
Trở thành một phần của cộng đồng sáng tạo 
và giải thưởng thiết kế dành cho sinh viên 

lớn nhất trên thế giới!

Dành tấm vé tham dự khóa học Khám Phá 
Thiết Kế tại Trường thiết kế sau đại học Harvard

Bảng màu của xu hướng màu sắc được cung cấp bởi Nippon Paint. 
Để biết thêm chi tiết vui lòng truy cập tại: 

https://nipponpaint.com.vn/xu-huong-mau-sac-2022-2023/ebook



01 OCTOBER01 OCTOBERhttps://www.youtube.com/channel/UCxjbR77FBiuC8d1Vc5-IQ7g

https://ayda.com.vn/

https://instagram.com/ayda.international?igshid=YmMyMTA2M2Y=

https://www.facebook.com/AYDAvietnam
01 OCTOBER

01 OCTOBERhttps://www.youtube.com/channel/UCxjbR77FBiuC8d1Vc5-IQ7g01 https://www.youtube.com/channel/UCxjbR77FBiuC8d1Vc5-IQ7g01 
https://ayda.com.vn/

https://instagram.com/ayda.international?igshid=YmMyMTA2M2Y=

https://www.facebook.com/AYDAvietnam

01 OCTOBER01 OCTOBER01 OCTOBERhttps://www.youtube.com/channel/UCxjbR77FBiuC8d1Vc5-IQ7g

https://ayda.com.vn/

https://instagram.com/ayda.international?igshid=YmMyMTA2M2Y=

https://www.facebook.com/AYDAvietnam

01 OCTOBER

HỘI TỤ :  CÙNG ĐÓN  KHỞI ĐẦU MỚI

HẠN NỘP 

23h59p 15/12/2022



1

C
on

te
nt

CHAPTER 01
ALL YOU NEED TO KNOW ABOUT AYDA AWARDS
   Foreword

    AYDA Awards Advisory Panel 2022-2023
    Awards And Prizes

CHAPTER 03
RESOURCES

APPENDIX
ATTENDING THE DESIGN DISCOVERY 
PROGRAM AT HARVARD UNIVERSITY’S 
GRADUATE SCHOOL OF DESIGN 

1 - 10 

11 - 30 

31 - 34

35 - 60

CHAPTER 02
CHALLENGE OF THE YEAR
   Embracing Convergence In Spatial Design

    Theme Challenge For The Year
    The Design Brief
    Presentation Guidelines
    Judging Criteria
     - Architectural Category
     - Interior Design Category
    Submission
     - Submission Criteria and Checklist
     - Submission Process
     -Entry Form

1

N
ội

 d
un

g CHƯƠNG 01
NHỮNG ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT VỀ CUỘC THI AYDA 
   Lời tựa

    Ban cố vấn Giải thưởng AYDA 2022
    Hành trình AYDA
    Giải thưởng 

CHƯƠNG 03
TƯ LIỆU THAM KHẢO

CHƯƠNG 02
THỬ THÁCH CHO CÁC NHÀ THIẾT KẾ TƯƠNG LAI
   Tính “Hội tụ” trong Thiết kế Không gian

    Chủ đề cuộc thi 
    Hướng dẫn trình bày
    Tiêu chí chấm điểm
    Thể lệ & quy định
    Đơn đăng ký tham gia

1

C
on

te
nt ALL YOU NEED TO KNOW ABOUT AYDA AWARDS

   Foreword
    AYDA Awards Advisory Panel 2022-2023
    Awards And Prizes

CHAPTER 03
RESOURCES

APPENDIX
ATTENDING THE DESIGN DISCOVERY 
PROGRAM AT HARVARD UNIVERSITY’S 
GRADUATE SCHOOL OF DESIGN 

1 - 10 

11 - 30 

31 - 34

35 - 60

CHAPTER 02
CHALLENGE OF THE YEAR
   Embracing Convergence In Spatial Design

    Theme Challenge For The Year
    The Design Brief
    Presentation Guidelines
    Judging Criteria
     - Architectural Category
     - Interior Design Category
    Submission
     - Submission Criteria and Checklist
     - Submission Process
     -Entry Form

1

C
on

te
nt

CHAPTER 01
ALL YOU NEED TO KNOW ABOUT AYDA AWARDS
   Foreword

    AYDA Awards Advisory Panel 2022-2023
    Awards And Prizes

CHAPTER 03
RESOURCES

APPENDIX
ATTENDING THE DESIGN DISCOVERY 
PROGRAM AT HARVARD UNIVERSITY’S 
GRADUATE SCHOOL OF DESIGN 

1 - 10 

11 - 30 

31 - 34

35 - 60

CHAPTER 02
CHALLENGE OF THE YEAR
   Embracing Convergence In Spatial Design

    Theme Challenge For The Year
    The Design Brief
    Presentation Guidelines
    Judging Criteria
     - Architectural Category
     - Interior Design Category
    Submission
     - Submission Criteria and Checklist
     - Submission Process
     -Entry Form

1

C
on

te
nt

CHAPTER 01
ALL YOU NEED TO KNOW ABOUT AYDA AWARDS
   Foreword

    AYDA Awards Advisory Panel 2022-2023
    Awards And Prizes

CHAPTER 03
RESOURCES

APPENDIX
ATTENDING THE DESIGN DISCOVERY 
PROGRAM AT HARVARD UNIVERSITY’S 
GRADUATE SCHOOL OF DESIGN 

1 - 10 

11 - 30 

31 - 34

35 - 60

CHAPTER 02
CHALLENGE OF THE YEAR
   Embracing Convergence In Spatial Design

    Theme Challenge For The Year
    The Design Brief
    Presentation Guidelines
    Judging Criteria
     - Architectural Category
     - Interior Design Category
    Submission
     - Submission Criteria and Checklist
     - Submission Process
     -Entry Form

1

C
on

te
nt

CHAPTER 01
ALL YOU NEED TO KNOW ABOUT AYDA AWARDS
   Foreword

    AYDA Awards Advisory Panel 2022-2023
    Awards And Prizes

CHAPTER 03
RESOURCES

APPENDIX
ATTENDING THE DESIGN DISCOVERY 
PROGRAM AT HARVARD UNIVERSITY’S 
GRADUATE SCHOOL OF DESIGN 

1 - 10 

11 - 30 

31 - 34

35 - 60

CHAPTER 02
CHALLENGE OF THE YEAR
   Embracing Convergence In Spatial Design

    Theme Challenge For The Year
    The Design Brief
    Presentation Guidelines
    Judging Criteria
     - Architectural Category
     - Interior Design Category
    Submission
     - Submission Criteria and Checklist
     - Submission Process
     -Entry Form

1

C
on

te
nt

CHAPTER 01
ALL YOU NEED TO KNOW ABOUT AYDA AWARDS
   Foreword

    AYDA Awards Advisory Panel 2022-2023
    Awards And Prizes

CHAPTER 03
RESOURCES

APPENDIX
ATTENDING THE DESIGN DISCOVERY 
PROGRAM AT HARVARD UNIVERSITY’S 
GRADUATE SCHOOL OF DESIGN 

1 - 10 

11 - 30 

31 - 34

35 - 60

CHAPTER 02
CHALLENGE OF THE YEAR
   Embracing Convergence In Spatial Design

    Theme Challenge For The Year
    The Design Brief
    Presentation Guidelines
    Judging Criteria
     - Architectural Category
     - Interior Design Category
    Submission
     - Submission Criteria and Checklist
     - Submission Process
     -Entry Form

03

06
08
12
13

15
16
21
23
29
31

33



01C
hư

ơn
g NHỮNG ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT 

VỀ CUỘC THI AYDA

các diễn giả nổi tiếng và những nhân vật quan trọng 
trong ngành thiết kế.Thêm vào đó, nền tảng này 
không chỉ cho phép những người tham gia tiếp xúc 
với kiến thức của ngành, huấn luyện cá nhân, cố vấn 
và xây dựng kỹ năng thông qua các hội thảo khác 
nhau của các giảng viên giàu kinh nghiệm và các 
chuyên gia trong ngành mà trên hết còn cho phép họ 
học hỏi từ các đồng nghiệp từ trong và ngoài nước.

Cuộc thi AYDA (trước được biết đến là cuộc thi Nhà 
Thiết Kế Trẻ Châu Á), được tổ chức đầu tiên vào năm 
2008 như một phần trong tầm nhìn của Nippon Paint 
nhằm nuôi dưỡng thế hệ tài năng thiết kế tương lai. 
Cuộc thi đóng vai trò là một nền tảng truyền cảm hứng 
cho sinh viên thiết kế kiến trúc và nội thất để phát 
triển kỹ năng thông qua các cơ hội được học tập lẫn 
nhau và kết nối với những nhân vật lớn trong ngành 
cũng như các đồng nghiệp tương lai trong khu vực

Kể từ đó, AYDA đã phát triển về quy mô cũng như 
tầm vóc và hiện đã trở thành một trong những cuộc 
thi thiết kế hàng đầu của Châu Á. Cho đến nay AYDA 
đã nhận được hơn 41.000 bài dự thi từ hơn 1.200 cơ 
sở giáo dục đại học trên 17 quốc gia khác nhau ở 
Châu Á. Trong những năm qua, AYDA đã tác động 
đến hàng nghìn sinh viên thiết kế kiến trúc & nội thất 
trẻ và tài năng, mang đến cho họ nhiều cơ hội giao 
lưu với

Mỗi năm, AYDA lại mang đến một cơ hội mới cho các 
tài năng thiết kế tương lai nhằm thúc đẩy ranh giới 
thiết kế của họ vượt xa những chuẩn mực thông 
thường. Thông qua các kinh nghiệm học hỏi khác 
nhau và các cơ hội hiếm có như vậy, AYDA đã và 
đang thành lập một cộng đồng thiết kế gắn kết bao 
gồm các Kiến trúc sư, Nhà thiết kế nội thất chuyên 
nghiệp, Hiệp hội ngành công nghiệp, Đối tác, trường 
Đại học, Cựu sinh viên và sinh viên thiết kế…

Tham gia cộng đồng AYDA:

AYDA International Awards AYDA International AYDA International Awardsayda.international
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AYDA Awards

AYDA Awards (previously known as Asia Young 
Designer Awards), was first launched in 2008 as
part of Nippon Paint’s vision to nurture the next 
generation of design talents. The award serves as a 
platform to inspire Architectural and Interior Design 
students to develop their skills through cross-
learning opportunities and networking with key
industry players and fellow Architectural and Interior 
Design peers in the region.

Since then, AYDA has grown in reach and stature and 
has now established itself as one of Asia’s premier 
design awards. It has received more than 41,000 
entries from over 1,200 tertiary education institutions
to date across 17 geographical locations globally.
Over the years, AYDA has impacted thousands of 
young and talented student designers, presenting 
them with various opportunities to engage with 

renowned speakers and key figures in the design 
industry. In addition, the platform has enabled the
participants to gain first-hand industry knowledge,
personalised coaching, mentoring and skills-building 
through various workshops by experienced lecturers
and industry professionals. On top of that, this
experience allowed participants to learn from their 
fellow peers from within and across borders.

Every year, AYDA presents yet another opportunity
for young design talents to push their design 
boundaries further beyond the norm. Through the
various experiential learnings and once-in-a-lifetime
opportunities such as these, AYDA has established a 
close-knit design community comprising professional 
architects, interior designers, industry associations,
partners, design schools, alumni and design students.

Join the AYDA community here:

Asia Young Designer Awards (AYDA) AYDA International

Asia Young Designer Awards -AYDA International

@ayda.international
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Lời tựa :
CHÀO ĐÓN 
MỘT THẾ GIỚI MỚI, 
CÙNG NHAU HỌC CÁCH 
SỐNG CHUNG VỚI ĐẠI DỊCH

WEE SIEW KIM
Giám đốc điều hành 
Tập đoàn NIPSEA

MỘT THẾ GIỚI MỚI, 
CÙNG NHAU HỌC CÁCH 
SỐNG CHUNG VỚI ĐẠI DỊCH
CÙNG NHAU HỌC CÁCH 
SỐNG CHUNG VỚI ĐẠI DỊCH
CÙNG NHAU HỌC CÁCH 

Foreword:
Embracing a 
Whole New World,
Learning To Live
With The Pandemic.

WEE SIEW KIM
Group Chief Executive Officer
NIPSEA Group
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Three years in, the global pandemic has reshaped 
how we perceive the world, but I truly believe the

resilience of humanity will power through.

