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THỂ LỆ 

Cuộc thi “Ý tưởng thiết kế cảnh quan khuôn viên  

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ”  
  

I. GIỚI THIỆU: 

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ Trường Đại học Trà Vinh với các khu chức 

năng, công trình phục vụ học tập nghiên cứu, thực hành trong thời điểm hiện tại 

gần như đã hoàn thiện. Với diện tích cây xanh, mặt nước khoảng 3900m
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 nằm ở 

vị trí trung tâm, không gian xanh này có giá trị cảnh quan rất lớn, thích hợp cho 

việc hình thành điểm nhấn về cảnh quan, khu nghỉ ngơi thư giãn, giao lưu học 

thuật và giải trí phục vụ cho học sinh, sinh viên và cán bộ giảng viên của Nhà 

trường.   

II. ĐỐI TƯỢNG: 

Cán bộ, giảng viên, sinh viên và học sinh (kể cả học sinh THPT Trường 

THSP) đang công tác và học tập tại Trường Đại học Trà Vinh yêu thích thiết kế 

và có ý tưởng phát triển cảnh quan cho khuôn viên khoa Kỹ thuật & Công nghệ, 

Trường Đại học Trà Vinh đều có thể đăng ký dự thi cá nhân hoặc theo nhóm (tối 

đa 4 người/nhóm). 

III. LĨNH VỰC DỰ THI: 

- Khuyến khích những ý tưởng sáng tạo về cảnh quan, bảo vệ môi trường 

sinh thái, đa dạng sinh học. Đề xuất các điểm thương mại Dịch vụ, giải trí, ứng 

dụng khoa học và công nghệ, Công nghệ thông tin – Viễn thông, Kiến trúc, Xây 

dựng,…  

- Địa điểm: Khuôn viên khoa Kỹ thuật và Công nghệ Trường Đại học Trà 

Vinh. 

- Diện tích: 3900m
2 
 

 Các tiêu chí: 

- Tôn trọng và khai thác hiệu quả giá trị tự nhiên hiện hữu: cây xanh, mặt 

nước, địa hình, điều kiện khí hậu địa phương… 

- Tạo tính chất đặc trưng và cảnh quan phù hợp với không gian chức năng 

riêng của từng Bộ môn cũng như hình thành đặc trưng cho Khoa Kỹ thuật và 

Công nghệ. 

- Hình thành các điểm nhấn chủ đạo.  

- Đề xuất ý tưởng cây xanh, mảng xanh phù hợp với cảnh quan. 
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- Đề xuất ý tưởng các khu chức năng mới (VD: thư quán, cửa hàng tiện ích, 

sân khấu nhỏ ngoài trời, nơi để xe cho sinh viên, giảng viên, nhân viên khi liên 

hệ công tác .v.v… ) và các đề xuất khác. Kích thước, vị trí theo ý đồ của tác giả 

nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ, sáng tạo và hài hòa trong tổng thể không gian 

chung của trường Đại học Trà Vinh.    

- Tận dụng triệt để giải pháp hạ tầng xanh. 

- Sử dụng vật liệu bền vững, vât liệu tự nhiên, thân thiện môi trường. 

- Đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế và tính khả thi cao. 

Họa đồ vị trí khuôn viên viên khoa Kỹ thuật và Công nghệ trường Đại học  

Trà Vinh 

IV. YÊU CẦU BÀI DỰ THI: 

- Hồ sơ dự thi “Ý tưởng thiết kế cảnh quan  khuôn viên khoa Kỹ thuật và 

Công nghệ” - năm 2017 bao gồm các nội dung chủ yếu sau: 

- Bìa thuyết minh gồm các thông tin sau: 

- Thông tin chung: “Ý tưởng thiết kế cảnh quan khuôn viên khoa Kỹ thuật 

và Công nghệ”. 

- Đơn vị: (Mã số do BTC cung cấp) 

- Thuyết minh phương án in trên khổ giấy A4 cỡ chữ 14, phông chữ Times 

New Roman kèm bản vẽ thu nhỏ in trên khổ giấy A3: trong đó làm rõ các nội 

dung phương án, các ý tưởng, công năng sử dụng, diện tích, khái toán kinh 

phí.v.v…  
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- Các bản vẽ trình bày và in trên khổ giấy A1 (không hạn chế số lượng) bao 

gồm: Tổng thể, Các mặt bằng bố trí, hình ảnh minh họa, mô phỏng…..Tỉ lệ, hình 

vẽ và bố cục đơn vị dự thi tự chọn sao cho hài hòa, dễ theo dõi và nỗi bật ý 

tưởng đề xuất của tác giả. 

V. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI THÍ SINH DỰ THI: 

Thí sinh dự thi gửi bài dự thi về cho Ban tổ chức theo đúng thời gian và biểu 

mẫu quy định. Trường hợp thí sinh muốn hủy bỏ thi ở vòng nào thì phải thông 

báo cho Ban Tổ chức biết trước khi hết hạn nộp bài dự thi ở vòng thi đó. Trường 

hợp có vấn đề khó khăn đột xuất thí sinh có thể liên hệ với Ban Tổ chức để được 

hỗ trợ. 

Sản phẩm dự thi cam kết không sao chép hoặc vay mượn ý tưởng của những 

ý tưởng đã được đưa vào sử dụng của các cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài 

nước hoặc đã đạt giải ở các cuộc thi. 

Thí sinh đảm bảo thông tin trong hồ sơ tham dự là đúng sự thật, thuộc quyền sở 

hữu của thí sinh mà không có bất cứ tranh chấp, cản trở nào từ bên thứ ba. 

 Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: 

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ (Tòa nhà C5), Khu I, Trường Đại học Trà Vinh. 

(Số 126 Quốc lộ 53, khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh). 

Địa chỉ: Văn phòng Khoa (C51.101)  hoặc Văn phòng Bộ môn Xây dựng (C81.101) 

Điện thoại: (0294) 3855.246 (số máy lẻ 203 hoặc 136) 

Email: ktcn@tvu.edu.vn. 
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