
Brief//Ý TƯỞNG CUỘC THI 

CHỦ ĐỀ 

Câu chuyện về bản sắc “Ngày xưa, đã có một Sài Gòn như thế…” 

GIỚI THIỆU  

Sau thành công Cuộc thi ArchiCAD BIM 2014 được tổ chức bởi Trường ĐH Kiến trúc TP Hồ 

Chí Minh và công ty Graphisoft. Cuộc thi ArchiCAD Bim 2015 đã chính thức được khởi động. 

Cuộc thi năm nay tiếp tục là sự hợp tác giữa Trường ĐH Kiến trúc TP HCM, Graphisoft và thêm 

một đơn vị nữa là Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội. Cuộc thi mời gọi sự tham gia của các nhóm 

sinh viên đến từ hai trường. Ban giám khảo sẽ chọn và thông báo những nhóm xuất sắc nhất sau 

vòng loại để tham gia lớp tập huấn ArchiCAD. Các nhóm này sẽ sử dụng những ứng dụng của 

ArchiCAD để hoàn thành đồ án dự thi tại vòng chung kết. Sẽ có 10 nhóm xuất sắc được trình 

bày trước ban giám khảo ở vòng chung kết được tổ chức ở Trường ĐH Kiến trúc TP HCM. 

GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI THIẾT KẾ 

DẪN NHẬP ĐỀ TÀI: 

“Ở nhà Tây ăn cơm Tàu” đã từ lâu câu nói dân gian truyền miệng này được dùng để mô tả sở 

thích của người Sài Gòn nói riêng và người miền Nam nói chung. Nó là kết quả mấy trăm năm 

hội nhập với 2 nền văn hoá Hoa và Pháp của cư dân vùng này. Sự hội nhập đã làm thuần hoá hai 

nền văn hoá đồ sộ ấy bởi những cư dân người Việt, biến chúng trở thành nét đặc trưng riêng 

trong lối sống, sinh hoạt và sở thích mà hiếm ở nơi đâu trên thế giới có được. Sài Gòn – Chợ Lớn 

được sinh ra như thế như một điểm nhấn cho khu vực phía nam của đất nước, trong đó Chợ Lớn 

được xem như là chiếc nôi đầu tiên của đô thị lớn nhất nước hiện nay. 

NỘI DUNG THIẾT KẾ:                                



Đại Thế Giới (1937 – 1955) (các tên khác là Casino Grande Monde, hay trường Đại Thế 

Giới) là một trong những sòng bạc lớn nhất Đông Dương vào thế kỷ 20 do người Pháp bảo trợ 

lập ra vào năm 1937 và bị xóa sổ vào năm 1955. Hiện nay khu vực này được sử dụng làm trung 

tâm văn hoá quận 5. 

Bằng những thủ pháp kiến trúc hãy diễn tả một cách rõ nét nhất dấu ấn văn hoá đặc trưng của Sài 

Gòn – Chợ Lớn thông qua việc đề xuất ý tưởng thiết kế lại Khu Trung Tâm Văn Hoá quận 5. 

Những đề xuất nhằm mục đích nâng cao giá trị sử dụng của khu đất, đáp ứng như cầu phát triển 

và bảo tồn những hoạt động văn hoá đăc trưng của khu vực. Thiết kế cũng là cơ hội để những 

người trẻ có cái nhìn về tương lai khi cái mới đang dần thay thế cái cũ, thách thức giữa việc chọn 

hay không chọn để tái kiến thiết thành phố trong tương lai. 

HÌNH THỨC THAM DỰ: 

Cuộc thi ArchiCAD BIM 2015 được mở cho tất cả các sinh viên ở hai trường ĐH Kiến trúc Hà 

Nội và trường ĐH Kiến trúc TP HCM (bao gồm hai phân hiệu của trường ĐH Kiến trúc TP 

HCM ở 2 thành phố Đà Lạt và Cần Thơ). Sinh viên tham dự theo nhóm 3 sinh viên từ năm thứ 2 

– năm thứ 4. Tất cả các nhóm dự thi được yêu cầu đăng ký dự thi online cho đến ngày 

15.05.2015. 

KHU ĐẤT: 

Khu đất Trung tâm văn hoá quận 5 hiện tại. Sinh viên được phép đề xuất giải pháp riêng, có thể 

thay đổi quy hoạch nếu cần thiết cho phương án. 

YÊU CẦU NỘP BÀI 

Cuộc thi năm nay bao gồm 3 vòng: 

Vòng 1: Ý Tưởng 

http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4ng_Ph%C3%A1p
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_k%E1%BB%B7_20


Các nhóm tham dự sẽ nộp một bản vẽ tay kích thước 80×100 cm trình bày theo phương 

ngang và mô hình.Trên bản vẽ bao gồm:  

 Những mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt cần thiết mô tả cho các chức năng và không gian thiết kế 

của đồ án 

 Tối thiểu một phối cảnh: Các nhóm sẽ được chấm bài tập trung theo ngày được chỉ định của 

BTC. 

