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CONCEPT                                      Ý TƯỞNG  
Objectives 
    Energy efficient design and how to ensure comfortable 
thermal environment according to the climate of each region is 
crucial for architecture, especially in the current time of climate 
change. HCM city climate, with hot humid weather all year round 
and long sunlight exposure, is challenging Vietnamese architects 
to adopt passive design concept optimizing the indoor comfort 
while ensuring the well-balance of traditional living patterns. 
Furthermore, Saigon architecture, heritage the form, space and 
shadow of exposed aggregate, window frame under the yellow 
light and green shade is always a mesmerizing beauty for 
inspiration. Fascinated the world with their gifted esthetic of 
louver motif, porous screen for sun diversion, shading device 
arranged indigenously in the limit between indoor and outdoor, 
within the void or garden to filter out intense light and let the cool 
breeze blowing within the building. These porosity form shaped 
by local material and traditional patterns are not only ensuring 
the rendering aesthetic but its flexibility adaptation to design 
concept are establishing the identity of Vietnamese architecture.  
    This year BIM competition want to breathe a new life into the 
combination of “tropical” and “traditional” using a smart way of 
sculpting light and shadow to create a contemporary space for 
living using passive design concept. The housing design 
questions the control of daylight and shadow during the day to 
ensure the indoor comfort in the weather of HCM city, by using a 
passive design of architectural form, elements, opening, shading  
and patterns, material to add up to the blend between nature 
and private life as well as community space. 

Site location 
    All team can freely choose a site in the urban area of HCM 
city, with a real and specific situation. The site needs to be: 
• Facing a circulation street or alley (its dimensions can be 

varied, but preferably larger than 1.5m and less than 12m) 
• Having adjacent buildings on both side, which cannot open 

side windows (ventilation opening is allowed) 
• Land area is not over 200sqm, with main facade less than 8m 

and main direction facing South or South East. 
• Picking historical and a cultural site is possible. The criteria do 

not restrict the buildable area of the site, but please consider 
general building code of the location. 

Tasks 
    The project type: Low-rise residential housing (under five 
floors). It can be new, renovated, renewed. The program 
consists of sharing house between different families; it can be 
residential for students/young worker, a detached house, a 

Mục tiêu 
    Quan tâm hiệu quả năng lượng trong thiết kế và làm sao để 
đảm bảo môi trường nhiệt thích hợp tuỳ theo điều kiện khí hậu 
của từng vùng là vấn đề thiết yếu trong thiết kế kiến trúc, đặc 
biệt trong tình hình biến đổi khí hậu hiện nay. Khí hậu thành phố 
Hồ Chí Minh với thời tiết nóng ẩm quanh năm và thời gian tiếp 
xúc ánh sáng mặt trời kéo dài đang thách thức các kiến trúc sư 
trong việc áp dụng passive design (thiết kế thụ động), giúp tối 
ưu hoá cân bằng nhiệt độ trong nhà và vẫn đảm bảo cho các 
mô hình sinh hoạt truyền thống. Thêm vào đó, việc bảo tồn các 
di sản kiến trúc Sài Gòn, thể hiện qua việc quan tâm đến các giá 
trị của tạo hình, không gian, bóng đổ trên bề mặt công trình 
cũng như biểu hiện hình thức của những khung cửa lá sách 
dưới ánh sáng vàng rực rỡ và bóng râm xanh luôn là một vẻ 
đẹp quyến rũ và gợi nhiều nguồn cảm hứng cho thiết kế. Luôn 
mê hoặc thế giới bởi tính thẩm mỹ cao của tạo hình lam và mặt 
đứng với những mô tuyp lỗ rỗng trên hoa gió và cửa lá sách, 
sự sắp xếp khéo léo của những công cụ tạo bóng nắng này ở vị 
trí tiếp giáp giữa không gian trong và ngoài nhà, tận dụng sân 
trong hay bóng râm là những giải pháp thụ động truyền thống 
để lọc ánh sáng gay gắt và tạo luồng gió đối lưu bên trong nhà. 
Được tạo nên từ vật liệu địa phương và mô tuyp đặc trưng, 
những hình thức kiến trúc đan xen đặc rỗng này không chỉ đảm 
bảo sự tinh tế trong tạo hình mà còn thể hiện tính thích ứng linh 
hoạt trong ý tưởng thiết kế đã đánh dấu nét độc đáo, nhận diện 
bản sắc kiến trúc Việt Nam. 
    Cuộc thi thiết kế với công nghệ BIM năm nay mong muốn 
đưa  một cái nhìn mới vào giải pháp pha trộn giữa thiết kế nhiệt 
đới và thiết kế truyền thống, để có được những đề xuất thông 
minh về xử lý không gian ánh sáng và bóng đổ phù hợp với yêu 
cầu của passive design. Ý tưởng thiết kế nhà ở này nhắm tới 
những yếu tố về điều hoà ánh sáng và bóng đổ tự nhiên đáp 
ứng điều kiện tiện nghi vi khí hậu, qua việc sử dụng các 
phương pháp nghiên cứu của passive design về khối không 
gian, tường-trần-sàn-mái, cửa và cửa sổ, lam và các thiết bị 
ngăn sáng cũng như mô tuyp khe sáng và thông hơi trong việc 
hoà quyện các không gian xanh với không gian sống và không 
gian sinh hoạt cộng đồng. 

