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CONCEPT

Ý TƯỞNG

Objectives

Mục tiêu

Referring to the architecture of Hanoi, Hue, Saigon or the

Nhắc tới kiến trúc Hà Nội, Huế, Sài Gòn hay các tỉnh miền

provinces of the Southwest, it is evidence to recognize the

Tây Nam Bộ thì không ai có thể không nhắc đến mối quan hệ

essential relationship of the urban identity associated with the

mật thiết giữa bản sắc đô thị gắn liền với hệ thống mặt nước

water systems of lakes, ponds and rivers, canal, sea gate ...

của hồ, ao, sông, rạch, cửa biển… trải dài từ Bắc chí Nam. Sự

stretching from North to South. The poetic of Vietnamese

thơ mộng của kiến trúc Việt Nam luôn gắn liền với vẻ đẹp mượt

architecture is always inspired by the beauty of the Northern

mà của giếng nước ao làng Bắc Bộ, mộng mơ của lăng tẩm

village pond well, the dreamy of Hue palaces on the banks of the

Huế bên bờ sông Hương, bình yên của Hội An soi bóng trên

Perfume River, the peaceful Hoi An towns shining on Hoai River,

sông Hoài, mộc mạc chất phác của các làng chài ven biển miền

the rustic nature of the coastal fishing villages in the Central

Trung hay cổ kính của dinh thự Pháp phản chiếu trên hồ Xuân

region or the magnificent of the French mansion reflected on

Hương. Không chỉ thế, đô thị Việt Nam luôn gắn với hình ảnh

Xuan Huong Lake. Not only that, Vietnam urban scenery is

những tấp nập nhộn nhịp “trên bến dưới thuyền” của Sài Gòn,

equally splendid with bustling bustles of "on the dock or on the

những ồn ào xôn xao của phiên chợ nổi miền Tây, những năng

boat" of Saigon, the buzzy floating market of Mekong Delta, the

động trẻ trung của “nhịp cầu nối đôi bờ” sông Hàn, … Thế

youthful dynamics of "bridges connecting the “banks of Han

nhưng đối diện với viễn cảnh hiện nay của ô nhiễm, quá tải,

River ... But facing the current prospect of pollution, overload,

thiếu ý thức cộng đồng, các vẻ đẹp đô thị này đang dần mất đi

lack of community awareness, these urban beauties are

và thay vào đó là tình trạng rác thải trên bờ biển, tắc nghẽn

gradually losing and replacing by depressing situation of

cống rãnh, sông ngòi đen kịt và hôi thối, ngập nước trong trung

garbage on the coast, clogged sewers, black and stinking rivers,

tâm vào mùa mưa … Những biến đổi khí hậu không còn xa lạ ở

flooded in cities ... Climate change is not news for Vietnam for

Việt Nam như các chu kỳ nắng nóng kéo dài với nhiệt độ trên

example prolonged hot sun cycles with temperatures above 40

40 độ C, mùa màng thất bát do hạn hán, nhiễm mặn hay bị đe

degrees Celsius, crop failures due to drought, soil contamination

doạ bởi lũ lụt, gió mùa không chỉ là nguyên nhân chính tác hại

or threatened by floods, monsoon but it is not the only major

đến đời sống người dân mà một phần không nhỏ là đến từ sự

cause of harm to people's lives but especially is the lack of

thiếu ý thức về sử dụng nước, về bảo vệ môi trường, sự thiếu

awareness about water use, environmental protection, a lack of

nhận thức cộng đồng về vấn đề này ở Việt Nam.

public awareness about this issue in Vietnam.

Do đó cuộc thi ARCHICAD BIM 2019 năm nay mong muốn

Therefore, this year, ARCHICAD BIM contest seeks to find

tìm ra được những giải pháp thông minh về giáo dục ý thức

smart solutions to raise community awareness about protecting

công đồng về bảo vệ và tối ưu hoá việc sử dụng tài nguyên

and optimizing the use of water resources by asking participant

nước. Kiến trúc đương đại không chỉ đơn thuần là tìm kiếm cân

design a community center focus on the protection and raise

bằng về vẻ đẹp trong không gian, cấu trúc, vật liệu đi đôi với sự

public interest toward water resource. The challenger of

hài hoà về các tính năng của công trình, mà các kiến trúc sư trẻ

contemporary architecture is more than just looking for a

cần phải thách thức bản thân đối diện với thực trạng bảo vệ

balance of beauty in space, structure and materials coupled with

môi trường hiện nay.

the harmony of features of the building. Young architects need to
understand the reality of this climate change era therefore finding
a solution to protect our living environment.

