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HỘI KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM    –    BỘ XÂY DỰNG    –     BỘ VĂN HÓA  - THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

HỘI ĐỒNG GIẢI THƯỞNG KIẾN TRÚC QUỐC GIA 

Số:  01/GTKTQG2016                                                                    Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2016    

 

THÔNG BÁO SỐ 1 

VỀ GIẢI THƯỞNG KIẾN TRÚC QUỐC GIA NĂM 2016  

 

I. GIỚI THIỆU CHUNG 

1. Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia (GTKTQG) do Thủ tướng Chính phủ thành lập tại Quyết 

định số 25-TTg ngày 19/01/1993 và giao cho Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Bộ Xây dựng, Bộ 

Văn hoá - Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm mục đích:  

- Thúc đẩy sáng tạo kiến trúc. 

- Tôn vinh các tác giả, tác phẩm kiến trúc xuất sắc. 

- Góp phần định hướng phát triển nền kiến trúc Việt Nam và nâng cao nhận thức cộng đồng về 

nghệ thuật kiến trúc. 

2. GTKTQG 2016 có cơ cấu đổi mới nhằm tăng thêm số lượng giải, thu hút sự tham gia của 

nhiều đối tượng KTS ở các vùng miền khác nhau. Để góp phần định hướng sáng tạo kiến trúc 

theo xu hướng tiến bộ, nhân văn, GTKTQG 2016 tập trung vào chủ đề: “Kiến trúc vì mọi 

người” – nhằm đề cao trách nhiệm xã hội của kiến trúc Việt Nam, đặc biệt đối với các cộng 

đồng yếu thế và chịu nhiều tác động của thiên tai do biến đổi khí hậu… Kỳ này, Lễ Trao 

GTKTQG 2016 sẽ được tổ chức tại Liên hoan Kiến trúc Việt Nam bao gồm nhiều sự kiện ý 

nghĩa như: Hội thảo, Triển lãm Kiến trúc quốc tế, Đối thoại Tác giả - Tác phẩm với sự tham 

gia trình bày của tác giả có tác phẩm đạt giải, tour tham quan thực tế một số công trình mới, 

Gala Trao Giải… 

II. PHẠM VI GIẢI THƯỞNG 

GTKTQG là giải thưởng có phạm vi cả nước, được tổ chức xét chọn, trao giải định kỳ 2 năm 

1 lần, đối với các thể loại công trình, tác phẩm sau:  

A. Kiến trúc nhà ở: 

A1. Nhà ở nông thôn  

A2. Nhà ở đơn lập 

A3. Nhà ở tổ hợp  

B. Công trình công cộng: 

B1. Công trình thương mại/ trụ sở 

B2. Công trình khách sạn, nghỉ dưỡng 

B3. Trường học/ bệnh viện 

B4. Công trình Thể thao - Văn hóa / Tôn giáo - Tín ngưỡng 

B5. Công trình đặc biệt (sân bay, nhà ga, cầu...) 

C. Công trình công nghiệp  

D. Công trình bảo tồn, tôn tạo 

E. Thiết kế nội - ngoại thất 
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F. Thiết kế đô thị, Thiết kế cảnh quan 

G. Đồ án quy hoạch xây dựng: 

G1. Quy hoạch đô thị 

G2. Quy hoạch nông thôn 

H. Ấn phẩm kiến trúc 

I. Tác phẩm kiến trúc xuất sắc tại VN của KTS nước ngoài.  

III. ĐỐI TƯỢNG DỰ GIẢI 

Tác giả là công dân Việt Nam có tác phẩm, công trình ở trong và ngoài nước; tác giả là công 

dân nước ngoài có tác phẩm và công trình kiến trúc tại Việt Nam với điều kiện: 

- Tác giả dự giải không tham gia Hội đồng GTKTQG và không phải thành viên gia đình 

trực hệ (vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh chị em ruột) của ủy viên Hội đồng GTKTQG. 

- Tác giả dự giải không tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức GTKTQG, Tổ Thư ký - Kỹ 

thuật. 

- Tác phẩm / Công trình chưa tham gia GTKTQG lần nào. 

- Mỗi tác giả/ nhóm tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm dự thi khác nhau. 

- Các tác phẩm có tác giả chính (chủ trì thiết kế) là liên danh hoặc đồng tác giả với cá nhân 

hoặc đơn vị nước ngoài sẽ dự thi ở hạng mục I: Tác phẩm kiến trúc xuất sắc tại VN của 

KTS nước ngoài. 

