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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 
GIẢI THƯỞNG KIẾN TRÚC SAO BIỂN LẦN THỨ II – 

EUROTILE 2021  

 
Ngày 06/11/2021, tại thành phố Đà Nẵng, Ban tổ chức “GIẢI THƯỞNG KIẾN 

TRÚC SAO BIỂN LẦN THỨ II – EUROTILE 2021” đã tổ chức Lễ họp báo công bố Giải 

thưởng đến với công chúng. Tham dự buổi họp báo, BTC vinh dự được đón tiếp đại diện 

Lãnh đạo Hội Kiến trúc sư Việt Nam, đại diện Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học nghệ 

thuật và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng, các nhà tài trợ, đại 

diện các trường Đại học có Đào tạo Kiến trúc sư và các Kiến trúc sư ở công ty doanh 

nghiệp ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên. BTC xin gửi đến quý vị các thông tin về 

Giải thưởng như sau: 

I. Mục đích: 

Với mong muốn thúc đẩy xu hướng Kiến trúc bền vững tiên tiến tại khu vực miền 

Trung Tây Nguyên Việt Nam cũng như nối tiếp thành công của Giải thưởng Sao Biển 

2015 vừa qua, Hội Kiến trúc sư Đà Nẵng phối hợp cùng các tổ chức trong nước và quốc tế 

tiến hành phát động “GIẢI THƯỞNG KIẾN TRÚC SAO BIỂN LẦN THỨ II – 

EUROTILE 2021” nhằm: 

- Tiếp tục tuyên truyền, quảng bá, nâng cao nhận thức về công trình xanh, kiến trúc 

xanh cho Kiến trúc sư, sinh viên các chuyên ngành Kiến trúc – Quy hoạch - Xây dựng, từ 

đó tác động tích cực đến hoạt động chuyên môn của giới KTS và đào tạo Kiến trúc bền 

vững, tiên tiến, tích hợp các công nghệ phục vụ cuộc sống tại các trường đại học, từ đó 

góp phần thay đổi nhận thức của các ngành các cấp và cộng đồng. 

- Tìm kiếm và tôn vinh những đồ án kiến trúc xuất sắc nhằm quảng bá những giá trị 

thẩm mỹ, kinh tế, thân thiện môi trường của các công trình mới đem lại cho con người, 

góp phần thúc đẩy xu hướng Kiến trúc bền vững, tiên tiến, tích hợp các công nghệ đang 

trong giai đoạn đầu phát triển tại Việt Nam.   
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- Tạo ra cơ hội việc làm đầy triển vọng cho các sinh viên kiến trúc có các đồ án 

xuất sắc tại các công ty tư vấn kiến trúc, bất động sản, vật liệu và xây dựng hàng đầu ở 

Việt Nam. 

- Các tác phẩm đồ án kiến trúc xanh, sáng tạo và nhân văn vào vòng chung kết sẽ 

được triển lãm trong các hoạt động Chào mừng Kỷ niệm 47 năm giải phóng thành phố Đà 

Nẵng vào tháng 3/2022. 

- Các đồ án xuất sắc tham dự vòng chung kết cũng là nguồn tư liệu quan trọng để 

triển khai các chương trình truyền thông, xuất bản liên quan đến Kiến trúc bền vững, tiên 

tiến, tích hợp các công nghệ tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên.  

II. Đơn vị chỉ đạo và thực hiện: 

- Cơ quan bảo trợ: Hội KTS Việt Nam 

- Cơ quan thực hiện: Hội KTS thành phố Đà Nẵng 

- Đơn vị phối hợp: Các công ty tư vấn, Các viện, trường đại học có khoa kiến trúc, 

xây dựng như Đại học Xây dựng miền Trung, Đại học Duy Tân, Đại học Đà Nẵng, Đại 

học Kiến trúc Đà Nẵng, … 

- Tài trợ cuộc thi: các công ty doanh nghiệp, các mạnh thường quân; 

- Bảo trợ truyền thông: Tạp chí Kiến trúc, báo Đà Nẵng, Tạp chí Đô thị và Phát 

triển… 

 III. Đối tượng dự thi: 

+ Đối tượng dự thi:  

(1) Các Kiến trúc sư đang sống và làm việc trên địa bàn miền Trung và Tây 

Nguyên, được Hội KTS của các địa phương này xác nhận. 

