
Thông báo số 2 

(Về việc Cập nhật tình hình Liên hoan KTS trẻ Việt Nam lần VI - Thanh Hóa 2015) 

Kính gửi:  Ban Điều hành CLB Kiến trúc sư trẻ Việt Nam 

  Hội Kiến trúc sư các Tỉnh Thành 

CLB KTS trẻ các Tỉnh Thành 

 

Sau gần 1 tháng phát động chương trình Liên hoan Kiến trúc sư trẻ Việt Nam lần VI - Thanh Hóa 2015, 

Ban Tổ chức đã nhận được rất nhiều sự quan tâm hưởng ứng của kiến trúc sư trẻ các tỉnh thành. Ban Tổ 

chức xin trân trọng thông báo một số thông tin cập nhật về sự kiện như sau: 

 

1. Thay đổi thời điểm khai mạc liên hoan: 

Theo cuộc họp thống nhất nội dung chương trình lần cuối cùng đã diễn ra vào tuần thứ hai của 

tháng 01/2015, Ban Tổ chức xin chính thức thông báo thay đổi thời điểm khai mạc Liên hoan 

Kiến trúc sư trẻ Việt Nam lần VI - Thanh Hóa 2015 như sau: 

 

Lễ khai mạc sẽ được tổ chức từ 19h30 - 21h30 thứ năm ngày 26 tháng 03 năm 2015 tại Nhà 

hát Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa. 

 

 Đây là điểm mới so với các kỳ liên hoan trước, nhưng cũng sẽ kéo dài thêm 01 đêm nghỉ của 

các đoàn tại khách sạn. Do đó, các đoàn cần cập nhật thay đổi này sớm nhất có thể đến các 

thành viên để mọi người sắp xếp kịp thời đến tham dự buổi lễ khai mạc. 

 Chương trình chính thức xem file đính kèm. 

 

2. Về thông tin khách sạn nơi các đoàn nghỉ: 

Ban Tổ chức đã đặt trước toàn bộ phòng nghỉ của Khách sạn Mường Thanh, khách san Lam 

Kinh  tiêu chuẩn 4* tại Thành phố Thanh Hóa, số lượng 200 phòng, đủ cho khoảng 500 người. 

Giá ưu đãi 620.000đ/phòng/2 người (Giá này đã được sự hỗ trợ của UBND tỉnh và khách sạn). 

Phòng có thể thêm 1 người chỉ phát sinh chi phí ăn sang. 

 



Ban Tổ chức cũng đã đặt dự phòng thêm cho các đoàn một số khách sạn khác với giá khoảng 

580.000đ/phòng. 

 

3. Địa điểm tập kết: Khách sạn Mường Thanh (ngã 3 Voi TP Thanh Hóa) 

 

4. Danh sách đăng ký: 

Đề nghị các đoàn nhanh chóng tổng hợp danh sách đăng ký tham dự sơ bộ gửi về Ban Tổ chức 

trước khi nghỉ Tết Âm lịch 2015. 

 Các đoàn có nhu cầu di chuyển bằng máy bay, nên đăng ký sớm để tránh tình trạng hết vé và 

giá cả tăng vọt.  

 

5. Cuộc thi nhiếp ảnh dành cho đông đảo kiến trúc sư trẻ tham dự : Dựa trên nhu cầu và năng 

lực sáng tác ảnh của đông đảo kiến trúc sư trẻ tham gia Festival các kỳ, BTC đã công bó cuộc thi 

sáng tác ảnh về Festival kiến trúc sư trẻ với 2 nội dung : Các tác phẩm ảnh đẹp các kỳ Festival 

trước và Các tác phẩm tại Festival Thanh Hóa kỳ này (Thể lệ đã được công bố trên trang 

Facebook của Festival và sẽ được đính kèm theo thư gửi các Hội, CLB địa phương) 

6. Sơ bộ tình hình diễn giả mời tham dự thuyết trình tại Festival Thanh Hóa : 

- Các Kiến trúc sư nổi tiếng Việt Nam : Kts Hồ Thiệu Trị; Kts Nguyễn Tiến Thuận 

- Kts nước ngoài : KTS Salvador Perez Aroyo 

- KTS trẻ khu vực Đông Nam Á : Ar Chan Mun Inn, DESIGN COLLECTIVE 

ARCHITECTS (DCA) 

- KTS trẻ Việt Nam : Kts Võ Trọng Nghĩa 

Chương trình hội thảo chuyên môn đang hoàn thiện các nội dung và sớm gửi đến các bạn 

trong thời gian sớm nhất 

Mọi chi tiết xin liên hệ với các đầu mối của BTC như sau: 

 KTS Nguyễn Thu Phong, Trưởng Ban điều hành CLB KTS trẻ Việt Nam, 0903 945 421, 

ntphong@nhavui.com.vn 

 Liên hệ thông tin chung: KTS.Lê Hồng Nguyên, Chủ nhiệm CLB KTS trẻ Thanh Hóa, 0983 

755 902, nguyen03q1@gmail.com 

mailto:ntphong@nhavui.com.vn


 Liên hệ về khách sạn nơi các đoàn nghỉ: KTS.Phạm Vĩnh Dương, Trợ lý CLB KTS trẻ 

Thanh Hóa, 0973 588 899, phamvinhduong@gmail.com 

 Liên hệ kêu gọi tài trợ: Chị Vương Thị Khải Uyên, Trợ lý BĐH CLB Kiến trúc sư trẻ Việt 

Nam, 0903 623 163, soledad_ku@yahoo.com 

 Tiếp nhận đăng ký các đoàn và tổng hợp danh sách tham dự: Chị Trần Thế Hoàng Hảo, 

Trợ lý BĐH CLB Kiến trúc sư trẻ Việt Nam, 0932 16 36 06, tthhao@nhavui.com.vn. 

 

                                                                        Ngày 04 tháng 02 năm 2015 

TM Ban Điều hành CLB Kiến trúc sư trẻ VN 

 Trưởng ban 

 

 

 

 

 

   

KTS.Nguyễn Thu Phong 
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