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MỤC TIÊU HƯỚNG ĐẾN
Công trình bền vững cho Việt Nam

1. Mục tiêu của tập đoàn Boral 

TẠO RA NHỮNG GIẢI PHÁP BỀN VỮNG CHO NGÀNH XÂY DỰNG TOÀN CẦU

2. Mục tiêu của ngành xây dựng Việt Nam
 Phát triển sản xuất và sử dụng loại vật liệu không nung thay thế gạch đất sét nung

đạt tỷ lệ 20-25% vào năm 2015 và 30-40% vào năm 2020.
 Từ năm 2011, các công trình nhà cao tầng (từ 9 tầng trở lên) phải sử dụng tối thiểu

30% VLKN loại nhẹ trong tổng số vật liệu xây.

3. Vai trò của người thiết kế trong giải pháp bền vững
 Thiết kế hướng đến yếu tố xây dựng bền vững. Thay đổi ý thức xây nhà bằng gạch

nung chuyển thành vật liệu nhẹ như thạch cao làm vách ngăn, tường và gạch ngói
không nung nhưng bảo đảm các tiêu chí:

 Độ bền vững,an toàn
 Khả năng cách âm
 Khả năng cách nhiệt
 Khả năng chống cháy



®
Xây nên điều kỳ diệuTM

3

GIỚI THIỆU VỀ BORAL

 Boral Limited là tập đoàn đa quốc gia chuyên sản xuất vật liệu xây dựng, trụ sở chính đặt tại Sydney, 
Úc. Hiện nay, Boral có khoảng 15.200 nhân viên làm việc tại hơn 700 nhà máy trên toàn thế giới.

 Với vị thế một tập đoàn hàng đầu thế giới, các phân ngành kinh doanh của Boral bao gồm Xi măng và
Vật liệu xây dựng tại Úc; Thạch cao tại châu Á; Gạch, Ngói lợp và Vật liệu xây tô tại Úc và Hoa Kỳ.

 Tại châu Á, Boral Limited đã liên doanh với tập đoàn Lafarge SA đầu tư nhà máy sản xuất thạch cao ở
Việt Nam và đưa vào sản xuất năm 2006, cung cấp thị trường những sản phẩm tấm thạch cao, khung
kim loại cho trần và vách thạch cao thương hiệu Supra, bột xử lý mối nối cho thạch cao thương hiệu
EasyJoint.

 Tháng 12 năm 2011, Boral Limited đã chính thức sở hữu 100% Boral Gypsum Asia ( BGA). 

Xây nên điều kỳ diệuTM
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1. Trọng lượng nhẹ
 21 kg/m2 so với 195 kg/m2 đối với tường gạch
 Giảm kích thước dầm khoảng 10-25%
 Sử dụng ít bê tông để xây kết cấu
 Giảm công việc hoàn thiện, tạo dáng
 Giảm chiều cao tầng, nhờ giảm kích thước dầm
 Không cần gia cố móng nhiều
 Không cần dầm bê tông trên phần tường làm lối đi

2. Vách ngăn mỏng hơn (cùng tiêu chuẩn cách âm)
 Tường thạch cao ~ 85mm so vời tường gạch ~130mm
 Khung cửa chính và cửa sổ mỏng hơn

3. Dễ tháo dỡ và thay đổi
 Tháo dỡ và lắp đặt mới dễ dàng
 Linh hoạt với thiết kế nội thất

TẠI SAO THẠCH CAO LÀ VẬT LIỆU ĐỀ NGHỊ CHO 
THIẾT KẾ BỀN VỮNG?
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4. Chi phí lao động thấp
 Vật liệu làm tường thạch cao đắt hơn nhưng được bù lại với phí lao động thấp
 Thi công nhanh, ít hao vật tư

5. An toàn sức khỏe và môi trường
 Không độc hại do không chứa hỗn hợp ami-ăng và chất gây ung thư
 Có khả năng chống cháy và cách nhiệt tốt do ít hấp thu nhiệt và tỉ lệ dẫn nhiệt

thấp hơn so với các loại vật liệu khác như bê tông, gạch, kính…
 Có thể tận dụng nguồn thạch cao trong quá trình khử lưu huỳnh từ các nhà máy

nhiệt điện, nhà máy sử dụng than đốt, giải quyết vấn đề môi trường.

