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Kế hoạch tổ chức liên hoan Kiến Trúc sƣ trẻ 

toàn quốc lần thứ VI năm 2015 tại Thanh Hoá. 
 

Kính gửi: Hội Kiến Trúc Sƣ Việt Nam 

 

Căn cứ chủ trƣơng của Hội Kiến Trúc Sƣ Việt Nam tổ chức Liên hoan Kiến 

trúc sƣ trẻ Toàn quốc lần thứ VI tại Thanh Hoá năm 2015.  

Căn cứ kết luận buổi làm việc tại Thanh Hoá và Ninh Bình ngày 18-

19/12/2014 giữa Hội Kiến trúc sƣ việt Nam, ban điều hành KTS Trẻ Việt Nam và 

Hội KTS Thanh Hoá. 

Căn cứ văn bản số 5350/UBND-CN ngày 16/07/2013 của UBND tỉnh 

Thanh hoá về đồng ý chủ trƣơng đăng cai liên hoan Kiến Trúc sƣ trẻ toàn quốc lần 

thứ VI tại Thanh Hoá năm 2015. 

Hội Kiến trúc sƣ Thanh Hoá đề nghị Hội Kiến Trúc sƣ Việt Nam thống nhất 

kế hoạch tổ chức Liên hoan Kiến trúc sƣ trẻ toàn quốc lần thứ 6 năm 2015 tại Thanh 

Hoá với những nội dung chính nhƣ sau: 

 

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

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

Hoá và CLB Kiến trúc sƣ 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:  

- 2 ngày chính thức : 27-28/03/2015 (thứ 6 và thứ 7)  

- Thời gian tập kết : 26/03/2015 (thứ 5) 

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

- Số lƣợng Kiến trúc sƣ tham dự: khoảng 800-1.000 ngƣời 

Cụ thể: 

- Kiến trúc sƣ Trẻ các tỉnh, thành cả nƣớc; 

- Kiến trúc sƣ tiêu biểu một số nƣớc ASEAN; 

- Hội Kiến trúc sƣ Việt Nam; 

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

- Các trƣờng đại học, viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý nhà nƣớc, 

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

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

Hội Kiến Trúc Sƣ Thanh Hoá 
   Địa chỉ: 35 khu Tân Hương – Đông Hương – Thành phố Thanh Hóa 
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5. Chƣơng 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:  

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

tiêu biển trong nƣớc và ASEAN, các xu hƣớng 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 

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

Viếng và dâng hƣơng 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 lƣu văn nghệ – thể dục thể thao. 

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

 

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

“ÂM VANG XỨ THANH” 
 

7. CHƢƠNG TRÌNH CỤ THỂ:  

- Ngày thứ nhất 26/03/2015: 

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

Sao Mai; KS Thiên Ý 

- 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 trƣởng đoàn 

- Lễ Khai mạc từ 19h30 đến 21h tại khách sạn Mƣờng Thanh 

- Ngày thứ hai  27/03/2015: 

Buổi sáng: 

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

tỉnh Thanh Hoá; 

 - Sau lễ dâng hƣơng, các đoàn về khác san Mƣờng Thanh. 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 nƣớc và ASEAN, các xu hƣớng kiến trúc 

xanh, vật liệu xanh do Hội kiến trúc sƣ 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 của KS Mƣờng Thanh.  

- Chuyên đề 1:  Kiến trúc nhà ở và công trình công cộng 
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- Chuyên đề 2: Mô hình hành nghề Kiến trúc 

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

(Nội dung các chuyên đề cụ thể sẽ có thông báo riêng) 

Buổi tối: Giao lƣu 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 và khu 

đàn tế Nam Giao. 

Di chuyển về Lam Kinh, ăn trƣa tại Lam Kinh theo hình thức Chợ quê. 

Buổi chiều: 

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

+ Các trò chơi dân gian 

+ Thi trang trí, thiết kế các trại để nghỉ qua đêm (phối hợp với hậu 

cần Quân đội dựng sẵn, 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 lễ hội Cacnavan sắc màu xứ  Thanh tại sân Rồng, chính 

điện lam Kinh. 

+ Chƣơng trình nghệ thuật tổng hợp khoảng 45 phút: tái hiện lịch sử 

Vua Lê lợi dấy binh khởi nghĩa, chiến thắng quân Minh. Nguyễn Trãi đọc 

Cáo Bình Ngô (phối hợp với Ban quản lý khu di tích Lam Kinh, UBND 

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

+ Hoạt động giao lƣu Văn nghệ giữa các tỉnh, các đoàn. 

+ Trong các cuộc giao lƣu văn nghệ, khai mạc, bế mạc dự kiến có 

đƣa một số tiết mục văn hoá văn nghệ dân gian đặc trƣng của Thanh Hoá 

nhƣ: hò đối đáp, diễn trò Xuân Phả, dân ca dân vũ Đông Anh…  

- Dự kiến các hoạt động khác: 

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

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

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

8. Đề xuất, kiến nghị: 

 Hội Kiến trúc sƣ Thanh Hoá đề xuất, kiến nghị Hội Kiến trúc sƣ Việt Nam 

một số vấn đề cụ thể nhƣ sau. 

