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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI 
 

KHOA KIẾN TRÚC 
 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC 

TRAO GIẢI ĐỒ ÁN XUẤT SẮC NĂM 2020 CHO SINH VIÊN KIẾN TRÚC  

VÀ CHÀO ĐÓN SINH VIÊN KHÓA 20K 

 

1. GIỚI THIỆU 
Giải AA – là giải thưởng cao quý nhất của Khoa Kiến trúc và Trường đại 

học Kiến trúc  HN trao cho các đồ án xuất sắc trong hệ thống chương trình đào 
tạo kiến trúc sư. Giải AA nhằm tôn vinh những đồ án có tính sáng tạo, thẩm mỹ, 
thân thiện với mội trường để từ đó khích lệ phong trào thi đua học tập, nghiên 
cứu, thiết kế kiến trúc trong toàn thể sinh viên. Giải AA là giải thưởng thường 
niên, sẽ được tổ chức trao giải vào đầu năm học .  

Giải thưởng AA năm 2020 được tổ chức lần đầu để trao cho các đồ án 
môn học xuất sắc nhất năm học 2019 – 2020. Để đến được với giải thưởng AA, 
các đồ án phải vượt qua hơn 400 ĐA khác cùng thể loại và trải qua các vòng 
chọn lựa tại Xưởng học đồ án và Hội đồng chấm giải của Khoa và Trường.  

 

2. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC: 
- Đơn vị tổ chức: Khoa Kiến trúc, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 

- Đơn vị phối hợp hợp tác: Các đơn vị, doanh nghiệp đồng hành 

 

3. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 
Thời gian dự kiến:  14h00 thứ hai  ngày 16 tháng 11 năm 2020.  

Địa điểm: Nhà thi đấu Trường đại học Kiến trúc Hà Nội, km 10, Nguyễn Trãi, 
Thanh Xuân, Hà Nội. 

 

4. CHỦ ĐỀ:  

   LỄ TRAO GIẢI THƯỞNG THÀNH TỰU KIẾN TRÚC – AA  AWARDS 2020 

VÀ CHÀO 20K 
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5. NỘI DUNG:  
 

THỜI GIAN NỘI DUNG GHI CHÚ 
14h00 Đón tiếp đại biểu  

 Văn nghệ chào mừng  
14h30 Giới thiệu đại biểu  

14h30 Phát biểu khai mạc của Trưởng  Khoa  

14h45 Giới thiệu về Khoa, xưởng, CVHT 20K  
 Chiếu clips, slides về Khoa, Xưởng  

15h00 Giới thiệu về Giải thưởng AA của Khoa  
15h05 Công bố DS SV đạt giải AA cho Đồ án kiến trúc và chiếu 

slide các tác giả đạt giải và đồ án giải nhất 
 

15h20 Trao Giải thưởng AA cho các đồ án K1-K9  

15h30 Công bố DS SV đạt giải ĐA K8 và  Tham Quan, chiếu 
slide các tác giả đạt giả và đồ án đạt giải nhất 

 

15h35 Trao Giải thưởng cho đồ án K8 và tham quan  

15h40 Công bố DS SV các lớp K + đạt giải AA cho Đồ án kiến 
trúc và chiếu slide các tác giả và đồ án giải nhất 

 

15h50 Trao Giải thưởng AA cho đồ án của các lớp K+  
16h55 Công bố ds và trao giải cho các sinh viên được học 

bổng của các đơn vị ( IB Creation, Inax,  Trúc Linh…) 
 

16h10 Công bố Giải thưởng đồ án các Xưởng  

16h15 Trao giải cho các đại diện xưởng  
16h25 Đại diện SV phát biểu  

16h30 Đại diện nhà trường phát biểu  
16h40 Giới thiệu về nhà tài trợ và chiếu clip của nhà tài trợ  

16h45 Ký kết hợp tác tài trợ giải thưởng năm học mới  

17h00 Chụp ảnh lưu niệm   
17h30 Tiệc liên hoan   

 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC 

 

TS.KTS Vương Hải Long 