(2) sinh viên tốt nghiệp năm cuối (hoặc vừa ra trường) của các trường đại học đào 

tạo Kiến trúc sư của các trường đại học ở khu vực miền Trung. 

+ Yêu cầu:  

(2) Thiết kế đã được triển khai và hoàn thành xây dựng từ năm 2016 đến nay (dành 

cho KTS), đồ án tốt nghiệp xuất sắc từ tháng 5/2020 đến nay. 

 IV. Yêu cầu hồ sơ dự tuyển: 

 a. Tiêu chí nội dung của đồ án thiết kế:   

 Nội dung đồ án thiết kế phải đáp ứng được các tiêu chí cơ bản mang tính định 

hướng: (1) Sáng tạo, (2) Công nghệ xanh, thông minh, (3) Vật liệu bền vững, (4) Thích 

ứng biến đổi khí hậu (5) Gìn giữ và phát huy văn hóa địa phương.  

Đồ án của các KTS phải là các công trình đã được xây dựng và hoàn thành. 

Đồ án thiết kế của sinh viên kiến trúc phải là đồ án tốt nghiệp trong năm 2020 hoặc 

2021 của sinh viên năm cuối các trường đại học có khoa Kiến trúc – Quy hoạch. 

Tất cả đồ án tham dự đều chưa từng được trao giải trong các cuộc thi hay giải 

thưởng quy mô quốc gia, quốc tế. 

 b. Quy cách:   

+ Hồ sơ dự thi bao gồm: 01 bộ bản vẽ khổ A1 đứng (portrait) + Thuyết minh được 

thể hiện trên khổ giấy A4, kèm theo Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu bên dưới) chứa thông 

tin về tác giả/nhóm tác giả. Hồ sơ được chuyển thành định dạng pdf có chất lượng cao 

(dung lượng không quá 50 MB) và gửi cho BTC giải qua email: ktsdanang@ktsdanang.vn 

và binhtph@gmail.com;  

mailto:ktsdanang@ktsdanang.vn
mailto:binhtph@gmail.com
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+ Để đảm bảo khách quan khi chấm giải, đồ án dự thi cần bảo mật thông tin tác giả 

tham dự giải bằng cách: không đưa thông tin đơn vị - cá nhân dự thi lên trên các bản vẽ và 

thuyết minh, chỉ ghi Mã đồ án dự thi gồm 2 chữ cái và 4 số tư nhiên (ví dụ: FJ2546) vào 

góc trên bên phải của các bản vẽ và bìa thuyết minh. Phiếu đăng ký dự thi thì cần ghi đầy 

đủ thông tin theo mẫu BTC cung cấp để BTC liên hệ với tác giả. 

 + Ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ dự thi là tiếng Việt hoặc song ngữ Việt – Anh 

+ Các khoa (trường) có sinh viên tham gia dự thi cần gửi văn bản xác nhận với các 

nội dung: số lượng bài, tên bài, tên sinh viên, khoa (lớp), số điện thoại liên lạc của từng 

em hoặc đại diện của khoa. 

c. Nội dung hồ sơ dự thi:  

- Bản vẽ bao gồm:  

+ Mặt bằng vị trí dự kiến xây dựng 

+ Tổng mặt bằng công trình 

+ Mặt bằng kiền trúc các tầng 

+ Mặt đứng, mặt cắt, các chi tiết liên quan đến nội dung Kiến trúc bền vững, tiên 

tiến, tích hợp các công nghệ 

- Thuyết minh: Nêu bật những ý tưởng, giải pháp chinh và các số liệu cần thiết để 

chứng minh sự phù hợp với nội dung tiêu chí xanh của đồ án.  