Social distancing, lock-downs and working from 
home brought to the fore the importance of being 
connected to each other. Our teams worldwide are
actively reinventing the way we engage and motivate
socially conscious designers despite the physical 
limitations and constraints. Without fail, they
consistently exceed our expectations.

AYDA Awards’ only goal is to bring together 
passionate professionals and partners to help nurture
the next generation of design talents. Over the
years, we have succeeded in facilitating designers
to connect, discover unique perspectives and deliver 
solutions to challenges in their communities. With 
the passionate investment from the hearts of our 
mentors, lecturers and judges, budding design 
talents undergo accelerated development through 
real-life learning experiences.

We believe that we are more than just an awards
platform. AYDA is really becoming a close-knitted 

community taking a stand for the betterment of 
humanity through good design. The theme of the year 
-  Converge: Pushing the Reset Button focuses on the
need for designers to firstly gain a global perspective
and then deliver a localized solution for communities
to help cope with life after the pandemic. We must 
pause, think and re-evaluate our needs in the light of 
the experience from this pandemic.

The AYDA Awards team has crafted the competition 
brief after listening to the incredible insights from 
our Advisory Panel of renowned architects and 
designers. Over the years, these partners of AYDA 
have continually refocused the competition to meet 
the emerging needs of our times. In response, our 
participating students have stepped up and raised 
their standards. This year will be no different. With 
the latest addition of Myanmar in 2022, AYDA Awards
is now present across 17 geographical locations in 
Asia. I have no doubt our design participants from 
these diverse regions will again astonish us with their 
creations.

From the bottom of my heart, I wish you the very best.
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Ba năm trôi qua, đại dịch toàn cầu đã định hình lại 
cách chúng ta nhìn nhận thế giới, nhưng tôi thực sự 
tin rằng sự kiên cường sẽ giúp chúng ta vượt qua 
giai đoạn khó khăn này. 

Giãn cách xã hội, cách ly và làm việc tại nhà đã cho 
ta thấy được rằng sự kết nối phải được đặt lên hàng 
đầu. Chúng tôi đang tích cực đổi mới cách thu hút 
và thúc đẩy các nhà thiết kế có ý thức xã hội bất 
chấp những hạn chế và ràng buộc về mặt vật lý. 
Luôn nói không với thất bại, họ luôn vượt qua kì 
vọng của chính chúng tôi.

Mục tiêu duy nhất của AYDA là tập hợp các chuyên 
gia và đối tác có cùng đam mê để giúp nuôi dưỡng 
thế hệ tài năng thiết kế tiếp theo. Trong nhiều năm 
qua, chúng tôi đã thành công trong việc tạo điều 
kiện cho các kiến trúc sư và nhà thiết kế kết nối, 
khám phá những quan điểm độc đáo và đưa ra giải 
pháp cho những thách thức trong cộng đồng của 
họ. Với sự đầu tư tâm huyết từ tận đáy lòng của các 
cố vấn, giảng viên và giám khảo của chúng tôi, các 
tài năng thiết kế trẻ đã trải qua quá trình phát triển 
nhanh chóng thông qua trải nghiệm học tập thực tế.

Chúng tôi tin rằng đây không chỉ là một sự kiện, 
AYDA đang trở thành một cộng đồng gần gũi nói lên 
quan điểm của

chúng tôi về sự phát triển theo hướng tích cực của 
con người qua những thiết kế tốt đẹp. Chủ đề của 
năm nay - Hội tụ: Cùng đón Khởi Đầu Mới tập trung 
vào nhu cầu của các nhà thiết kế trước hết là nắm 
được góc nhìn toàn cầu và sau đó cung cấp giải 
pháp bản địa hóa cho cộng đồng địa phương để 
giúp đối phó với cuộc sống sau đại dịch. Chúng ta 
phải tạm dừng, suy nghĩ và đánh giá lại nhu cầu của 
mình dưới cơ sở kinh nghiệm từ đại dịch này.

Các thành viên của AYDA đã soạn thảo ý tưởng cho 
cuộc thi khi lắng nghe những ý tưởng đáng kinh 
ngạc từ Ban Cố Vấn gồm các kiến trúc sư và nhà 
thiết kế danh tiếng. Trong những năm qua, Ban Cố 
vấn của AYDA đã liên tục định hướng chủ đề để đáp 
ứng các nhu cầu mới nổi của thời đại chúng ta. Đáp 
lại, các sinh viên tham gia đã tăng cường và nâng 
cao tiêu chuẩn của họ. Và năm 2022 này cũng sẽ 
như vậy. Với sự hiện diện mới của Myanmar vào năm 
2022, cuộc thi AYDA hiện đã có mặt trên 17 quốc 
gia và vùng lãnh thổ tại Châu Á. Tôi chắc chắn rằng 
những thí sinh từ các khu vực khác nhau này sẽ lại 
khiến chúng tôi kinh ngạc với những sáng tạo của 
họ.

Lời cuối cùng, tôi xin chúc cho các bạn những điều 
tốt đẹp nhất! 
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quan điểm của
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Ban  Cố  Vấn  AYDA 
(2022 - 2023)

Từ tận đáy lòng, chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Cố Vấn của AYDA. 
Ban Cố Vấn được lập ra với mục đích nâng cao thẩm quyền và tính trung thực của các 
giải thưởng. Đó là niềm vinh dự và hân hạnh của chúng tôi khi có họ là một phần của 
đại gia đình AYDA đang phát triển này.

Sau đây là những ý tưởng về chủ đề và hướng phát triển cuộc thi từ Ban Cố vấn của 
chúng tôi và cũng là là trọng tâm trong quá trình phát triển chủ đề của năm nay, 
“Hội tụ: Cùng đón Khởi Đầu Mới”. Chúng tôi nhiệt liệt khuyến khích các bạn đọc qua 
và nghiên cứu thông tin trong cuốn này trước khi đi vào sâu vào quá trình phát triển 
thiết kế của mình.

Những con người đằng sau sự  phát triển của chủ đề 
và ý tưởng của cuộc thi năm nay

Ban  Cố  Vấn  AYDA 
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và ý tưởng của cuộc thi năm nay

Từ tận đáy lòng, chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Cố Vấn của AYDA. 
Ban Cố Vấn được lập ra với mục đích nâng cao thẩm quyền và tính trung thực của các 
giải thưởng. Đó là niềm vinh dự và hân hạnh của chúng tôi khi có họ là một phần của 
đại gia đình AYDA đang phát triển này.

Sau đây là những ý tưởng về chủ đề và hướng phát triển cuộc thi từ Ban Cố vấn của 
chúng tôi và cũng là là trọng tâm trong quá trình phát triển chủ đề của năm nay, 
“Hội tụ: Cùng đón Khởi Đầu Mới”
và nghiên cứu thông tin trong cuốn này trước khi đi vào sâu vào quá trình phát triển 
thiết kế của mình.

AYDA Awards
Advisory Panel
(2022 - 2023)

competition theme and brief. 

From the bottom of our hearts, we would like to extend our heartfelt gratitude to
AYDA Awards’ advisory panel. The advisory was appointed with the aim to elevate the
authority and authenticity of the awards. It is our honour and pleasure to have them as
part of our growing family.

The following are the theme and competition development pointers by our advisory
panel which has been the focal points in the development of this year’s theme,
“Converge: Pushing the Reset Button”. We strongly recommend you read through and 
digest before diving into your design development process.

�e hearts and minds behind the development of this year’s
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Arash Ahmadi
Founder, Ahmadi Studio

The pandemic makes us want to be alone, so we lose the human touch. Hence, designers
must show how we can grow as a community. The future of design may be uncertain,
with many adaptation challenges being posed to designers.

On top of that, I would like to see students incorporate colours as part of their design 
solution and never lose sight of aesthetics while delivering impact.

Daniel Lim
General Director, RSP Architects

With the advance of technology, we also see designers from different origins working in 
new environments, for example American and European designers working in Asia and 
learning about the culture and ways of life of the Orient.

The World is constantly evolving and I am sure it will be very different in the next five to
ten years, when the current batch of design students will be instrumental in shaping the
new built environment. I am looking forward to seeing this happen.

Raza Ali Dada
Managing Director, Nayyar Ali Dada and Associates

The world changes rapidly, modes of communication and information have, so far, driven 
us apart. Perhaps some will challenge to uphold diversity, remain humane and seek 
progress while holding on to one’s roots in this day and age.

ARCHITECTURAL CATEGORY

6 6

Arash Ahmadi
Người sáng lập, Ahmadi Studio

Daniel Lim
Tổng giám đốc, Inform+

Raza Ali Dada
Giám Đốc Điều hành, Nayyar Ali Dada and Associates

MẢNG THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

Đại dịch làm chúng ta muốn ở một mình, khiến chúng ta mất đi sự kết nối với con ngưởi. 
Do đó, các nhà thiết kế phải chỉ ra cách chúng ta có thể phát triển như một cộng đồng. 
Tương lai của thiết kế có thể không chắc chắn, với nhiều thách thức thích ứng được đặt ra 
cho các nhà thiết kế.

Ngoài ra, tôi cũng muốn thấy các sinh viên kết hợp màu sắc như một phần của giải pháp 
thiết kế của họ và không bao giờ đánh mất tính thẩm mỹ trong khi vẫn mang lại cảm hứng.

Với sự tiên tiến của công nghệ, chúng ta cũng thấy các nhà thiết kế từ các khu vực khác 
nhau làm việc tại môi trường mới, ví dụ như các nhà thiết kế Mỹ và châu Âu làm việc ở 
châu Á và tìm hiểu về văn hóa và cách sống của người Phương Đông.

Thế giới đang không ngừng phát triển  và tôi chắc rằng nó sẽ rất khác sau năm tới mười 
năm nữa khi lứa sinh viên thiết kế hiện tại sẽ đóng vai trò định hình môi trường xây dựng 
mới. Tôi rất mong được thấy điều này xảy ra.

Thế giới thay đổi nhanh chóng, các phương thức giao tiếp và thông tin cho đến nay đã 
khiến chúng ta xa nhau hơn. Có lẽ một số người sẽ thách thức việc duy trì sự đa dạng, 
duy trì tính nhân văn và tìm kiếm tiến bộ trong khi vẫn giữ được cội nguồn trong thời đại 
ngày nay.
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Sibarani Sofian
Người sáng lập và điều hành, URBAN+

INTERIOR DESIGN CATEGORY

Jabeen Zacharias
Kiến trúc sư trưởng, Jabeen Zacharias Architects 

Joey Ho
Đối tác thiết kế, Pal Design Group

AYDA là một nền tảng cung cấp cho sinh viên cơ hội cảm nhận sâu hơn và nhạy bén hơn 
trước các vấn đề phức tạp và thách thức ở Đông Nam Á. Cuộc sống của nhiều người bị ảnh 
hưởng bởi những thách thức chung như biến đổi khí hậu kéo dài và tác động của đại dịch. 
Vì vậy, tôi muốn thấy những thí sinh năm nay mang nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc 
sống vào thiết kế của họ, đó là sự đa dạng, bản sắc và các giá trị xã hội.

Khả năng phục hồi, sự đồng cảm và tính bền lâu sẽ là những yếu tố đáng lưu tâm. Chúng 
ta phải xem xét và phụ thuộc vào nhu cầu của con người cũng như kỹ năng sinh tồn của 
chúng ta. Thiết kế là do con người và vì con người.

Tôi nghĩ rằng quá trình đưa sinh viên đến với những người cố vấn và truyền cảm hứng cho 
họ là quá trình sáng tạo nhất. AYDA là một quá trình hợp tác, nơi sinh viên cũng như các 
chuyên gia học hỏi lẫn nhau.

Thiết kế lộng lẫy và lạ mắt là một sự lỗi thời; thiết kế phải làm cho cuộc sống thú vị hơn, an 
toàn hơn và cá nhân hoá. AYDA là một nền tảng dành cho sinh viên thiết kế để suy nghĩ lại 
và tạo ra những khả năng mới cho tương lai của chúng ta.
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8

Hideji Kanamori
Giám đốc, Super Potato

Câu nói đầy ý nghĩa cuả 
Nhà Thiết kế

Wilfrid Magcase
Cựu  Thành  viên  của  Ban  Cố  vấn  AYDA 

8

“Tôi cảm thấy rằng những người sinh sau năm 2000 đang ở 
trong thời đại công nghệ luôn thay đổi nhanh chóng so với 

những người sinh trước năm 2000. Vì vậy, sinh viên nên thành 
thạo công nghệ. Thiết kế vẫn bắt đầu từ trí óc và sau đó là đôi 
tay. Ở trường học, các em phải học cách sử dụng đôi tay thay 

vì chỉ ngồi ấn nút.”

