CUỘC THI Ý TƯỞNG THIẾT KẾ CỔNG CHÀO KHU CÔNG
NGHIỆP HIỆP PHƯỚC
Khu công nghiệp Hiệp Phước (KCN) được quy hoạch nằm trong khu Phức hợp
Đô thị - Công nghiệp - Cảng Hiệp Phước, là đầu mối giao thông kinh tế không
những cho TP. HCM mà còn cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (SKER) và
Đồng bằng Sông Cửu Long. Với lưu lượng giao thông, vận chuyển ra vào KCN
lớn nhưng hiện nay chưa có cổng chào đầu trục đường chính của lối vào KCN
Hiệp Phước kết hợp với chốt bảo vệ quy mô như một cửa ngõ chính vào KCN
nên việc xây dựng cổng chào kết hợp nhà bảo vệ tại không gian này là thật sự
cần thiết để xứng đáng với quy mô, tầm vóc của KCN Hiệp Phước.
Vì vậy, công ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Hiệp Phước tổ chức cuộc thi “Ý tưởng
thiết kế cổng chào KCN Hiệp Phước” và trân trọng kính mời các kiến trúc sư, nhà
thiết kế,… cùng các bạn sinh viên tham dự cuộc thi với nội dung như sau:

1. Mục đích và yêu cầu
-

Cuộc thi nhằm tìm kiếm và khuyến khích các ý tưởng sáng tạo, đóng góp cho
không gian cổng chào của Khu công nghiệp Hiệp Phước, đồng thời tăng khả năng
nhận diện thương hiệu của Công ty CP KCN Hiệp Phước qua việc truyền tải chiến
lược “KCN cảng biển quốc tế”.

-

Yêu cầu: Cổng chào có kiến trúc hiện đại, đáp ứng tối đa các yêu cầu về thẩm mỹ,
phù hợp với quy hoạch kiến trúc, cảnh quan môi trường và công năng sử dụng.
Phương án phải thể hiện được ý nghĩa, tính chất đặc trưng của KCN Hiệp Phước
đồng thời có tính khả thi cao.

2. Nhiệm vụ thiết kế
(pdf đính kèm )
3. Đối tượng tham dự
-

Mọi đối tượng đều có thể dự thi
+ cá nhân: là kiến trúc sư, sinh viên kiến trúc, mỹ thuật, đồ họa
+ Nhóm: bao gồm nhóm kiến trúc sư, sinh viên kiến trúc, mỹ thuật, đồ họa từ 2
người trở lên.

-

Ngoại trừ thành viên và người thân của Hội đồng chấm thi và Ban tổ chức

4. Cơ cấu giải thưởng:
-

01 Giải nhất: 100.000.000 vnđ ( Một trăm triệu đồng)

-

01 Giải nhì: 50.000.000 vnđ ( Năm mươi triệu đồng)

-

01 Giải ba: 20.000.000 vnđ ( Hai mươi triệu đồng)

-

5 giải khuyến khích: Mỗi giải 2.000.000 vnđ ( Hai triệu đồng)
(Đơn vị đạt giải Nhất sẽ được ưu tiên ký hợp đồng thiết kế)

5. Lịch trình và thời gian
-

Phát động, tuyên truyền cuộc thi: Từ 04/12/2017.

-

Tham quan và tìm hiểu thông tin tại KCN Hiệp Phước: 10h ngày 14/12/2017
( Liên hệ Ban Tổ Chức để đăng ký)

-

Hạn chót nhận hồ sơ, phương án dự thi: Đến 17h00 ngày 20/01/2018

-

Công bố kết quả và trao giải: Dự kiến 01/2018

6. Phương thức nộp bài thi và quy cách nộp bài
6.1. Phương thức nộp bài:

-

Thí sinh nộp bài file mềm bài dự thi đến email: design@hiepphuoc.com
Tiêu đề email ghi rõ: [HỌ TÊN] Dự thi cuộc thi ý tưởng thiết kế KCN Hiệp
Phước

-

Sau khi nhận được bài thi, BTC sẽ có phản hồi về việc nhận được hồ sơ dự thi.

6.2. Quy cách bài thi:
-

Mỗi cá nhân, đơn vị tham gia được gửi tối đa 3 phương án dự thi.