Các điều kiện về khu đất 
    Tất cả các nhóm có thể tự do chọn một địa điểm nghiên cứu 
ở khu vực đô thị của thành phố Hồ Chí Minh, với điều kiện bối 
cảnh thực tế và cụ thể. Các khu đất cần phải đảm bảo: 
• Là dạng nhà liên kế, có mặt giáp đường giao thông (không 

quá 12m) hoặc hẻm (lớn hơn 1,5m) 
• Không thể mở cửa sổ 2 bên (chỉ được mở thông gió) 
• Diện tích khu đất không quá 200m2, với mặt đứng chính nhỏ 

hơn 8m và nên có hướng chính là hướng Nam/ Đông Nam. 
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share house for multi-generation … as long as there is multi-
purpose space to share common facilities such as kitchen, living 
room, garden … Extra space for shop, parking, and sharing 
space to the community is optional.  
The essential requirement for housing consist of:  
• Well-organization between private room, common space,  

multi-purpose area in relation with neighborhood streetscape 
or adjacent building, yard, … 

• Integrate garden & natural scenery, smart use of green 
element to offer relaxing atmosphere for users. 

• Generate the fluid of movement during the day between 
different inhabitant, the project need to consider the living 
pattern of contemporary living, while assure the traditional 
requirement for living habit and custom. 

• Concerns about the balance living/working/relaxing/sharing 
space between different activities of individual or groups and 
the relationship with neighborhoods building/environment  

The basic requirement for passive design consist of: 
• Smart use of opening motif, shading device, building form 

between indoor and outdoor to control intense sunlight during 
a different time of the day, creating a shadow to avoid the 
heat, integrate natural elements such as garden, trees, wind 
… to generate the cool breeze.  

• The design is expected to adopt the form, material, function 
of traditional devices for a smart reply to environmental impact 
(strong heat, dust wind, relation of neighborhood…) 

• Ensure the thermal comfort by minimizing the use of air-con, 
proposal of how to control the energy consumption. 

• Có thể lựa chọn khu đất có yếu tố lịch sử và văn hoá. Không 
giới hạn các tiêu chí thiết kế nhưng cần xem xét tuân thủ các 
nguyên tắc thiết kế, luật xây dựng chung của địa phương. 

Nhiệm vụ thiết kế 
    Thể loại công trình: Nhà ở thấp tầng (dưới 5 tầng), có thể có 
3 dạng: xây mới, cải tạo hoặc xây dựng lại. Dự án phải là dạng 
nhà sử dụng chung giữa những gia đình khác nhau, nó có thể 
là dạng nhà ở dành cho sinh viên/ nhân sự trẻ, dạng nhà ở 
riêng lẻ, chia sẻ cho nhiều thế hệ, hay dạng nhà co-living cho 
thuê một phần… miễn là trong thiết kế phải có các không gian 
đa chức năng để chia sẻ các tiện nghi thông thường như bếp, 
phòng khách, chỗ trẻ em chơi hay người lớn giải trí, sân 
vườn… Các thiết kế được quyền đề xuất những không gian 
thêm như hàng quán, chỗ gửi xe hay không gian cộng đồng,… 
Yêu cầu thiết yếu cho nhà ở bao gồm: 
• Tổ chức tốt và cân bằng giữa các không gian riêng, không 

gian chung, các khu vực đa chức năng. Cần phải có sự kết 
nối với  hẻm hay đường phố đi lại, khu phố, sân vườn hay 
các toà nhà liền kề và đối diện,… 

• Tích hợp vườn và cảnh quan thiên nhiên, sử dụng các yếu tố 
xanh một cách thông minh để tạo ra không gian thư giãn, 
nghỉ ngơi cho người sử dụng mà vẫn tránh được các vấn đề 
xã hội, môi trường như an ninh, bụi, tiếng ồn giao thông. 

