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 HỘI KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    TP. HỒ CHÍ MINH 

                                                       BAN TỔ CHỨC                       

            LIÊN HOAN SINH VIÊN KIẾN TRÚC TOÀN QUỐC 2018 

   

     TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng 02  năm 2018 
 

NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG (dự kiến) 
 

STT HOẠT ĐỘNG YÊU CẦU THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHÂN CÔNG GHI CHÚ 

1 Công tác chuẩn bị Mỗi trường đăng ký thành viên, Trưởng 

đoàn và các thầy cô lãnh đạo đoàn, các 

nội dung thi, thông tin và hình ảnh tất cả 

các thành viên. 

Đợt 1 (sơ bộ): 28/2/2018 

Đợt 2 (chính thức): 31/3/2018 

TB Điều hành - 

Nội dung & Tổ 

Thư ký 

Thường xuyên theo 

dõi thông tin và liên 

hệ BTC 

2 Danh sách các 

Nhóm thi, hoạt 

động chung trong 

Festival 

BTC sắp xếp các Nhóm thi trên cơ sở DS 

đăng ký của các trường (bao gồm cả SV 

nước ngoài), công bố trên các trang thông 

tin chính thức để SV các Nhóm phối hợp 

trao đổi, làm việc chung 

Đợt 1: 01-5/3/2018 

Đợt 2: (bổ sung chính thức) 

ngày 01-5/4/2018 

TB Điều hành - 

Nội dung & Tổ 

Thư ký 

 

3 Đón tiếp các đoàn BTC đón tiếp các đoàn, chuyển hồ sơ 

chính thức, thẻ đeo và lịch trình cụ thể 

toàn bộ Festival 2018 

Từ 21 – 22/4/2018 

Sân bay TSN / Ga Sài Gòn  

Đội SV tình 

nguyện, phân 

công cụ thể phụ 

trách từng Đoàn 

Các trường thông 

báo thời gian, 

phương tiện di 

chuyển 

4 Họp các Trưởng 

đoàn 

Thảo luận và thống nhất toàn bộ nội dung 

Festival, danh sách các nội dung thi, Ban 

giám khảo, các yêu cầu liên quan; tiếp 

nhận thông tin trường đăng cai kế tiếp 

14g00 ngày 22/4/2018 tại 

Phòng họp cơ sở 196 Pasteur, 

quận 3, Tp. Hồ Chí Minh 

(sau đây viết tắt “CSC”) 

Hội KTS Việt 

Nam, BTC, TB 

chuyên môn,  Tổ 

Thư ký 
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STT HOẠT ĐỘNG YÊU CẦU THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHÂN CÔNG GHI CHÚ 

5 Các Nhóm nhận 

không gian làm 

việc và thảo luận 

BTC phân công cho mỗi Nhóm không 

gian làm việc riêng, các Nhóm tự quản lý, 

thực hiện và trưng bày các bài thi. BTC 

phân công GV cố vấn cho mỗi Nhóm 

14g00 ngày 22/4 tại cơ sở 48 

Đặng Văn Bi, quận Thủ Đức 

(sau đây viết tắt: CSTĐ) 

TB Điều hành - 

Nội dung, TB 

Hậu cần – CSVC, 

Đội TNV 

Đội TNV hỗ trợ các 

Nhóm về TTB, dụng 

cụ mô hình, họa cụ, 

… 

6 LỄ KHAI MẠC 

(có kịch bản 

riêng) 

 

Mỗi trường gửi 1 clip dài 2-3 phút 

(*.mov, mp4, wmv) giới thiệu về trường 

và không khí chuẩn bị hướng tới Festival; 

hoặc một tiết mục tự giới thiệu “Lời chào 

Festival 2018” thời lượng tối đa 5 phút 

8g00 ngày 23/4/2018 tại 

CSTĐ (hoặc địa điểm khác sẽ 

có thông báo cụ thể)  

Hội KTS VN, 

BTC & toàn thể 

thành viên các 

trường 

BGK chấm thi nội 

dung “Lời chào 

Festival 2018” 