Site location
All teams are free to choose a site in urban areas in Vietnam,
with the condition that it is real and specific. The site must be :
• located adjacent or close to areas with water system (sea,
river, canal, lake, pond …)
• The site should combine with a residential situation and
neighborhood cluster to take beneficial for the community of
the area around the site.

Các điều kiện về khu đất
Các nhóm có thể tự do chọn một khu đất thuộc đô thị ở Việt
Nam, phải là bối cảnh thực tế và cụ thể. Khu đất cần đảm bảo:
• nằm tiếp giáp, liền kề hoặc gần với khu vực có yếu tố về mặt
nước (biển, sông, kênh, hồ, ao, rạch, suối, cửa biển …)
• khu đất nên thuộc cụm dân cư, khu phố nhằm tận dụng các
điều kiện để phục vụ cho cộng đồng dân cư của khu vực
• tổng diện tích sàn xây dựng (theo đúng với mật độ cho
phép xây dựng của khu vực) không quá 1200m2
• Điều quan trọng nhất về khu đất là sự kết hợp các yếu tố liên
quan đến tự nhiên và xã hội có mối liên hệ mật thiết tới nguồn

• The total constructed floor area (according to the

nước lân cận. Các nhóm nên nghiên cứu các vấn đề thực

construction density of the area) must not exceed 1200m2

tiễn hoặc bất cập về việc bảo tồn tài nguyên nước gắn liền
với khu đất để đưa ra ý tưởng thiết kế phù hợp.
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• The most important thing about the site is the combination of

• Một số ví dụ về các vấn đề liên quan đến môi trường nước

natural and social factors that have a close relationship with

tại khu vực đô thị ở Việt Nam :

neighboring water sources. Team should study practical

• ô nhiễm, thiếu ý thức về rác thải sinh hoạt

issues regarding the conservation of water resources

• sử dụng lãng phí, thiếu hiểu biết về tận dụng các dạng

associated with the site to provide appropriate design ideas.
• Some examples of water issues in urban areas in Vietnam:
• pollution, lack of awareness about domestic waste
• wasteful use, lack of understanding of the use of different
types of wastewater for different purposes
• lack of clean water resources for living or agricultural
activities or others environment field, ...
• affected by the effects of climate change such as drought
in the dry season and flood in rain season

Tasks
Project category: Community center in combination with
small-scale residential
• Project can be new, renovation or an extension from an
existing building
• Project can be detached (no more than 3 floors), with
basements, garden... or built in clusters, assemblies, links, ...
• It can be one of these type: cafe, restaurant, hostel, nursery
house for residential areas, extended service areas, shopping
areas, exhibitions, shops, complexes, farming areas, ...
provided that at least 5-10% of the total floor area for the
design of residential for people living and serving at the site

nước thải khác nhau cho mục đích khác nhau
• thiếu thốn tài nguyên nước sạch cho sinh hoạt hoặc các
hoạt động nông nghiệp, chăn nuôi,…
• bị ảnh hưởng bởi các tác động của biến đổi khí hậu như
mùa khô bị hạn hán, mùa mưa bị lũ lụt

Nhiệm vụ thiết kế
Thể loại công trình: Công trình phục vụ cộng đồng kết hợp
với chức năng ở cho quy mô nhỏ
• Công trình có thể là xây mới, cải tạo hoặc mở rộng từ một
công trình có sẵn
• Công trình có thể xây biệt lập (không quá 3 tầng), với sân
bãi, tầng hầm, vườn… hoặc xây theo cụm, tổ hợp, liên kế,…
• Có thể là một trong các dạng sau: cafe, nhà hàng, hostel, nhà
gửi trẻ cho khu dân cư, khu dịch vụ mở rộng, khu mua bán,
khu triễn lãm, khu hàng quán, khu phức hợp, khu canh tác,
… với điều kiện phải có ít nhất 5-10% quy mô dành cho
thiết kế khối ở cho người sống và phục vụ tại công trình
• Phần lớn thiết kế tập trung cho không gian đa chức
năng, phục vụ cộng đồng và giới thiệu các giải pháp ý tưởng
về giải quyết bất cập liên quan đến yếu tố mặt nước lân cận

• Essential of the design need focuses on the multifunctional space, for the community and introducing
solutions on problem related to neighboring water resource.
• The project is not necessarily symbolic but should focus on
practical solutions to environmental protection in
accordance with the design intention.