TẠI SAO THẠCH CAO LÀ VẬT LIỆU ĐỀ NGHỊ CHO 
THIẾT KẾ BỀN VỮNG?
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1. Ban Tổ Chức cuộc thi

 Bảo trợ cuộc thi: Hội Kiến Trúc Sư Việt Nam 
 Tài trợ độc quyền: Công ty Boral Gypsum Việt Nam
 Tổ chức cuộc thi: Câu lạc bộ kiến trúc sư trẻ

2. Đối tượng dự thi

 Bảng A: Kiến trúc sư trẻ trên toàn quốc (dưới 40 tuổi)
 Bảng B: Sinh viên chuyên ngành kiến trúc trên toàn quốc

THỂ LỆ GIẢI THUỞNG THIẾT KẾ 2012 
XÂY NÊN ĐIỀU KỲ DIỆU
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3. Tiêu chí giải thưởng thiết kế
Cuộc thi thiết kế XÂY NÊN ĐIỀU KỲ DIỆU tìm kiếm những ý tưởng độc 
đáo sáng tạo, những công trình và không gian hướng đến thiết kế thân 
thiện một trường (Eco design) và thiết kế bền vững (Sustainability 
design). Khuyến khích sử dụng các vật liệu không nung, vật liệu nhẹ, 
vật liệu địa phương hướng đến khả năng sử dụng công trình tiện lợi, an 
toàn, tiết kiệm năng lượng và cổ súy cho việc xây dựng các môi trường 
sống, làm việc, thư giãn và giải trí gần với thiên nhiên, khí hậu bản địa và 
văn hóa truyền thống.

4. Thể loại thiết kế
Công trình các loại, nội thất, nhà ở, công trình phục vụ cộng đồng, công 
trình công cộng và các công trình đặc biệt khác.

THỂ LỆ GIẢI THUỞNG THIẾT KẾ 2012 
XÂY NÊN ĐIỀU KỲ DIỆU
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BẢNG A

 01 Giải nhất: 1 chuyến du lịch thăm Boral Úc
 01 Giải nhì: 1 Mac Book Pro 
 03 Giải khuyến khích: 1 Ipad 2

BẢNG B 

 01 Giải nhất: 1 chuyến du lịch Đông Nam Á + 1 suất học bổng trị giá 5 triệu đồng
 01 Giải nhì: 1 chuyến du lịch Đông Nam Á
 03 Giải khuyến khích: 1 máy hình kỹ thuật số Canon

CƠ CẤU GIẢI THUỞNG THIẾT KẾ 2012                                    
XÂY NÊN ĐIỀU KỲ DIỆU
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1. Ban giám khảo
 Ths.KTS Nguyễn Thu Phong (Chủ nhiệm CLB Kiến trúc sư trẻ Việt Nam, Chủ tịch 

HĐQT-TGĐ Công ty CP Kiến trúc Xây dựng Nhà Vui)
 KTS Trần Minh Tâm (Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Kiến trúc sư TPHCM, Chủ tịch 

HĐQT Công ty TTT)
 KTS Hồ Thiệu Trị (Chủ tịch HĐQT HTT Group-Ho Thieu Tri & Associates)
 KTS Võ Trọng Nghĩa (TGĐ Công ty TNHH Võ Trọng Nghĩa)
 Ths Nguyễn Văn Vũ (Phó Tổng Giám Đốc Công ty Boral Gypsum Việt Nam)

2. Thời hạn nộp bài
 Vòng sơ khảo: hạn chót nộp bài 03/06/2012
 Tác phẩm được chọn trưng bày tại VietArch TPHCM từ 7-10 /06/2012
 Vòng bán kết: 20/06/2012
 Công bố và trao giải thưởng: 7/2012
 Nộp bài

- Vương Khải Uyên – Công ty Cổ Phần Truyền Thông Gia Phúc : 
212 Khánh Hội - Phường 6 – Quận 4 – TPHCM

- Lê Mỹ Uyên – Công Ty TNHH Boral Gypsum Việt Nam :
Lầu 9 -Tòa nhà Bitexco -19 -25 Nguyễn Huệ - Quận 1 – TPHCM 

BAN GIÁM KHẢO VÀ THỜI HẠN NỘP BÀI THI
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GIẢI THƯỞNG THIẾT KẾ BORAL 2011/ 2012 

 Giải thưởng thiết kế Boral
Tổ chức hàng năm là sân chơi sáng tạo cho kiến trúc sư và sinh viên kiến trúc tại Úc

 Tiêu chí và thể loại giải thưởng kiến trúc năm 2012
Cải tạo chuyển mục đích sử dụng của một công trình thương mại loại trung bình thành
công trình dân dụng hoặc có cả hai công năng dân dụng và thương mại nhưng vẫn giữ
50% kết cấu cũ của công trình. Giải pháp thiết kế hướng đến tính bền vững, tiết kiệm chi 
phí, môi trường sống tốt ở thành phố
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GIẢI NHẤT: TÁC PHẨM FLAMINGO LANE
KIẾN TRÚC SƯ PHILLIP NIELSEN
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CÙNG BORAL XÂY NÊN ĐIỀU KỲ DIỆU


