
Thuyết minh về phương án dự thi: 

Phương án dự thi là một căn nhà được thiết kế dành cho đôi vợ chồng trẻ trên mảnh đất 

được chia từ mảnh đất của gia đình nên có đặc điểm hẹp và sâu. Ngôi nhà nằm trong một 

con ngõ ở Hữu Nghị, Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. 

Khu đất xây dựng có diện tích 400 m2, mặt đứng chính hướng Đông Nam - Nam. Vị trí 

căn nhà xây mới được lựa chọn ở vị trí căn nhà cũ phá bỏ đi tạo thành sân trước sân sau 

với khối công trình có diện tích sơ bộ 10x10m. Phần còn lại giữ nguyên đất sân vườn 

hiện trạng. 

 

Ý tưởng chủ đạo của thiết kế là sự kết hợp hài hòa giữa những nét kiến trúc truyền thống 

và hiện đại, nhằm đưa ra một phương án nhà ở nông thôn của thời đại mới. 

Toàn bộ tầng một được sử dụng làm không gian chung khách bếp ăn liên thông, hệ cửa 

có khoảng mở lớn ra trước và sau nhà, giúp gió dễ dàng lưu thông xuyên qua vùng có con 

người hoạt động, đồng thời phù hợp với lối sống hiện đại. 

Không gian thờ cúng được bố trí phía trước nhà ở tầng 1, nhìn ra sân trước, vừa tiện cho 

đời sống tâm linh của chủ nhà, vừa là một không gian gợi nhắc đến ngôi nhà truyền 

thống.  

Không gian riêng của bố mẹ và con được đưa lên tầng 2. 

Khối công năng bếp, vệ sinh được bố trí cuối hướng gió chính, hướng nắng và phía sau 

nhà. 

 

Phần mái nhà được sử dụng mái dốc để thoát nước mưa nhanh hơn, đồng thời có hệ 

thống thu nước mưa để sử dụng. 

Sử dụng hệ dàn vì kèo thép mạ nhôm kẽm Zacs cho hệ kết cấu mái và hệ mái Tôn Zacs 

Dân dụng cao cấp cách âm, cách nhiệt. Màu sắc mái tôn là màu trung tính, hài hòa với 

cảnh quan khuôn viên. Tường đầu hồi đỡ mái nối liền với tường rào bao quanh tạo sự liền 

mạch, tái hiện cách điệu hình ảnh mái cong hình chiếc thuyền trong kiến trúc nhà truyền 

thống. 

Kết hợp với phần mái dốc kéo dài tạo thành hàng hiên trước và sau nhà, khoảng hiên lớn 

tạo khoảng đệm giữa không gian trong ngoài nhà cũng như tạo bóng, giảm bức xạ mặt 

trời chiếu trực tiếp vào trong nhà. 

 

Tổng thể ngôi nhà có hình thức và nội dung, hiện đại và truyền thống được kết hợp hài 

hòa với nhau, như cái tên của nó The Harmony - sự hòa hợp. 

 