• Công trình không nhất thiết phải mang tính biểu tượng mà

Basic design requirements include:
• Well organized and balanced distribution between private
spaces, common spaces, multi-functional areas
• Connection with water resource and surrounding areas
• Innovative use of environmental factors and attention to issues
such as dust, odor, and noise
• Distinguish movement flows for different functions

• Thể hiện sự kết nối với mặt nước và khu vực dân cư lân cận

Basic requirements for environmental friendly factors include:
• Creating a living space suitable for modern urban areas but
still ensuring the ventilation of sun, wind and temperature
• The proposed plan should be inspired by regional architecture
of shapes, void, materials, functions ... it can be derived from
the inspiration of water environment adjacent to the site.
• Ensuring comfort in terms of temperature but still focusing on

• Tạo ra không gian sống phù hợp với đô thị hiện đại nhưng

energy efficiency in minimizing energy waste
• Encouraging to apply one of the following practical solutions
on water environment : smart use of clean water sources,
storing rainwater, filtering natural sediments, protecting coast

nên tập trung vào các giải pháp thực tiễn về bảo vệ môi
trường phù hợp với ý đồ thiết kế
Yêu cầu thiết kế căn bản bao gồm:
• Tổ chức tốt và cân bằng giữa các không gian riêng, không
gian chung, các khu vực đa chức năng
• Sáng tạo trong tận dụng các yếu tố môi trường để đảm bảo
công năng và quan tâm các vấn đề như bụi, mùi, tiếng ồn
• Phân biệt các luồng di chuyển trong ngày phục vụ cộng đồng
và các luồng di chuyển cho các công năng khác nhau
Yêu cầu cơ bản cho yếu tố thân thiện với môi trường bao gồm:
vẫn đảm bảo việc thông thoáng về nắng, gió và nhiệt độ
• Phương án đề xuất cần lấy cảm hứng từ thực tiễn khu đất.
Các hình khối, kết hợp đặc rỗng, vật liệu, cấu trúc… nên xuất
pháp từ cảm hứng với mặt nước tiếp giáp khu đất
• Đảm bảo sự thoải mái về nhiệt độ và đối lưu nhưng vẫn chú
trọng hiệu quả trong việc giảm thiểu hao phí năng lượng
• Khuyến khích đưa vào công trình một trong các giải pháp
thực tiễn sau về môi trường nước như tận dụng nguồn nước
sạch, lưu trữ nước mưa, lọc tự nhiên cặn rắn, bảo vệ mặt
tiền các khu vực tự nhiên như bờ biển, bờ sông hay đưa ra

shore, river bank or offer plans to reuse natural materials ...

các phương án tái sử dụng nguyên liệu tự nhiên … Các

Team can research and propose different technical options.

nhóm chủ động đề xuất các phương án kỹ thuật phù hợp.
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SUBMISSION REQUIREMENTS

YÊU CẦU NỘP BÀI

1st round (Proposal)

Vòng 1 (Đề xuất ý tưởng)

One panel A1 or 80×100 cm, layout horizontal or vertical, hand

Mỗi nhóm nộp một bản vẽ khổ giấy A1 hoặc 80x100cm, bố cục

drawing is obligated for plan, section, facade.

phương dọc hoặc ngang, bắt buộc vẽ tay cho các hình chiếu

The layout consists of :

(mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng). Nội dung bản vẽ bao gồm:

• All necessary plans, sections, elevations, perspectives

• Tất cả hình chiếu cần thiết (mặt bằng, mắt đứng, mặt cắt)

• Integration of project into site location using hand draw

• Phối cảnh, diễn hoạ tay hay hình chụp mô hình của công
trình được đặt vào trong bối cảnh thực tế
• Một số SƠ ĐỒ hoặc CHI TIẾT giải thích các phương án và

rendering or photo of physical model
• Some DIAGRAM or DETAILS explain the solution for
environmentally friendly with water resources
• Put registered team name at bottom right corner
• Project name
• A short description of your project explain your inspiration
• Photos of the model and drawings saved in the format *.zip /
*.rar sent to the provided link (groups will receive after
completing the registration procedure)
* English is not obligated for the 1st round.
* The submission of this round will be arranged by respective