-

Hồ sơ dự thi bao gồm:
o 01 bộ hồ sơ bản vẽ, phương án thiết kế cổng chào KCN Hiệp Phước kích cỡ
A3 (các bản vẽ gồm: bản vẽ mặt bằng tổng thể, bản vẽ vị trí thiết kế, mặt cắt,
các mặt đứng và phối cảnh)
o 01 file thuyết minh ý tưởng ngắn gọn từ 400 – 700 từ.
o 01 file word thông tin tác giả ghi rõ thông tin cá nhân, thông tin liên hệ.
o 01 file scan văn bằng, thẻ sinh viên đối với cá nhân/ nhóm dự thi hoặc bảng
scan giấy đăng ký kinh doanh đối với tổ chức/ doanh nghiệp.
o Giấy xác nhận thông tin nhóm trưởng đối với nhóm dự thi.

7. Hội đồng Ban Giám Khảo
 Thầy Khương Văn Mười - Phó Chủ Tịch Hội Kiến Trúc Sư Tp. HCM - Chủ
tịch Hội đồng.
 Thầy Phạm Phú Cường - Trưởng Khoa Kiến Trúc ĐH Kiến Trúc Tp.HCM Thành viên.
 Thầy Lê Văn Đức - Hiệu Trưởng trường Trung Cấp Xây Dựng, thuộc Bộ xây
dựng - Thành viên.
 Ông Nguyễn Trường Bảo Khánh - Tổng Giám Đốc Công ty CP KCN Hiệp
Phước - Thành viên
 Ông Huỳnh Bảo Đức - Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP KCN Hiệp Phước Thành viên
8. Các quy định chung
-

Phương án gửi dự thi được hiểu thuộc quyền sở hữu và sử dụng của Ban tổ chức.

-

Người dự thi đảm bảo về tính sở hữu đối với tác phẩm, không phải là đối tượng
tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ tại bất kỳ thời điểm nào trước, trong và sau khi
tham gia cuộc thi. Phương án dự thi cũng chưa từng tham gia tại bất kỳ cuộc thi
nào khác.

-

Sản phẩm dự thi sẽ không trả lại cho các cá nhân, đơn vị tham gia.

-

Ban tổ chức có quyền thu hồi giải thưởng nếu phát hiện người đoạt giải vi phạm thể
lệ cuộc thi.

9. Liên hệ Ban tổ chức
Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Hiệp Phước
Ms. Oanh
-

Điện thoại: 0901 305 899

-

Email: oanh.nguyen@hiepphuoc.com

-

Địa chỉ: Khu B, Đường số 1, Khu Công Nghiệp Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP. Hồ
Chí Minh.

-

Website: www.hiepphuoc.com

Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước là công ty phát triển hạ tầng KCN lớn và có uy tín tại
TP.Hồ Chí Minh. Khu Công Nghiệp Hiệp Phước tọa lạc tại huyện Nhà Bè, TP. HCM;
Cách trung tâm TP. HCM 15 km, cách sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất 21 km và 10 km
so với khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng. Đây là nơi đầu tư lý tưởng cho nhà đầu tư nước
ngoài và cũng là nơi tập trung nhiều trường quốc tế sẽ cung cấp nguồn nhân lực có
trình độ cho nhu cầu nhà đầu tư sau này.
Điểm khác biệt của KCN Hiệp Phước so với các khu vực còn lại:
 Kết nối giao thông thuận lợi: KCN nằm giữa các vành đai 2,3,4 và kết nối cao tốc
Bến Lức-Long Thành giúp di chuyển dễ dàng đến Miền Tây, Miền Đông Nam Bộ
và sân bay quốc tế Long Thành
 Trung tâm cảng biển: Hiện nay KCN Hiệp Phước đã có Cảng nước sâu: Quốc tế
SPCT, cảng Tân Cảng-Hiệp Phước, cảng Sài Gòn-Hiệp Phước. KCN là đầu mối
nối liền hệ thống vận chuyển đường thủy Quốc tế và Nội địa không chỉ cho TP.
HCM mà còn cho cả các Khu kinh tế trọng điểm phía Nam.
Cho đến này, quy mô KCN Hiệp Phước là 1.686 ha và có 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 (314
ha), Giai đoạn 2 (hơn 600 ha) và Giai đoạn 3 (hơn 700 ha). Hiệp Phước ưu tiên thu hút
các nhóm ngành công nghệ cao không gây ô nhiễm môi trường; đồng thời quan tâm cải
tạo môi trường xanh, sạch, đồng hành các doanh nghiệp trong việc bảo vệ môi trường.
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