Vòng 2: BIM 

Mỗi nhóm sẽ yêu cầu nộp 1 file bản vẽ định dạng PDF, kích thước 80×100 cm (trình bày 

theo khổ ngang) bằng tiếng Anh 

Trên bản vẽ bao gồm: 

 Những mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt cần thiết mô tả cho các chức năng và không gian thiết kế 

của đồ án 

 Tối thiểu một phối cảnh 

 Một file đầy đủ ArchiCAD 18.pla 

 Một file BIMx 

 Một thuyết minh đồ án định dạng PDF bằng tiếng Anh cho thấy sự thỏa mãn giữa đồ án thiết 

kế và các yêu cầu của đề bài 

Vòng 3: Thuyết trình chung kết 

 Một file thuyết trình định dạng PDF hoặc Powerpoint 

 Hạn chót nộp bài của từng vòng thi sẽ được đăng tải trên trang website chính thức của cuộc 

thi. Các nhóm tham dự nên nộp bài trước hạn nộp. 

 Các nhóm nên đọc kỹ hướng dẫn nộp bài theo từng vòng được đăng tải trên website. 

 Bài nộp bằng email hoặc các hình thức khác đều không được chấp nhận. Trang nộp bài sẽ tự 

đóng khi hết hạn nộp bài. Những bài nộp trễ, sau hạn nộp bài sẽ không được chấp nhận.  

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ 

Vòng 1: Ý Tưởng 

 Sáng tạo trong thiết kế không gian. 

 Thực tế và hấp dẫn trong việc đề xuất các hạng mục và chức năng của không gian. 



 Kỹ thuật thể hiện và trình bày phương án thấy rõ được ý đồ thiết kế. 

 Bài sẽ không được đánh giá khi làm sai một trong các yêu cầu đã nêu. 

 Những bài bị phát hiện sao chép trên 80% ý tưởng của những thiết kế khác, nhóm sinh viên sẽ 

bị loại khỏi tất cả các cuộc thi thiết kế nhanh trong học kỳ này. 

 Vòng 2: BIM 

Các nhóm lọt vào vòng 2 sẽ được hướng dẫn sử dụng phần mềm ArchiCAD bởi các chuyên gia 

đến từ Graphisoft Nhật Bản 

 Hoàn thành mô hình BIM – Hình khối của công trình (không lỗi dựng hình) 

 Tính ổn định của mô hình và bản vẽ. 

 Tính hoàn thiện của mô hình (vật liệu, mô tả được ý tưởng của đồ án thiết kế) 

 Sự sử dụng thích hợp các thành phần dựng hình (tường, sàn, thang,…) 

 Sự sáng tạo 

Vòng chung kết: Trình bày trước BGK 

 Kỹ năng thuyết trình 

 Sử dụng mô hình BIMx để trình bày đồ án thiết kế. 

THÀNH PHẦN BAN GIÁM KHẢO 

Vòng 1 

Giảng viên Khoa Kiến trúc – Trường ĐH Kiến trúc TP HCM 

Giảng viên Khoa Kiến trúc – Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội 

Vòng 2 

Đại diện của Công ty Graphisoft Nhật Bản 

Chung kết 

 Giảng viên Khoa Kiến trúc – Trường ĐH Kiến trúc TP HCM 

 Giảng viên Khoa Kiến trúc – Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội 

 Ông Bence Kovacs – Tổng giám đốc công ty Graphisoft Nhật Bản & Châu Á 

 Đại diện công ty Kajima 

 Đại diện YKK AP PTE 



 Đại diện của công ty Digital Vision Inc. 

CHƯƠNG TRÌNH 

Vòng 1: 

BGK sẽ chọn ra 20 nhóm gồm có: 

14 nhóm từ Trường ĐH Kiến trúc TP HCM 

6 nhóm từ Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội 

Vòng 2: 

20 nhóm sẽ được hướng dẫn sử dụng phần mềm ArchiCAD 18 tại 2 nơi là trường ĐH Kiến trúc 

TP HCM và trường ĐH Kiến trúc Hà Nội 

Vòng chung kết: 

BGK sẽ chọn ra 10 nhóm từ vòng 2 gồm có: 

07 nhóm từ Trường ĐH Kiến trúc TP HCM 

03 nhóm từ Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội 

GIẢI THƯỞNG 

 Giải nhất: 

Nhóm chiến thắng tại cuộc thi ArchiCAD BIM 2015 sẽ được BTC mời tham dự một sự kiện kiến 

trúc quốc tế tại Singapore 2015 với chi phí được tài trợ trọn gói. 

 Giải nhì, ba, tư 

Cơ hội thực tập tại các công ty hàng đầu trong lĩnh vực kiến trúc và xây dựng 

Ngoài ra các nhóm lọt vào top 20 sẽ được nhận chứng nhận tham gia cuộc thi từ BTC. 



BẢN QUYỀN 

Tất cả các đồ án tham dự cuộc thi sẽ là tài sản của cuộc thi. BTC có toàn quyền sử dụng các đồ 

án này cho xuất bản hoặc quảng cáo trên các kênh thông tin, tên tác giả sẽ luôn được đề cập. 

Trong bất kỳ trường hợp nào, nhóm tác giả đồ án cũng có quyền đầy đủ đối với thiết kế của họ. 

 

 


