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Cuộc thi - Giải thưởng THI TUYỂN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

Ñòa chæ: Khu ñoâ thò Ñeà Thaùm - TP Cao Baèng - Tænh Cao Baèng
Naêm:  2013
Giaûi:  Giaûi Nhaát

YÙ töôûng chuû ñaïo cuûa coâng trình hình thaønh döïa treân cô sôû keát hôïp nhöõng giaù 
trò kieán truùc truyeàn thoáng, ñieàu kieän ñòa hình cuûa caùc daân toäc mieàn nuùi 
phía Baéc vôùi ngoân ngöõ hieän ñaïi, sinh thaùi phuø hôïp vôùi xu theá phaùt trieån 
kieán truùc beàn vöõng ñang laø löïa choïn haøng ñaàu cuûa caùc quoác gia treân theá giôùi 
cuõng nhö Vieät nam.

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng



Cuộc thi - Giải thưởng THI TUYỂN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

Ñòa chæ: Phöôøng Baïch Ñaèng - TP Haï Long - Quaûng Ninh
Naêm:  2012
Giaûi:  Giaûi Nhaát

Coät ñoàng hoà naèm taïi ñaûo giao thoâng ngaõ 5 giöõa caùc tuyeán ñöôøng Traàn Höng 
Ñaïo, Leâ Thaùnh Toâng vaø ñöôøng 25/4, coâng trình sau khi hoaøn thaønh seõ trôû thaønh 
ñieåm nhaán quan troïng cuûa khu vöïc ñoàng thôøi seõ trôû thaønh bieåu töôïng ñaëc tröng 
cuûa khu vöïc trung taâm thu huùt khaùch du lòch ñeán vôùi thaønh phoá Haï Long. Vôùi 
caûm höùng töø nhöõng moû than, nhöõng con soùng, ngoïn gioù seõ naââng ñôõ, chaép caùnh 
cho nhöõng öôùc mô, hy voïng cuûa ngöôøi daân Haï Long ñeå giôùi thieäu , chia seû tôùi 
nhöõng khaùch du lòch hình aûnh tieâu bieåu ñaëc tröng cuûa thaønh phoá. “Kim Cöông 
Ñen” ñöôïc hình thaønh thoûa maõn nhöõng khaùt voïng ñoù.

Cột đồng hồ Hạ Long 



Cuộc thi - Giải thưởng THI TUYỂN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

Ñòa chæ: Nguyeãn Phong Saéc - Quaän Caàu Giaáy - Haø Noäi
Naêm:  2012
Giaûi:  Giaûi Nhaát

YÙ töôûng cho döï aùn laø keát noái coâng trình hieän traïng phía 
tröôùc vaø khoái coâng trình cao taàng xaây môùi phía sau theå 
hieän ñöôïc söï ñoåi môùi trong tö töôûng cuûa ngaønh Haûi quan.
Hình thöùc kieán truùc khoâng theo caùc khuoân maãu cuûa coâng 
trình haønh chính thoâng thöôøng maø ñöôïc thay theá baèng 
nhöõng maûng kính lôùn, caùc ñöôøng neùt phaù caùch chaéc khoûe 
taïo ra moät dieän maïo môùi veà coâng trình haønh chính ñang 
treân ñaø hoäi nhaäp, phaùti treån maïnh meõ.

Trụ sở Hải quan Hà Nội



Cuộc thi - Giải thưởng THI TUYỂN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

Ñòa chæ: Phöôøng Ngoïc Xuaân - TP Cao Baèng - Tænh Cao Baèng
Naêm:  2013
Giaûi:  Giaûi Nhaát

Kieán truùc toaøn boä caùc coâng trình trong khu ñaát theo ngoân ngöõ 
kieán truùc hieän ñaïi, ñôn giaûn, linh hoaït, phaûn aùnh söï naêng 
ñoäng trong thôøi ñaïi môùi nhöng vaãn theå hieän ñöôïc söï uy nghieâm 
cuûa coâng trình haønh chính, coâng quyeàn. Kieán truùc chuû ñaïo seõ 
laø toøa nhaø laøm vieäc 6 taàng, caùc coâng trình khaùc seõ ñöôïc caûi 
taïo hoaëc xaây boå sung döïa treân kieán truùc chuû ñaïo ñoù. Toång theå 
ñöôïc hoaøn thieän treân tieâu chí haøi hoøa, hieän ñaïi, thaân thieän 
vôùi moâi tröôøng.