IV. TIÊU CHÍ XÉT GIẢI 

4.1.  Tác phẩm/ Công trình kiến trúc (thể loại A, B, C, D, E): đã được xây dựng và nghiệm thu 

đưa vào sử dụng trước hạn nộp hồ sơ dự giải. 

1. Ý tưởng sáng tạo; giải pháp mới, hướng tới tương lai; tạo hình kiến trúc tốt. 

2. Giải quyết tốt dây chuyền công năng cũng như mối quan hệ giữa công trình kiến trúc với 

cảnh quan môi trường. 

3. Có ý nghĩa văn hóa, xã hội và tính nhân văn. 

4. Hướng đến tính bền vững theo Tiêu chí Công trình Kiến trúc Xanh Việt Nam. 

5. Sử dụng vật liệu, công nghệ tiên tiến, hiệu quả. 

4.2. Tác phẩm là đồ án quy hoạch và thiết kế đô thị, cảnh quan (thể loại F & G): đã thực 

thi hoặc được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước hạn nộp hồ sơ dự giải. 

1. Ý tưởng sáng tạo, hướng tới tương lai trong thiết kế không gian đô thị và nông thôn; trong 

khai thác địa hình, cảnh quan và đặc thù văn hóa xã hội của địa điểm lập quy hoạch, thiết 

kế đô thị và cảnh quan. 

2. Giải pháp tổ chức không gian đô thị và cảnh quan đảm bảo tốt môi trường sống và làm 

việc cho con người. 

3. Không gian đô thị và cảnh quan có ý nghĩa văn hóa, xã hội và tính nhân văn. 

4. Hướng tới phát triển bền vững, có giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu. 

4.3.  Ấn phẩm kiến trúc (thể loại H): đã có giấy phép xuất bản; được in, công bố trước hạn 

nộp hồ sơ dự giải. 

1. Có tính khoa học, cung cấp kiến thức và cập nhật các thông tin về văn hóa kiến trúc. 
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2. Góp phần mở rộng và nâng cao trình độ nghề nghiệp cho kiến trúc sư và phổ cập kiến thức 

về nghệ thuật kiến trúc trong cộng đồng. 

3. Khuyến khích các sáng tác kiến trúc theo định hướng tiến bộ.  

4. Phản biện kiến trúc trên tinh thần xây dựng, đóng góp vào sự phát triển lành mạnh của nền 

kiến trúc. 

4.4. Tác phẩm kiến trúc xuất sắc tại VN của KTS nước ngoài (I): gồm tất cả các thể loại công 

trình kiến trúc/ đồ án quy hoạch của tác giả chính (chủ trì thiết kế) là KTS nước ngoài tại 

Việt Nam hoặc liên danh/ đồng tác giả với cá nhân hoặc đơn vị nước ngoài đáp ứng các tiêu 

chí 4.1 và 4.2 trên đây. 

V. GIẢI THƯỞNG: 

- Giải thưởng Lớn: cho tác phẩm, công trình có tính đột phá đặc biệt về nghệ thuật kiến 

trúc, có tính xã hội và nhân văn sâu sắc trong số các tác phẩm xuất sắc nhất. 

+ Bằng chứng nhận của Hội đồng GTKTQG  

+ Cúp GTKTQG  

+ Tiền thưởng: 50.000.000 đ 

-  Giải Vàng cho mỗi thể loại, lĩnh vực chuyên ngành. 

+ Bằng chứng nhận của Hội đồng GTKTQG  

+ Cúp Vàng GTKTQG  

+ Tiền thưởng: 30.000.000 đ 

- Giải Bạc cho của mỗi thể loại, lĩnh vực chuyên ngành. 

+ Bằng chứng nhận của Hội đồng GTKTQG  

+ Cúp Bạc GTKTQG  

+ Tiền thưởng: 20.000.000 đ 

- Giải Đồng cho của mỗi thể loại, lĩnh vực chuyên ngành. 

+ Bằng chứng nhận của Hội đồng GTKTQG  

+ Cúp Đồng GTKTQG  

+ Tiền thưởng: 10.000.000 đ 

- 01 Giải thưởng cho tác phẩm được cộng đồng bình chọn. 