Câu nói đầy ý nghĩa cuả 
Nhà Thiết kế

Wilfrid Magcase
Cựu  Thành  viên  của  Ban  Cố  vấn  AYDA 

“Tôi cảm thấy rằng những người sinh sau năm 2000 đang ở 
trong thời đại công nghệ luôn thay đổi nhanh chóng so với 

những người sinh trước năm 2000. Vì vậy, sinh viên nên thành 
thạo công nghệ. Thiết kế vẫn bắt đầu từ trí óc và sau đó là đôi 
tay. Ở trường học, các em phải học cách sử dụng đôi tay thay 

vì chỉ ngồi ấn nút.”

Hãy mạnh dạn và khám phá ý tưởng về giá trị và tác động của thiết kế không gian có thể 
mang lại cho cuộc sống và trải nghiệm của chúng ta. Tuy nhiên, nó có thể là một thách 
thức trong thời đại quá tải thông tin. Trong khi đó, điều quan trọng là phải hướng tới 
trình tự của ý tưởng và thực hiện các quy trình và bước tiến thích hợp để biến một thiết 
kế ý tưởng thành hiện thực.
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GIẢI  THƯỞNG
GIẢI THƯỞNG QUỐC TẾ

Ý Tưởng Màu Sắc 
     Nippon Paint
Tiền mặt 1.000 USD 

Ý Tưởng Thiết Kế 
       Bền Vững
Tiền mặt 1.000 USD 

    Ý Tưởng Thiết Kế 
Có Tác Động Tích Cực

Tiền mặt 1.000 USD 

GIẢI THƯỞNG CHÍNH
 (Mỗi giải thưởng áp dụng cho cả hai hạng mục: Thiết Kế Kiến Trúc và Thiết Kế Nội Thất)

Cơ hội tham dự Chương trình “Design Discovery” tại 

Chương trình có giá trị 10.000 USD, diễn ra vào khoảng tháng 06/2024, 
Harvard University’s Graduate School of Design, Hoa Kỳ.

100% chi phí được tài trợ.
** Việc chấp nhận vào Harvard GSD cần tuân theo Điều khoản & Sự chấp nhận được xác định toàn bộ và chỉ bởi Cơ quan Tuyển sinh 

của Harvard GSD và / hoặc các khoa của họ.
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NATIONAL AWARDS

SILVER AWARD
Cash prize +

Internship opportunities

GOLD AWARD**
Cash prize +

Internship opportunities

HONORARY MENTION 
X 2

Cash prize

**National Gold Winners will represent their countries in the Architectural/ Interior Design category at the AYDA International Awards*,
   around the month of June/July 2023.
*This would highly depend on the status of the pandemic worldwide. If international travels are still not recommended closer to the
  date, the organizers may not have a physical event and will hold a virtual event.

BEST
COLOUR CHOICE

Cash prize

FINALIST
X 8

Cash prize

BEST GREEN
INNOVATION

Cash prize

BEST 
EDUCATION

INSTITUTION
Cash prize

HIGH FIVE
AWARD

Cash prize +
Nippon Paint 

vouchers

BEST MENTOR
Cash prize

GIẢI THƯỞNG
GIẢI THƯỞNG

GIẢI THƯỞNG QUỐC GIA

GIẢI THƯỞNG QUỐC GIA

10.000.000 VNĐ/ giải

02 GIẢI
Ý TƯỞNG MÀU SẮC

NIPPON PAINT

Các cá nhân đoạt Giải Vàng năm 2022 trong hạng mục Thiết kế Kiến trức / Nội thất sẽ tranh tài giành 
GIẢI THƯỞNG QUỐC TẾ vào năm 2023

Điều này sẽ phụ thuộc nhiều vào tình trạng của đại dịch trên toàn thế giới. Nếu các chuyến đi quốc tế vẫn 
chưa được khuyến nghị, ban tổ chức có thể hoãn sự kiện thực tế và sẽ tạm thời tổ chức sự kiện trực tuyến
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02 GIẢI
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN 

XUẤT SẮC

10.000.000 VNĐ/ giải
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01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

CỐ VẤN 
HƯỚNG DẪN

Top 10 chỉnh sửa 
bài thi và chuẩn bị 

cho Vòng Chung 
kết Quốc gia.

HẠN CHÓT 
NỘP HỒ SƠ

Người tham gia 
gửi bài dự thi trước

ngày 15/11/2022

ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ
Hội đồng Ban giám khảo 

tiến hành chấm tập 
trung các bài dự thi để 

chọn ra Top 10

TRAO GIẢI VÒNG 
QUỐC GIA

Mỗi Quốc gia lựa 
chọn 02 Quán quân: 
Mảng Thiết kế Kiến 
Trúc và Mảng Thiết 

kế nội thất

CHƯƠNG TRÌNH 
HARVARD DESIGN 

DISCOVERY
Quán Quân của năm sẽ 
được tài trợ toàn bộ chi 

phí cho chuyến đi đến 
Mỹ để tham gia vào 

Chương trình khám phá 
thiết kế Harvard GSD 

trong 6 tuần

VÒNG QUỐC TẾ
Quán quân của mỗi 
nước thi đấu trong 

trận Chung kết Quốc 
tế, hướng đến Danh 

hiệu Nhà Thiết kế trẻ 
Châu Á của năm

BUỔI CHIA SẺ
Các cựu thí sinh AYDA 
chia sẻ về kinh nghiệm 

tham gia cuộc thi và 
những thành tựu nghề 
nghiệp từ sau khi nhận 

giải thưởng

TƯƠNG TÁC 
TRUYỀN THÔNG

Truyền thông online về 
giải thưởng AYDA và 

người chiết thắng 
chung cuộc

HIỆU CHỈNH
Đại diện Việt Nam 
mỗi mảng tiếp tục 
hoàn thiện Dự án 

cho Vòng Quốc tế, 
dựa trên sự cố vấn 
từ các Chuyên gia 

trong ngành

VÒNG CHUNG 
KẾT QUỐC GIA

Top 10 Thí sinh xuất 
sắc cả nước trình bày 
và phản biện trước 

Hội đồng Giám khảo

Truyền thông online về
giải thưởng AYDA và

người chiết thắng
chung cuộc

T
sắc cả nước trình bày

Hành Trình AYDA
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02C
hư

ơn
g Tính “HỘI TỤ” trong

�iết Kế Không Gian

Nắm bắt tính Hội tụ trong �iết kế Không gian

02C
ha

pt
er “CONVERGE” in 

Spatial Design

Embracing Convergence In Spatial Design
Convergence is when a point or line meets and tends to lead to a common result or conclusion. AYDA Awards
would like to help shape a future where designers from different backgrounds, cultures and regions can learn 
from each other and deliver the best possible solution to common and underlying social challenges.

Ever since the Covid-19 pandemic hit us in 2020,
life has been different. It has been an exceedingly
tenuous time for budding designers to make sense of 
the future of spatial design due to the lasting effects
of the pandemic. We now live in a world where we
have to learn how to live as one human race and see
similarities in each other to adapt, survive and thrive
under the circumstances of the new normal.

The World may be huge and have differences in 
nationality, language, beliefs and culture, but there
has always only been one race, the human race.
Regardless of colour, ethnicity and culture, designers
should learn to collaborate and converge using the
universal design language and our expertise to build 
a future for the next generation.

The role of a designer of tomorrow reaches new
heights. As a result, designers have to consider 
many factors that will determine the longevity and 
suitability of their work and how it can help people
weather through thick and thin.

By embracing the concept of convergence, you 
are to be more open-minded and keener to know
the latest trends and needs in your community
and communicate that to the World. And you are
ultimately providing a scalable solution for your peers
in regions with similar challenges.

Sự Hội tụ là khi một điểm hoặc đường gặp nhau và rồi cùng dẫn đến một kết quả hoặc kết luận chung. AYDA 
muốn giúp định hình nên một tương lại nơi các nhà thiết kế đến từ những hoàn cảnh, các nền văn hóa và khu 
vực khác nhau có thể học hỏi lẫn nhau và đưa ra giải pháp tốt nhất có thể cho những thách thức xã hội 
chung và tiềm ẩn.

Kể từ khi đại dịch Covid-19 tác động đến chúng ta 
từ năm 2020, cuộc sống đã có nhiều thay đổi. Đó là 
khoảng thời gian cực kỳ nhạy cảm đối với các nhà 
thiết kế trẻ để hiểu về tương lai của thiết kế không 
gian, do ảnh hưởng lâu dài của đại dịch. Bây giờ 
chúng ta đang sống trong một thế giới mà chúng ta 
phải học cách sống cùng nhau như một loài và nhìn 
thấy những điểm tương đồng ở nhau để thích nghi, 
tồn tại và phát triển trong bối cảnh bình thường mới.

Thế giới có thể rất lớn và có sự khác biệt về quốc 
tịch, ngôn ngữ, tín ngưỡng và văn hóa, nhưng luôn 
luôn chỉ có một chủng tộc duy nhất là loài người.
Bất kể màu da,dân tộc hoặc văn hoá, các nhà thiết 
kế nên học cách hợp tác và đúc kết lại bằng ngôn 
ngữ thiết kế phổ quát và dựa trên kiến thức chuyên 
môn của mình để xây dựng tương lai cho thế hệ sau.

Vai trò của một nhà thiết kế tương lai sẽ đạt một 
tầm cao mới. Do đó, các nhà thiết kế phải xem xét 
nhiều yếu tố sẽ quyết định tuổi thọ và sự phù hợp 
của công trình và làm thế nào nó có thể giúp con 
người vượt qua những thăng trầm trong cuộc sống.

Bằng cách nắm lấy khái niệm hội tụ, bạn sẽ cởi mở 
hơn và nhạy bén hơn để biết các xu hướng và nhu 
cầu mới nhất trong cộng đồng của mình và truyền 
đạt điều đó với Thế giới. Và cuối cùng bạn đang 
cung cấp một giải pháp có thể mở rộng cho các 
đồng nghiệp của mình ở khu vực có những thách 
thức tương tự.
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THEME CHALLENGE OF THE YEAR 

CONVERGE: 
Pushing the Reset Button

You are required to demonstrate and showcase elements of good designs and how it can benefit its users.
“CONVERGE: Pushing the Reset Button” is about bringing different aspects of life and letting it live through 

your design.

How can we design a future where people can learn to live in unison with nature? Just like how through the
pandemic, mother nature thrives in the absence of human destruction, how can good design promote a 

collaborative relationship between people and nature?

12

THÁCH THỨC CỦA NĂM 

HỘI TỤ:
Cùng đón Khởi Đầu Mới

Bạn được yêu cầu chứng minh và trình bày các yếu tố của một thiết kế tốt và cách nó có thể mang lại lợi ích cho 
người dùng. “HỘI TỤ: Cùng đón Khởi Đầu Mới” là mang các khía cạnh khác nhau của cuộc sống và để nó tồn tại 

thông qua thiết kế của bạn.

Làm thế nào chúng ta có thể thiết kế một tương lai nơi mọi người có thể học cách sống hài hoà với thiên nhiên? 
Cũng giống như cách mà thông qua đại dịch, mẹ thiên nhiên đã hồi phục mạnh mẽ trong sự thiếu vắng những 

hoạt động tàn phá của con người, làm thế nào một thiết kế tốt có thể thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa 
con người và thiên nhiên?
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Hạng Mục
�iết Kế Kiến Trúc

Hạng Mục
�iết Kế Nội �ất

Mức độ đổi mới
và tích hợp công nghệ01 Mức độ đổi mới01
Ảnh hưởng kinh tế và xã hội02 Tính thẩm mỹ trong mối quan hệ 

với nhu cầu xã hội, tương tác của con người 
và phúc lợi của người sử dụng

02
Dấu chân sinh thái và ảnh hưởng03 Tính công năng về khía cạnh độ bền

và công thái học03
Tiêu thụ năng lượng04 Tiêu thụ năng lượng trong không gian nội thất04
Tương tác giữa con người
và nhu cầu xã hội05 Lý thuyết về màu sắc và ánh sáng 05
Lý thuyết về màu sắc và ánh sáng06

We want you to delve deeper into the relationship
between built structures and the natural elements
within its vicinity. How can your design balance
between the needs of communities while allowing 
nature to thrive and promoting a process of mass
rejuvenation -especially in an urban setting?

