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Kế hoạch tổ chức 

Festival Kiến Trúc sư trẻ Toàn quốc lần thứ VI năm 2015 tại Thanh Hoá 
 

Nội dung chính như sau: 

1. Chỉ đạo hoạt động: Hội Kiến trúc sư Việt Nam và UBND tỉnh Thanh Hoá 

2. Đơn vị tổ chức: Câu lạc bộ Kiến trúc sư Trẻ Việt Nam. Hội Kiến trúc sư Thanh 

Hoá và CLB Kiến trúc sư trẻ Thanh Hoá. 

3. Địa điểm thực hiện: Thành phố Thanh Hoá, thị xã Sầm Sơn; huyện Vĩnh Lộc, 

huyện Thọ Xuân. 

4. Thời gian tổ chức:  

- Các ngày: 26-27-28/03/2015 (thứ 5, thứ 6 và thứ 7)  

- Thời gian kết thúc trở về các địa phương : 29/03/2015 (Chủ nhật) 

- Số lượng Kiến trúc sư tham dự: khoảng: 1.000 người 

Cụ thể: 

- Kiến trúc sư Trẻ các tỉnh, thành cả nước; 

- Kiến trúc sư tiêu biểu một số nước ASEAN; 

- Hội Kiến trúc sư Việt Nam; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hoá; lãnh đạo các sở ngành cấp tỉnh; 

- Các trường đại học, viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý nhà nước, 

các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thiết kế, thi công xây 

dựng và sản xuất kinh doanh vật liệu XD cả nước. 

5. Chương trình hoạt động gồm các nội dung chính: 

Hội Kiến Trúc Sư Thanh Hoá 
   Địa chỉ: 747 Bà Triệu – P. Trường Thi – Thành phố 

Thanh Hóa 
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5.1. Hội thảo về nghề nghiệp và tổ chức hoạt động các KTS trẻ cả nước:  

- Tham luận về các xu thế thiết kế Kiến trúc mới, tham luận của một sô KTS 

tiêu biển trong nước và ASEAN, các xu hướng kiến trúc xanh, vật liệu xanh. 

- Các hội thảo chuyên đề: 

- Chuyên đề 1:  Kiến trúc nhà ở và công trình công cộng 

- Chuyên đề 2: Mô hình hành nghề Kiến trúc 

- Chuyên đề 3: Sáng tác Kiến trúc sử dụng công nghệ vật liệu mới 

- Diễn giả mời tham dự thuyết trình tại Festival: 

+ Các KTS 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 

5.2. Giáo dục truyền thống lịch sử, ý thức dân tộc cho thế hệ Kiến trúc sư Trẻ:  

Viếng và dâng hương tại những địa linh: đền thờ Bà mẹ Việt Nam anh Hùng; 

khu di tích Lam Kinh, thành nhà Hồ. 

5.3. Quảng bá giới thiệu về đất nước con người xứ Thanh: 

- Đi thực tế sáng tác, tham quan các danh thắng, địa điểm du lịch. 

- Các hoạt động giao lưu văn nghệ – thể dục thể thao. 

- Ký sự, ký họa, phóng sự ảnh… về mảnh đất, con người xứ Thanh. 

 

6. Slogan Liên hoan Kiến trúc sư Trẻ toàn quốc lần thứ VI Thanh Hoá 2015:  

 

“ÂM VANG XỨ THANH” 

7. Chương trình cụ thể:  

- Ngày thứ nhất 26/03/2015: 

Thứ 5 ngày 26/3/2015: Đón khách tại các khách sạn: KS Mường Thanh; KS 

Lam Kinh 
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- Các đoàn đến sớm liên hệ với ban tổ chức tham quan City TOUR TP 

Thanh Hoá và vùng lân cận (đền thờ Bà Triệu, thiền Viện trúc Lâm Hàm 

Rồng.....) 

- Ăn tối (các đoàn tự túc) 

- Họp BĐH và các trưởng đoàn 

- Lễ Khai mạc từ 19h30 đến 21h30 tại TP Thanh Hoá; 

- Ngày thứ hai  27/03/2015: 

Buổi sáng: 

- Dâng hương tại đền thờ Bà mẹ Việt Nam anh Hùng và các anh hùng Liệt sỹ 

tỉnh Thanh Hoá; 

 - Sau lễ dâng hương, các đoàn về trung tâm hội nghị 25B. Hội thảo chuyên 

môn: “Gặp gỡ xứ Thanh" nội dung về các xu thế thiết kế Kiến trúc mới, tham luận 

của một số KTS tiêu biển trong nước và ASEAN, các xu hướng kiến trúc xanh, vật 

liệu xanh do Hội kiến trúc sư Việt Nam và Ban điều hành KTS Trẻ Việt Nam chủ trì 

tổ chức. 