- Hình thức thể hiện: không hạn chế hình thức thể hiện hồ sơ dự thi 

- Đơn vị đo lường trong bản vẽ: hệ mét. 

d. Về bản quyền đồ án dự thi:  

- Tác giả gửi đồ án dự thi tự chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm mình đứng 

tên, cũng như tính trung thực về nội dung đồ án. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về 

những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan đến đồ án dự thi. 

- Ban Tổ chức không gửi trả lại những tác phẩm đồ án gửi dự thi; không chịu trách 

nhiệm về thất lạc hoặc hư hỏng do quá trình vận chuyển và không đúng thời gian quy định 

trong quá trình tác giả gửi đồ án dự thi đến Ban Tổ chức.  

- Ban Tổ chức được sử dụng nội dung đồ án cho các mục đích quảng bá, triển lãm, 

xuất bản ấn phẩm cho cuộc thi.  

V. Quyền lợi và Trách nhiệm của tác giả thiết kế: 

- Tác giả có đồ án gửi dự thi được sẽ được Ban tổ chức đăng tải trên website của 

Hội KTS Đà Nẵng và trang Facebook của cuộc thi, được quảng bá tên tuổi và công trình 

trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi. Sinh viên tham gia cuộc thi được giới thiệu đến các 

đơn vị tư vấn kiến trúc để tìm kiếm cơ hội việc làm khi ra trường.  

- Tác giả gửi tác phẩm tham gia dự thi coi như chấp thuận mọi quy định trong thể lệ 

cuộc thi. 

 - Ban Tổ chức có thể yêu cầu tác giả gửi file ảnh về công trình có chất lượng đủ lớn 

để in phóng phục vụ cho trưng bày triển lãm. 

 VI. Thời gian và hình thức gửi tác phẩm dự thi: 

- Công bố phát động cuộc thi vào ngày 6/11/2021. 

- Nhận đồ án từ ngày phát động đến hết ngày 08/12/2021. 
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 - Lễ trao giải và khai mạc triển lãm dự kiến tổ chức vào cuối tháng 12/2021 hoặc 

đầu năm 2022 tại Thành phố Đà Nẵng.  

VII. Ban Giám khảo Giải thưởng Sao Biển 2021  

Ban Giám khảo cuộc thi đến từ Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Hội môi trường xây 

dựng, Hội qui hoạch, gồm các Giáo sư, Tiến sỹ, Kiến trúc sư, chuyên gia  đầu ngành có uy 

tín trong nước và quốc tế.  

 VIII. Cơ cấu giải thưởng (dự kiến): 

Đối với đồ án của các KTS: 

- 01 giải Nhất: 20 triệu đồng, Bằng chứng nhận, kỷ niệm chương của Ban Tổ 

chức. 

- 01 giải Nhì: mỗi giải 10 triệu đồng, Bằng chứng nhận, kỷ niệm chương của Ban 

Tổ chức. 

- 01 giải Ba: mỗi giải 05 triệu đồng, Bằng chứng nhận, kỷ niệm chương của Ban 

Tổ chức. 

- 03 giải Khuyến khích: mỗi giải 03 triệu đồng, bằng chứng nhận của Ban Tổ 

chức. 

Đối với đồ án các sinh viên tốt nghiệp: 

- 01 giải Nhất: 10 triệu đồng, Bằng chứng nhận, kỷ niệm chương của Ban Tổ chức. 

- 01 giải Nhì: mỗi giải 05 triệu đồng, Bằng chứng nhận, kỷ niệm chương của Ban 

Tổ chức. 

- 01 giải Ba: mỗi giải 03 triệu đồng, Bằng chứng nhận, kỷ niệm chương của Ban Tổ 

chức. 

