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HỒ SƠ DỰ THI 
NỘI DUNG VÀ QUY CÁCH TRÌNH BÀY 

 
 
 QUY ĐỊNH CHUNG VỀ HỒ SƠ DỰ THI 

- Mỗi phương án thiết kế (người dự thi phải đánh mã số thống nhất theo quy cách của 
ban tổ chức) thể hiện hoàn chỉnh và trọn vẹn chỉ trong 01 hoặc 02 tờ in khổ 
75cmx75cm , các tờ in được đánh số thứ tự. 
- Nội dung mỗi tờ in bao gồm các hình chiếu kỹ thuật, phối cảnh, nội thất (nếu có), các chi 
tiết đặc thù; thuyết minh; Mã hiệu phương án dự thi và ảnh chân dung (nhóm) SV. 
- Thí sinh phải tôn trọng phần cứng bắt buộc trong Khung nền các tờ in do Ban tổ chức (BTC) 
cung cấp, khung nền các tờ in của cùng một nhóm bắt buộc phải giống nhau. 
- 01 đĩa CD chứa tất cả các file bản vẽ, định dạng JPG, độ phân giải 300dpi. 
(Trường hợp là bản vẽ thể hiện bằng tay, thí sinh scan số hóa hồ sơ để lưu vào đĩa CD và 

nộp theo yêu cầu như trên) 
- 01 Phiếu thông tin dự thi của (nhóm) SV (khổ A4 theo mẫu gửi kèm theo) 
- Khuyến kích các phương án dự thi kèm theo mô hình (dưới dạng mô hình ý 
tưởng, mô hình hoàn thiện hay mô hình vận hành) hoặc film 3D (không quá 3 
phút); 

 
 QUY ĐỊNH VỀ KHUNG NỀN 

- Việc quy định Khung nền (layout) của BTC nhằm mục đích thống nhất quy cách trình bày 
các thông tin bắt buộc (căn lề, logo cuộc thi, tên đồ án, mã hiệu…). Khung nền được BTC 
cung cấp kèm theo quy định này 
(Trường hợp các bản vẽ thể hiện bằng tay, thí sinh có thể sử dụng các khung kích thước 

theo hướng dẫn) 
- Phần thuyết minh được giới hạn tương đương khoảng ½ trang A4, cỡ chữ 16pt, và vị trí 
trình bày phần thuyết minh được ấn định như hướng dẫn. 
- Ảnh (nhóm) thí sinh dự thi phải được chuyển sang chế độ ảnh đen trắng. 
- Mã hiệu phương án dự thi bao gồm 5 kí tự: 2 chữ cái bất kỳ A->Z, và 3 chữ số 0->9 
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 KHUNG NỀN THỂ HIỆN  
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 HÌNH THỨC VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP BÀI THI 

 
-   Bài dự thi được nộp đồng thời theo 2 cách: 
(1) Các sản phẩm dự thi bằng hiện vật gồm Đồ án in khổ 75x75cm, Phiếu thông 
tin dự thi và đĩa CD chứa file mềm. Thí sinh có thể nộp trực tiếp hoặc gửi đảm bảo 
theo đường bưu điện (thời điểm đóng dấu bưu điện sẽ là căn cứ xem xét việc đúng 
hạn hay không của việc nộp bài): 

Bộ môn Kiến trúc Dân dụng 
Khoa Kiến trúc và Quy hoạch 

Trường Đại học Xây dựng 
Phòng 402, nhà A1, Trường Đại học Xây dựng 

Số 55 đường Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
 

ĐT: (24) 38697047 
Website: kientrucdandung.vn 

 
(2) Tất cả các file được chuyển theo đường email về địa chỉ: 

sangtaokhonggian.ktdd@gmail.com 
Sau khi nhận được đầy đủ bài thi gửi theo 2 cách nói trên, Ban tổ chức sẽ có 
thông báo bằng email khẳng định về việc đã nhận bài. Ban tổ chức không chịu 
trách nhiệm về việc thất lạc bài thi do bên vận chuyển (bưu điện). 
Mọi thông tin về cuộc thi liên hệ số hotline: 0904926885 – 0904515183. 

mailto:bmktdd@gmail.com
mailto:sangtaokhonggian.ktdd@gmail.com


Bộ môn Kiến trúc Dân dụng 
A Phòng 402, nhà A1, 55 Giải Phóng, Hà Nội 

Khoa Kiến trúc và Quy hoạch l Trường Đại học Xây dựng 
T (24) 38697047 E bmktdd@gmail.com W kientrucdandung.vn 

 

 

 
 
 
 
 

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ THI 
 
 

Tên đề tài: TÊN ĐỀ TÀI 

Mã số dự thi: MÃ SỐ 

Địa điểm xây dựng: (Nếu có) 

Tên nhóm: (nếu có) 

 
Thông tin (nhóm) thí sinh: 

 
 

TT Họ và tên Trường Lớp Mã số SV 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 
 
 

Người đại diện: 
Điện thoại: 
E-mail: 
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