 Buổi chiều: Hội thảo chuyên đề tại các phòng họp nhỏ.  

- Chuyên đề 1: Kiến trúc nhà ở và công trình công cộng 

- Chuyên đề 2: Mô hình hành nghề 

- Chuyên đề 3: Sáng tác Kiến trúc sử dụng công nghệ vật liệu mới  

Buổi tối: Giao lưu giữa các đoàn tại Sầm Sơn 

 

Ngày thứ ba 28/3/2015: 

- Tham quan danh lam thắng cảnh, công trình kiến trúc trong tỉnh:  thành 

nhà Hồ - di tích Lam Kinh …  

Buổi sáng: đi tham quan khu di sản văn hoá thế giới thành nhà Hồ. 

Buổi chiều: tham quan khu di tích Lam Kinh. 

+ Tổ chức  viếng Lăng và đền thờ Vua Lê Thái Tổ. 

+ Các trò chơi dân gian 
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+ Các Kiến trúc sư thi trang trí, thiết kế các trại để nghỉ qua đêm (ban 

tổ chức chuẩn bị một số dụng cụ hỗ trợ các đoàn trang trí, thiết kế). 

Buổi tối: Lễ Bế mạc: 

  - Gala Dinner và giao lưu văn nghệ tại sân Rồng, chính điện lam Kinh. 

+ Chương trình nghệ thuật tổng hợp khoảng 60 phút: phối hợp với 

Nhà hát ca vũ kịch Lam Sơn; Ban quản lý khu di tích Lam Kinh, UBND 

huyện Thọ Xuân; sở Văn hoá thể Thao và Du lịch tổ chức 

+ Rock A+ G 

+ Giao lưu Văn nghệ giữa các tỉnh, các đoàn. 

- Dự kiến các hoạt động khác: 

- Triển lãm các công trình tiêu biểu của Kiến trúc sư trẻ Việt Nam; 

- Triển lãm ký hoạ và ảnh (vẽ, chụp trong những ngày liên hoan); 

- Đấu giá kỷ vật ( sản phẩm đặc trưng của Thanh Hoá). 

   

Ngày  29/3/2015: Tiễn các đoàn về địa phương 

 

 Facebook: Hội những người ủng hộ Liên hoan KTS trẻ VN lần VI-Thanh Hoá 2015. 

 

Kịch bản dự kiến Lễ Khai mạc:  

+ Thời gian: từ 19h30 - 21h30 ngày 26/03/2015; 

+ Địa điểm: Nhà hát Lam Sơn - TP Thanh Hoá; 

STT Nội Dung Thời gian Tổ chức Ghi chú 

1 

Múa trống Đồng (hoặc tiết mục 

chào đón, vui nhộn, khoẻ khoắn, 

mang đậm chất Thanh Hoá) 

15 phút - Nhà hát Lam Sơn, 

có sự tham gia của 

KTS Thanh Hoá 

 

2 
Phát biểu khai mạc của Chủ tịch 

Hội Kiến trúc sư Việt Nam 

10 phút 
Chủ tịch Hội 

 

3 
Phát biểu của Chủ nhiệm CLB Kiến 

trúc sư Trẻ Việt Nam 

10 phút Chủ Nhiệm CLB 

KTS Trẻ Việt Nam 
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4 Phát biểu của Hội KTS Thanh Hoá 7 phút Hội KTS Thanh Hoá  

 
Chương trình của nhà tài trợ BKAV 

Home 

20 phút 
BKAV Home 

 

5 

Múa hát chào mừng  

- Múa “Đi cấy sáng trăng” 

- Chào sông Mã anh hùng. 

- Một số tiết mục khác có thể anh 

em KTS Trẻ Thanh Hoá trình bày. 

20 phút 

Ca sỹ Nhà Hát Lam 

Sơn và anh em KTS 

Trẻ Thanh Hoá 

 

6 Giới thiệu các đoàn lên 30 phút Ban tổ chức  

7 Kết thúc (chụp ảnh lưu niệm) 10 phút   

 Tổng cộng  120 phút   

 

Kịch bảndự kiến  Đêm GALA bế mạc 

+ Thời gian: 18h30-24h00 ngày 28/03/2015; 

+ Địa điểm: sân Rồng – khu di tích lịch sử Lam Kinh 

+ Số lượng người: 800 - 1.000 người 

 

STT Nội Dung Thời gian Tổ chức Ghi chú 

1 

* Chương trình ca múa nhạc 

- Hò sông Mã. 

- Đi cấy (độc tấu đàn bầu do KTS Lê Đình 

Sơn trình bày) 

- .......... 

- Múa Xuân Phả. 

