
 

 

THỂ LỆ THAM DỰ GIẢI THƯỞNG TOP 10 AWARDS 2021 

Hạng mục: Top 10 Interior Design Awards 

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA 

Top 10 Interior Design Awards là giải thưởng kiến trúc nhằm tìm kiếm những đại diện tiểu biểu trong 

ngành Nội thất tại Việt Nam thông qua việc lựa chọn ra 10 thiết kế nội thất tiêu biểu trên kienviet.net – 

Kênh thông tin hàng đầu về Kiến trúc – Nội thất. 

Giải thưởng không chỉ là cơ hội tôn vinh các tác phẩm về lĩnh vực Nội thất của nước nhà mà còn là không 

gian kết nối, giao lưu dành cho các chủ nhà, kiến trúc sư, các đơn vị sản xuất nội thất gặp gỡ để cùng 

nhau khẳng định giá trị trong ngành Nội thất Việt Nam hướng tới BẢN SẮC, SÁNG TẠO & VĂN HÓA. 

II. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ 

1.Đối tượng tham dự: 

 Là các kiến trúc sư đang hoạt động tại Việt Nam. (Lưu ý: Thành viên Ban tổ chức, Ban Giám 

khảo không được tham dự). 

2. Dự án Nội thất  tham dự: 

 Thể loại dự án tham dự: bao gồm nhà ở, chung cư, công trình thương mại dịch vụ, nghỉ dưỡng, 

thiết kế đồ nội thất… 

 Công trình đã được xây dựng hoàn thiện. 

 Được xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam. 

III. HỒ SƠ THAM DỰ 

1.Hồ sơ tham dự bao gồm: 

 Thông tin văn phòng/ Công ty Nội thất 

 Thông tin KTS chủ trì dự án 



 Hồ sơ dự thi bao gồm mặt bằng bố trí nội thất, các mặt đứng, mặt cắt, hình ảnh chất lượng (tối 

thiểu: 1200x675 pixels) 

 Ảnh chụp thực tế, hình ảnh chất lượng cao (tối thiểu: 1200x675 pixels) 

 Phối cảnh (nội thất và ngoại thất) 

 File thuyết minh đính kèm: 

o Có thông tin sau: Tên dự án, tên đơn vị thiết kế, đơn vị thi công, khách hàng, địa điểm, 

quy mô diện tích, chi phí (nếu có) 

o Thuyết minh ngắn gọn về ý tưởng cũng như ý đồ, các giải pháp sử dụng trong dự án 

o Số lượng text tối đa: 500 chữ 

2. Cách thức tham dự: 

 Hồ sơ dự thi nộp trực tiếp qua email: top10awards@kienviet.net, tiêu đề ghi rõ “Bài tham gia giải 

Top 10 Interior Design Awards″. 

IV. TIÊU CHÍ CHẤM GIẢI 

 Bài dự thi được đăng tải trên trang kienviet.net, interiordaily.vn 

 Đẹp và công năng 

 Phù hợp với môi trường khí hậu tại Việt Nam 

 Đổi mới, tiên phong trong áp dụng công nghệ mới, vật liệu mới 

 Văn hóa, truyền thống, bản địa 

 Giải quyết các vấn đề Xã hội tại Việt Nam 

 Dẫn dắt xu thế kiến trúc 

 An toàn cho người sử dụng 

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

Những công trình đạt giải Top 10 Interior Design 2021 sẽ nhận được giải thưởng gồm: 

 01 Cúp lưu niệm 

 01 Giấy chứng nhận 



VI. QUYỀN LỢI NGƯỜI THAM DỰ 

 Nhận giải thưởng như quy định ở mục V 

 Xuất hiện trên tất cả các kênh truyền thông mà BTC kết nối  

VII. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

 Những công trình tham dự sẽ được đăng tải trên trang thông tin chính thức của kienviet.net,  

website: interiordaily.vn cùng các kênh truyền thông khác của Kiến Việt và Đơn vị bảo trợ truyền 

thông cho giải thưởng. 

 Ban tổ chức có quyền sử dụng các tác phẩm đạt giải Top 10 Awards 2021, thông tin của người 

đạt giải cho mục đích truyền thông về giải thưởng, các báo cũng như các trang thông tin của Kiến 

Việt và của Đơn vị bảo trợ truyền thông cho giải thưởng mà không cần báo trước và không phải 

trả thêm bất kỳ chi phí nào. 

 Người tham dự cam kết chịu trách nhiệm về quyền tác giả của công trình. Nếu có khiếu kiện về 

quyền tác giả liên quan đến công trình thì sẽ mất quyền tham dự. 

 Hồ sơ tham dự sẽ không được trả lại. 

 Ban Tổ chức có quyền thu hồi giải thưởng nếu phát hiện người đoạt giải vi phạm thể lệ giải 

thưởng. 

Thể lệ này có hiệu lực kể từ ngày được công bố. Việc sửa đổi, bổ sung chỉ được thực hiện khi có văn bản 

của Ban tổ chức giải thưởng. 

Ban Tổ chức Top 10 Awards trân trọng nhận được sự hưởng ứng và tham gia của đông đảo các Kiến trúc 

sư! 

THÔNG TIN CHI TIẾT LIÊN HỆ BTC 

Cổng thông tin điện tử Kiến trúc – Quy hoạch Kienviet.net 

• Địa chỉ: Số 6, ngõ 8, đường Trần Kim Xuyến, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 

• Điện thoại: 0389913434 

• Facebook: https://www.facebook.com/kienvietdotnet/ 

• Email: top10awards@kienviet.net 

• Fanpage Giải thưởng: https://www.facebook.com/top10houses/ 

https://www.facebook.com/top10houses/

