
Giới thiệu

  

ASHUI = Architecture, Sustainability, Housing, Urbanism, Interior 
(Kiến trúc, Phát triển bền vững, Nhà ở, Đô thị, Nội thất)

  Ashui.com: 
  

- Thành lập năm 2000, do Ashui Vietnam Corporation phát triển; 
- Có mạng lưới đối tác và cộng tác viên rộng khắp tại Việt Nam và trên thế giới.

  Tầm nhìn: 
  

Ashui.com phấn đấu trở thành hệ thống TRUYỀN THÔNG NGÀNH XÂY DỰNG số 1 Việt Nam,
hướng đến khu vực Châu Á và quốc tế. 

  Sứ mệnh: 
  

- Kết nối các đối tượng hoạt động trong lĩnh vực Kiến trúc - Xây dựng - Đô thị tại Việt Nam; 
- Đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng, tiến bộ xã hội, phát triển bền vững.

  Các vấn đề quan tâm đặc biệt: 
  

Phát triển đô thị bền vững / đô thị vị nhân sinh, Không gian công cộng, Thiết kế đô thị, Nhà ở,
Công trình Xanh, Công nghệ mới, Nội thất, Kiến trúc-Xây dựng Châu Á. 

  Ashui Awards: 
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Là hệ thống giải thưởng thường niên (từ 2012) bình chọn các danh hiệu: Kiến trúc sư của Năm,
Công trình của Năm, Nhà thầu của Năm, Chủ đầu tư của Năm, Hãng Kỹ thuật của Năm, Dự án
Tương lai của Năm, Xây dựng Xanh của Năm, Nhà ở của Năm, Nội thất của Năm
, 
Dự án Chung tay của Năm
(Architect of the Year, Building of the Year, Contractor of the Year, Developer of the Year,
Engineering of the Year, Future Project of the Year, Green Build of the Year, Housing of the
Year, Interior of the Year, Joint Effort Project of the Year).

  

  Những mốc thời gian và sự kiện tiêu biểu  
  

19/9/2000: 
  

Tại Warsaw (thủ đô Cộng hòa Ba Lan), Lê Việt Hà sáng lập thương hiệu Ashui và Diễn đàn
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kiến trúc-xây dựng Ashui.com bắt đầu hoạt động trực tuyến nhằm mục đích hội tụ giới hoạt
động kiến trúc qua mạng internet. Tên ASHUI là tổ hợp các chữ cái đầu tiên của 5 chuyên mục
chính (viết bằng tiếng Anh) trên diễn đàn lúc bấy giờ: 
A
rchitecture, 
S
tructure, 
H
ousing, 
U
rban management, 
I
nterior design
. 

  

  2001: 
  

Thành lập nhóm phát triển Diễn đàn Ashui.com tại Hà Nội và kết nạp thêm các thành viên sáng
lập. Nhóm Ashui (webteam) hoạt động tại Cybernet Cafe số 9 phố Tạ Hiện (khu phố cổ Hà Nội).

  

  2002: 
  

Xây dựng cổng thông tin, cập nhật thông tin thường ngày và trở thành công cụ truyền thông hữu
ích dành cho các đối tượng hoạt động trong ngành kiến trúc-xây dựng. 

  

  2003: 
  

Tổ chức Cuộc thi Kiến trúc Ashui 2003 chủ đề “Hà Nội 36 phố phường – ý tưởng cho một góc
phố đẹp ”. Các đơn vị bảo trợ gồm: UBND
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Thành phố Hà Nội, Bộ Văn hóa Thông tin, Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Đơn vị phối hợp tổ chức:
Ban quản lý phố cổ Hà Nội, Tạp chí Kiến trúc Việt Nam (Viện Nghiên cứu Kiến trúc, Bộ Xây
dựng), Trung tâm Hỗ trợ phát triển tài năng. 

  

  2004:
  

Tổ chức Cuộc thi Kiến trúc–Quy hoạch xây dựng Ashui 2004 chủ đề “Tôn vinh Thành phố”.
Các đơn vị bảo trợ gồm: Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa Thông tin, Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Đơn
vị phối hợp tổ chức: Tạp chí Quy hoạch Xây dựng (Viện Quy hoạch phát triển đô thị-nông thôn,
Bộ Xây dựng). 
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    2005:
  

Phối hợp cùng Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa Thông tin tổ chức Lễ trao
giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2004
tại Nhà hát Lớn Hà Nội. 