 

 

45 phút 

- Nhà hát Lam Sơn, 

có sự tham gia của 

một số Kiến trúc sư 

Thanh Hoá 

 

2 

- Tuyên ngôn của KTS Trẻ Việt Nam về 

phát triển nền Kiến trúc Việt Nam tiên 

tiến, đậm đà bản sắc dân tộc 

 

10 phút 
Đại diện KTS Trẻ 

Việt Nam 

 

3 - Hịch kêu gọi KTS Trẻ cả nước  10 phút KTS Lê Đình Sơn  

4 
- Giai điệu Hầu đồng, lời về phát triển nền 

Kiến trúc Việt Nam. 

10 phút 
KTS Lê Văn Thịnh 

 

5 - Chương trình Rock  60 phút Band Rock A+G  

6 

- Công bố và trao các giải thưởng trong kỳ 

hội trại. 

- Công bố tỉnh đăng cai kỳ sau 

10 phút 

Ban tổ chức  
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7 
Phát biểu và Tiết mục văn nghệ của tỉnh 

đăng cai lần tới 

10 phút 
 

 

8 Đốt lửa trại  Ban tổ chức   

9 Múa sạp  Nhà hát Lam Sơn  

Phụ lục:  Chương trình dự kiến chi tiết 

 

Thời gian Nội dung + địa điểm 

- Thứ 5 (26/3/2015) 

13h00 -17h30 - Đón khách tại Khách sạn Mường Thanh (KS chính) và các KS khác.  

- Các đoàn đến sớm liên hệ BTC tham quan City TOUR TP Thanh Hoá và 

vùng lân cận (đền thờ Bà Triệu, thiền Viện trúc Lâm Hàm Rồng.....) 

18h00 - 19h00 - Ăn tối (các đoàn tự túc) 

- Họp BĐH và các trưởng đoàn 

19h30 - 21h00 Lễ Khai mạc tại Nhà hát Lam Sơn – TP Thanh Hoá 

- Thứ 6 (27/3/2015) 

6h30 Ăn sáng tại khách sạn (nơi các đoàn nghỉ) 

8h00-9h0 Dâng hương tại đền thờ Bà mẹ Việt Nam anh Hùng và các anh hùng Liệt sỹ 

tỉnh Thanh Hoá 

9h30-11h30 Đối thoại kiến trúc “gặp gỡ xứ Thanh” toàn thể các KTS Trẻ tham dự (tại 

hội trường lớn 25B) 

11h30-12h30 Ăn trưa tại 25B 

13h00-16h00 

 

Các hội thảo chuyên đề: 

- Chuyên đề 1:  Kiến trúc nhà ở và công trình công cộng 

- Chuyên đề 2: Mô hình hành nghề Kiến trúc 

- Chuyên đề 3: Sáng tác Kiến trúc sử dụng công nghệ vật liệu mới 

(Nếu có tham luận đề nghị đăng ký trước) 

16h30-22h00 Ăn tối  và Giao lưu văn nghệ tại Sầm Sơn 

22h00 Di chuyển về thành phố Thanh Hoá 

- Thứ 7 (28/3/2015) 

6h30-7h30 Ăn sáng tại khách sạn (nơi các đoàn nghỉ) 

7h30 - 9h00 Các đoàn đi thành nhà Hồ 

9h00-12h30 Tham quan thành nhà Hồ  

12h30-14h00 Di chuyển về Lam Kinh 
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14h00 -16h30  - Chủ tịch Hội KTS Việt Nam, ban điều hành KTS Trẻ toàn quốc, trưởng 

các đoàn dâng hương đền Vua Lê và lăng Lê Thái Tổ  

- Tham quan khu di sản Lam Kinh và vùng lân cận. 

- Tổ chức thi dựng và trang trí trại các vùng miền tại sân Rồng của chính 

điện Lam Kinh: Ban tổ chức sắp xếp các đoàn theo vùng miền, Trại do ban 

tổ chức dựng sẵn, các đoàn tham gia trang trí theo vật liệu Tre Luồng 

Thanh Hoá và các vật liệu khác do ban tổ chức cung cấp. 

- Tổ chức các trò chơi dân gian 

17h30-22h00 Gala Dinner  Bế mạc tại Sân Rồng, chính điện khu di tích Lam Kinh  

 - Chương trình nghệ thuật tổng hợp. 

 - Ẩm thực các sản vật của vùng đất Lam Kinh. 

 - Giao lưu văn nghệ giữa các đoàn 

 - Trao giải các cuộc thi trong Liên hoan 

 - Đấu giá kỷ vật của Liên hoan 

 - Các đoàn đăng cai Hội trại 2017 tự giới thiệu. Công bố kết quả chọn lựa 

và ra mắt địa phương đăng cai Liên hoan lần VII-năm 2017 

- Chủ nhật (29/3/2015) 

7h00-8h00 Ăn sáng, tiễn các đoàn về địa phương 

 

Facebook: Hội những người ủng hộ Liên hoan KTS trẻ VN lần VI-Thanh Hoá 2015 