Trụ sở cục Hải quan tỉnh Cao Bằng



Cuộc thi - Giải thưởng THI TUYỂN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

Ñòa chæ: Khu KCH 18 Hoaøng Dieäu - Ba Ñình - Haø Noäi
Naêm:  2014
Giaûi:  Ñoàng Giaûi Nhì (khoâng coù giaûi Nhaát)

Cuoäc thi quoác teá vôùi hôn 40 ñôn vò ñaêng kyù tham gia cuûa caùc 
coâng ty haøng ñaàu trong vaø ngoaøi nöôùc. Phöông aùn ñeà xuaát caùch 
tieáp caän môùi veà moät coâng trình baûo taøng khaûo coå hoïc keát noái 
haøi hoøa giöõa khoâng gian chöùa ñöïng nhöõng di tích, di vaät vôùi 
khoâng gian môùi, hieän höõu. Phöông aùn khoâng nhöõng taïo ra ñöôïc 
moät coâng vieân khaûo coå hoïc maø coøn ñöa ra ñöôïc coâng vieân daønh 
cho coäng ñoàng.  

Bảo tàng Khảo cổ học Hoàng Thành



Cuộc thi - Giải thưởng THI TUYỂN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

Ñòa chæ: 389 Ñoäi Caán - Ba Ñình - Haø Noäi
Naêm:  2011
Giaûi:  Ñoàng Giaûi Nhì (khoâng coù giaûi Nhaát), giaûi    
            Khuyeán khích

Vôùi mong muoán taïo neân khu toå hôïp coâng trình Vaên phoøng laøm 
vieäc vaø Chung cö cao taàng trong khuoân vieân Vieän kieán truùc, 
quy hoaïch ñoâ thò vaø noâng thoân (VIAP), phöông aùn ñöa ra theå 
hieän nhöõng yù töôûng môùi, hieän ñaïi phuø hôïp vôùi xu theá chung:
Phöông aùn giaûi khuyeán khích: ñem laïi nhöõng caûm xuùc môùi meû, 
aán töôïng bôûi nhöõng hình khoái coâng trình vôùi nhöõng ñöôøng cong 
uoán löôïn toå hôïp giöõa hai khoái thaáp taàng vaø cao taàng ñan xen 
giöõa nhöõng maûng kính lôùn vaø caùc maûng khoâng gian caây xanh 
ñieàu tieát vi khí haäu coâng trình.
Phöông aùn giaûi Nhì cho thaáy yù töôûng veà moät coâng trình hieän 
ñaïi, khuùc trieát vôùi nhöõng khoái hình hoïc cô baûn toå hôïp laïi taïo 
neân moät boá cuïc hoaøn chænh vôùi tyû leä ñeïp vaø nhöõng goùc nhìn 
khoâng gian haáp daãn, môùi meû. Hai khoái coâng trình tuy ñoäc laäp 
nhöng coù nhöõng ñieåm chung keát noái trong toång theå haøi hoøa. 

Trụ sở VIAP



Cuộc thi - Giải thưởng THI TUYỂN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

Ñòa chæ: Khu haønh chính taäp trung - TP Haûi Döông - Haûi Döông
Naêm:  2012
Giaûi:  Giaûi Ba

Nhoùm thieát keá mong muoán ñöa ra moät moâ hình quy hoaïch khu 
haønh chính vôùi tieâu chí xanh vaø tieát kieäm naêng löôïng. 
Taïo ra nhöõng khoâng gian linh hoaït ñaày ñuû tieän nghi, thoâng 
thoaùng taïo söï haêng haùi laøm vieäc vaø taùi taïo söùc lao ñoäng 
nhaèm höôùng tôùi hieäu quaû cao nhaát trong coâng vieäc.
Khu haønh chính: CUÛA DAÂN – DO DAÂN – VÌ DAÂN
Khoâng gian laøm vieäc: THAÂN THIEÄN
Ñònh höôùng moâi tröôøng laøm vieäc xanh, beàn vöõng, thaân thieän 
vôùi ngöôøi daân ñeán laøm vieäc taïo ra caûm giaùc gaàn guõi, thoaûi 
maùi taêng theâm nieàm tin vaøo nhaø nöôùc.

Khu Hành chính tập trung tỉnh Hải Dương



Cuộc thi - Giải thưởng THI TUYỂN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

Ñòa chæ: Quaän Hoàng Baøng - TP Haûi Phoøng - Haûi Phoøng
Naêm:  2014
Giaûi:  Giaûi Ba

YÙ töôûng thieát keá Trung taâm Chính trò Haønh chính - Chính 
trò Quaän Hoàng Baøng seõ phaûi laø coâng trình kieán truùc beàn 
vöõng, ñôn giaûn hieän ñaïi, haøi hoøa vôùi caûnh quan xung 
quanh, thaân thieän vôùi con ngöôøi.
Ñaây seõ laø coâng trình kieán truùc khai thaùc toái ña caùc lôïi 
theá veà höôùng ñaát, caùc truïc giao thoâng, truïc caûnh quan 
xung quanh ñeå phaùt trieån. Hình thöùc theo höôùng toå hôïp 
phaùt trieån töø caùc hình khoái chöõ nhaät ñôn giaûn theo trieát 
lyù kieán truùc “ít töùc laø nhieàu”, “ñôn giaûn nhöng gôïi môû”, 
“caân baèng maø oån ñònh”, hieän ñaïi vaø maïch laïc”.