We want you to delve deeper into the interactivity
of your design and how it can promote interactivity
between people and its surroundings; and 
through that relationship promote a process of 
self-rejuvenation -especially in a fast-paced 
bustling city environment?

Architectural 
Category

Interior Design 
Category

Some critical architectural elements
for you to consider:

Some critical interior design elements
for you to consider:

Level of innovation and 
integration of technology01 Level of innovation01
Social and economical impact02 Aesthetic qualities in relations to the social 

needs and, human interactivity and wellbeing 
of users

02
Environmental footprint and impact03 Functionality in regards to lasting and 

ergonomic designs03
Energy utilisation 04 Interior space energy utilisation 04
Human interactivity and social needs05 Colour and light theories05
Colour and light theories06

Chúng tôi muốn bạn nghiên cứu sâu hơn về mối quan 
hệ giữa các cấu trúc được xây dựng và các yếu tố tự 
nhiên ở vùng lân cận của công trình. Làm thế nào để 
cân bằng giữa nhu cầu của cộng đồng trong khi vẫn 
cho phép thiên nhiên phát triển và thúc đẩy quá trình 
phục hồi diện rộng  - đặc biệt trong môi trường đô thị?

Một số yếu tố về kiến trúc then chốt bạn có 
thể cân nhắc:

Chúng tôi muốn bạn nghiên cứu sâu hơn về tính tương 
tác trong thiết kế của mình và cách nó có thể thúc đẩy 
sự tương tác giữa con người và môi trường xung 
quanh; và thông qua mối quan hệ đó thúc đẩy sự tự 
chữa lành - đặc biệt trong môi trường đô thị nhộn nhịp 
với nhịp độ nhanh? 

Một số yếu tố về nội th then chốt bạn có thể 
cân nhắc:
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Rejuvenation Needs
Hitting the Reset Button

The pandemic has helped people around the world 
realize the importance of being in touch with 
ourselves; having our lives restricted by the virus and 
its impact have shone focus on personal space and 
rejuvenation, now more than ever. This year’s theme
challenge “CONVERGE: Pushing the Reset Button”
is about merging man-made structures with personal 
rejuvenation and healing needs.

Some key questions we can ask 
ourselves in our design process:

What does it mean to have personal space? 
And, what does it mean to different people? 

When it comes to rejuvenation and personal 
spaces, how can architects and designers
address and balance the needs between 
individuals and large communities? 

Does rejuvenation always mean the presence of 
greens and nature? Or, can colour also play a role
in inducing a comfortable space for healing? 

If rejuvenation means the incorporation of 
natural elements, how can we apply that at 
scale in bustling cities where the majority of the
world’s population reside? 

1

2

3

4

14

Nhu cầu phục hồi
Nhấn nút Khởi động lại

Một số câu hỏi then chốt nên tự đặt ra 
trong quá trình thiết kế của mình:

1

2

3

4

Đại dịch đã giúp mọi người trên thế giới nhận ra tầm 
quan trọng của việc giao tiếp giữa người với người; 
việc cuộc sống của chúng ta bị hạn chế bởi vi-rút và tác 
động của nó đã hướng sự tập trung vào không gian cá 
nhân và sự phục hồi, giờ đây hơn bao giờ hết. Thử thách 
của năm nay “HỘI TỤ: Cùng đón Khởi Đầu Mới” nói về 
việc hợp nhất các cấu trúc nhân tạo với nhu cầu phục 
hồi và chữa lành của cá nhân.

Không gian cá nhân có ý nghĩa gì? Và, nó có ý nghĩa 
như thế nào đối với những người khác nhau?

Khi nói đến chủ đề phục hồi và không gian cá nhân, 
làm thế nào các kiến trúc sư và nhà thiết kế có thể 
giải quyết và cân bằng nhu cầu giữa cá nhân và 
cộng đồng lớn?

Liệu  sự phục hồi, chữa lành luôn luôn có nghĩa phải 
là sự hiện diện của màu xanh lá cây và thiên nhiên? 
Hay, màu sắc cũng có thể đóng một vai trò nào đó 
trong việc tạo ra một không gian thoải mái cho việc 
chữa lành?

Nếu sự phục hồi có nghĩa là sự kết hợp của các yếu 
tố tự nhiên, làm thế nào chúng ta có thể áp dụng 
điều đó trên quy mô lớn ở các thành phố nhộn nhịp, 
nơi phần lớn dân số thế giới cư trú?
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Làm cách nào để nhà thiết kế tạo ra một không gian 
linh hoạt và đáp ứng nhu cầu luôn phát triển 
của những cá nhân, gia đình và cộng đồng?

Làm cách nào mà các nhà thiểt kế có thể thiết kế 
một không gian mà con người và thiên nhiên 
có thể cùng phát triển?

1

2

Covid-19 Làm 
Ảnh Hưởng Tới Cách 
Chúng Ta Thiết Kế
Như Thế Nào?

Xu hướng thiết kế 
hậu đại dịch

Dưới đây là một số xu hướng hàng đầu đã diễn ra; 
và sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng sau đại dịch.                                           

Một số câu hỏi then chốt có thể
tự đặt ra trong quá trình thiết kế:

Làm cách nào để nhà thiết kế tạo ra một không gian 

hậu đại dịch

Dưới đây là một số xu hướng hàng đầu đã diễn ra; 
và sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng sau đại dịch.                                           

How will designers create spaces which are
versatile and can address the ever-growing 
needs of individuals, families and communities?

How will designers create spaces where both 
nature and civilization can thrive? 

1

2

How will Covid-19 
Impact the Way
We Design

Post-pandemic 
Design Trends

Like many other viruses and diseases, the chances
of Covid-19 co-existing with mankind is likely. And, to
learn how to live with a new virus has its challenges.
When the pandemic first hit us more than two years
ago, it changed the way we communicate, commute
and convene drastically. Many from the younger 
generation have lived their school years online and 
wearing masks seems to be just another typical day.

Here are some top trends which have occurred; 
and will continue to spread post-pandemic.

Some key questions we can ask 
ourselves in our design process:

Như những vi rút và dịch bệnh khác, nhiều khả năng 
con người phải sống chung với Covid-19. Và sẽ có 
những thách thức khi chúng ta học cách sống chung 
với nó. Khi đại dịch xảy ra hai năm trước, nó đã thay 
đối mạnh mẽ cách chúng ta giao tiếp, việc đi tới công 
sở, các cuộc họp mặt. Nhiều người thế hệ trẻ phải trải 
qua những năm tháng học đường trên mạng và việc 
đeo khẩu trang đã trở thành một điều bình thường.
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Dưới đây là một số xu hướng hàng đầu đã diễn ra; 
và sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng sau đại dịch.                                           

Gear Towards 
Biophilic Design
More and more people are looking towards
remote living as an alternative hectic urban 
setting.

Even in urban environments, the importance
of having a smooth transition between indoor 
and outdoor spaces continues to become an 
important element - ultimately, to help users
bridge connection to its natural elements
within the home and work vicinity.

Wellness at
Design’s Core
The pandemic has taught us to be creative in 
maintaining our fitness and wellness. There
is a rise in demand for home-based wellness
facilities. Homeowners and developers are
seeking to make work and home vacation-
like.

There are also trends where colours are used 
to induce and amplify certain moods and 
feelings of users.

Working From Home 
The requirement for standard homes have
skyrocketed with working from home
arrangement and remote learning as norms.

Many corporations continue to encourage
people to work from home. With that 
arrangement, home offices are not only
growing in size but also versatility.

Design for Safety and 
Boundaries
As people grow aware of maintaining clear 
sanitary areas; entrance and foyers are
becoming crucial transitional zones between 
indoors and outdoors.

These spaces are boundaries that provide
buffer areas between what is considered 
OUT and IN.

�e freedom to be 

Hướng Tới
�iết Kế Xanh

Trọng  Tâm Của �iết Kế
Hướng Đến Sức Khỏe

Khi Làm Việc Tại Nhà 
�iết Kế Cho Sự An Toàn
Và Khu Vực Ranh Giới

Sự Tự Do

Ngày càng nhiều người hướng đến một cuộc 
sống từ xa như một cách thay thế cho cuộc 
sống bận rộn nơi thành thị.  

Ngay cả trong môi trường đô thị, tầm quan 
trọng của việc chuyển đổi nhịp nhàng giữa 
không gian trong nhà và ngoài trời tiếp tục 
trở thành một yếu tố quan trọng - sau cùng, 
để giúp người dùng kết nối với các yếu tố tự 
nhiên trong nhà và nơi làm việc.

Những tiêu chuẩn cho ngôi nhà đã tăng lên 
nhanh chóng với nhu cầu làm việc và học 
hành tại nhà.

Nhiều tập đoàn khuyến khích nhân viên làm 
việc tại nhà. Với sự sắp xếp đó, những văn 
phòng tại nhà không chỉ linh hoạt mà còn có 
kích thước lớn hơn.

Khi mọi người ngày càng chú ý việc duy trì 
các khu vực được vệ sinh sạch sẽ; lối vào và 
sảnh đang trở thành khu vực chuyển tiếp 
quan trọng giữa trong nhà và ngoài trời.
Những khoảng không gian này được gọi là 
các khu vực đệm giữa LỐI VÀO và LỐI RA.

Đại dịch đã dạy chúng  ta phải sáng tạo trong 
việc bảo vệ sức khoẻ thể chất và tinh thần 
của bản thân. Nhu cầu về các trung tâm khám 
sức khoẻ tại nhà đã gia tăng. Những chủ sở 
hữu nhà ở và các chủ đầu tư đang tìm cách 
tạo ra môi trường như những kỳ nghỉ cho 
không gian làm việc và nhà ở.

Có một vài xu hướng sử dụng màu sắc để 
khuếch đại tâm trạng và cảm xúc cụ thể của 
người dùng. 
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Làm thế nào để các 
yếu tố khác nhau 
hội tụ thành 
1 không gian thiết kế tốt

Bạn có thể làm gì?
Ghi chú quan trọng:

Màu sắc có tác động sâu hơn 
là sự phản chiếu ánh sáng vào mắt bạn

Các yếu tố hội tụ nói trên là ví dụ để bạn tham 
khảo, bạn không nhất thiết phải tuân theo chỉ 
dẫn. Đây là một hướng dẫn giúp bạn hiểu rõ 
hơn về khái niệm hội tụ và ảnh hưởng của nó 
đối với những thay đổi của xã hội. 

Tâm lý học màu sắc là nghiên cứu về màu sắc như 
một yếu tố quyết định hành vi và nhận thức của con 
người. Đúng, màu sắc và sắc thái được nhìn nhận trực 
quan; chúng khơi gợi cảm xúc thông qua ký ức và trải 
nghiệm cá nhân. Bằng cách nắm vững tâm lý học màu 
sắc cùng với việc sử dụng thông minh ánh sáng và lớp 
phủ, các nhà thiết kế có thể tạo ra môi trường xây 
dựng và thiết kế hằng mong muốn.

Tìm hiểu thêm về màu sắc, lớp phủ và ánh sáng để 
hiểu cách chúng có thể giúp định hình giải pháp thiết 
kế không gian của bạn đồng thời cung cấp cho người 
dùng trải nghiệm phong phú hơn.
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Bạn có thể làm gì?

Môi trường thực tế ảo
không còn là điều viễn vông

Bạn có thể làm gì?

Sự phân chia giữa các không gian 
bị che mờ
Với sự gia tăng của thế hệ Gen-Y và Gen-Z trong lực 
lượng lao động được hỗ trợ bởi công nghệ và các yếu tố 
bên ngoài như đại dịch Covid-19, sự phân chia giữa sử 
dụng khôn g gian và chức năng bị xóa nhòa dẫn đến nhu 
cầu tạo ra không gian xã hội, cuộc sống và công việc toàn 
diện cho tất cả mọi người.

Nghiên cứu những gì đối tượng của bạn thực sự cần
khi nói đến thiết kế không gian. Nó có thể là một ngôi nhà, 
một văn phòng hoặc một không gian công cộng, không có 
giới hạn về không gian bạn có thể sử dụng cho cuộc thi 
AYDA nhưng bạn phải tìm hiểu kỹ nhu cầu của đối tượng 
bạn nhắm đến. 

