CUỘC THI
THIẾT KẾ “Ý TƯỞNG KIẾN TRÚC BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN”
1. Mục đích

Nhân dịp kỷ niệm ngày Kiến trúc Việt Nam 27/4/2020 trong thời kỳ cả nước đang đồng
lòng chống dịch Covid-19, Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức Cuộc thi Thiết kế “Ý tưởng
Kiến trúc Bệnh viện Dã chiến”, giao Tạp chí Kiến trúc thực hiện. Cuộc thi nhằm phát huy
các ý tưởng sáng tạo của KTS trong thiết kế các bệnh viện dã chiến sẵn sàng ứng phó với các
diễn biến phức tạp của dịch bệnh, đáp ứng công năng theo yêu cầu của Bộ Y tế về khám chữa
bệnh…để có thể triển khai nhanh chóng, ngay khi có yêu cầu, đảm bảo an toàn, tiết kiệm,
đúng quy định.
2. Đối tượng dự thi

Tổ chức và cá nhân đang hành nghề, học tập trong lĩnh vực tư vấn thiết kế kiến trúc trong
nước, quốc tế.
* Thành viên Hội đồng Giám khảo và Ban tổ chức không được phép dự thi.
3. Đề bài

-

Đề xuất các phương án ý tưởng thiết kế kiến trúc công trình “Bệnh viện dã chiến”
có quy mô 500 giường nhằm phục vụ đại dịch bệnh có lây nhiễm cấp A (dạng như
Covid-19) và các thảm hoạ khác có thể xảy ra. Phương án cần có đầy đủ chức năng
của 1 bệnh viện theo các quy định của Luật và Nghị định của Bộ Y Tế. Khuyến
khích tham khảo các chỉ tiêu quốc tế có khả năng ứng dụng tại Việt Nam.

-

Ý tưởng thiết kế cần đề xuất một địa điểm phù hợp để thiết kế xây dựng bệnh viện
dã chiến trên một khu đất mới (hoặc cải tạo, tận dụng một cơ sở vật chất sẵn có)
tại một địa phương bất kỳ đảm bảo yếu tố tiếp cận, đáp ứng nhu cầu cấp bách; Khu
đất xây dựng bệnh viện đảm bảo diện tích tối thiểu là 10.000 m2 và công trình có
chiều cao từ 1-2 tầng.

-

Có hình dáng kiến trúc phù hợp với công năng, mục đích của công trình, trở thành
một bệnh viện dã chiến kiểu mẫu. Đồng thời đảm bảo dây chuyền công năng, các
vấn đề kỹ thuật về xây dựng: Khả năng mô-đun hoá, vận chuyển, lắp dựng, tháo
dỡ, tái sử dụng hoặc chuyển đổi công năng sử dụng một cách dễ dàng.

-

Đảm bảo đáp ứng các nhu cầu mở rộng quy mô giường bệnh khi cần thiết; linh
hoạt, cập nhật theo tình hình mới.

-

Giá thành xây dựng thấp.

-

Thời gian thi công, lắp dựng nhanh chóng.
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4. Kế hoạch tổ chức

Công bố cuộc thi

-

23/04/2020:

-

10h00 ngày 15/06/2020: Hạn cuối nộp bài dự thi qua email: cuocthi@tckt.vn

5. Phương thức nộp bài

-

Nộp bài trực tuyến đến email của BTC: cuocthi@tckt.vn

-

Yêu cầu khi nộp bài:
 Tiêu đề email ghi rõ: [MÃ SỐ] Dự thi ý tưởng kiến trúc bệnh viện dã chiến
 Nội dung email (Hoặc đính kèm file word) tóm tắt thuyết minh phương án (tối
đa 1000 chữ) và thông tin (Họ tên, SĐT, Email) của người dự thi và người nộp
bài (nếu khác nhau).
 Mỗi email nộp bài chỉ được đính kèm file nộp của 1 phương án dự thi.

