
1. Xu hướng phát triển cảnh quan xanh và các công trình thực tế tại Singapore 
Diễn giả: Th.S. KTS VŨ LINH QUANG 
 
Tốt nghiệp Khóa Cao học về Thiết kế Kiến trúc Bền vững tại trường Đại học Tổng hợp Melbourne, và 
là chuyên gia tư vấn Công trình Xanh GreenStar (GBCA), LOTUS (VGBC), anh Quang đã tham gia 
nhiều dự án tư vấn chứng chỉ xanh, hiệu quả năng lượng và trình diễn năng lượng công trình. Ngoài 
chuyên môn tư vấn thiết kế kiến trúc, anh Quang hiện là giảng viên đào tạo các khóa học Công trình 
xanh, Chứng chỉ LOTUS, và là Điều phối viên Khu vực miền Nam của Hội đồng Công trình Xanh Việt 
Nam. 
 
2. Các giải pháp xanh ngoài nhà của Glen Raven 
Diễn giả: Th.S CAOJIONG ZHANG 
 
Ông Caojiong là đại diện kinh doanh Vùng Bắc Á Thái Bình Dương của Glen Raven từ năm 2010, và 
đã tích cực tham gia phát triển nhiều sản phẩm và ứng dụng nội ngoại thất. Caojiong rất quan tâm về 
sự an toàn và tiện nghi của người sử dụng, nên ông luôn chú tâm đến việc tạo ra một môi trường 
thân thiện và không gian sống lành mạnh. Ngoài ra, Caojiong có một nền tàng kiến thức kỹ thuật rộng 
và hiểu biết sâu sắc về tầm quan trọng của những sản phẩm xanh. 
 
3. Hệ thống tưới cây thông minh tiết kiệm nước 
Diễn giả: ÔNG MARK WALTON 
 
Ông Mark Walton tốt nghiệp ngành quản lý nước và làm việc cho doanh nghiệp gia đình tại Pháp. 
Đây là công ty chuyên nghiên cứu, sản xuất các thiết bị tưới cây tự động từ năm 1967, sử dụng các 
thiết bị nhập khẩu từ Mỹ. 
Ông Mark hiện đã sinh sống và kinh doanh các sản phẩm tưới cây tự động tại Việt Nam từ năm 2002. 
 
4. Giải pháp Xi măng & Bê tông hướng đến Phát Triển Bền Vững 
Diễn giả: ÔNG NGUYỄN CÔNG MINH BẢO 
 
Ông Nguyễn Công Minh Bảo tốt nghiệp Thạc sĩ Khoa học tại Pháp và có hơn 20 năm kinh nghiệm 
làm việc tại quê hương Pháp, Châu Âu và Châu Á, với chức vụ quản lý và cố vấn chuyên môn.  
Ông Bảo đến Việt Nam làm việc từ năm 2004. Với vốn văn hóa đa quốc gia của mình, cùng với kinh 
nghiệm trong khu vực tư nhân cũng như các tổ chức phi chính phủ, ông Nguyễn Công Minh Bảo 
đang giữ chức vụ Giám đốc Phát triển Bền vững của Công ty Holcim Việt Nam. 
Là chuyên gia tâm huyết với mục tiêu phát triển bền vững, ông Bảo đang nỗ lực dẫn dắt công ty vật 
liệu xây dựng hàng đầu kết nối với giới Kiến trúc sư, Nhà thầu và cùng thúc đẩy xu hướng Kiến trúc 
Xanh trong tương lai. 
 
5. Dự án thực tế cảnh quan xanh tại Việt Nam 
Diễn giả: Th.S HỒ LONG PHI 
 
Ông Hồ Long Phi hiện là GĐ Trung tâm Quản lý Nước và BĐKH (thuộc Đại học Quốc gia TPHCM) và 
là thành viên của Hội đồng Tư vấn Chính phủ về BĐKH (từ năm 2015). Ông từng là giám đốc / chủ trì 
nhiều dự án quan trọng về quản lý nước trong đô thị TPHCM từ 2004 đến nay. Trong năm 2015, ông 
là trưởng nhóm của dự án GIZ xây dựng thí điểm cảnh quan xanh trong đô thị cho 5 tỉnh ven biển 
Việt Nam. 


