh (tiết kiệm năng lượng, sử 
dụng vật liệu xanh, công nghệ xây dựng xanh thân thiện môi trường, phù 
hợp với khí hậu các vùng miền).
- Giải pháp không gian sáng tạo. 

V. hỒ SƠ Dự thI : 
- Hồ sơ dự thi được đựng trong một phong bì dán kín, ngoài có ghi:
 + Tên Cuộc thi:  cUỘc thI tUYỂn chỌn KIẾn tRÚc    
       nhÀ Ở VIệt nAM 2015 
 + Danh mục hồ sơ bên trong.
 + Thông tin đầy đủ về tổ chức, cá nhân dự thi bao gồm: 
 (Tên tổ chức, cá nhân, địa chỉ, điện thoại liên lạc, email   
để trong phong bì dán kín gửi kèm theo hồ sơ dự thi).
- Ngôn ngữ thể hiện: Tiếng Việt;
- Mỗi tổ chức, cá nhân có thể gửi dự thi tối đa 05 công trình. 
- Các hồ sơ dự thi không hoàn trả lại tác giả.
- Các tác phẩm đã đoạt giải tại Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia không 
được tham dự. 

hồ sơ tác phẩm dự thi:
hồ sơ in: 
- Thuyết minh công trình dự thi được trình bày trên khổ giấy A4 (không 
quá 05 trang, Font chữ Time New Roman) trong đó bao gồm thời gian, địa 

điểm xây dựng, giới thiệu các công nghệ mới được ứng dụng trong công 
trình (nếu có). 
- Các bản vẽ chính (mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng chính và 1 số chi tiết nếu 
cần) khổ A3. 
- Ảnh chụp công trình đã xây dựng khổ A3. 
- Chi phí dự toán chung xây dựng công trình. 
Các bản vẽ trên khổ giấy A3 đóng thành quyển và phải đảm bảo rõ ràng, 
số lượng bản vẽ không bắt buộc và không giới hạn nội dung minh họa cho 
công trình. Trong đó, các bản vẽ bao gồm: mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, 
phối cảnh hoặc hình ảnh (nếu có); thuyết minh (nêu và phân tích ý tưởng 
sáng tác) của công trình phù hợp và diễn đạt được đầy đủ về nội dung kiến 
trúc công trình dự thi; 

hồ sơ file bản vẽ (file mềm).
- File đăng ký tham dự cuộc thi có tên công trình, tên tác giả thiết kế, tên 
công ty, năm thiết kế, năm hoàn thành xây dựng. 
- Ảnh chân dung tác giả, nhóm tác giả (file jpeg size > 1mb).
- File thuyết minh ý tưởng công trình. 
- File hồ sơ (bao gồm các bản vẽ thiết kế và ảnh chụp thực tế) được trình 
bày như 1 hồ sơ hoàn chỉnh khổ A3 dưới dạng file pdf. 

VI. thỜI gIAn tổ chức cUỘc thI 
- Lễ phát động sẽ được tổ chức tại thành phố hà nội tháng 7/2015. 
- Thông tin về cuộc thi được đăng tải trên các phương tiện sau:
 + Website của Hội Kiến trúc sư Việt Nam: Kienviet.net.
 + tapchikientruc.com.vn, nhadep-magazine.com.
 
- thời gian nhận hồ sơ : từ 10/8/2015 - 10/9/2015. 
- Hạn cuối nộp hồ sơ tác phẩm dự thi vào lúc 11 giờ, ngày 10/9/2015 
tính theo dấu bưu điện.
Địa chỉ nộp:  Hội Kiến trúc sư Việt Nam, 23 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, 
Hà Nội. 
- thời gian công bố, triển lãm và trao giải : 15/10/2015

VII. gIảI thưỞng 
 - 01 giải thưởng Lớn : 30.000.000đ
 - 05 giải thể loại  : 15.000.000đ/giải
 