6. Quy cách nộp bài

-

Quy định mã số ẩn danh: Toàn bộ sản phẩm dự thi và nộp cho BTC đều phải được
ghi theo mã số ẩn danh do đối tượng dự thi tự chọn (không được ghi tên hoặc có
bất kỳ dấu hiệu nhận dạng nào ngoại trừ mã số do đối tượng dự thi tự chọn). Mã
số gồm 2 chữ cái và 3 chữ số (ví dụ: AB123), được ghi trong khung chữ nhật ở
góc dưới bên phải của các pano dự thi. Mã số này cũng được ghi trên toàn bộ các
tài liệu gửi dự thi (nếu có bổ sung).

-

Không giới hạn số lượng phương án nộp bài của mỗi cá nhân, tổ chức;

-

Hình thức trình bày: Thể hiện bản vẽ trên khung quy định của BTC (Link tải file
cập nhật trên website www.tapchikientruc.com.vn);

-

Nếu đăng ký dự thi theo nhóm, số lượng tối đa 3 người/ nhóm;

-

Bài thi thể hiện toàn bộ phần bản vẽ và thuyết minh trên khổ giấy A3 (khổ ngang).
Trong đó nội dung pano bao gồm nhưng không giới hạn những nội dung sau:
 Sơ đồ giới thiệu vị trí và hiện trạng khu đất xây dựng;
 Các bản vẽ phương án thiết kế (Tổng mặt bằng, Mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng,
Chi tiết…);
 Các bản vẽ mô tả giải pháp sản xuất xây dựng và bố trí hệ thống kỹ thuật;
 Phối cảnh, tiểu cảnh;
 Thuyết minh (tách rời hoặc trực tiếp tại các bản vẽ); Ngôn ngữ : Tiếng Việt

-

Hồ sơ nộp bao gồm:
 File scan đơn đăng ký dự thi (đã ký) theo mẫu quy định;
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 Các pano bản vẽ, thuyết minh. Định dạng file nén pdf toàn bộ pano hoặc các
file hình ảnh có đánh số thứ tự (jpeg/jpg/png/…).
 File scan chứng minh thư (hộ chiếu) đối với cá nhân hoặc giấy phép đăng ký
kinh doanh đối với tổ chức. (Nếu là sinh viên thì bổ sung thêm thẻ sinh viên)
 Tất cả các tên file cần có nội dung mã số ẩn danh của phương án.
7. Giải thưởng

-

Hội KTS Việt Nam trao giải cho các phương án ý tưởng xuất sắc do Hội đồng
Giám khảo lựa chọn:
 Giải thưởng trị giá 20.000.000 vnđ
 Bằng sáng tạo của Hội Kiến trúc sư Việt Nam
 01 năm đọc Tạp chí Kiến trúc
 Được gửi tới các Cơ quan Nhà nước để báo cáo, làm cơ sở lựa chọn triển khai
thực tế.

-

Hội KTS Việt Nam trao giải cho các phương án ấn tượng do cộng đồng bình chọn:
 Giải thưởng trị giá 5.000.000 vnđ
 01 năm đọc Tạp chí Kiến trúc

8. Các quy định chung

-

Phương án gửi dự thi được hiểu thuộc quyền sở hữu của Ban tổ chức.

-

Người dự thi đảm bảo về tính sở hữu đối với tác phẩm theo quy định của pháp luật.

-

Sản phẩm dự thi sẽ không trả lại cho các cá nhân, tổ chức dự thi.

-

Ban tổ chức có quyền thu hồi giải thưởng nếu phát hiện người đoạt giải vi phạm
thể lệ cuộc thi.

9. Hội đồng Giám khảo

-

KTS. Nguyễn Tấn Vạn – Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam

-

GS. TS. KTS. Nguyễn Quốc Thông – Phó Chủ tịch Hội KTS Việt Nam

-

TS. KTS. Phan Đăng Sơn - Tổng biên tập Tạp chí Kiến trúc

-

KTS. Nguyễn Thúc Hoàng – Chuyên gia Kiến trúc

-

KTS. Hồ Chí Quang – Chuyên gia Bộ Xây dựng

-

KTS. Hoàng Thúc Hào - Giảng viên Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Trường ĐH
Xây dựng

-

Đại diện Bộ Y Tế
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10.

Liên hệ BTC
ThS. KTS. Nguyễn Ánh Dương – Trưởng Ban Truyền thông
SĐT: 024 3934 0262

DĐ: 0916 555 198

Email: duong@tckt.vn
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