
THÔNG TIN CHUNG 
(Thông báo số 1) 

 
Liên hoan (Hội Tr ại) Ki ến trúc sư Tr ẻ toàn quốc lần V  

tại Quảng Trị, tháng 4 năm 2013 
 

 1. Chỉ đạo hoạt động: Hội Ki ến trúc sư Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Trị 

 2. Đơn vị tổ chức: Hội Ki ến trúc sư Quảng Trị, CLB Kiến trúc sư trẻ Quảng 
Trị và Ban Điều hành Câu lạc bộ Kiến trúc sư Trẻ Việt Nam. 

 3. Địa điểm thực hiện: Thành phố Đông Hà và các địa danh, di tích của tỉnh 
Quảng Trị. 

 4. Thời gian hội tr ại 

 - 2 ngày chính thức : 26-27/04/2013 (thứ 6 và thứ 7)  

 - Thời gian tập kết : 25/04/2013 (thứ 5) 

 - Thời gian kết thúc trở về địa phương : 28/04/2013 (chủ nhật) 

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

 5.1. Tọa đàm về nghề nghiệp và tổ chức hoạt động các KTS trẻ cả nước 

- Giới thiệu các sáng tác mới của KTS trẻ cả nước, các đoàn, nhóm Kts đạt 
giải thưởng trong những năm. 

- Giới thiệu các xu hướng thiêt kế xanh, vật liệu xanh… 

- Giới thiệu về QH, kiến trúc của Quảng Trị 

- Ký sự, ký họa, phóng sự ảnh… về mảnh đất, con người Quảng Trị. 

 5.2. Giáo dục truyền thống cách mạng, ý thức dân tộc cho thế hệ Kiến trúc sư 
Trẻ. 

 - Viếng và dâng hương tại những địa linh cách mạng. 

 - Thăm các di tích lịch sử. 

 5.3. Quảng bá giới thiệu về dất nước con người Quảng Trị 

 - 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. 

 6. Số lượng người dự kiến tham dự: 500-700 (bao gồm KTS trẻ, KTS khách 
mời, Ban tổ chức) đăng ký theo đoàn - tỉnh - ngành. 

 7. Slogan Liên hoan Kiến trúc sư Trẻ Quảng Tr ị 2013:   

“V ề miền ký ức”  



 
KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH 

Liên hoan Kiến trúc sư tr ẻ Việt Nam lần V - Quảng Trị 2013 
 

Thời gian chính thức: 26-27/04/2013 
 

Thời gian Nội dung + địa điểm 

1. Thứ 5 (25/4/2013) 

13h00 -17h30 Đón khách tại Khách sạn Hữu Nghị (KS chính) và các KS khác 

18h00 - 19h30 Ăn tối (các đoàn tự túc) 

20h00 - 21h00 Họp BĐH và các trưởng đoàn tại Khách sạn Hữu Nghị 

2. Thứ 6 (26/4/2013) 

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

8h00-8h30 Lễ dâng hương và khai mạc Hội tr ại tại Nghĩa trang liệt sỹ 
quốc gia Đường 9 

8h30-11h30 Hội thảo với các chủ đề “ xu hướng sáng tác mới”, ki ến trúc 
xanh,… 

11h30-12h30 Ăn trưa tại Nhà hàng KS Hữu Nghị  

13h30-17h00 Tọa đàm KTS Trẻ với Chủ đề “Nhà ở vùng gió nóng”,  

Công bố kết quả giải thưởng thiết kế ý tưởng “Biểu tượng Hòa 
Bình” 

Các đoàn đăng cai Hội trại 2015 tự giới thiệu (mỗi đoàn 10 
phút) tại Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh. 

17h00-19h00 Di chuyển và dâng hương tại Thành Cổ Quảng Tr ị + Thả 
hoa trên sông Thạch Hãn. 

19h30-22h30 Ăn tối  và Giao lưu văn nghệ tại Nhà hàng Tích Tường (thị xã 
Quảng Trị) 

23h00 Di chuyển về thành phố Đông Hà 

Thứ 7 (27/4/2013) 

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

7h30 - 8h30 Các đoàn di chuyển ra cầu Hiền Lương 

8h30-9h30 Lễ thượng cờ tại Cột cờ thống nhất – Vĩ tuyến 17 

9h30-11h30 Di chuyển và tham quan địa đạo Vĩnh Mốc 



11h30-13h30 Ăn trưa và nghỉ ngơi tại Cửa Tùng 

14h00 Tập trung tại Nhà văn hóa thanh thiếu niên Cửa Việt 

15h00-17h30 Tham gia các trò chơi: bóng đá, bóng chuyển bãi biển, bơi 
lội…Sáng tác ký sự  

17h30-18h30 Nghỉ ngơi, tắm biển tự do 

18h30-19h30 Buffet 

Từ 19h30 Đêm Hội Tr ại (do Ban Điều hành Câu lạc bộ Kiến trúc sư trẻ 
tổ chức và do Hội Ki ến trúc sư Việt Nam chiêu đãi): 

 - Đốt lửa trại 

 - Chương trình văn nghệ  

 - Trao giải các cuộc thi trong hội trại 

 - Đấu giá kỷ vật của hội trại  

 - Công bố kết quả chọn lựa và ra mắt địa phương đăng cai Hội 
trại lần VI - năm 2015 
Lưu ý: Nghỉ đêm tại bãi biển 

Chủ nhật (28/4/2013) 

7h00-8h00 Ăn sáng 

8h00-9h00 Đưa các đoàn về Đông Hà và chia tay trở về địa phương 
 

 
 Ngày 14 tháng 01 năm 2012 
 T/M Ban Tổ chức 
 Chủ nhiệm Ki ến trúc sư tr ẻ Việt Nam 

 
 

 
 
 

 KTS. Nguyễn Thu Phong 
 
 