•
•
•
•

giải pháp thân thiện với môi trường tài nguyên nước.
Ghi tên nhóm (đã đăng kí) vào góc dưới bên phải
Tên bài thi
Một đoạn giải thích ý tưởng cho bài
Hình chụp mô hình và bản vẽ lưu theo định dạng *.zip hoặc
*.rar gửi theo đường link của BTC (các nhóm sẽ nhận được
sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký)

* Vòng một không bắt buộc sử dụng tiếng Anh
* Thời gian và địa điểm nộp sẽ được quyết định tuỳ theo
trường chịu trách nhiệm của khu vực.

universities of each region.
Vòng 2 (Thiết kế sử dụng công nghệ BIM)
2nd round (Design in BIM)

Đội lọt vào vòng 2 sẽ nhận được đường link để gửi bài trên

Winners of 1st round will receive upload links to submit:

website chính thức của cuộc thi, yêu cầu nộp bài bao gồm:

1. One ARCHICAD Archive Project file (.pla) contains
following element in layout book:
• Floor plans, sections, elevations
• Project summary layout (included in the template) with:
• A brief description of your project
• Some interior views directly created by Archicad of the

1. 1 File ARCHICAD ARCHIVE Project (.pla) với layout book

multifunctional space
2. One board in PDF format, A1 size (841x594 cm), with the
project information including plans, sections, renderings.
Participants are encouraged to submit all the information
they consider necessary to explain their proposal.
3. One BIMx file (.BIMX) contains 3D and layout
* All text in this round have to be written in English.

chứa các thành phần như sau:
• Tất cả mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng
• Tóm lược thiết kế (dàn trang sử dụng file định sẵn) với:
• Một đoạn tóm tắt giải thích ý tưởng của bài
• Một số phối cảnh nội thất dựng trực tiếp bằng
Archicad của không gian đa chức năng
2. 1 File PDF, size định dạng ở khổ A1 (841x594 cm), dàn
trang toàn bộ các thành phần đã vẽ trong file ARCHICAD
(.pla). Khuyến khích nộp tất cả các thành phần mà nhóm
thấy cần thiết để giải thích đề xuất ý của nhóm mình.
3. 1 File BIMx (.BIMX) bao gồm phối cảnh 3D và dàn trang
* Ngôn ngữ sử dụng bắt buộc cho vòng này phải là tiếng Anh

Final round (Presentation)
Winners of 2nd round will receive upload links to submit:

Vòng chung kết (Thuyết trình)

• BIMx, Powerpoint or PDF file for presentation

Đội lọt vào vòng chung kết sẽ nhận được đường link để gửi bài

• Complementary files (multimedia, movie,…)

thuyết trình của mình với nội dung bao gồm:

On the day of presentation, for each group have to:

• File BIMx, Powerpoint hay PDF để thuyết trình

• Present within 10’ and 10’ for Q&A

• File hỗ trợ thuyết trình (film, nhạc,…)

• Presentation using PPT/PDF file and BIM model using BIMx

• Các đội ở xa không bắt buộc phải đem theo bài nộp vòng 1

• Presentation using computer, Ipad provided by organization

Vào ngày thuyết trình, các nhóm có 10’ để báo cáo và 10’ trả

• Team which is not from HCM city do not have to bring the

lời câu hỏi của ban giám khảo. Các nhóm phải trình bày sử

first round submission (panel, physical model)
* All team members must be present at 8AM to receive
order and instructions. Late arrival might affect your result.

dụng PPT/PDF và trình bày mô hình BIM sử dụng BIMx. Phải
sử dụng các thiết bị do BTC chuẩn bị (laptop, IPAD,…)
Các nhóm phải có mặt trước 8h sáng để nghe yêu cầu và

* All text in this round has to be written in English.

lấy số thứ tự. Đến trễ sẽ ảnh hưởng đến kết quả bài.

* The presentation is required in English.

* Ngôn ngữ trình bày và toàn bộ nội dung bài phải là tiếng Anh.
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ELIGIBILITY/REGISTRATION

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ/ ĐĂNG KÍ

All students from universities in the field of architecture, interior

Cuộc thi mở cho sinh viên thuộc các trường đại học có chuyên

design, construction, civil engineering, urban, landscape from

ngành liên quan kiến trúc, xây dựng, kỹ thuật công trình, quy

Vietnam

hoạch, nội thất, cảnh quan tại Việt Nam

Condition to form a team is having students from same school

Điều kiện lập nhóm phải là sinh viên cùng trường :

• We encourage you to have multidisciplinary teams if possible.

