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THÔNG BÁO 

V/v đăng ký tham gia cuộc thi thiết kế nhà ở nông thôn giá hợp lý 

 

 Kính gửi: Sinh viên trường Đại học Xây dựng Miền Trung 

  

 Nhằm tạo sân chơi lành mạnh và một hoạt động nghề nghiệp mang ý nghĩa xã hội, phát 

huy khả năng sáng tạo, tự tìm tòi và học hỏi trong sinh viên cũng như góp phần giải quyết bài 

toán giảm chi phí xây dựng, sử dụng kết cấu thích hợp, vật liệu thân thiện với môi trường, sử 

dụng năng lượng xanh trong xây dựng. Đặc biệt, nhằm góp phần phát triển nhà ở nói chung 

và nhà ở cho người có thu nhập thấp ở nông thôn nói riêng ở nước ta trong thời kỳ mới, Khoa 

Xây dựng phát động cuộc thi “Thiết kế nhà ở nông thôn giá hợp lý” đến sinh viên toàn 

trường. 

Thông qua cuộc thi, sinh viên sẽ tích lũy thêm kỹ năng làm việc nhóm, nắm được các 

bước cơ bản trong thiết kế một công trình hoàn chỉnh từ bước thiết kế kiến trúc, kết cấu, nền 

móng và dự toán. 

 Thời gian đăng ký: Từ 20/02/2017 đến hết ngày 28/02/2017; 

 Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/3/2017 đến 01/10/2017; 

 Chi tiết nội dung cuộc thi sinh viên có thể tham khảo trong chương trình phát động 

cuộc thi hoặc trên website khoa Xây dựng http://khoaxaydung.muce.edu.vn/. 

 Đây là một cuộc thi có ý nghĩa lớn trong việc giải quyết vấn đề nhà ở cho người thu 

nhập thấp ở nông thôn và sử dụng năng lượng xanh hiệu quả. Ban Tổ chức kêu gọi các sinh 

viên trong toàn trường nhiệt tình tham gia.        
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