• Tạo ra các luồng di chuyển trong ngày của những hộ gia đình 
khác nhau, yêu cầu cần phải cân nhắc vừa đảm bảo các 
cách thức sinh hoạt của cuộc sống hiện đại, vừa đảm bảo 
các mô hình truyền thống của phong tục tập quán sống. 

• Quan tâm giải quyết tốt sự cân bằng giữa các không gian: ở/ 
làm việc/ thư giãn/ không gian chia sẻ để phù hợp với những 
hoạt động khác nhau của cá nhân hoặc nhóm và đảm bảo 
mối quan hệ với khu dân cư và bối cảnh khu phố. 

Yêu cầu cơ bản cho passive design bao gồm: 
• Sử dụng thông minh kiểu mô tuyp mở, cấu trúc tạo bóng đổ, 

tạo hình khối không gian trong nhà và ngoài trời để kiểm soát, 
điều hoà nắng gắt trong những khoảng thời gian khác nhau 
trong ngày, tạo ra bóng đổ để chống nóng và tận dụng các 
yếu tố tự nhiên như vườn, cây xanh, gió… để thông gió mát 
tự nhiên. 

• Phương án đề xuất cần lấy cảm hứng từ những giải pháp 
truyền thống như hình khối, hình, vật liệu, chức năng… của 
những công cụ ngăn sáng để đưa ra giải pháp mới, thông 
minh giải quyết các vấn đề môi trường như bức xạ nhiệt cao, 
bụi và ảnh hưởng của công trình lân cận… 

• Đảm bảo sự thoải mái về nhiệt độ và đối lưu trong nhà nhưng 
vẫn chú trọng hiệu quả về năng lượng trong việc giảm thiểu 
sử dụng máy lạnh, đưa ra các đề xuất kiểm soát tiêu thụ 
năng lượng trong nhà ở. 
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ELIGIBILITY/REGISTRATION      	 ĐIỀU KIỆN THAM DỰ/ ĐĂNG KÍ  
 
Only students of the following Universities are eligible for this 
competition, students in any department related to architecture 
and building engineering can participate: 

University of Architecture Ho Chi Minh City 
Van Lang University 
Ho Chi Minh City University of Technology 
Tokyo Institute of Technology 

• We encourage you to have multidisciplinary teams if possible. 
• Up to 3 participants per team.  
• All member of a team entrant must be above second-year 

students who can prove their student status during the online 
registration of the competition. However, not allowed to form 
a team with only 2nd-year students, please include at least 
one member of a third-year or above. 

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

Please check the official website for the registration. 

Cuộc thi mở cho sinh viên thuộc các trường đại học sau : 
	 Đại Học Kiến Trúc Thành Phố Hồ Chí Minh 
	 Đại Học Văn Lang 
	 Đại Học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh 
	 Viện Kỹ Thuật Công Nghệ Tokyo 
Sinh viên thuộc các khoa liên quan tới kiến trúc, xây dưng và kỹ 
thuật xây dựng đều có thể thành lập nhóm để tham gia. 
• Nhóm có thể đăng ký với sinh viên khác ngành 
• Một nhóm tối đa là 3 thành viên 
• Tất cả thành viên trong nhóm đều phải là sinh viên từ năm 

thứ 2 trở lên vào thời điểm đăng ký tham gia cuộc thi. Tuy 
nhiên, nhóm có sinh viên năm 2 tham gia phải có ít nhất 1 
sinh viên từ năm thứ 3 trở lên trong nhóm của mình. 

• Tất cả các nhóm đều phải đăng kí thông qua website chính 
thức của cuộc thi để có quyền nộp bài. 

