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Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2018   

THÔNG BÁO  

(Lần 1) 

Về việc tham gia Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia năm 2018 

Vietnam Urban Planning Awards (VUPA.2018) 

 

Ngày 15/9/2018, tại khách sạn Hilton Hanoi Opera Hotel, Hội Quy hoạch Phát triển 

Đô thị Việt Nam cùng với các đơn vị đồng bảo trợ là Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và 

Môi trường, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tổ chức họp báo công bố 

thành lập Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia và kế hoạch triển khai thực hiện. 

Đây là giải thưởng có phạm vi cả nước, được xét chọn hai năm một lần, vào năm chẵn. 

Năm 2018 là năm đầu tiên Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia (VUPA.2018) 

được long trọng tổ chức. 

Ban tổ chức Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia trân trọng kính mời:  

Hiệp hội các đô thị Việt Nam 

Tham gia dự Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia năm 2018 (VUPA.2018) 

Giải thưởng được xét chọn đối với các thể loại công trình, tác phẩm thuộc:  

(1) Đồ án Quy hoạch xây dựng, gồm: Đồ án QHXD vùng; Đồ án Quy hoạch đô thị; 

Đồ án quy hoạch khu chức năng đặc thù; Đồ án Quy hoạch điểm dân cư nông thôn; 

(2) Các khu vực đã được đầu tư xây dựng, gồm: Khu đô thị mới; Khu tái thiết hoặc cải 

tạo chỉnh trang đô thị; Tuyến đường, tuyến phố; Quảng trường đô thị; Các khu, cụm 

du lịch, các khu kinh tế, khu bảo tồn…(đã đưa vào khai thác thành công); 

(3) Các ấn phẩm về Quy hoạch, gồm: Sách, Tạp chí; Chùm bài báo; Video phóng 

sự/mang tính lí luận, phê bình; 

(4) Các tổ chức và cá nhân tham gia quản lý phát triển đô thị xuất sắc (Giải thưởng 

dành cho các tổ chức, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc tham gia công tác quản 

lí, đầu tư, xây dựng phát triển đô thị, điểm dân cư nông thôn). 

(Phạm vi giải thưởng; Tiêu chí xét giải; Quyền lợi của các đối tượng đạt giải; Ban chỉ 

đạo, Ban tổ chức, Hội đồng chấm giải, Ban thư kí; Hồ sơ dự giải, tổ chức tiếp nhận, lệ 

phí dự giải…được qui định tại Qui chế giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia 2018). 

Thời gian nhận Hồ sơ dự giải VUPA.2018: từ ngày 01/12 đến hết ngày 25/12/2018. 

Địa điểm nhận Hồ sơ dự giải VUPA.2018: Văn phòng Hội Quy hoạch phát triển Đô 

thị Việt Nam, tầng 6, Cung trí thức Thành phố, số 01, Tôn Thất Thuyết, phường Dịch 



Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. Tel/Fax: (024) 37624430; Email: 

vupda10@gmail.com; Website: www.vupda.org. 

Địa chỉ liên hệ: (i) Ông Trương Văn Quảng, Phó Tổng Thư ký + Trưởng ban thư kí 

Hội đồng chấm giải VUPA.2018; DĐ: 0913349915; Email: quang.stde@gmail.com 

(ii) Bà Trần Thanh Ý, Phó Chánh Văn phòng + Phó trưởng Ban thư kí Hội đồng chấm 

giải VUPA.2018; DĐ: 0904121890; Email: vupda10@gmail.com. 

Thông tin cụ thể về Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia 2018 được đăng trên 

trang Website: www.vupda.org của Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam. 

Gửi kèm theo Thông báo, gồm: (i) Dự thảo Qui chế giải thưởng Quy hoạch đô thị 

Quốc gia 2018; (ii) Bản đăng kí tham dự giải thưởng VUPA.2018. 

Căn cứ Thông báo này, đề nghị Quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Hội cơ sở, Chi hội 

và Hội viên tập thể trực thuộc Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam thông báo 

đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn hoặc thuộc trách nhiệm mình quản lí được biết, 

để tham gia giải thưởng quy hoạch Quốc gia 2018 (VUPA.2018). 

Ban tổ chức Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia năm 2018 (VUPA.2018) xin trân 

trọng thông báo. 

 

                                                                      BAN TỔ CHỨC GIẢI THƯỞNG  

                                                                           QUY HOẠCH ĐÔ THỊ QUỐC GIA 2018 

                                                               Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam 
                                                                                           TRƯỞNG BAN  

                                                                     
                                                                         Trần Ngọc Chính 
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