Khám phá khả năng đưa công nghệ, vật liệu và khái 
niệm mới vào thiết kế của bạn. Tương lai là vô hạn và 
luôn có những khám phá mới hàng ngày, hãy trau dồi kiến 
thức và hiểu biết sâu sắc của bạn về các công nghệ và xu 
hướng sắp tới rất hữu ích. 

Tương tác kỹ thuật số trong không gian vật lý sẽ là một 
trong những xu hướng chính - ở một mức độ nào đó đã là 
xu hướng ở nhiều nền kinh tế phát triển. Theo truyền 
thống, các hệ thống tương tác chỉ giới hạn trong màn 
hình trên điện thoại và các thiết bị thông minh của chúng 
ta, nhưng chúng ta đã đạt đến thời điểm mà công nghệ và 
môi trường xây dựng sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Công nghệ 
tính toán và hệ thống nhúng trong thiết kế đã trở nên 
quen thuộc với các vật liệu thiết kế như thép và thủy tinh 
được phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới. 
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TIÊU CHÍ 
CHẤM ĐIỂM 

MẢNG THIẾT KẾ KIẾN TRÚC 

Ý Tưởng Thiết Kế

20%
Xác định các ý tưởng thiết kế và vấn đề rõ ràng, thuyết phục.
Trình bày các nghiên cứu hiệu quả và chuyên sâu.
Thể hiện khả năng đề xuất các giải pháp phù hợp và hiệu quả.
Thể hiện tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề.             
Tính độc đáo, mức độ liên quan và tác động đến người dùng.

Nhắc nhở:

Thiết kế của bạn có đáp ứng thành công nhu cầu tất yếu của con người 
hoặc giải quyết vấn đề không?
Thiết kế của bạn có đáp ứng tốt chức năng hoặc mục đích sử dụng 
cho cư dân hoặc khách ghé thăm không?
Thiết kế của bạn có cung cấp và thể hiện các giá trị thương mại
hoặc xã hội không?
Thiết kế của bạn có phản ánh các nguyên tắc môi trường và công thái học 
nhằm duy trì sức khỏe thể chất không?
Thiết kế của bạn có đưa ra các quan điểm thay thế và / hoặc cách 
giải quyết vấn đề không?

JUDGING 
CRITERIA 

ARCHITECTURAL CATEGORY

Design Concept

20%
Identifies clear and impactful project concepts and problem 
statements.
Displays effective and extensive research.
Demonstrates the ability to propose relevant and effective solutions
to the design challenge.
Indicates critical thinking and problem-solving skills.
Originality, relevance and impact on users.

Prompters:

Does your design successfully fulfil an innate human-need or 
solve a problem?
Does your design facilitate better functionality and purpose for its
inhabitants or visitors on a human scale?
Is your design able to deliver and demonstrate commercial or 
social values?
Does your design reflect ergonomic and environmental principles
that sustain physical well-being?
Does your design offer alternative perspectives and/or ways of 
solving problems?

23



22

20%

Prompters:

Functionality Site and Spatial Planning/Sensitivity: The ability to deliver a 
layout plan which is sensitive to a specific context. The integration 
of appropriate design and planning of individual spaces need to be
tailored to the needs of users, with an emphasis on anthropometric
and ergonomic principles.

Could your design be implemented using processes, materials and 
technologies available or in development today?
Is your design a versatile one that supports people, activities and 
change?
Does your design stand the test of time, from both an aesthetic and 
physical point of view?

Functionality: Design is appropriate for its intended use and will 
create a positive change for the community and users.
Design impact: Demonstrates significant impact on contemporary
life and living environment; has strong social values and significance; 
actively contributes to the nurturing of the next generation and 
advancement of society as a whole.
Practicality: Design is fit to deliver with materials and technology
readily available in the market today.

Prompters:

Design Innovation Displays a high level of originality and creativity.
Showcases the ability to deliver innovative and forward-driven 
interventions with the integration of technology.

Does your design maximize or leverage tech-enabled connectivity
and/or intelligence?
Is your design original in its execution?

15%

20%

Nhắc nhở:

Công Năng

Nhắc nhở:

Đổi Mới Thiết Kế

15%

Quy hoạch không gian và mặt bằng / Tính khéo léo: Khả năng đưa ra 
một kế hoạch bố trí phù hợp với bối cảnh cụ thể. Việc tích hợp thiết kế 
thích hợp và quy hoạch phù hợp các không gian riêng lẻ cần được điều 
chỉnh theo nhu cầu của người sử dụng, chú trọng đến các nguyên tắc 
nhân trắc học và công thái học.
Chức năng: Thiết kế phù hợp với mục đích sử dụng và tạo ra sự thay đổi 
tích cực cho cộng đồng và người dùng.

Tính thực tiễn: Thiết kế phù hợp để cung cấp với vật liệu và công nghệ 
sẵn có trên thị trường hiện nay.

Thiết kế của bạn có thể đượ0c thực hiện bằng các quy trình, vật liệu và 
công nghệ có sẵn hoặc đang được phát triển ngày nay không?

Thể hiện sự độc đáo và sáng tạo cao.     
Thể hiện khả năng thực hiện các can thiệp mang tính đổi mới và hướng 
tới tương lai với sự tích hợp của công nghệ.

Thiết kế của bạn có tối đa hóa hoặc tận dụng khả năng kết nối và / hoặc 
trí thông minh hỗ trợ công nghệ không?
Thiết kế của bạn có độc đáo khi thực hiện không?

Thiết kế của bạn có phải là một thiết kế đa năng hỗ trợ con người, các 
hoạt động và sự chuyển đổi không?
Thiết kế của bạn có đứng vững trước thử thách của thời gian, theo cả 
quan điểm thẩm mỹ và quan điểm vật lý không?

Tác động thiết kế: Thể hiện tác động đáng kể đến cuộc sống và môi 
trường sống đương đại; có giá trị và ý nghĩa xã hội mạnh mẽ; góp phần 
tích cực vào việc nuôi dưỡng thế hệ tiếp theo và sự tiến bộ của toàn xã 
hội.
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Nhắc nhở:

Sử Dụng Màu Sắc

Bền Vững Và Gắn Kết

Truyền Tải Và Trình Bày

Ảnh Hưởng Và Tác Động

Thiết kế của bạn có bao gồm các yếu tố bền vững và thân thiện với 
môi trường giúp bảo vệ môi trường tự nhiên không?

15%

10%

10%

10%

Prompters:

Colour Usage

Sustainability and Relevance

Delivery and Presence

Aesthetic and Visual Impact Design is aesthetically pleasing and effectively integrates social and 
cultural aspects for the users.
Place-making: Creates opportunities for users to interact through the
use of the space.

Does your design consist of sustainable and eco-friendly elements 
which help preserve the natural environment?

Demonstrates the capacity to support the needs of people and 
the environment in the long-term and impactful approach. (e.g.
Demonstrates climate and energy responsiveness.)
Displays effective thought process and the use of renewable
resources and life cycle throughout the development and 
maintenance of the design.
Displays long-lasting design and universality.

Presentation showcases a high level of clarity, creativity and 
interactivity.
Presentation is cohesive and demonstrates a high level of 
understanding of the design challenges and solutions given paired 
with appropriate visual aids, graphics and/or animations.
Presentation focuses on both your project deliverables and design 
philosophy, including the journey and concept.

Demonstrates deep understanding of colours and its impact on 
users.
Showcases brilliant and creative use of colours as part of the
design solution.
Showcases exceptional balance between colours, materials and 
aesthetic outputs.

15%

10%

10%

10%

Thể hiện khả năng hỗ trợ các nhu cầu của con người và môi trường trong 
cách tiếp cận lâu dài và có tác động. (ví dụ: Thể hiện khả năng thích ứng 
về khí hậu và năng lượng.)
Thể hiện quy trình suy nghĩ hiệu quả và việc sử dụng các nguồn tài 
nguyên tái tạo và vòng đời trong suốt quá trình phát triển và bảo trì thiết 
kế.
Thể hiện một thiết kế bền vững và phổ biến.

Thiết kế mang tính thẩm mỹ và tích hợp hiệu quả các khía cạnh 
văn hóa xã hội cho người sử dụng.
Kiến tạo nơi chốn: Tạo cơ hội cho người dùng tương tác 
thông qua việc sử dụng không gian

Thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về màu sắc và tác động của nó đối với 
người dùng.
Thể hiện cách sử dụng màu sắc một cách thông minh và sáng tạo như 
một phần của giải pháp thiết kế.
Thể hiện sự cân bằng đặc biệt giữa màu sắc, chất liệu và tính thẩm mỹ.

Bài thuyết trình thể hiện mức độ rõ ràng, sáng tạo và tương tác cao. 
Bài thuyết trình có tính liên kết và thể hiện mức độ hiểu biết cao về các 
thách thức và giải pháp thiết kế được đưa ra kết hợp với các công cụ hỗ 
trợ trực quan, đồ họa và / hoặc hoạt ảnh thích hợp. 
Bài thuyết trình tập trung vào cả sản phẩm dự án và triết lý thiết kế của 
bạn, bao gồm cả hành trình và ý tưởng
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 INTERIOR DESIGN CATEGORY

Design Concept Identifies clear and impactful project concepts and problem 
statements.
Displays effective and extensive research.
Demonstrates the ability to propose relevant and effective solutions
to the design challenge.
Indicates critical thinking and problem-solving skills.

25%

Prompters:

Showcases originality, relevance and potential impact to users.
Reflects human-centered values.

Does your design successfully fulfil an innate human-need or solve
a problem?
Does your design facilitate better functionality and purpose for its
inhabitants and/or visitors on a human scale?
Is your design able to deliver and demonstrate commercial or social 
values?
Does your design reflect ergonomic and environmental principles
that sustain physical well-being?
Does your design offer alternative perspectives and/or ways of 
solving problems?

Functionality Spatial planning: Appropriate design and planning of individual 
spaces as suited to the specific needs of the user, with an emphasis
on anthropometric and ergonomic principles.
Functionality: Design is appropriate for its intended use and has a 
positive impact which benefits the community and users holistically.
Displays a high level of integration between aesthetic and 
practicality.

20%

Practicality: Design is fit to deliver with materials and technology
readily available in the market today.

 MẢNG THIẾT KẾ NỘI THẤT

Ý Tưởng Thiết Kế

25%

Nhắc nhở:

Công Năng

20%

Xác định rõ ý tưởng, thông điệp dự án
Trình bày các nghiên cứu hiệu quả và chuyên sâu.
Thể hiện khả năng đề xuất các giải pháp phù hợp và hiệu quả.
Cho thấy tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề.
Độc đáo, phù hợp và các tác động đến người dùng.
Phản ánh các giá trị thấu cảm của thiết kế.

Thiết kế của bạn có đáp ứng thành công nhu cầu cơ bản của con người 
hoặc giải quyết vấn đề không? 
Thiết kế của bạn có đáp ứng tốt chức năng và mục đích sử dụng cho cư 
dân hoặc khách không? 
Thiết kế của bạn có thể cung cấp và thể hiện các giá trị thương mại hoặc 
xã hội không?
Thiết kế của bạn có phản ánh các nguyên tắc môi trường và công thái 
học nhằm duy trì sức khỏe thể chất không? 
Thiết kế của bạn có đưa ra các quan điểm thay thế và / hoặc cách giải 
quyết vấn đề không?

Lập kế hoạch không gian: Thiết kế phù hợp và quy hoạch các không gian 
riêng phù hợp với nhu cầu cụ thể của người dùng, chú trọng vào các 
nguyên tắc nhân trắc học và công thái học. 
Chức năng: Thiết kế phù hợp với mục đích sử dụng và có tác động tích 
cực mang lại lợi ích toàn diện cho cộng đồng và người dùng.
Thể hiện mức độ tương thích cao giữa tính thẩm mỹ và tính thực tiễn.
Tính thực tiễn: Thiết kế phù hợp với các vật liệu và công nghệ sẵn có 
trên thị trường hiện nay.
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Nhắc nhở:

Nhắc nhở:

Đổi Mới Thiết Kế

15%

Nhắc nhở

Bền Vững Và Gắn Kết

15%

Prompters:

Prompters:

Design Innovation

Could your design be implemented using processes, materials and 
technologies available or in development today?
Is your design a versatile one that supports people, activities and 
change?
Does your design stand the test of time, from both an aesthetic and 
physical point of view?

Does your design maximize or leverage tech-enabled connectivity
and/or intelligence?
Is your design original in its execution?