Vui lòng kiểm tra thông tin chi tiết trên website chính 
thức của cuộc thi. 

SCHEDULE & PROGRAM / KẾ HOẠCH  

Remarks: 
* ARCHICAD BIM Competition Facebook page : https://www.facebook.com/groups/BimComp/ 
* Official website : https://bim2018.wordpress.com/ 
* All deadlines are established at 23:59, local time in the country participated  

Date Program Location

02 March Online announcement ARCHICAD BIM Competition Facebook page

07-08-09 March Distribute and explain the brief to students 07/3 BK - 08/3 VLU - 09/3 UAH 

05-23 March Online registration 
Exhibition of past competitions in Vietnam ARCHICAD BIM Competition Official website

17 March Workshop with Japanese and Vietnamese architects 
“Passive Design and Architectural Gesture”

Me Linh cafe (3 Phan Van Dat, Ben Nghe Ward, D1)  
15:00 - 19:00

30 March - 3 April 1st round submission 
Send chosen projects for judgement in Japan

Locally held at each university 
The detail will be available on the official website

5 April Announcement of 1st round winner 
BIM exhibition in Japan

Tokyo Institute of Technology 
Architecture department

5 April - 20 May ARCHICAD self-training, using online resources ARCHICAD BIM Competition Facebook page

21 - 23 May ARCHICAD advanced training Van Lang University 
(45 Nguyen Khac Nhu, D1, HCM) 
Time and date can be modified according to student’s schedule28 - 30 May BIM Workshop

10 June 2nd round submission Online submission

16 June 2nd round winners announcement ARCHICAD BIM Competition Facebook page

20 June Final round submission Online submission: participants will receive submission link

22 June Final round presentation University of Architecture HCMC 
Hoi truong A106, 196 Pasteur, W.6, D.3 HCM
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SUBMISSION REQUIREMENTS       YÊU CẦU NỘP BÀI  
 
1st round (Proposal) 
One panel 80×100 cm, layout horizontal, hand drawing entirely 
(no computer is allowed in the 1st round).  
The layout consists of : 
• All necessary plans, sections, elevations, perspectives 
• Integration of project into site location using hand draw 

rendering or photo of physical model 
• A LONGITUDINAL section explain passive design concept 

related to Light/Shadow for day/night, with natural ventilation 
• Put registered team name at bottom right corner 
• Project name 
• A short description of your project explain your inspiration 
* English is not obligated for the 1st round. 
* The submission of this round will be arranged by respective 
universities. Coordinator will took photos of best projects (only 
one photo of panel per team) to send for evaluation in Japan. 

2nd round (Design in BIM) 
Winners of 1st round will receive upload links to submit: 
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  
• TWO INTERIOR VIEWS RENDERED BY ARCHICAD of 

the common/living space during noon and 5pm to 
explain your concept related to passive design. 

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. 

Final round (Presentation) 
Winners of 2nd round will receive upload links to submit: 
• BIMx, Powerpoint or PDF file for presentation 
• Complementary files (multimedia, movie,…) 
On the day of presentation, for each group have to: 
• Present within 10’ and 10’ for Q&A 
• Presentation using  PPT/PDF file and BIM model using BIMx 
• Presentation using computer, IPaD furnished by organization 
Your 1st round submission (panel, physical model) is optional. 
* All team members must be present at 8AM to receive order 

and instructions. Late arrival might affect your result. 
* All text in this round has to be written in English. 
* The presentation is required in English. 

Vòng 1 (Đề xuất ý tưởng) 
Mỗi nhóm nộp một bản vẽ khổ giấy 80x100cm, bố cục phương 
ngang, bắt buộc vẽ tay cho các hình chiếu (mặt bằng, mặt cắt, 
mặt đứng). Nội dung bản vẽ bao gồm: 
• Tất cả hình chiếu cần thiết (mặt bằng, mắt đứng, mặt cắt) 
• Phối cảnh vẽ tay hay hình chụp mô hình của công trình được 
đặt vào trong bối cảnh thực tế 

• Một MẶT CẮT DÀI giải thích cách thiết kế thụ động tạo sáng 
và bóng đổ cho ngày và đêm, cùng với thông gió tự nhiên. 

