
THÔNG BÁO 

 
                                                                    Đơn vị tổ chức  

 

         Về Cuộc thi :      “ Tìm kiếm ý tưởng kiến trúc GALAXY  

                                                       Ngôi nhà hạnh phúc” 

 

        Được sự bảo trợ của Hội Kiến trúc – Quy hoạch – Xây dựng TP. Đà Nẵng.  Tạp 

chí chuyên đề Đô thị & Phát triển miền Trung – Tây Nguyên cùng với Công ty TNHH 

Galaxy & TTT tổ chức cuộc thi : “Tìm kiếm ý tưởng kiến trúc GALAXY – Ngôi nhà 

hạnh phúc” dành cho tất cả mọi đối tượng có khả năng thiết kế kiến trúc trên cả 

nước. Giải mở ra nhằm: 

         Khuyến khích các kiến trúc sư trẻ, các cá nhân có khả năng thiết kế đề xuất, sáng 

tạo ra ý tưởng và giải pháp hướng đến những tiêu chí về thẩm mỹ; tính thích dụng; 

khả năng giải quyết tốt các nhu cầu cho một không gian sinh hoạt với sự kết hợp ưu 

việt các yếu tố vật liệu, công nghệ, năng lượng,… để đưa ra một không gian sống tốt ở 

bên trong.  

Người tham gia dự thi, ngoài tham gia ý tưởng cho không gian nội thất bên 

trong, đề xuất các giải pháp thiết kế, vật liệu và công nghệ nhằm tạo một không gian 

sống lý tưởng thì các giải pháp, ý tưởng đưa ra đó còn phải đảm bảo đạt hiệu quả cao 

nhất có thể trong đầu tư, lắp dựng tại các gian hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho các 

doanh nghiệp quảng bá sản phẩm của mình và khách tham quan có thể dễ dàng tiếp 

cận sản phẩm mình quan tâm. (Xem tiêu chí tại trang http://dothiphattrien.vn) 

Cơ cấu giải thưởng: 

- 01 giải thưởng lớn : 100.000.000đ  (Một trăm triệu đồng) 

- 01 giải nhất   :   30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng) 

- 01 giải nhì   :   20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) 

- 01 giải ba   :   15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng) 

- 05 giải thể loại  :   10.000.000đ/giải (Mười triệu đồng) 

- 30 giải khuyến khích :     3.000.000đ/giải (Ba triệu đồng) 

     Cuộc thi chính thức phát động từ ngày: 28/08/2015 đến 16h30 ngày 28/10/2015 

(theo dấu bưu điện nếu gửi bằng đường bưu điện)  

     Công bố kết quả dự thi được thông báo trên các phương tiện thông tin  dự kiến 

trung tuần tháng 11/2015. 

     Lễ trao giải chính thức trong chương trình “Ngày hội Giao lưu Quốc tế - Galaxy 

International Entrepreneurs Fest 2015” được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ triển 

lãm thành phố Đà Nẵng dự kiến ngày 22/12/2015 

Địa điểm nhận hồ sơ cuộc thi 

     Văn phòng 2:            CN. Tạp chí Người Xây Dựng 

Tạp chí chuyên Đô thị & Phát triển Miền Trung – Tây Nguyên 

     Địa chỉ :     Số 56 Nguyễn Tri Phương, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng  

     Điện thoại:    0511.3812306       Email: dothiphattrien@gmail.com 

     Thông tin chi tiết truy cập tại 

                    http://dothiphattrien.vn  hoặc  http// ktsdanang.vn 
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