  

  2006: 
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Phối hợp cùng Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức Trại Kiến trúc sư Trẻ toàn quốc lần thứ
nhất - Sapa 2006 .

  

  2007: 
  

Phối hợp cùng Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa Thông tin tổ chức Lễ trao
giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2006
tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. 

  

Sáng lập và tổ chức hoạt động Architect Night (Điểm hẹn của kiến trúc sư) hàng tháng tại Hà
Nội. 

  

Xây dựng Cơ sở dữ liệu Kiến trúc sư Việt Nam [ VN Architects ]
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2008:    

Truyền thông sự kiện KTS danh tiếng người Nhật Bản Tadao Ando đến Hà Nội, gặp gỡ kiến
trúc sư, sinh viên kiến trúc, các nhà quản lý kiến trúc - đô thị Việt Nam tại Trung tâm Hội nghị
Quốc gia.

  

Phối hợp cùng Hội đồng Anh và báo Thể thao Văn hóa tổ chức Cuộc thi "Đánh thức Không
gian"  nhằm tăng cường nhận
thức về trách nhiệm đối với đô thị của người dân, khuyến khích họ đóng góp ý kiến về các
không gian công cộng trong thành phố nơi họ thấy cần được cải thiện hoặc chuyển đổi. 

  

  2009:
  

Ashui.com vinh dự nhận giải thưởng "Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội 2009" cho dự án
phục dựng di sản kiến trúc Hà Nội bằng công nghệ đồ họa 3D hợp tác với nhóm 3D Hà Nội.

  

Ashui.com trở thành Trang thông tin điện tử chính thức của Hội Quy hoạch Phát triển Đô
thị Việt Nam  theo Quyết định số 18/QĐ-HQHVN ký ngày 08/11/2009
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nhân dịp Đại hội nhiệm kỳ III và Kỷ niệm Ngày Đô thị Việt Nam 8/11. 

  

  2010: 
  

Ashui.com thành lập trang web tại địa chỉ http://hanoi.org.vn/planning  với mục đích giới thiệu
các nét chính của Đồ
án Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050
để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia và đông
đảo người dân trong và ngoài nước nhằm hoàn thiện Đồ án. 

  

Ashui.com là Đối tác Truyền thông chính thức của Hội thảo quốc tế "Hà Nội thiên niên kỷ -
Thành phố quá khứ và tương lai"  do UBND
TP Hà Nội, Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, Trung tâm nghiên cứu toàn cầu hóa (Đại
học Hawaii - Hoa Kỳ) và Chương trình UN-Habitat (của Liên Hợp quốc) tại VN tổ chức
. 
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Tạp chí Quy hoạch Đô thị được thành lập và ra số đầu tiên, do Ashui.com phụ trách nội dung
(Lê Việt Hà, chủ nhiệm Ashui.com giữ vai trò Phó Tổng biên tập Tạp chí). 

  

  2011: 
  

Ashui.com cùng Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, Trung tâm nghiên cứu toàn cầu
hóa (ĐH Hawaii, Hoa Kì), Trung tâm hỗ trợ và phát triển cộng đồng Lạc Việt và các tác giả nhận
giải thưởng "Bùi Xuân Phái – Vì Tình yêu Hà Nội 2011" cho ý tưởng tổ chức và các đồ án
xuất sắc trong Cuộc thi thiết kế
"Công viên Thống Nhất cho tất cả mọi người”
. 

  

  2012:
  

Ashui.com thay đổi logo nhân dịp kỷ niệm 12 năm tuổi.

  

Sáng lập giải thưởng bình chọn danh hiệu "Kiến trúc sư của năm" (Architect of the Year)

  

  2013: 
  

Phối hợp với Đại sứ quán Đan Mạch tổ chức Cuộc thi tài năng 2013  chủ đề "Giải pháp kiến
trúc tạo dựng không gian đô thị". 