• Nhóm có thể đăng ký với sinh viên khác ngành

• Up to 3 participants per team.

• Một nhóm tối đa là 3 thành viên

• All member of a team entrant must be above second-year

• Tất cả thành viên trong nhóm đều phải là sinh viên từ năm

students who can prove their student status during the online

thứ 2 trở lên vào thời điểm đăng ký tham gia cuộc thi. Mỗi

registration of the competition. And please include at least
one member of a third-year or above.

nhóm phải có ít nhất một sinh viên năm 3 trở lên trong nhóm.
• Tất cả các nhóm đều phải đăng kí thông qua website chính

• All entries must be registered through the official competition
website to be considered.

thức của cuộc thi để có thông tin và đường link nộp bài.
Vui lòng kiểm tra thông tin chi tiết trên website chính

Please check the oﬃcial website for the registration.

thức của cuộc thi.

SCHEDULE & PROGRAM / KẾ HOẠCH
Thời gian

Chương trinh

Địa điểm thông tin và nộp bài

18 February

Phát động online

ARCHICAD BIM Competition Facebook page
ARCHICAD BIM Competition 2019 Official website

Mid-March

Tập huấn căn bản ARCHICAD

03,10,17 tại TPHCM, TBD for Da Nang and Hanoi

Mid March - Mid April

Đăng ký tham dự cuộc thi

15 March

Phát động, giảng đề
và trò chuyện cùng kiến trúc sư

07 April - 15 April

Nộp bài vòng 1
Tất cả bài thi phải gửi hình chụp cho Graphisoft

Mid April

Thông báo các nhóm vượt qua vòng 1

ARCHICAD BIM Competition Official website

Mid April to Mid May

Tập huấn nâng cao ARCHICAD cho vòng 2 dựa trên
các bài tutorial online

ARCHICAD BIM Competition Facebook page

TBD

Khoá hỗ trợ hoàn tất bài vòng 2
có sự tham gia sửa bài của giảng viên kiến trúc

Early June

Nộp bài vòng 2

Middle June

Thông báo các nhóm vượt qua vòng 2

16 June

Nộp bài thuyết trình cho vòng cuối

21 June

Vòng cuối: thuyết trình, chấm bài và trao giải

ARCHICAD BIM Competition Official website
Đại học Kiến Trúc TPHCM
Hội trường A106, 196 Pasteur, W.6, D.3 HCM
Thông tin chính xác về thời gian địa điểm tại các trường sẽ
được thông báo trên website và facebook của cuộc thi

TBD with Green Dragon
Nộp bài online, sử dụng đường link do BTC gửi qua email
ARCHICAD BIM Competition Facebook page
Nộp bài online, sử dụng đường link do BTC gửi qua email
Đại học Kiến Trúc TPHCM
Hội trường A106, 196 Pasteur, W.6, D.3 HCM

Remark / Ghi chú:
* ARCHICAD BIM Competition Facebook page : https://www.facebook.com/groups/BimComp/
* Official website/ Trang thông tin chính : https://bim2019.wordpress.com/
* Deadline is count at 23:59 (VN time) / Hạn chót đăng ký, nộp bài được tính vào 23:59 cùng ngày (giờ Việt Nam)
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REGULATIONS

QUY ĐỊNH CUỘC THI

Jury

Thành phần tham gia

1st round: Professors of participating universities, Graphisoft

Vòng 1: Giảng viên do các trường chỉ định cho vòng sơ khảo

2nd round: Graphisoft

Vòng 2: Graphisoft

3rd round: Professors of participating universities, Graphisoft

Vòng 3: Giảng viên của các trường tham gia do Graphisoft mời,

and sponsors

đại diện công ty Graphisoft, các nhà tài trợ

Copyright and distribution

Copyright and distribution

Graphisoft will have full rights to publish and promote the

Graphisoft will have full rights to publish and promote the

material of this competition (for both printed and online

material of this competition (for both printed and online

publication), and always making proper mention of their authors

publication), and always making proper mention of their authors

and university participant.

and university participant.