- Công tác tổ chức: Sau khi thống nhất Kế hoạch tổ chức, đề nghị hội KTS 

Việt Nam công bố rộng rãi để các tổ chức, cá nhân trên cả nƣớc biết đến sự kiện, 

chuẩn bị thời gian thu xếp công việc phù hợp. Đề nghị Hội KTS Việt Nam có buổi 

gặp, làm việc với UBND tỉnh Thanh Hoá để UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan ban 

ngành cấp tỉnh cùng phối hợp tổ chức. 

- Hội Kiến trúc sƣ Việt Nam chỉ đạo chi tiết nội dung các buổi hội thảo, đối 

thoại chuyên môn. Mời các KTS trong nƣớc và ASEAN viết bài tham luận. 
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- Ban điều hành Kiến trúc sƣ Trẻ Viêt Nam phối hợp với Hội Kiến trúc sƣ 

Thanh Hoá giúp xây dựng kịch bản chi tiết các chƣơng trình. 

- Công tác tuyên truyền: đề nghị hội KTS Việt Nam hỗ trợ làm chuyên trang 

về Kiến trúc Thanh Hoá trên tạp chí Kiến trúc, giới thiệu về  Liên hoan Kiến trúc sƣ 

trẻ Toàn quốc lần thứ 6 tại Thanh Hoá năm 2015 trên Website của Hội nhằm giới 

thiệu quảng bá sự kiện rộng rãi đến các Kiến trúc sƣ cả nƣớc. 

- Công tác tài chính: Việc vận động tài trợ kinh phí ở địa phƣơng rất khó 

khăn, kể cả việc xin từ ngân sách. Đề nghị Hội KTS Việt Nam hỗ trợ về nguồn kinh 

phí để công tác tổ chức tại Thanh Hoá đƣợc tốt hơn. Giới thiệu các nhà tài trợ để ban 

tổ chức Thanh Hoá tiếp cận, đàm phán nhằm tăng nguồn thu cho việc tổ chức. 

 

Đây là sự kiện lớn, vinh dự của tỉnh Thanh Hoá khi đƣợc đón gần 1.000 Kiến 

trúc sƣ cả nƣớc về với Thanh Hoá. Hội Kiến trúc sƣ Thanh Hoá kính đề nghị Hội 

Kiến trúc sƣ Việt Nam thống kế hoạch tổ chức cũng nhƣ các đề đề xuất, kiến nghị 

nhƣ trên, làm cơ sở để tiến hành các bƣớc tiếp theo./. 

Trân trọng cảm ơn ! 

 
Nơi nhận: 

- Lãnh đạo BCH Hội KTS Việt Nam 

- A.Thu Phong (CLB KTS Trẻ VN) 

- Lƣu VT 

 

Chủ Tịch 

 
 

 

 

 

Ths. KTS Lê Thế Thiệp 
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Phụ lục: Chƣơng trình dự kiến chi tiết 

 

Thời gian Nội dung + địa điểm 

- Thứ 5 (26/3/2015) 

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

KS khác.  

- 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.....) 

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

- Họp BĐH và các trƣởng đoàn tại Khách sạn Mƣờng Thanh 

19h30 - 21h00 Lễ Khai mạc tại Hội trƣờng lớn khách sạn Mƣờng Thanh 

- Thứ 6 (27/3/2015) 

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

8h00-9h0 Dâng hƣơng 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 trƣờng lớn của KS Mƣờng Thanh) 

11h30-12h30 Ăn trƣa tại Nhà hàng KS Mƣờng Thanh 

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 

(Nội dung các chuyên đề cụ thể sẽ có thông báo sau) 

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

22h00 Di chuyển về thành phố Thanh Hoá 

- Thứ 7 (28/4/2015) 

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

7h30 - 9h00 Các đoàn đi thành nhà Hồ 

9h00-10h30 Tham quan thành nhà Hồ và đàn tế Nam Giao 

10h30-12h00 Di chuyển về Lam Kinh 

12h00-13h30 Ăn trƣa tại Kam Kinh: hình thức tổ chức chợ quê với các món 

ăn dân dã của quê Thanh Hoá 

14h00 -16h30  - Chủ tịch Hội KTS Việt Nam, ban điều hành KTS Trẻ toàn 

quốc, trƣởng các đoàn dâng hƣơng đền Vua Lê và lăng Lê Lợi  

- 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 
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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 tại Sân Rồng, chính điện khu di tích Lam Kinh  

 - Chƣơng trình nghệ thuật tổng hợp . 

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

 - Trao giải các cuộc thi trong hội trại 

 - Đấu giá kỷ vật của hội trại 

 - Các đoàn đăng cai Hội trại 2017 tự giới thiệu (mỗi đoàn 10 

phút) .Công bố kết quả chọn lựa và ra mắt địa phƣơng đăng cai 

Hội trại lần VII-năm 2017 

- Chủ nhật (29/3/2015) 

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

-  