  

Tiếp tục tổ chức giải thưởng bình chọn "Kiến trúc sư của Năm"  và bổ sung "Công trình
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của Năm"
(Building of the Year) 

  

  

  2014: 
  

Ashui.com + Hanoi Lovers nhận giải thưởng "Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội 2014" với Dự
án " Ha
noi Fly - Hà Nội, những góc nhìn từ không trung
" ứng dụng công nghệ flycam để khám phá vẻ đẹp từ trên cao của Hà Nội chia sẻ với cộng
đồng, nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô. Album ảnh HanoiFly đã được Hội
Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam tặng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngày 30/10 tại Văn
phòng Chính phủ. 

  

Phối hợp với Đại sứ quán Đan Mạch tổ chức Cuộc thi tài năng 2014  chủ đề "Biến đổi khí hậu
qua ảnh". 

  

Tổ chức giải thưởng Ashui Awards 2014  - bình chọn "Kiến trúc sư của Năm" và "Công trình
của Năm ". 
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  2015: 
  

Sáng lập và cùng VUUV tổ chức hoạt động Câu lạc bộ Điện ảnh Kiến trúc. 

  

Tổ chức giải thưởng Ashui Awards 2015  - bình chọn các danh hiệu "Kiến trúc sư của Năm", "
Công trình của Năm
", "
Nhà thầu của Năm
", và "
Chủ đầu tư của Năm
". 
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    2016: 
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Dịch và xuất bản cuốn sách " Xanh hóa Châu Á: Những nguyên tắc nổi bật cho Kiến trúc bềnvững " do Tiến sĩ Nirmal Kishnani – nhà giáo dục, kiến trúc sư,chuyên gia về xây dựng xanh và là Tổng biên tập tạp chí FuturArc – làm chủ biên, dựa trênphân tích hơn 30 dự án gần đây của châu Á và đúc kết 6 nguyên tắc dành cho thiết kế bềnvững, lấy châu Á làm trung tâm. Đây là cuốn cẩm nang cần phải có với các chuyên gia xâydựng, các nhà phát triển, khai thác, với những kiến thức mới quan trọng dành cho giới học giả.Cuốn sách dầy 334 trang với hơn 200 hình vẽ và 330 bức ảnh sinh động sẽ hấp dẫn bất cứ aiquan tâm đến xu hướng kiến trúc xanh đang lên cao tại châu Á.     Triển khai chương trình truyền thông "Green is Quality " (Xanh là Chất lượng) trong lĩnh vựcCông trình Xanh.    Tổ chức giải thưởng Ashui Awards 2016  - bình chọn các danh hiệu "Kiến trúc sư của Năm", "Công trình của Năm", "Nhà thầu của Năm", "Chủ đầu tư của Năm" và "Hãng kỹ thuật của Năm".   
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    2017: 
  

Đối tác truyền thông chính thức chuỗi sự kiện triển lãm, hội thảo về lĩnh vực công trình Xanh lớn
nhất châu Á: BEX Asia, MCE Asia, IGBC 2017; 

  

Tổ chức giải thưởng Ashui Awards 2017  - bình chọn các danh hiệu "Kiến trúc sư của Năm", "
Công trình của Năm
", "
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Nhà thầu của Năm
", "
Chủ đầu tư của Năm
", "
Hãng kỹ thuật của Năm
" và 2 hạng mục mới "
Dự án Tương lai của Năm
", "
Xây dựng Xanh của Năm
". 

  

  

  2018: 
  

Tổ chức Triển lãm nghệ thuật cảnh quan “Mây Pha Lê” – La Pán Tẩn 2018 tại đồi mâm xôi
thuộc xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái từ ngày 19/5 đến ngày 31/5 (mùa
nước đổ). 
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  Tổ chức giải thưởng Ashui Awards 2018  - bình chọn các danh hiệu "Kiến trúc sư của Năm", "Công trình của Năm", "Nhà thầu của Năm", "Chủ đầu tư của Năm", "Hãng kỹ thuật của Năm" và 2 hạng mục mới "Dự án Tương lai của Năm", "Xây dựng Xanh của Năm", "Nhà ở của Năm", "Nội thất của Năm".      2019: 
  