- 03 giải Khuyến khích: mỗi giải 01 triệu đồng, bằng chứng nhận của Ban Tổ chức. 

Ngoài ra, sinh viên đạt giải còn có cơ hội nhận được các phần quà của các nhà tài 

trợ và cơ hội có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp từ các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động 

trong lĩnh vực thiết kế, xây dựng. 

          - Tác phẩm trưng bày triển lãm: Các tác phẩm lọt vào vòng chung kết sẽ được trưng 

bày trong “Lễ kỷ niệm 47 năm giải phòng thành phố Đà Nẵng” tại Đà Nẵng, được công bố 

trên trang thông tin điện tử của Ban tổ chức, cũng như được truyền thông rộng rãi trên các 

báo, tạp chí ở trung ương và chuyên ngành.  

 - Các đồ án lọt vào vòng chung kết sẽ có cơ hội được tham gia triển lãm nhiều nơi 

thông qua các triển lãm chuyên ngành về kiến trúc được tổ chức tại các trường đại học có 

đồ án gửi dự thi, cũng như tại các sự kiện thuộc ngành kiến trúc, xây dựng trong năm 

2021-2022.  

VIII. Địa chỉ liên hệ BTC và nhận đồ án dự thi:  

Hội Kiến trúc sư Thành phố Đà Nẵng  

Địa chỉ: K54/10- Ông Ích Khiêm, Thành phố Đà Nẵng. 

Điện Thoại: (0236) 3843384/Fax: (0236) 3892995/ 

Email nhận đồ án dự thi: ktsdanang@ktsdanang.vn; binhtph@gmail.com   

Liên hệ để giải đáp thắc mắc:  KTS Trần Phước Hoà Bình - 0918553377 

         KTS Nguyễn Anh Tuấn - 0903505032 

mailto:ktsdanang@ktsdanang.vn
mailto:binhtph@gmail.com
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Chủ đề email ghi rõ: Đồ án dự thi “GIẢI THƯỞNG KIẾN TRÚC SAO BIỂN 

LẦN THỨ II – EUROTILE 2021”. 

Ban tổ chức kính đề nghị các Công ty, doanh nghiệp, các viện nghiên cứu, các 

trường đại học có khoa Kiến trúc – Quy hoạch, Xây dựng tham gia hoặc thông báo đến các 

sinh viên năm cuối có đồ án phù hợp với chủ đề cuộc thi tham gia dự thi.        

                                                        
BAN TỔ CHỨC  

GIẢI THƯỞNG KIẾN TRÚC SAO BIỂN 

LẦN THỨ II – EUROTILE 2021 

                                        

 



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ  

GIẢI THUỞNG SAO BIỂN 2021 

 

1. Thông tin đồ án: 

- Tên đồ án: ……………………………………………………………………… 

- Thời gian hoàn thành đồ án: …………………………………………………… 

- Chủ đầu tư (nếu có): ………………………………………………………….... 

 

2. Tác giả thiết kế đồ án: 

- Mã dự thi của đồ án (gồm 2 chữ cái và 4 số tự chọn - ví dụ: HQ2489): ………… 

- Tên cá nhân/nhóm: ……………………………………………………………… 

- Tên Đơn vị: ……………………………………………………………………….. 

- Tên Trường/Công ty: ……………………………………………………………… 

- Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………….. 

- Tel: …………………………….;   Fax: ……………………….…;  

- Email:……………… 

 

Tôi/Chúng tôi đồng ý gửi đồ án tham dự Cuộc thi  

“GIẢI THUỞNG SAO BIỂN 2021” và tuân thủ những điều kiện mà Ban tổ chức 

cuộc thi đã ban hành.   

 

                                                                  ………, ngày …… tháng ……năm 2021 

                           Người đại diện 

                                                                                              (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Xác nhận của Hội KTS địa phương (nếu dự án dự thi là công trình đã xây dựng) 

Người đại diện 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 


