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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

 

Kính gửi : Ban Thời sự  - Đài truyền hình Việt Nam 

 

Hiện nay quá trình đô thị hóa đang diễn ra hết sức mạnh mẽ tại Việt Nam nhằm đáp ứng yêu 

cầu phát triển nhanh chóng của nền kinh tế. Việc xây dựng và phát triển hệ thống đô thị với cơ sở 

hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tiên tiến, đáp ứng yêu cầu về chất lượng môi trường sống và an 

toàn đô thị là một trong những mục tiêu hàng đầu mà Chính phủ Việt Nam rất quan tâm.  

Được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường Đại học Xây Dựng (ĐHXD) và Tổng Hội 

Xây dựng Việt Nam kết hợp với trường Đại học Tokyo (The University of Tokyo) sẽ tổ chức hội 

thảo quốc tế: 

"CÔNG NGHỆ MỚI AN TOÀN CHO CÁC SIÊU ĐÔ THỊ Ở CHÂU Á - NEW 

TECHNOLOGY FOR URBAN SAFETY OF MEGA CITIES IN ASIA 2013: USMCA2013" 

Địa điểm diễn ra Hội thảo : tại Khách sạn Hilton Hà Nội ( ngày 9/10/2013)  và khuôn viên 

trường Đại học Xây Dựng (ngày 10/10/2013) 

Đây là một sự kiện khoa học đặc biệt và có ý nghĩa hết sức quan trọng để Kỷ niệm 40 năm 

thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai chính phủ Việt Nam và Nhật Bản.  

Vì vậy, Hội thảo quốc tế USMCA2013 đã nhận được sự bảo trợ của các bộ, ngành của cả 

hai chính phủ : Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo của Việt Nam, các tổ chức JICA và JSCE 

của Nhật Bản 

Hội thảo có trên 130 bài tham luận và sự tham dự của hơn 250 khách trong nước và quốc tế. 

Các chuyên đề trao đổi tại hội thảo gồm: 1) Phản ứng thảm họa thiên nhiên và biện pháp khắc 

phục; 2) Đánh giá, dự đoán, và cảnh báo sớm rủi ro; 3) Những công nghệ mang tính quyết định 

cho các siêu đô thị; 4) Quy hoạch và phát triển các hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị; 5) Quản lý vòng 

đời của hệ thống hạ tầng; 6) Giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu; 7) Phát triển và ứng 

dụng các công nghệ bền vững cho siêu đô thị; 8) Ứng dụng của các công nghệ địa kỹ thuật; 9)Các 

công trình tiêu biểu xây dựng trong siêu đô thị. 

 Trường Đại học Xây dựng trân trọng thông báo tới Quý ban để thông tin về sự kiện này có thể 

đến được nhân dân cả nước và những người quan tâm. 

 Thời điểm công bố thông tin: ngày 09 tháng 10 năm 2013. 

Nếu cần thông tin chi tiết, xin liên hệ: 

 TS. Nguyễn Hoàng Giang 

 Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế, Phòng 111 nhà A1,  

 Trường Đại học Xây dựng, số 55 Đường Giải Phóng, Hà Nội.  

 Tel: +84-4-38699403; Fax: +84-4-38691684;  

 Mrs. Tạ Quỳnh Hoa - Mobile: 0983280775-  Email: hoaquynhta@gmail.com  

   

       Trường Đại học Xây dựng - cơ quan đồng tổ chức Hội thảo - xin chân thành cảm ơn sự quan 

tâm của quí cơ quan.  
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