HỘI KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG KTX
----------------------------------------Số: 05 / KT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o-------Hà Nội, ngày 0 2 tháng 2 năm 2012.

THÔNG BÁO
V/v: Tuyển chọn công trình Kiến trúc Xanh Việt Nam năm 2012.
1.

Mục đích:

Thực hiện Tuyên ngôn “Kiến trúc Xanh Việt Nam” được công bố ngày
27/4/2011, Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức cuộc Tuyển chọn và công nhận những
công trình KTX Việt Nam 2012 nhằm:
- Tuyên truyền, quảng bá, nâng cao nhận thức kiến thức về Kiến trúc Xanh cho
các nhà đầu tư xây dựng, các hội viên Hội KTSVN, các nhà thiết kế, nhà sản xuất
liên quan, cơ quan quản lý các cấp và cộng đồng dân cư.
- Thực hiện tuyển chọn và công nhận những công trình kiến trúc đạt chuẩn
KTXVN để thúc đẩy việc phát triển nền kiến trúc VN thân thiện môi trường, phù hợp
xu thế phát triển bền vững chung.
2.

Đối tượng tuyển chọn:

Các công trình - cụm công trình kiến trúc (các thể loại), đã được xây dựng, đưa
vào sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam từ năm 2000 đến nay.
3.

Tiêu chí đánh giá: Chi tiết xem phụ lục 1
3.1. Địa điểm bền vững.
3.2. Môi trường bên trong có chất lượng.
3.3. Sử dụng tài nguyên, năng lượng hiệu quả.
3.4. Hoà nhập môi trường nhân văn.
3.5. Kiến trúc hiện đại, có bản sắc.

4.

Giải thưởng:
4.1. Hình thức:
Giải đồng hạng cho công trình đạt chuẩn KTXVN (giai đoạn hiện nay).
4.2. Quyền lợi:
Được nhận Bằng Chứng Nhận và Biểu tượng công trình KTX của Hội
KTSVN.
Phần thưởng (bằng tiền): 10.000.000 đ.
Được công bố trên trang web: kienviet.net, Tạp chí KT, Tạp chí Nhà đẹp
của Hội KTSVN và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

5.
-

Thời gian:
Thông báo phát động cuộc tuyển chọn.
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-

Nộp hồ sơ dự tuyển (hạn cuối).

-

Hội đồng tuyển chọn làm việc.

-

Công bố kết quả, trao giải, triển lãm.

6.

Yêu cầu hồ sơ dự tuyển:

: 17h00 ngày 06/4/2012 (theo
dấu bưu điện).
: 10/4/2012.
: 20 đến
KTVN).

27/4/2012

(Ngày

6.1 Quy cách, nội dung:
a. Quy cách:
Hồ sơ dự tuyển bao gồm: 02 bộ bản vẽ + Thuyết minh + ảnh, được thể hiện
trên khổ giấy A3, đóng quyển và 01 phong bì trong đó là phiếu thông tin về
công trình dự tuyển, thông tin nhóm tác giả hoặc chủ đầu tư cũng như: Địa chỉ
liên hệ, điện thoại, Fax, Email.... (Theo mẫu hướng dẫn).
01 CD: Gồm những nội dung nêu trên.
Ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ dự tuyển là tiếng Việt hoặc song ngữ Việt –
Anh.
b.
+
+
+
+
-

Nội dung hồ sơ:
Bản vẽ bao gồm:
Mặt bằng vị trí XD.
Tổng mặt bằng công trình - cụm công trình.
Mặt bằng kiến trúc các tầng
Mặt đứng, mặt cắt, các chi tiết liên quan đến nội dung KTXVN.
Ảnh chụp nội, ngoại thất của công trình.
Thuyết minh: Nêu những ý tưởng, giải pháp chính và các số liệu cần thiết
để chứng minh sự phù hợp với nội dung Tiêu chí KTXVN.
- Hình thức thể hiện: Không hạn chế hình thức thể hiện hồ sơ.
- Đơn vị đo lường: meter
6.2 Thông báo tuyển chọn, thủ tục, nộp hồ sơ:
Thông báo tuyển chọn được đăng tải trên trang web: kienviet.net, các Tạp
chí của Hội KTSVN và phương tiện thông tin đại chúng khác; đồng thời
gửi trực tiếp tới Hội Kiến trúc sư các tỉnh, thành phố và chi Hội cơ sở qua
đường công văn.
Hồ sơ dự tuyển công trình KTXVN gửi về Viện Kiến trúc - Hội KTSVN
thông qua: Bưu điện hoặc nộp trực tiếp.
7.