7 Thực hiện không 

gian triển lãm 

giới thiệu về 

trường 

Các trường chuẩn bị nguyên vật liệu (có 

thể rời hoặc các module), phân công 

thành viên lắp dựng 

Sau Lễ khai mạc ngày 

23/4/2018 tại sảnh và sân 

CSTĐ  

TB Điều hành - 

Nội dung, TB 

chuyên môn, TB 

Hậu cần - CSVC 

DT không gian tối 

đa 10 m2 / trường, 

bốc thăm vị trí theo 

danh sách các 

trường có đăng ký 

8 Tham quan, dã 

ngoại giao lưu và 

thi Vẽ ký họa, Vẽ 

phong cảnh, cuộc 

thi Nhiếp ảnh 

“Góc nhìn KIẾN” 

Các Nhóm tham quan, dã ngoại theo lịch 

trình thảo luận từng Nhóm dựa trên chủ 

đề BTC đã thông báo, bắt đầu từ cơ sở 

chính 196 Pasteur; thực hiện các bài thi. 

Với bộ ảnh dự thi (tối đa 10 ảnh/ Nhóm, 

có chủ đề và thuyết minh) được BTC 

đăng tải trên Fanpage “Festival Sinh viên 

Kiến trúc 2018 - UAH”, SV các trường 

bình chọn để lan tỏa không khí Festival; 

các bài Vẽ Phong cảnh, Ký họa thành 

một bộ có chủ đề & t/minh, trưng bày 

trong không gian dành cho từng Nhóm 

Khởi hành 8g00 ngày 

24/4/2018, bắt đầu tham quan 

CSC 196 Pasteur, sau đó các 

Nhóm tham quan khu Trung 

tâm Tp. HCM, có sự hỗ trợ 

của Đội TNV và thầy cô cố 

vấn.  

Nộp bộ ảnh dự thi “Góc nhìn 

KIẾN”: 15g00 để BTC tải lên 

trang FB; các bài Vẽ Phong 

cảnh, Vẽ Ký họa các Nhóm 

tự trưng bày 

BTC, đội SV tình 

nguyện 

Đội TNV hỗ trợ các 

Nhóm về địa điểm 

và phương tiện di 

chuyển. Mỗi trường 

đăng ký 3-5 SV cho 

mỗi nội dung Vẽ 

Phong cảnh, Vẽ Ký 

họa theo thời gian 

đã thông báo mục 1 

& 2. 

9 Tọa đàm dành 

cho khách mời & 

GV các trưởng 

Chủ đề dự kiến: “Đào tạo KTS trong xu 

thế hội nhập quốc tế / Chuẩn bị hành 

trang hội nhập cho các KTS tương lai” 

Từ 8g30 đến 11g00 ngày 

24/4/2018 tại Hội trường 

A.106, CSC 

BTC, TB Chuyên 

môn, TB Đối 

ngoại 

 

10 Tham quan trung 

tâm Sài Gòn 

Tour tham quan dành cho GV các trường 

(đặc biệt là GV các đoàn NN) 

Từ 13g30 - 17g00 ngày 

24/4/2018, khu trung tâm TP 

BTC, TB Đối 

ngoại 
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STT HOẠT ĐỘNG YÊU CẦU THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHÂN CÔNG GHI CHÚ 

11 Chấm thi Không 

gian triển lãm của 

các trường 

 15g00 ngày 26/4/2018 TB Chuyên môn, 

Ban Giám khảo, 

Tổ thư ký 

 

12 NGÀY THI TÀI 

NĂNG 

THIẾT KẾ NHANH A (SV năm 2-3) 8g00 - 18g00 ngày 25/4/2018 

tại không gian làm việc 

Nhóm, CSTĐ 

BTC, TB Chuyên 

môn 

Đăng ký 3-5 

SV/trường, chia vào 

các Nhóm khác 

nhau 

THIẾT KẾ NHANH B (SV năm 4-5) 8g00 - 18g00 ngày 25/4/2018 

tại không gian làm việc 

Nhóm, CSTĐ 

Đăng ký 3-5 

SV/trường, chia vào 

các Nhóm khác 

nhau 

THIẾT KẾ MỸ THUẬT (Logo, Poster, 

Tranh cổ động, Kỷ niệm chương, bố cục 

tạo hình, sắp đặt, …) 