Process

Chương trình cuộc thi

South area

Pre-competition

All eligible team from any university

Final round : Presentation

2nd round : Design in BIM

1st round : Proposal

Free ARCHICAD basic training

Registration

(host University of
Architecture HCMC, except
Van Lang & Bach Khoa)

by GREEN DRAGON

Central area
(host Da Nang
University
of Architecture)

North area

(host National University
Civil Engineering)

At HCM, Da Nang, Hanoi

All students in the field related to

(combined for all students)

Architecture and Building Engineering
are eligible for the training

can submit their proposal

Host university will do the shortlist of
the best team of each area (70-80%)

All submitted projects are required to
send photos of their works (models,
panels) to GRAPHISOFT for archive
of 1st round

NO
limit

70%
teams

70%
teams

NO
limit

70%
teams

At each university
TBD by

& workshop by GREEN DRAGON
1st round shortlist have to practice
ARCHICAD and participate to
workshop to complete the BIM model
Evolution from proposal to design in
BIM (only using BIMx & powerpoint)

limit

All groups that complete the requirement of 1st
round submission will be selected for 2nd round

ARCHICAD self-training online

BIM evaluation by Graphisoft

NO

GREEN Dragon
The
best
teams

~1-2
teams

~1-2
teams

ONLY 10 teams
to present
At UAH
Jury from each host schools,
with Graphisoft and sponsors
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AWARD

GIẢI THƯỞNG

1.At the end of the final presentation, jury member will award

1.Cho các đội lọt vào vòng chung kết, ban giám khảo sẽ đề cử

three main prizes and supporting prizes:

ba giải thưởng:

1st prize Fully sponsored trip to Japan*

Giải nhất Một chuyến đi Nhật Bản trọn gói*

2nd prize Ticket to South East Asian city (TBD)*

Giải nhì Vé máy bay đi Đông Nam Á (sẽ thông báo sau)*

3rd prize Gift pack from Graphisoft *these awards are available

Giải ba Quà từ phía tài trợ và Graphisoft * các giải thưởng này

for Vietnamese team only

chỉ dành cho các đội đến từ Việt Nam

2. GRAPHISOFT will support the best project/team from others

2. GRAPHISOFT sẽ hỗ trợ cho các đội được chọn từ miền Bắc

region to present at the final presentation in UAH, by providing

và miền Trung đến tham gia thuyết trình vào vòng chung kết

the accommodation and part of the expenses during their stay

diễn ra tại UAH, và đội sẽ được hỗ trợ các chi phí sinh hoạt và

in HCMC.

chuyến tham gia các công trình kiến trúc nổi tiếng tại TPHCM

CONTACT

COORDINATORS

General inquiries:

University of Architecture Ho Chi Minh City (UAH)

M. Arch. NGUYEN TRAN Yen Khang (Ms)

Duc Thua HUYNH (Mr)

Main coordinator of BIM Competition 2019

Main coordinator

PhD candidate, Architecture department

Lecturer, Department of Architecture

Email: khang.ntr@gmail.com

Email: hdthuarc@gmail.com
TRAN Pham Si NGUYEN (Mr)

Graphisoft contact:

Foreign Affairs Assistant

Tatsuro Kawai (Mr)

Phone: +84 (0)83 8244 677; +84 (0)83 6009 437

Product manager/Education specialist

Email: nguyen.tranphamsi@uah.edu.vn

Graphisoft Japan
Akasaka Noa building 4F, 3-2-12, Akasaka, Minato-ku, Tokyo

Van Lang University (VLU)

Phone: +81 3-5545-3800

M. Arch. Mai Quoc Buu (Mr)

Email: tkawai@graphisoft.co.jp

Main coordinator
Lecturer, Department of Architecture

Green Dragon contact:

Email: maibuu2504@gmail.com

Lam Ngoc Linh (Ms)
Marketing executive

Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT)

Green Dragon Solution, Ltd.

PhD. Arch. Le Thi Hong Na (Ms)

66 Nguyen Ba Tuyen, Ward 12, Tan Binh district, HCM

Main coordinator, advisor

Phone : +84 (0)93 559 4892

Lecturer, Architecture division

Email : marketing@greends.com.vn

Email: na.bmkt@hcmut.edu.vn
Ha Noi National University of Civil Engineering (NUCE)
Ass. Prof. Dr. Nguyen The Quan
Main coordinator, advisor
Vice Dean
Email: quannt@nuce.edu.vn
Da Nang University of Architecture (DAU)
TBD

7! / !8

ARCHICAD BIM Competition 2019

FAQs
Please refer to the ARCHICAD BIM COMPETITION Facebook’s page for any questions and complementary informations, or send
us your requirements via this link : https://bim2019.wordpress.com/faq/
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