Dịch và xuất bản cuốn sách nổi tiếng "Đô thị vị nhân sinh"  (tên gốc tiếng Anh: "Cities for
People") đúc kết hơn bốn mươi năm hoạt động của giáo sư Jan Gehl cho chủ đề đô thị vị nhân
sinh, đã giúp biến đổi môi trường đô thị trên khắp thế giới dựa trên nghiên cứu những cách thức
con người sử dụng không gian nơi họ sinh sống và làm việc. Ở Việt Nam, trong bối cảnh tốc độ
đô thị hoá rất cao, vấn đề này trong những năm gần đây được các kiến trúc sư và nhà quy
hoạch đặc biệt quan tâm và nghiên cứu. Cuốn sách đã được xuất bản 37 thứ tiếng trên thế giới.
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Đối tác truyền thông và giám tuyển Triển lãm Phong cách Nội thất Việt Nam lần thứ nhất - Vifa
GU 2019 .

  

  

Khởi xướng Tuần lễ Ta đi xe đạp - Wecyc 2019  vào tuần đầu tiên của tháng 6, với mục tiêu
tổng thể hướng tới xu hướng đi lại bằng phương tiện xe đạp, giao thông thân thiện với môi trường
nhằm giảm phát thải khí carbon, góp phần đảm bảo duy trì chất lượng sạch của không khí và
môi trường sống tại các thành phố ở Việt Nam.

  

Tổ chức giải thưởng Ashui Awards 2019  - bình chọn 10 danh hiệu: Kiến trúc sư của Năm,
Công trình của Năm, Nhà thầu của Năm, Chủ đầu tư của Năm, Hãng Kỹ thuật của Năm, Dự án
Tương lai của Năm, Xây dựng Xanh của Năm, Nhà ở của Năm, Nội thất của Năm
, 
Dự án Chung tay của Năm. 

  

  

  2020:
  

Thành lập Công ty CP Truyền thông Xây dựng ConsMedia .

  

Hợp tác thương hiệu Eurotile triển khai chuỗi Eurotile Center  thành điểm đến sinh hoạt nghề
nghiệp cho các kiến trúc sư và nhà thiết kế nội thất.

  

Tổ chức Hội thảo “Huế, thành phố xe đạp - bản sắc cộng đồng và hình ảnh thành phố đạp xe
thân thiện với môi trường” .
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Tổ chức Tuần lễ Thiết kế Việt Nam - Vietnam Design Week 2020 (lần đầu tiên) và cuộc thi
Designed by Vietnam chủ đề "
Tái sinh
".

  

  

Thành lập Công ty CP Liên minh Tư vấn Thiết kế VietArchitects.
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Tổ chức giải thưởng Ashui Awards 2020  - bình chọn 10 danh hiệu: Kiến trúc sư của Năm,
Công trình của Năm, Nhà thầu của Năm, Chủ đầu tư của Năm, Hãng Kỹ thuật của Năm, Dự án
Tương lai của Năm, Xây dựng Xanh của Năm, Nhà ở của Năm, Nội thất của Năm
, 
Dự án Chung tay của Năm. 

  

  2021:
  

Tổ chức Tuần lễ Thiết kế Việt Nam - Vietnam Design Week 2021 (lần thứ hai) và cuộc thi
Designed by Vietnam chủ đề "
Đánh thức Truyền thống
".

  

  

Phối hợp cùng Đại sứ quán Đan Mạch tổ chức Triển lãm "Đô thị bền vững Bắc Âu" và hội thảo
"Đô thị bền vững và đáng sống – từ Bắc Âu tới Châu Á"
nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đan Mạch.
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https://vietnamdesignweek.com/
tintuc-sukien/sukien/17737-trien-lam-do-thi-ben-vung-bac-au-va-hoi-thao-do-thi-ben-vung-va-dang-song-tu-bac-au-toi-chau-a.html
tintuc-sukien/sukien/17737-trien-lam-do-thi-ben-vung-bac-au-va-hoi-thao-do-thi-ben-vung-va-dang-song-tu-bac-au-toi-chau-a.html


Giới thiệu

  Tổ chức giải thưởng Ashui Awards 2021  (lần thứ 10).     [ tiếp tục cập nhật..]  
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