+ Bằng chứng nhận của Hội đồng GTKTQG  

+ Tiền thưởng: 10.000.000 đ 

- Bằng khen “Kiến trúc sư Trẻ tiêu biểu” dành cho kiến trúc sư dưới 35 tuổi đạt giải 

Vàng hoặc Bạc: 10.000.000đ/ Bằng khen. 

- 01 Bằng khen Đơn vị/ Tập thể dành cho các Chi Hội, Hội KTS cơ sở hoặc đơn vị đạt 

nhiều thành tích nhất tại GTKTQG 2016: 10.000.000đ/ Bằng khen. 

- Danh hiệu “Nhà đầu tư thông minh” dành cho các chủ đầu tư có công trình đạt giải 

Vàng và có đóng góp tích cực trong việc đổi mới công nghệ, giải quyết được những vấn 

đề cấp thiết trong xã hội. 

- Tất cả các tác phẩm/ tác giả đạt giải sẽ được công bố trên các phương tiện truyền 

thông đại chúng, được giới thiệu trong Sách GTKT và Tạp chí Kiến trúc cũng như 

website chính thức của Hội KTSVN. 

VI. TỔ CHỨC TIẾP NHẬN HỒ SƠ DỰ GIẢI VÀ TRAO GIẢI 

Tùy theo tình hình điều kiện của tỉnh (thành phố); việc tiếp nhận hồ sơ dự Giải thưởng Kiến 

trúc và trao Giải có thể chọn một các trường hợp sau: 
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1. Nhằm tuyên truyền thành quả kiến trúc tại địa phương và khuyến khích tác giả; Tùy 

theo tình hình của tỉnh (thành), trước khi gửi các tác phẩm lên Hội đồng GTKTQG, có 

thể tổ chức trưng bày triển lãm và trao Giải thưởng Kiến trúc của địa phương. 

2. Tại các tỉnh (thành) có điều kiện thành lập Ban GTKT địa phương thì tác giả có tác 

phẩm được thực hiện tại tỉnh (thành) nộp hồ sơ dự Giải cho Ban GTKT địa phương, sau 

đó Ban sẽ gửi lên Hội đồng GTKTQG. 

3. Tỉnh (thành) chưa thành lập Ban GTKTđịa phương; tác giả gửi hồ sơ dự Giải đến Ban 

Tổ chức GTKTQG – Hội KTSVN. 

VII. HỒ SƠ TÁC PHẨM DỰ GTKTQG 2016 

7.1. Tác phẩm / Công trình kiến trúc (thể loại A, B, C, D, E và I) 

1) Hồ sơ dự thi đóng quyển khổ A3 bao gồm phần (a) và (b): 

a) Thuyết minh: 

-  Giới thiệu tóm tắt nhiệm vụ thiết kế và môi cảnh xung quanh.  

- Miêu tả công trình, ý tưởng thiết kế . 

- Các thông tin cần thiết khác: 

 + Tên công trình 

 + Chủ đầu tư/ Địa chỉ & ĐT liên hệ 

 + Năm thiết kế; Năm hoàn thành xây dựng 

 + Địa điểm xây dựng 

 + Diện tích khu đất/ diện tích xây dựng 

 + Tổng diện tích sàn/ diện tích sử dụng/ diện tích lưu thông 

 + Công nghệ chính sử dụng trong thiết kế và thi công 

  + Các vật liệu chính  

 + Các đặc điểm nổi trội khác của công trình: (nếu có) 

 + Nhận xét của chủ đầu tư (nếu có). 

b)  Các bản vẽ chính (khổ A3 – 29 x 41cm): có ghi rõ tỷ lệ và hướng Bắc. 

- Tóm tắt ý tưởng thiết kế. 

- Mặt bằng vị trí, mặt bằng tổng thể 

- Mặt bằng các tầng 

- Các mặt đứng và mặt cắt tiêu biểu 

- Phối cảnh công trình 

- Tối thiểu 5 ảnh màu cỡ A4 chụp công trình thực tế có ghi chú cụ thể. 

*  Lưu ý: các hồ sơ, bản vẽ không ghi tên tác giả hoặc tập thể tác giả.  