Displays a high level of originality and creativity.
Showcases the ability to deliver innovative and forward-driven 
interventions with the integration of technology.15%

Prompters:

Sustainability and Relevance

Does your design consist of sustainable and eco-friendly elements
which help preserve the natural environment?

Demonstrates the long-term capacity to support the needs of 
people and the environment (e.g. Demonstrates climate and energy
responsiveness).
Displays effective thought process and use of renewable resources
and life cycle throughout the development and maintenance of the
design.
Displays long-lasting design and universality.

15%

Thiết kế của bạn có thể được thực hiện bằng các quy trình, vật liệu và 
công nghệ có sẵn hoặc đang được phát triển ngày nay không? 
Thiết kế của bạn có phải là một thiết kế đa năng hỗ trợ con người, các 
hoạt động và sự thay đổi không? 
Thiết kế của bạn có vững chắc trước thử thách của thời gian, theo cả 
quan điểm thẩm mỹ và vật lý?

Thể hiện khả năng hỗ trợ lâu dài đối với các nhu cầu của con người và 
môi trường (ví dụ: Thể hiện khả năng thích ứng với khí hậu và năng 
lượng).
Thể hiện quy trình suy nghĩ hiệu quả và việc sử dụng các nguồn tài 
nguyên tái tạo và vòng đời trong suốt quá trình phát triển và bảo trì thiết 
kế.
Thể hiện một thiết kế bền vững và phổ quát.

Thể hiện mức độ độc đáo và sáng tạo cao.                                                         
Thể hiện khả năng thực hiện các can thiệp mang tính đổi mới 
và hướng tới tương lai với sự tích hợp của công nghệ.

Thiết kế của bạn có tối đa hoá  hoặc tận dụng các kết nối và / hoặc trí 
thông minh hỗ trợ công nghệ không?
Thiết kế của bạn có độc đáo trong quá trình thực hiện không?

Thiết kế của bạn có bao gồm các yếu tố bền vững và thân thiện 
với môi trường giúp bảo vệ môi trường tự nhiên không?
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Colour Usage

Delivery and Presence

Demonstrates deep understanding of colours and its impact on 
users.
Showcases brilliant and creative use of colours as part of the design 
solution.
Showcases exceptional balance between colours, materials and 
aesthetic outputs.

Presentation showcases a high level of clarity, creativity and 
interactivity.
Presentation is cohesive and demonstrates a high level of 
understanding of the design challenges and solutions given paired 
with appropriate visual aids, graphics and/or animations.
Presentation focuses on both your project deliverables and design 
philosophy, including the journey and concept.

15%

10%

Design Concept

20% 20% 15% 15% 10% 10% 10%

Functionality

Design Innovation

Sustainability and Relevance

Aesthetic and Visual Impact Delivery and Presence

Colour Usage

ARCHITECTURAL CATEGORY

Design Concept

25% 20% 15% 15% 10%15%

Functionality

Design Innovation

Sustainability and Relevance

Colour Usage

Delivery and Presence

INTERIOR DESIGN CATEGORY

26

Sử Dụng Màu Sắc

Truyền Tải Và Trình Bày

15%

10%

Ý tưởng thiết kế

20% 20% 15% 15% 10% 10% 10%

Công năng

Đổi mới thiết kế

Bền vững và Gắn kết

Tác động về mặt thẩm mĩ và thị giác Truyên tải và trình bày

Sử dụng màu sắc

LĨNH VỰC THIẾT KẾ

Ý tưởng thiết kế

25% 20% 15% 15% 10%15%

Công năng

Đổi mới thiết kế

Bên vững và gắn kết

Sử dụng màu sắc

Truyền tải và trình bày

LĨNH VỰC THIẾT KẾ NỘI THẤT

Thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về màu sắc và ảnh hưởmh cuà nó tới người 
sử dụng .
Thể hiện cách sử dụng màu sắc một cách thông minh và sáng tạo như 
một phần của giải pháp thiết kế.
Thể hiện sự cân bằng đặc biệt giữa màu sắc, chất liệu và tính thẩm mỹ.

Bài thuyết trình thể hiện mức độ rõ ràng, sáng tạo và tương tác cao. 
Bản trình bày có tính liên kết và thể hiện mức độ hiểu biết cao về các 
thách thức và giải pháp thiết kế được đưa ra cùng với các công cụ hỗ trợ 
trực quan, đồ họa và / hoặc hoạt ảnh thích hợp.
Bài thuyết trình tập trung vào cả sản phẩm dự án và triết lý thiết kế của 
bạn, bao gồm cả hành trình và ý tưởng
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THỂ LỆ & QUY ĐỊNH

Tên và ý tưởng thiết kế
Mọi dự án cần phài có tiêu đề và chủ đề / ý tưởng.

Thông điệp thiết kế
Thông điệp thiết kế không được dài quá 800 từ và được gửi dưới dạng tệp Microsoft Word

Hồ sơ thiết kế (khổ giấy A2)
    a. Tối đa 4 trang và nộp cho BTC bằng file mềm
    b. Gợi ý Bản thiết kế trang đầu tiên bao gồm: hình ảnh hiện trạng mặt bằng (nếu có), sơ đồ mặt bằng, 
         mặt cắt, sơ đồ bố trí vật dụng và phân tích mặt bằng.
   c. Gợi ý Bản thiết kế Trang 2, 3, 4: phối cảnh 3D của dự án với chip sơn màu và mã màu như trong 
        bảng màu của Nippon Paint. 
   d. Tất cả các file ảnh thiết kế phải có mật độ điểm ảnh 300dpi và dưới định dạng JPEG và được 
        thiết kế ở định dạng dọc. 
   e. Thí sinh nộp bài dự thi không được đính kèm ảnh và tên trường trên bản thiết kế để tránh việc 
        thiên vị trong quá trình chấm bài.

Đơn đăng ký & Ảnh cá nhân
    a. Thí sinh phải cung cấp ảnh chân dung gần đây nhất theo định dạng JPEG ở 300dpi với tên của bạn 
        làm tên tệp (ví dụ: “Tên người tham gia.jpeg”).
    b. Đơn đăng ký điền thông tin theo mẫu. Xem đơn đăng ký theo mẫu bên dưới và tải về từ trang web 
         www.ayda.com.vn

Màu sắc
    a. Tất cả các màu được sử dụng trong dự án, nếu có, phải lấy theo mã màu Nippon Paint.
    b. Hãy truy cập website www.AYDA.com.vn để tải về bộ chip màu. Thí sinh phải nêu rõ tên màu, 
         mã màu và dòng sản phẩm được sử dụng trong thiết kế.  
        

TIÊU CHÍ BÀI DỰ THI HỢP LỆ:
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    a. Thí sinh đăng ký dự thi và nộp bài dưới hình thức cá nhân
    b. Các bài dự thi được coi là hợp lệ khi tuân thủ các yêu cầu của cuộc thi  
   c. Hạn nộp bài dự thi cuối cùng là 23h59’ ngày 15/12/2022
     d. Nippon Paint có quyền sử dụng các bài dự thi mà không phải trả bất kỳ một khoản chi phí nào 
        liên quan đến vấn đề bản quyền. 

   g. Các phần thưởng không được chuyển nhượng. Các phần thưởng bằng quà không có giá trị 
        quy đổi thành tiền mặt. 

   e. Quyết định của hội đồng giám khảo là quyết định cuối cùng.
       f.  Các thí sinh sẽ phải chi trả tất cả các khoản chi phí di chuyển hoặc các khoản chi phí phát sinh khác 
        trong quá trình đến dự vòng chung kết và lễ trao giải. Một số trường hợp cụ thể sẽ được 
        Nippon Paint Việt Nam hỗ trợ và có thông báo sau khi công bố kết quả bài thi vào vòng Chung Kết. 
    

Phương thức nộp bài

THÔNG TIN LƯU Ý:

Thí sinh nộp bài trực tiếp qua email: hien.mxt.hcmc@nipponpaint.com.vn
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    b. Ensure that your face is visible as this will be used for media and online publications if you are selected 
         as the Finalist.

Colours
    a. All colours used in the project, if any, must come from Nippon Paint’s range of colours.
    b. Indicate in the Entry Form which Nippon Paint country the colour chips are from, as each country has
       different sets of colour names and colour codes.
   c. Visit            to view/
       download the colour chips.

Submission Process

Online submission

Physical submission

1. Complete the online entry form at
2. Submit your entry through the link provided above.

1. Complete entry form in Submission, Section (c) and attach the form to the CD/DVD
2. A CD/DVD that contains:
        a. A folder named “Presentation Board” which has JPEG files of your presentation boards at 300dpi and named 
             “Your Name -Board 1.jpeg”, “Your Name -Board 2 .jpg”, “Your Name -Board 3.jpeg”, etc. in portrait orientation 
             and not landscape orientation.
       b. A folder named “Perspectives” with each perspective file in JPEG format, set at 300dpi and named 
            appropriately (e.g. “Living Room” or “Lobby”).
      c. Your design concept statement should not be more than 800 words and saved in a Microsoft Word file
            named “Design Concept Statement.docx”.
      d. Your recent personal photo in JPEG format at 300dpi with your name as the file name (e.g. “Participant 
            Name.jpeg”).
      e. Mail the entry form and CD/DVD to

Important Note:
Please ensure submitted entries are complete, incomplete entries may not be entertained and accepted.

ENTRY FORM
Important remarks:

Please ensure you are an active student of an educational institution at the time of submission.
AYDA reserves the right to reject submissions if participants are found to have graduated at the time of submission.

NAME

EDUCATIONAL INSTITUTION

(Please specify full course name with major and/or minor and year if applicable)
COURSE

IDENTIFICATION NO. MOBILE NO.

MAILING ADDRESS

CITY/STATE

E-MAIL ADDRESS

PROJECT TITLE

TOTAL NO. OF PRESENTATION BOARDS

POSTCODE COUNTRY

CATEGORY Architectural category Interior Design category

COUNTRY OF NIPPON PAINT COLOUR CHIPS
(Important note: Colour names and code differs from country to country. Please indicate which Nippon Paint colour chips and codes
used in your submission. )

PROJECT LOCATION
(if applicable)

LECTURER’S NAME

APPLICANT’S SIGNATURE

Họ tên thí sinh:

Giáo viên hướng dẫn (nếu có)

Trường Khoa

Sinh viên năm? (Năm 1, Năm 2, ...)

Số điện thoại

Email

Dự thi mảng?

[Ký tên]

Cam kết:

Bài dự thi không tuân theo các quy định sẽ không được chấm điểm.

Tôi xin cam đoan những thông �n cung cấp như trên là chính xác. Công trình của tôi được nộp để tham gia cuộc thi
Nhà Thiết Kế Trẻ Châu Á 2022.

- - - ĐƠN ĐĂNG KÝ - - -
DỰ THI AYDA 2022

Tôi đã hiểu rõ và đồng ý với tất cả các Điều kiện & Điều khoản của cuộc thi

Thí sinh cần đảm bảo bài dự thi tham gia cuộc thi là sản phẩm do chính mình thiết kế.
Mỗi bài dự thi phải đáp ứng đầy đủ các quy định của cuộc thi như nêu trong tài liệu này.
Các bài dự thi đã đạt giải của các năm trước không được tham dự.

ĐƠN ĐĂNG KÝ
DỰ THI AYDA 2022
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Tuyên bố trách nhiệm:

Ghi chú:

Tôi xin xác nhận rằng thông tin trên là đúng sự thật và chính xác.
Tuân theo Đạo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân 2010 (PDPA), dữ liệu cá nhân của bạn sẽ không được tiết lộ cho các bên thứ ba ngoại trừ các công ty
và / hoặc thương hiệu cộng tác với cuộc thi. Bằng cách nhập dữ liệu cuả bạn, bạn đã đồng ý cho phép Nippon Paint xử lý dữ liệu của bạn và truy cập 
nó để sử dụng trong tương lai. Bạn sẽ không yêu cầu Nippon Paint phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ vi phạm nghĩa vụ nào theo PDPA.

Các tác phẩm dự thi AYDA 2022 phải là tác phẩm nguyên bản của chính người tham gia, không sao chép dưới bất kỳ hình thức nào.
Các tác phẩm dự thi AYDA 2022 bắt buộc phải ghi chú trích dẫn hoặc nguồn sử dụng các tư liệu trong bài (nếu có).
Mỗi thiết kế nộp cho Ban Tổ chức phải đáp ứng các yêu cầu, tiêu chí trình bày và tiêu chí thể loại.
Các bài dự thi không tuân thủ các yêu cầu sẽ không được chấp nhận.
Giải thưởng có thể bị hủy bỏ nếu phát hiện bài dự thi vi phạm các quy định và điều lệ của cuộc thi.
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Pro-Tips:
HOW TO WRITE 
A RELEVANT 
AND POWERFUL 
DESIGN 
STATEMENT?