• Ghi tên nhóm (đã đăng kí) vào góc dưới bên phải 
• Tên bài thi 
• Một đoạn giải thích ý tưởng cho bài 
* Vòng một không bắt buộc sử dụng tiếng Anh 
* Thời gian và địa điểm nộp sẽ được quyết định tuỳ theo 
trường. Người chịu trách nhiệm của từng trường sẽ chụp hình 
bản vẽ (mỗi nhóm 1 tấm hình) và gửi để chấm ở Nhật. 
Vòng 2 (Thiết kế sử dụng công nghệ BIM) 
Đội lọt vào vòng 2 sẽ nhận được đường link để gửi bài trên 
website chính thức của cuộc thi, yêu cầu nộp bài bao gồm: 
1. 1 File ARCHICAD ARCHIVE Project (.pla) với layout book 

chứa các thành phần như sau: 
• Tất cả mặt bằng 
• Tất cả mặt cắt 
• Tất cả mặt đứng 
• Tóm lược thiết kế (dàn trang sử dụng file định sẵn) với: 

• Một đoạn tóm tắt giải thích ý tưởng của bài 
• Hai phối cảnh nội thất dựng trực tiếp bằng Archicad 

của không gian chung vào 2 thời điểm trong ngày (12h 
và 5h chiều) để trình bày ý tưởng của passive design 

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 
Vòng chung kết (Thuyết trình) 
Đội lọt vào vòng chung kết sẽ nhận được đường link để gửi bài 
thuyết trình của mình với nội dung bao gồm: 
• File BIMx, Powerpoint hay PDF để thuyết trình 
• File hỗ trợ thuyết trình (film, nhạc,…) 
Vào ngày thuyết trình, các nhóm có 10’ để báo cáo và 10’ trả 
lời câu hỏi của ban giám khảo. Các nhóm phải trình bày sử 
dụng PPT/PDF và trình bày mô hình BIM sử dụng BIMx. Phải 
sử dụng các thiết bị do BTC chuẩn bị (laptop, IPAD,…) 
Bài nộp vòng 1 (bản vẽ, mô hình) không bắt buộc đem theo. 
Các nhóm phải có mặt trước 8h sáng để nghe yêu cầu và 
lấy số thứ tự. Đến trễ sẽ ảnh hưởng đến kết quả bài. 
* Ngôn ngữ trình bày và toàn bộ nội dung bài phải là tiếng Anh. 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REGULATIONS                                      QUY ĐỊNH CỦA CUỘC THI  

Jury 
1st round: Professors of participating universities, 
Graphisoft & Murata laboratory 

2nd round: Graphisoft, Murata laboratory 

3rd round: Professors of participating universities, 
Graphisoft and sponsors  

Copyright and distribution 
Graphisoft will have full rights to publish and promote the 
material of this competition (for both printed and online 
publication), and always making proper mention of their 
authors and university participant. 

Process 
 

Thành phần giám khảo 
Vòng 1: Giảng viên do các trường chỉ định cho vòng sơ 
khảo, Graphisoft và Murata laboratory 

Vòng 2: Graphisoft và Murata laboratory 

Vòng 3: Giảng viên của các trường tham gia do 
Graphisoft mời, đại diện công ty Graphisoft, Giáo sư 
Murata, các nhà tài trợ 

Quyền tác giả và quảng bá thông tin 
Graphisoft có đầy đủ quyền sử dụng các tài liệu của 
cuộc thi cho việc in ấn, quảng bá (ấn phẩm và trực 
tuyến), luôn đảm bảo đưa tên tác giả và cơ sở đào tạo 
có liên quan. 

Chương trình cuộc thi 
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Graphisoft & Murata lab select suitable 
project (regarding BIM and daylight study) 
for 2nd round

10 groups

BIM evaluation by Graphisoft and 
Murata laboratory 
Evolution from proposal to design in BIM

ARCHICAD self-training & workshop by 
GRAPHISOFT  
Winners of 1st round have to learn ARCHICAD 
as basic level and participate to workshop to 
complete BIM model of their project

At TOKYO TECH 
(combined for all laboratory  

of architecture and building engineering)

At VLU 
(combined for Vietnamese 

all schools participant)

All eligible team from each university can 
submit their proposal

All groups complete the brief submission requirement 
will be selected for 2nd round1s
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At UAH 
Jury from each schools, with 