2) Phong bì khổ A4 bên ngoài ghi rõ tên Tác phẩm dự thi, nội dung gồm: 

c) CD chứa các nội dung đồ án thiết kế định dạng file PDF, ảnh chụp công trình, file Power 

point rút gọn (trình chiếu) và bản đăng ký dự giải, chân dung tác giả hoặc nhóm tác giả. 

d) Ảnh chân dung tác giả cỡ 4 x 6cm hoặc ảnh nhóm tác giả 10x 15cm. 

e) 1 bản đăng ký tham dự GTKTQG (theo mẫu đính kèm) 

7.2. Tác phẩm Quy hoạch và Thiết kế đô thị, cảnh quan (thể loại F, G và I): 

1) Hồ sơ dự thi đóng quyển khổ A3 hoặc lớn hơn bao gồm phần (a) và (b): 

a) Thuyết minh: Chủ yếu nêu ý tưởng sáng tác và các giải pháp chính của tác phẩm cùng với 

các thông tin: 

- Tên tác phẩm, địa điểm. 

- Năm thiết kế/ Năm phê duyệt hoặc hoàn thành. 

- Nhận xét của chủ đầu tư (nếu có). 

- Các yếu tố liên quan (nếu có). 
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b) Các bản vẽ (khổ A3 – 29 x 41cm hoặc lớn hơn) gồm: 

- Bản đồ phân tích, đánh giá hiện trạng. 

- Sơ đồ ý tưởng không gian. 

- Quy hoạch không gian tổng thể hoặc quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết (đối với thể 

loại G), bản vẽ tổ chức kiến trúc cảnh quan (đối với thể loại F). 

-  Các bản vẽ và hình ảnh minh họa không gian quy hoạch, kiến trúc. 

- Sơ đồ hệ thống kỹ thuật hạ tầng (đối với thể loại G), Giải pháp hạ tầng kỹ thuật và môi 

trường (đối với thể loại F). 

2) Phong bì khổ A4 bên ngoài ghi rõ tên Tác phẩm dự thi, nội dung gồm: 

c. CD chứa các nội dung đồ án thiết kế định dạng file PDF, chương trình Power point rút 

gọn (trình chiếu) và bản đăng ký dự giải, chân dung tác giả hoặc nhóm tác giả. 

d. Ảnh chân dung tác giả cỡ 4 x 6cm hoặc ảnh nhóm tác giả 10 x 15cm. 

e. 1 bản đăng ký tham dự GTKTQG (theo mẫu đính kèm). 

7.3. Ấn phẩm kiến trúc (thể loại H) 

a.  Ấn phẩm dự thi (tối thiểu 2 bản gốc) 

b. Ảnh chân dung tác giả cỡ 4x 6cm hoặc ảnh nhóm tác giả 10x 15cm. 

c. 1 bản đăng ký tham dự GTKTQG (theo mẫu đính kèm). 

VIII. THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ DỰ GTKTQG. 

- Hạn gửi hồ sơ cho Ban GTKTQG tỉnh/ thành phố do Ban GTKTQG các tỉnh/ thành phố 

thông báo trước hạn nộp cho Hội đồng. 

-  Các ban GTKTQG tỉnh/ thành phố và tác giả gửi trực tiếp cho Hội đồng GTKTQG trước 

ngày 30 tháng 11 năm 2016. 

-  Địa chỉ: Ban Tổ chức Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia  

     Hội Kiến trúc sư VN – 40 Tăng Bạt Hổ, Hà Nội 

     Tel : 04. 3936.0755/ 3825.3648        Fax: 04. 39349 240 

- Thông tin và phiếu đăng ký tham dự GTKTQG 2016 có tại trang thông tin điện tử Hội 

KTSVN: www.kienviet.net 

- Mọi thông tin cần thiết, xin liên hệ:  

    KTS. Nghiêm Hồng Hạnh  -  04.39360.755/ 0904 240 240 

    CN. Nguyễn Hồng Vân  - 04.38253.648/ 0912 880 800 

    E-mail: vaa@hkts.vn  hoặc vanphong@hkts.vn  

 

 Hội đồng GTKTQG mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt thành của các kiến trúc sư và tác 

giả kiến trúc tham gia GTKTQG 2016.             
   

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

 

KTS. NGUYỄN TẤN VẠN 

  

Nơi nhận:  

- Ban Chỉ đạo GTKTQG 2016 

- Ban Tổ chức GTKTQG 2016 

- Các Chi Hội và Hội KTS cơ sở 

- Tạp chí Kiến trúc  

- Tạp chí Nhà Đẹp  

- kienviet.net 

- Văn phòng Hội KTSVN 

- Lưu. 

http://www.kienviet.net/
mailto:vaa@hkts.vn/
mailto:vanphong@hkts.vn
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