8g00 - 14g00 ngày 25/4/2018 

tại không gian làm việc 

Nhóm, CSTĐ 

Đăng ký 3-5 

SV/trường, chia vào 

các Nhóm khác 

nhau 

THI THUYẾT TRÌNH KIẾN TRÚC trên 

các bài Vẽ ký họa & Phong cảnh, theo  

chủ đề “SV Kiến trúc với giao lưu và 

hội nhập quốc tế” và “Dấu ấn đặc 

trưng Sài Gòn – Tp. Hồ Chí Minh” 
 

14g00 ngày 25/4/2018, tại 

không gian làm việc Nhóm, 

CSTĐ  

Đăng ký 3-5 

SV/trường, chia vào 

các Nhóm khác 

nhau 

13 Chấm thi Vẽ ký 

họa, Vẽ phong 

cảnh, bình chọn 

bộ Ảnh “Góc nhìn 

KIẾN” 

 9g00 ngày 25/4/2018 tại 

không gian làm việc Nhóm, 

CSTĐ 

TB Chuyên môn, 

Ban Giám khảo, 

Tổ thư ký 

 

14 ĐÊM GIAO LƯU 

VĂN NGHỆ  

Nội dung các tiết mục do BTC xây dựng 

thành kịch bản chung, kết hợp giao lưu 

với các KTS, các thế hệ cựu SV Kiến 

trúc, hưởng ứng kỷ niệm Ngày Kiến trúc 

Việt Nam 

19g00 ngày 25/4/2018 tại 

CSTĐ (hoặc địa điểm khác sẽ 

có thông báo cụ thể) 

 Mỗi trường đăng ký 

1 tiết mục, BTC sắp 

xếp theo kịch bản 

cho 3 buổi: các 

mục 6 – 14 - 18 
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15 Chấm thi các nội 

dung ngày thi 

chính thức 

 9g00 ngày 26/4/2018 tại 

không gian làm việc Nhóm, 

CSTĐ 

TB Chuyên môn, 

Ban Giám khảo, 

Ban thư ký 

 

16 Giao lưu trò chơi 

vận động, thể 

thao 

Các trò chơi lớn, trò chơi vận động, thể 

thao nhóm và tập thể, có các giải thưởng 

hấp dẫn và hoạt náo  

9g00 ngày 26/4/2018 trong 

khuôn viên CSTĐ 

BTC, Đoàn – Hội 

SV trường 

 

17 Họp tổng kết 

Festival 

Đánh giá chung công tác tổ chức, chuyên 

môn, thống nhất cách thức trao giải; 

thông báo đơn vị nhận cờ đăng cai 

14g00 ngày 26/4/2018 tại 

CSTĐ 

Hội KTS VN, 

BTC & các 

Trưởng đoàn 

 

18 LỄ TỔNG KẾT 

& TRAO GIẢI 

(có kịch bản 

riêng) 

Mỗi trường cử 1 thầy cô (lãnh đạo Đoàn 

hoặc thầy cô tham gia BGK) để BTC (có 

thể) mời lên trao giải, theo yêu cầu của 

chương trình 

19g00 ngày 26/4/2018 tại 

CSTĐ (hoặc địa điểm khác sẽ 

có thông báo cụ thể) 

Hội KTS VN, 

BTC & toàn thể 

thành viên các 

trường 

Thông tin kết qủa 

các giải thưởng đề 

nghị thầy cô chưa 

thông báo cho SV 

để có yếu tố bất 

ngờ  

CHÚC CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC EM SINH VIÊN CÓ MỘT KỲ FESTIVAL SÔI NỔI, HÀO HỨNG, SÁNG TẠO VÀ THÀNH CÔNG! 

 
        BTC LIÊN HOAN SINH VIÊN KIẾN TRÚC TOÀN QUỐC  2018 