Your write-up will be the first 
component to be reviewed by
our judges. It should not be
more than 800 words. It should 
also provide the structure for 
your oral presentation if you 
are shortlisted to present your 
design concept to the judges.
It should answer the following 
questions:

How will your future-proof 
design concept solve and/or benefit 
the communities and societies
around it?

Your research process:

How do you envision the ecological, sociological,
and technological aspects that may contribute to
the well-being of humanity?
What is your design’s impact on the environment 
based on its concept, materials, maintenance,
energy usage and water and waste management?
In your opinion, what is the one key component that 
must exist in future-proof designs?

What was your research methodology?
Who was your main source of information and/or 
inspiration during your research?
What questions and scope of work did you consider 
during your research process?
Was the research methodology effective?
What did you learn from your research findings?
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Gợi Ý:
LÀM SAO ĐỂ VIẾT 
MỘT THÔNG ĐIỆP 
THIẾT KẾ 
THUYẾT PHỤC 
VÀ CHẶT CHẼ?

Thông điệp thiết kế sẽ là hạng mục 
đầu tiên được Ban Giám khảo xem xét. 
Nó không được dài quá 800 từ và phải 
truyền tải đượ c đầy đủ ý tưởng thiết kế.

questions:

Làm sao bạn chứng minh được 
các thiết kế hướng đến tương lai 
của mình có thể giải quyết những vấn đề 
và/hoặc giúp ích cho cộng đồng và xã hội.

Quy trình nghiên cứu

Bạn hình dung thế nào về các khía cạnh sinh thái, 
xã hội học và công nghệ có thể đóng góp vào
hạnh phúc của nhân loại?                                                             
Thiết kế của bạn tác động đến môi trường dựa trên 
khái niệm, vật liệu, bảo trì, sử dụng năng lượng 
và quản lý nước và chất thải thế nào?
Theo bạn, một thành phần chính phải tồn tại trong 
các thiết kế hướng đến tương lai là gì?

Phương pháp nghiên cứu của bạn là gì?
Ai là người truyền cảm hứng cho bạn khi nghiên cứu?
Bạn đã cân nhắc những câu hỏi và phạm vi lĩnh vực 
nào trong quá trình nghiên cứu của mình?
Các nghiên cứu cuả bạn có đạt hiệu quả?
Bạn học được những gì từ những kết quả tìm được sau cuộc nghiên cứu?
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Bạn học được những gì từ những kết quả tìm được sau cuộc nghiên cứu?

Gợi Ý
NHỮNG ĐIỂM KHÁC CẦN LƯU Ý 
KHI VIẾT THÔNG ĐIỆP THIẾT KẾ?

Hình thành khái niệm
Khả năng sử dụng các giải pháp quan 
trọng và hoàn chỉnh đi cùng với ý tưởng 
thiết kế và phương tiện truyền đạt hiệu quả.

Yếu Tố Bền Vững
Áp dụng các yếu tố bền vững và thân thiện
môi trường nhằm cho phép thiết kế và 
kiến trúc tồn tại hài hòa với thiên nhiên 
và môi trường xung quanh.

Đổi Mới Thiết Kế 
Suy nghĩ sáng tạo vượt khỏi vùng an toàn để 
triển khai những thay đổi mang tính đột phá.

Kiến Tạo Nơi Chốn
Hiểu được tầm quan trọng của sự 
tương tác giữa con người, cộng đồng 
và những bối cảnh văn hóa nhất định.

Tư Duy Phản Biện
Tìm ra các chiến lược giải quyết các 
vấn đề quan trọng liên quan đến 
truyền thông, văn hóa và con người. 

Tư Duy Tiến Bộ
Thách thức các chủ nghĩa thực dụng 
thông thường để tái tạo các nguyên tắc 
cơ bản mới cho việc nhận thức không gian 
và tác động trực quan.Tính Nhạy Cảm Trong Thiế Kế

Thiết kế với tư duy đồng cảm thông qua 
việc cân nhắc điều kiện thực tế, công năng 
và thiết kế tốt.

Pro-Tips: 
WHAT ELSE TO CONSIDER WHEN 
WRITING YOUR DESIGN STATEMENT? 

Conceptualisation
Employing critical and mature solutions
through effective design concepts and 
communications.

Sustainability
Adopting a sustainable and greener 
sensibility to allow design and 
architecture to coexist harmoniously
with nature and its surroundings.

Design innovation
Thinking out-of-the-box to implement 
inventive and innovative interventions.

Place-making
Understanding the importance of 
interactions between the people as well 
as significant cultural contexts.

Critical analysis
Finding strategic ways to resolve issues
critically with traditions, culture and 
people in mind.

Forward-thinking
Challenging conventional pragmatisms
to re-enact new fundamentals to spatial 
appreciation and visual impacts.Design sensitivity

Designing with an empathetic mindset 
through practical, functional and well-
designed considerations.
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Additional Resource: 
WHAT IS DESIGN THINKING?

EMPATHISE

Personas
Job Stories

Usability Testing

DEFINE

Identify Needs
Prioritise Needs

IDEATE

Task Flows
Lo-Fi Sketches

PROTOTYPING

Hi-Fi Mockups
Clickable Prototype

VALIDATION

Test Prototype
Iterate

Repeat

Empathise
Personas:  Create a 
provisional persona of a 
potential user based on 
online research and your 
understanding of the end 
user 
Job Stories: Explore
various contexts in which 
a user would utilize the
design and  understand 
their motivation and 
desired outcome
Usability Testing:
Obtaining as much data 
as possible through 
qualitative and quantitative
methods from the
perspective of the end-user

Identifying: Use affinity
mapping to group the
pain points into similar 
categories on a board 
Prioritising Pain Points:
Prioritized each pain point 
based on its importance to
the user as well as to your 
design.
Define Problem: Establish 
a clear goal you would 
like to solve based on user 
feedback and your project’s
desired outcome

Ideate
Task Flow: Create a task 
flow mapping the entire
journey of a user in your 
design
Ideating the Solution:
Begin sketching and 
coming up with several 
potential solutions to
each of the pain points.
Have fun experimenting 
with different techniques
to finally derive to the
desired outcome

Prototyping and 
Validation

First prototypes are to
gather discussion—
the design may not 
necessarily look anything 
like the final design 
Visual styling helps tell a 
story to users
Use navigation elements
as discussion triggers
Prototype validation 
should be cross-
functional
Validate the market
Validate the design 
Validate willingness to
pay
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Tư Liệu Bổ Sung
TƯ DUY THIẾT KẾ LÀ GÌ?

 THẤU CẢM

Tạo nhân cách
Dựng bối cảnh

Kiểm tra khả năng áp dụng

XÁC ĐỊNH

Xác định nhu cầu 
 Sắp xếp ưu tiên

Ý TƯỞNG HÓA

Hành trình sử dụng
        Nháp nhanh

THỰC HIỆN

Vẽ chi tiết
Tạo mẫu thử

CÔNG NHẬN

Lặp lại việc kiểm tra
các mẫu thử

Lặp lại

Sự �ấu Cảm Xác Định Ý Tưởng Hóa

design

�ực Hiện và Công Nhận

Tạo kiểu trực quan giúp kể 
một câu chuyện cho người dùng
Sử dụng các yếu tố điều hướng 
làm kích thích  thảo luận 
Việc đánh giá nguyên mẫu 
có thể nhìn nhận nhiều chức năng 
khác nhau
Đánh giá thị trường
Đánh giá thiết kế 
Đánh giá mức độ sẵn sàng chi trả 

Tạo nhân cách: Tạo nhân 
vật tạm thời cho người 
dùng tiềm năng dựa trên 
nghiên cứu trực tuyến và 
hiểu biết của bạn về người 
dùng cuối
Câu chuyện:  Tạo ra và 
khám phá các trường hợp 
khác nhau để thấu hiểu 
mục đích và nhu cầu người 
sử dụng                         
Kiểm tra khả năng sử dụng: 
Thu thập càng nhiều dữ liệu 
càng tốt thông qua phương 
pháp định tính và định lượng 
từ quan điểm của người 
dùng cuối           

Xác định: Sử dụng mối quan 
hệ đồng cảm để nhóm các 
mối lo của người dùng 
thành các danh mục                                                  
Ưu tiên các vấn đề trọng điểm: 
Ưu tiên từng vấn đề dựa trên 
tầm quan trọng của nó đối với 
người dùng cũng như thiết kế 
của bạn.                                                   
Xác định vấn đề: Thiết lập một 
mục tiêu rõ ràng mà bạn muốn 
giải quyết dựa trên người 
dùng phản hồi và kết quả 
mong muốn của dự án của bạn                              

Hành trình sử dụng: Tạo các 
công việc thể hiện toàn bộ 
hành trình của người dùng 
trong thiết kế của mình                                                 
Bắt đầu phác thảo và đưa ra 
một số giải pháp tiềm năng 
cho từng vấn đề. Hãy thử 
nghiệm tự do với các kỹ thuật 
khác nhau để cuối cùng đạt 
được kết quả mong muốn 

                                               

Các nguyên mẫu đầu tiên 
phải thu thập thảo luận— thiết 
kế có thể không nhất thiết 
phải trông giống như thiết kế 
cuối cùng   
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Appendix: 
THE HARVARD GRADUATE 
SCHOOL OF DESIGN
(The Harvard Design Discovery Programme is applicable to
the international grand winner of AYDA Awards only)

The Harvard Design Discovery Program is a three-week summer program at Harvard University’s Graduate

to seasoned professionals —to explore and experience pursuing graduate-level studio-based education in 
architecture, landscape architecture, or urban planning and design. The programme offers:

The Asia Young Designer Awards, or AYDA Awards, is an extension of Nippon Paint Holdings Singapore Pte
Ltd (NIPSEA Group). It is NIPSEA’s inclusive business arm promoting its education initiatives where it serves
as a competition and awards recognition platform for architectural and interior design students globally.
The Design Discovery Programme at Harvard University’s Graduate School of Design (Harvard GSD) is NOT 
a sponsor, contributor and/or a partner of AYDA Awards or NIPSEA, its organisers and/or its associated 
affiliates.

1.

2.

Section L1) Disclaimer and remarks

A chance to learn first-hand what it is like to pursue an education or career in the architectural and interior 
design fields.
A rigorous course of intensive studio work, lectures, workshops, critiques and field trips -sometimes social,
and sometimes solitary.
An immersive culture that is challenging, rewarding and exhilarating.
An opportunity to experience and gain in-depth insight from leaders in the fields of design.

Appendix: 
THE HARVARD GRADUATE 
SCHOOL OF DESIGN
(The Harvard Design Discovery Program is applicable to
the international grand winner of AYDA Awards only)

The Harvard Design Discovery Program is a three-week summer program at Harvard University’s Graduate

to seasoned professionals —to explore and experience pursuing graduate-level studio-based education in 
architecture, landscape architecture, or urban planning and design. The program offers:

The Asia Young Designer Awards, or AYDA Awards, is an extension of Nippon Paint Holdings Singapore Pte
Ltd (NIPSEA Group). It is NIPSEA’s inclusive business arm promoting its education initiatives where it serves
as a competition and awards recognition platform for architectural and interior design students globally.
The Design Discovery Program at Harvard University’s Graduate School of Design (Harvard GSD) is NOT 
a sponsor, contributor and/or a partner of AYDA Awards or NIPSEA, its organisers and/or its associated 
affiliates.
Acceptance into the Harvard GSD is subject to Terms & Acceptance determined in entirety and solely by the
Harvard GSD’s Admission Authorities and/or its faculties. 

1.

2.

3.

Section L1) Disclaimer and remarks

A chance to learn first-hand what it is like to pursue an education or career in the architectural and interior 
design fields.
A rigorous course of intensive studio work, lectures, workshops, critiques and field trips -sometimes social,
and sometimes solitary.
An immersive culture that is challenging, rewarding and exhilarating.
An opportunity to experience and gain in-depth insight from leaders in the fields of design.
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Upon successful acceptance of your application by the Harvard GSD and Visa approval by the US Department 
of Homeland Security (DHS) and/or approvals required of you and any other Government or Institutional 
authorities; organisers of AYDA, NIPSEA Management Co. Pte Ltd (NIPSEA) and/or your local AYDA 
representatives will assist you with all other matters to prepare you for your program at Harvard GSD in 
the June 2024* cohort. *The dates may be subjected to change depending on the status of the Covid-19  
pandemic.
The tuition and accommodation fees during your Harvard Graduate GSD Design Discovery Program will be
paid for by AYDA/NIPSEA. AYDA/NIPSEA will undertake the following cost only up to the maximum amount of 
USD 10,000.00:

1.