Graphisoft, Murata lab and sponsors

University choose the best team to send 
to Graphisoft & Murata lab

~5 teams
~20 teams ~10 teams~20 teams

TOKYO TECH

No limit

UAH HCMUT  VLU
No limit No limit No limit

At competition Facebook & website 
 Online resource for self-study
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Evaluation criteria                                     Tiêu chí chấm cho các vòng thi  

This competition focus on judging the evolution of 
students in designing BIM with ARCHICAD. From 1st 
round to 2nd round, students have to polish their design 
proposal not only in architecture but also demonstrate 
their ability learning and adapting their concept for a 
smart use of BIM model. The key point for judgement is 
consider BIM as a support for design to test and try 
different solutions to find the best answer in a short time. 

1st round (Proposal) 
• Justify the choice of site, design proposal according to the 

objectives of competition on passive design of daylight and 
shadow in architecture 

• Logic in program and space organization 
• Creativity in design form, surface, pattern in the use of 

daylight/shadow, creating shade and natural ventilation 
• Smart respond to energy-efficient design for heat avoiding, 

sustainable solution and environmental-friendly material 
• Technical skills in layout and graphic elements (plan, section, 

model, perspective) to justify design idea 

2nd round (Design in BIM) 
• Level of completion of the BIM model 
• Geometry of the building (accuracy in defining wall/ slab/ 

column/ beam/ opening as door and window/ others building 
elements, no gaps, no missing or left out parts) 

• Consistency between the 3D model and 2D drawings  
• Expression of model (material, furniture, object design or 

choose to explain the concept clearly) 
• Integration of model in his environment (passive design), 

demonstrate trial of using BIM in Visualizing Daylight study 
• Innovation and creativity (how solving complicated part) 
• Extra points for producing BIM documents (such as energy, 

daylight and wind study, …etc) 
• Extra points for including BIM model from another discipline 

(e.g. MEP, structure, etc..)  

Final round (Presentation) 
• Overall design proposal: architecture, BIM, passive design 
• Quality & clarity (presentation skill and Q&A) 

* Project will be eliminated if not follow the requirements 
listed above for each round 

*  Every copyright infringement will be punished with 
immediate disqualification. 

Cuộc thi này đặt tiêu chí đánh gia cho sự tiến bộ của sinh 
viên trong việc thiết kế mô hình BIM sử dụng phần mềm 
chương trình ARCHICAD. Từ vòng 1 cho đến vòng 2, sinh 
viên phải cho thấy sự trưởng thành của mình trong việc 
phát triển các đề xuất về ý tưởng không chỉ ở mặt kiến 
trúc mà còn thể hiện khả năng học hỏi và biến đổi ý 
tưởng của mình một cách thông minh trong sử dụng mô 
hình BIM. Điểm mấu chốt để đánh giá là xem công nghệ 
BIM như một mô hình hỗ trợ cho việc thử nghiệm và xây 
dựng những giải pháp khác nhau đồng thời tìm ra câu trả 
lời phù hợp nhất trong thời gian ngắn. 

Vòng 1 (Đề xuất ý tưởng) 
• Trình bày lý do thuyết phục cho việc lựa chọn khu đất và 

nhiệm vụ thiết kế phù hợp với yêu cầu đề bài về passive 
design (thiết kế sử dụng ánh sáng và bóng đổ tự nhiên). 

• Tính logic trong việc đề xuất chương trình thiết kế, các hạng 
mục và sắp xếp các không gian chức năng. 

• Sáng tạo trong việc tạo hình, bề mặt đứng, mô tuyp cho các 
thành phần kiến trúc đảm bảo yêu cầu của passive design, 
giải quyết vấn đề ánh sáng, bóng đổ và thông gió tự nhiên. 

• Ứng dụng thông minh trong tiết kiệm năng lượng cho công 
trình và thoát nhiệt, áp dụng thiết kế bền vững và sử dụng 
vật liệu thân thiện với môi trường. 