Trung tâm Chính trị Hành chính quận Hồng Bàng
Tp Hải Phòng



Cuộc thi - Giải thưởng THI TUYỂN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

Ñòa chæ: 37 Huøng Vöôøng - Ba Ñình - Haø Noäi
Naêm:  2006
Giaûi:  Giaûi Ba

Nhà làm việc cơ quan Quốc hội
Văn phòng Quốc hội



Cuộc thi - Giải thưởng THI TUYỂN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

Ñòa chæ: Khu trung taâm haønh chính thaønh phoá, quaän 1,
thaønh phoá Hoà Chí Minh
Naêm:  2014
Giaûi:  Giaûi Khuyeán khích

Khu trung tâm Hành chính
Thành phố Hồ Chí Minh

YÙ töôûng xuyeân suoát cuûa phöông aùn ñeà xuaát laø taïo ra moät 
coâng trình khaùc bieät trong khu vöïc trung taâm hieän höõu, toân 
vinh veû ñeïp cuûa coâng trình baûo toàn laø toøa nhaø UBND thaønh 
phoá ñoàng thôøi taïo ra söï keát noái meàm vôùi caùc khu vöïc xung 
quanh. Lieân keát caùc khoâng gian xanh ñoàng thôøi taïo ra moâi 
tröôøng laøm vieäc môùi hieän ñaïi, thaân thieän theo xu höôùng 
xanh, beàn vöõng phuø hôïp vôùi khí haäu Thaønh phoá Hoà Chí Minh.



Cuộc thi - Giải thưởng THI TUYỂN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

Ñòa chæ: Phöôøng Boà Ñeà - Quaän Long Bieân - Haø Noäi
Naêm:  2009
Giaûi:  Giaûi Khuyeán khích

YÙ töôûng hình thaønh laø xaây döïng moät khu chung cö soáng coù 
chaát löôïng ñaûm baûo maät ñoä xaây döïng phuø hôïp, haøi hoøa vöøa 
ñaûm baûo dieän tích xaây döïng cho CÑT vöøa ñem laïi cho cö daân 
soáng trong khu vöïc coù ñaày ñuû caùc dòch vuï,tieän ích ñaùp öùng 
nhu caàu soâng ngaøy caøng naâng cao.

Khu chung cư S-Urban



Cuộc thi - Giải thưởng THI TUYỂN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

Ñòa chæ: Bieân giôùi Vieät Nam
Naêm:  2008
Giaûi:  Giaûi Khuyeán khích

Cöûa khaåu quoác teá (Quoác Moân) laø ñieåm moác ñaùnh daáu söï thay 
ñoåi ranh giôùi giöõa caùc nöôùc laùng gieàng. Kieán truùc cöûa 
khaåu laø moät bieåu töôïng veà vaên hoùa, tình ñoaøn keát, höõu nghò 
cuûa ngöôøi daân vuøng bieân giôùi, ñoàng thôøi theå hieän neùt ñoäc 
ñaùo veà vaên hoùa - kieán truùc cuûa moãi nöôùc.

Kiến trúc Quốc môn
Cửa khẩu Việt Nam



Cuộc thi - Giải thưởng THI TUYỂN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

BIEÅU TRÖNG KYÛ NIEÄM 55 NAÊM THAØNH LAÄP VIEÄN KIEÁN TRUÙC QUY HOAÏCH ÑOÂ THÒ VAØ NOÂNG THOÂN
CUOÄC THI TOÅ CHÖÙC GIÖÕA CAÙC ÑÔN VÒ TRONG VIEÄN
Naêm:  2011
Giaûi:  Giaûi Nhaát

BIEÅU TÖÔÏNG TRIEÅN LAÕM “KIEÁN TRUÙC HAØ NOÄI TÖØ TRUYEÀN THOÁNG ÑEÁN HIEÄN ÑAÏI
CUOÄC THI GIÖÕA HOÄI KTS PHAÙP - VIEÄT NAM
Naêm:  2001
Giaûi:  Giaûi Nhaát

Cuộc thi sáng tác Biểu trưng



Cuộc thi - Giải thưởng THI TUYỂN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

Ñòa chæ: Khu haønh chính taäp trung - Tænh Thöøa Thieân Hueá
Naêm:  2012

Khu Hành chính tập trung
Tỉnh Thừa Thiên Huế



Cuộc thi - Giải thưởng THI TUYỂN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

Ñòa chæ: Khu trung taâm vaên hoùa - Tænh Thanh Hoùa
Naêm:  2013

Bảo tàng Tỉnh Thanh Hóa