Hội đồng tuyển chọn: Do Hội KTSVN thành lập, gồm các chuyên gia có uy tín
của Hội KTSVN và Hội đồng KTXVN.

8.

Tổ chức thực hiện:
8.1.

Ban tổ chức: Cuộc tuyển chọn bao gồm Hội KTSVN và Hội đồng KTX.

8.2.
Liên hệ, tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: Viện Kiến trúc - Hội KTSVN.
Địa chỉ: 23 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04. 38262179 ; Fax: 04. 39364611
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Email: vienkientruc@gmail.com.
Liên hệ trực tiếp: Kts. Lê Văn Thiêm, mobile: 090 4313 386
Kts. Đinh Thị Hải Yến, mobile: 091 2181 762
Ban tổ chức đề nghị Hội Kiến trúc sư các tỉnh, thành phố, chi Hội cơ sở, các tổ
chức liên quan thông báo đến các tập thể và cá nhân có tác phẩm gửi hồ sơ dự tuyển
về Ban tổ chức./.
Nơi nhân:
- Bộ Xây dựng.
- Hội KTS các tỉnh, TP, chi Hội cơ sở.
- Viện Kiến trúc - Hội KTSVN.
- Kiến Việt, Tạp chí KT, Tạp chí Nhà đẹp.
- Các Báo Đài TW, địa phương.
- Lưu VP Hội.
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HỘI KIẾN TRÚC SƯ VN
Chủ tịch
(Đã ký)
KTS. Nguyễn Tấn Vạn

Phụ lục 1
TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC XANH
HỘI KTSVN – 2012
T/T Tiêu chí
1.
Địa điểm bền vững.
1.1. - Phù hợp quy hoạch khu vực, không gian cảnh quan, môi trường xung quanh.
- Thích ứng biến đổi khí hậu.
1.2. - Giảm thiểu tác động đến môi trường tư nhiên (ít can thiệp làm biến đổi địa
hình, hệ sinh thái, cảnh quan thiên nhiên).
1.3. - Có giải pháp tổ chức môi trường nhân tạo cải thiện vi khí hậu, tạo cảnh quan
mới (cây xanh, mặt nước, tiểu cảnh).
1.4. - Không ô nhiễm môi trường (giảm thải, xử lý chất thải).
2.
Môi trường bên trong có chất lượng.
2.1. - Tổ chức không gian bên trong linh hoạt, thoáng mát, vệ sinh, thích nghi con
người.
2.2. - Giải pháp tổ chức mặt bằng, hình khối, cấu trúc vở bao che, chi tiết … thích
ứng khí hậu (tận dụng, khắc phục hiệu quả các đặc thù về: Ánh sang, nắng,
không khí, gió, nhiệt, mưa, độ ẩm, tiếng ồn …bản địa). Theo hướng khai thác
tôi đa tự nhiên, giảm thiểu nhân tạo.
3.
Sử dụng tài nguyên, năng lượng hiệu quả.
3.1 - Sử dụng hợp lý đất đai xây dựng.
3.2 - Áp dụng vật liệu (xây dựng, nội thất) thân thiện môi trường (không ô nhiễm,
độc hại, có khả năng tái sinh, khuyến khích sử dụng vật liệu địa phương, hạn
chế vật liệu sử dụng năng lượng hoá thạch).
3.3 - Khai thác năng lượng tự nhiên (năng lượng mặt trời, năng lượng gió) năng
lượng tái tạo, năng lượng sạch an toàn.
3.4 - Tiết kiệm nước, tuần hoàn tái sử dụng, khuyến khích sử dụng nước mưa, bảo
tồn nguồn, khả năng hoàn nguyên.
3.5 - Áp dụng kỹ thuật – công nghệ - thiết bị mới “Xanh” giảm tiêu hao năng
lượng. Quản lý thông minh.
4.
Hoà nhập môi trường nhân văn.
4.1 - Bảo tồn, kết nối hài hoà không gian kiến trúc của di tích, di sản (nếu có).
4.2 - Phù hợp văn hoá, nếp sống, tập quán truyền thống (tiến bộ) của địa phương.
5
Kiến trúc hiện đại, có bản sắc.
5.1 - Kiến trúc hiện đại phù hợp xu thế.
5.2 - Có phong cách bản địa (thích ứng khí hậu, phù hợp đặc trưng thiên nhiên,
đặc thù kiến trúc truyền thống vùng miền…)

4