2.

4.

5.

6.

Section L2) Cost, tuition, restrictions and conditions

Any and/or all decisions on entry acceptance and/or non-acceptance to its programs decided by the
Harvard GSD is final. Responses and/or reasons may or may not be offered at the sole discretion of the
Harvard GSD.
AYDA Awards and/or its associated organisers, partners, agencies, sponsors and/or its employees will not 
be held responsible for non-acceptance of the winner(s) of AYDA Awards due to circumstances that are not 
within its control and/or scope of authorisation; for whatever reason, whatsoever.
AYDA Awards, its associated organisers and/or its employees will endeavour to assist the winner(s) to submit 

7. AYDA Awards is not responsible for applying for the required visa for the winner(s). The winner(s) 's sole 
responsibility is to own a valid visa and/or apply for their own. However, the winner(s) can request certification 
and support from the organiser.

and provide additional information within its scope to support their application towards the Design Discovery
Program at Harvard GSD. However, the student must be responsible in finding out the requirements to
apply for the program as well as to prepare and submit all necessary documents to Harvard GSD. AYDA 
Awards will only be assisting where necessary -primarily on matters with fee payments.

One (1) Return Air Ticket inclusive of all taxes and airport charges. (Additional luggage charges, other than 
what’s included in the fare, are not included and will not be covered by AYDA/NIPSEA).
Transfer to and from the airport to Harvard GSD’s Admission Office/Campus Housing.
Tuition fees and material fees are fully paid for.
Travel insurance with health insurance will be provided and paid for. It may be used at Harvard University
Health Services (HUHS) on a fee-for-service basis.
Per Diem will be provided at the discretion of AYDA/NIPSEA.
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Exceptions and conditions:
Should your application be rejected by Harvard GSD or you are denied/fail to obtain a US entry visa, the
compensation may be offered in lieu. The amount of the compensation will only be up to USD5,000.00 only
but will be at the sole discretion of the organisers of AYDA/NIPSEA.

3.

International students
Participants of Design Discovery come from across the globe, with international participants making up 43% of 
the program’s population. With such a culturally diverse student body, Design Discovery’s learning environment 
provides a unique perspective of the impact of design across nations.

International applicants are encouraged to apply early and to begin the I-20 application process by early March.
Additional information regarding the I-20 process will be provided upon admission. A brief overview of visa 
requirements is outlined below.

Important Visa Information
Design Discovery is considered a full-time academic program. International participants entering the U.S. must 
enter on an F-1 student visa. Neither Electronic System for Travel Authorization (ESTA) nor the B-2 visa allows
full-time study. ESTA and B-2 visas are only for international travellers whose main reason for visiting the United 
States is tourism. Do not attempt to enter the United States on either ESTA or the B-2 visa. Attempting to enter 

Section L3) FAQs and policies information for international students

Miscellaneous expenditure e.g. personal shopping, personal care products or expenses, entertainment,
sightseeing, tours etc. are not included. Please prepare sufficient USD for your personal use.
Family members and/or friends are not allowed to accompany you on this program, nor are they allowed 
to share the housing facility that is provided to you by AYDA/NIPSEA.

You must hold a valid Visa or apply for your Visa as part of your application to Harvard GSD.
Should your application be rejected by Harvard GSD or you are denied/fail to obtain a US entry visa, the 
compensation may be offered in lieu. The amount of the compensation will only be up to USD5,000.00 only. 
However, it will be at the sole discretion of the organisers of AYDA/NIPSEA.
Winner(s) are granted a maximum of two (2) years of grace period to either accept or deny the offer to 
either attend the Harvard GSD Design Discovery Program or accept the compensation of USD 5,000.
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International applicants currently studying in the United States
If you are currently studying in the U.S. and will not be graduating this spring, you do not need to apply for a 
new visa sponsored by Harvard; you may attend Design Discovery on your current F-1 visa. You must, however,
ask your school’s international office for approval to attend our program. If you are studying in the U.S. and 
graduating this spring, you may want to consider transferring your F-1 visa to Harvard. You may download the
transfer form at: hio.harvard.edu/transfer-form-students[P2] 

English Proficiency Test
International applicants, except those from countries where English is the native language or who are currently
enrolled in a university within the United States, must submit ONE of the following:

The minimum required TOEFL iBT total score is 92, with the following minimum section requirements: reading,
23; speaking, 23; listening, 23; writing, 23. Please have test results submitted to the Harvard University’s
Graduate School of Design, institution code 3455. For further information about the TOEFL exam, please visit 
http://www.ets.org/toefl.

A valid score from the Test of English as a Foreign Language (TOEFL) internet-based test

Duolingo test
The minimum required score is 115.
(Please check with Harvard GSD on the latest minimum score requirement prior to application)

the United States on ESTA or the B-2 visa to attend a full-time non-degree program is a violation of the US visa 
policy and you risk being denied entry to the United States.

Canadian applicants
If you will be enrolled in courses as specified above, you are required to request an I-20 certificate. However, you 
do not need to obtain an F-1 visa stamp in your passport prior to traveling to the US. Instead, you will present your 
I-20 certificate at the port of entry.

International applicants currently studying in the United States
If you are currently studying in the U.S. and will not be graduating this spring, you do not need to apply for a 
new visa sponsored by Harvard; you may attend Design Discovery on your current F-1 visa. You must, however,
ask your school’s international office for approval to attend our program. If you are studying in the U.S. and 
graduating this spring, you may want to consider transferring your F-1 visa to Harvard. You may download the
transfer form at: hio.harvard.edu/transfer-form-students[P2] 

English Proficiency Test
International applicants, except those from countries where English is the native language or who are currently
enrolled in a university within the United States, must submit ONE of the following:

The minimum required TOEFL iBT total score is 92, with the following minimum section requirements: reading,
23; speaking, 23; listening, 23; writing, 23. Please have test results submitted to the Harvard University’s
Graduate School of Design, institution code 3455. For further information about the TOEFL exam, please visit 
http://www.ets.org/toefl.

A valid score from the Test of English as a Foreign Language (TOEFL) internet-based test

Duolingo test
The minimum required score is 115.
(Please check with Harvard GSD on the latest minimum score requirement prior to application)
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS FOR INTERNATIONAL STUDENTS

I am an international student. Do I need to apply for a visa if I am currently attending a U.S.
college or university?QA No. However, you must ask your school’s international office for approval to attend our 
program in lieu of applying for a new visa.

For international students, is there a minimum TOEFL score that must be achieved?QA Yes. The minimum required TOEFL iBT total score is 92, with the following minimum section 
requirements: reading, 23; speaking, 23; listening, 23; writing, 23. The preferred total TOEFL 
iBT score is 104 or above, with individual section scores of 26 or above.
(Please check with Harvard GSD on the latest minimum score requirement prior to application)

Can other English proficiency tests be substituted to replace TOEFL?QA Yes, applicants may take the Duolingo test in lieu of the TOEFL. The minimum required score
for Duolingo is 115.

GENERAL FREQUENTLY ASKED QUESTIONS – DESIGN DISCOVERY

How old do I have to be to apply to Design Discovery?QA Applicants must be at least 18 years of age and must have a high school diploma or the
equivalent. A high level of academic skill is necessary to take full advantage of our rigorous
program.

How do I submit my transcript(s)? Do I need to send an official copy with my application?QA Transcripts should be submitted electronically through the online application. Applicants
should scan a copy of their transcript(s) and upload these documents as part of the online
application. During the application process, it is not necessary to send an official transcript.
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CÂU HỎI THƯỜNG GẶP DÀNH CHO SINH VIÊN

Đối tượng dự thi AYDA là ai? QA Đối tượng dự thi AYDA là các sinh viên yêu thích thiết kế kiến trúc & nội thất đang theo học 
tại các trường cao đẳng và đại học trên khắp Việt Nam

Sinh viên năm cuối có được tham gia không? QA Sinh viên năm cuối vẫn được tham gia cuộc thi. Bài dự thi hợp lệ là bài dự thi có thời điểm 
nộp bài lần đầu tiên trước thời gian tốt nghiệp được ghi trên bằng. 

Sau khi nộp bài dự thi, trong khoảng thời gian bao lâu mới nhận được xác nhận từ BTC?QA Trong khoảng thời gian từ 7-10 ngày tính từ hạn nộp bài, BTC sẽ tiến hành tổng hợp bài
nộp và gửi email xác nhận đến thí sinh. Thí sinh vui lòng điền đủ thông tin cá nhân 
khi nộp bài để BTC  có đầy đủ thông tin liên hệ 

Sinh viên có cần phải giỏi Tiếng Anh mới có thể tham gia cuộc thi?QA BTC AYDA luôn hỗ trợ thí sinh ở phần phiên dịch tại Vòng Chung Kết Quốc Gia & Quốc Tế 
nên các thí sinh không cần quá lo lắng về phần ngoại ngữ. 

Sinh viên có thể nộp bài dự thi dưới hình thức nhóm được không?QA Bài dự thi AYDA 2022 hợp lệ phải là bài dự thi được nộp theo hình thức cá nhân và thiết kế 
thuộc sở hữu của chính thí sinh nộp bài. 
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Thí sinh có thể sử dụng bài tốt nghiệp đồ án ở trường để có thể nộp tham dự AYDA không?  QA BTC không khuyến khích thí sinh dùng đồ án tốt nghiệp ở trường để dự thi AYDA.
Bài dự thi nên là dự án thiết kế riêng của thí sinh để phù hợp với tiêu chí của cuộc thi. 

Thí sinh có thể liên lạc BTC thông qua cách nào nếu có thắc mắc về cuộc thi?QA Thí sinh có thể liên lạc với BTC để được giải đáp thắc mắc thông qua Facebook   
Fanpage AYDA – Nhà Thiết Kế Trẻ Châu Á hoặc gửi email trực tiếp đến 
email: hien.mxt.hcmc@nipponpaint.com.vn  

Thí sinh có thể nộp cùng lúc hai bài dự thi có được hay không?QA Thí sinh có thể nộp cùng lúc 2 bài dự thi. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả, thí sinh nên 
tập trung hoàn thiện và đầu tư thời gian cũng như tâm huyết vào một bài dự thi. 

Tham gia vào cuộc thi bên lề - thiết kế nhanh công trình nhà ở/ công cộng của AYDA Việt Nam
tổ chức có lợi ích gì?QA Những thí sinh đạt giải trong cuộc thi bên lề-thiết kế nhanh công trình nhà ở/công cộng 
của AYDA Việt Nam tổ chức sẽ nhận được giải thưởng và góp ý của Ban Giám Khảo 
Vòng Quốc Gia để tiếp tục chỉnh sửa bài dự thi và nộp bài. 

Hạn nộp bài dự thi AYDA 2022 là vào thời gian nào? Bài dự thi có được xem là hợp lệ 
nếu nộp quá hạn yêu cầu của BTC? QA Bài dự thi được xem là hợp lệ nếu thí sinh nộp đúng thời gian quy định của BTC. Thí sinh 
nên nộp bài trước 24h trước thời hạn nộp bài quy định để hạn chế các lỗi kĩ thuật có thể 
xảy ra. BTC sẽ không chịu trách nhiệm  
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When are admission decisions made?QA The admission decision process begins in February and is made on a rolling basis. Applicants
will be notified of final decisions by email. Only completed applications will be reviewed.

Where do most students live? Are there dorms?QA Most participants live on campus in dormitories provided by the Harvard Law School. Others
may live within walking distance of the school.

What kind of computer resources are there?QA Participants are given access to the computer labs in Gund Hall. They also have access to
all programs on the GSD network. We recommend that you bring your own laptop. Wireless
internet is available in Gund Hall as well as in the dormitories.

After completing the program, how do I request a Design Discovery transcript?QA You may request for a Design Discovery transcript by filling out the form on the Evaluation 
and Certificate page.

Can I be removed from your program’s mailing list?QA Yes, you may. To remove yourself from the program’s mailing list, email a request to
unsubscribe from our mailing list with your name and address to
discovery@gsd.harvard.edu.
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