• Kỹ năng thể hiện và trình bày phương án rõ ý tưởng đề xuất. 
Vòng 2 ( thiết kế sử dụng công nghệ BIM) 
• Tính trọn vẹn, hoàn chỉnh của mô hình BIM 
• Hình khối của công trình được vẽ đúng cách (rõ ràng, không 

có lỗi gián đoạn, khoảng hở, mất nét/mặt/khối) 
• Tính thống nhất chặt chẽ giữa mô hình và bản vẽ 
• Mô hình BIM được thể hiện thông minh và hấp dẫn (vật liệu, 

nội thất, lựa chọn hình thức để làm nổi bật ý tưởng thiết kế) 
• Mô hình phản ánh đúng môi trường khí hậu của khu đất (cho 

việc áp dụng passive design concept), cho thấy việc tận 
dụng mô hình BIM trong nghiên cứu về ánh sáng tự nhiên 

• Sự sáng tạo trong việc giải quyết phần phức tạp của mô hình 
• Điểm cộng thêm cho các thống kê dữ liệu BIM (tính toán 

năng lương, ánh sáng mặt trời và gió đối lưu…) 
• Điểm cộng thêm cho mô hình BIM liên kết với các chuyên 

ngành khác (điện nước, kết cấu,…) 
Vòng chung kết (thuyết trình) 
• Tổng thể về ý tưởng, giải pháp, trình bày liên quan đến kiến 

trúc, passive design và mô hình BIM (chấm vòng 2) 
• Khả năng trình bày và trả lời chất vấn 
* Bài sẽ bị mất điểm nếu không đáp ứng đủ các yêu cầu 
cho từng vòng thi 
* Các vấn đề về xâm phạm bản quyền sẽ lập tức bị xử lý 
và tước quyền tham gia. 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AWARDS 

1. At the end of the final presentation, jury member will award 
three main prizes and supporting prizes: 

1st prize	 Fully sponsored trip to Japan* 

2nd prize	 Air ticket Thailand* 

3rd prize	 Gift pack from Graphisoft 

*these awards are available for Vietnamese team only 

2. GRAPHISOFT will support the best project/team from Tokyo 
Tech to present at the final presentation in UAH, by providing 
the accommodation and part of the expenses during their stay 
in HCMC. 

GIẢI THƯỞNG 

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

Giải nhất	 Một chuyến đi Nhật Bản trọn gói* 

Giải nhì	 Vé máy bay đi Thái Lan* 

Giải ba	 Quà từ phía tài trợ và Graphisoft 

* các giải thưởng này chỉ dành cho các đội đến từ Việt Nam 

2. GRAPHISOFT sẽ hỗ trợ cho đội đạt giải nhất của Tokyo Tech 
đến tham gia thuyết trình vào vòng chung kết diễn ra tại UAH, 
và đội sẽ được hỗ trợ các chi phí sinh hoạt và chuyến tham gia 
các công trình kiến trúc nổi tiếng tại Việt Nam 

CONTACT 
General inquiries: 
M. Arch. NGUYEN TRAN Yen Khang (Ms) 
Main coordinator of BIM Competition 2018 
PhD candidate, Architecture department 
Email: khang.ntr@gmail.com 

Graphisoft contact: 
Tatsuro Kawai (Mr) 
Product manager/Education specialist 
Graphisoft Japan 
Akasaka Noa building 4F, 3-2-12, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 
Phone: +81 3-5545-3800 
Email: tkawai@graphisoft.co.jp 

Universities: 
Tokyo Institute of technology  
Architecture and Building Engineering department 
Ryo Murata laboratory 
M. Arch. NGUYEN TRAN Yen Khang (Ms) 
2-12-1-M1-44, Ookayama, Meguro-ku, 152-8552, Tokyo 
Email: khang.ntr@gmail.com 
Phone:+81-3-5734-2568 

University of Architecture Ho Chi Minh City (UAH) 
Duc Thua HUYNH (Mr) 
Main coordinator 
Lecturer, Department of Architecture 
Email: hdthuarc@gmail.com 
TRAN Pham Si NGUYEN (Mr) 
Foreign Affairs Assistant 
Phone: +84 (0)83 8244 677; +84 (0)83 6009 437 
Email: nguyen.tranphamsi@uah.edu.vn 

Van Lang University (VLU) 
M. Arch. Mai Quoc Buu (Mr) 
Main coordinator 
Lecturer, Department of Architecture  
Email: maibuu2504@gmail.com 

Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT) 
PhD. Arch. Le Thi Hong Na (Ms) 
Main coordinator, advisor 
Lecturer, Architecture division 
Email: na.bmkt@hcmut.edu.vn 

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://bim2018.wordpress.com/faq/  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