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Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2013 
 

 
GIẤY MỜI THAM DỰ  

Hội thảo "Giới thiệu các Công trình Xanh điển hình" 
 
 
Kính gửi Quý Nhà báo,  
  
Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (VGBC) xin gửi tới Quý vị lời chào thân ái và trân trọng kính mời 
Quý vị tham gia Hội thảo "Giới thiệu các Công trình Xanh điển hình" ngày 26 tháng 11 năm 2013 
tại Hà Nội. Hội thảo là một hoạt động trong khuôn khổ dự án "Đô thị hóa và Tính bền vững: Chia sẻ 
kinh nghiệm tại các khu đô thị mới ở Hà Nội", do Đại học Lund (Thụy Điển), Viện Xã hội học Việt 
Nam, Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Việt Nam, Sở Xây dựng Hà Nội và Hội đồng 
Công trình Xanh Việt Nam phối hợp thực hiện. 
 
Các công trình xanh thân thiện với môi trường, tiết kiệm tài nguyên được thiết kế, xây dựng và vận 
hành nhằm giảm thiểu các tác động của môi trường xây dựng đối với sức khỏe con người và môi 
trường tự nhiên. Xu hướng Công trình Xanh đang ngày càng phát triển ở Việt Nam nói riêng và trên 
thế giới nói chung. 
 
Thay mặt cho Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam, Tôi trân trọng kính mời Quý vị tham gia và đưa tin, 
bài Hội thảo ngày 26 tháng 11. Thời gian và địa điểm tổ chức như sau:  
 
 Thời gian: 08:00 - 12:00, thứ Ba, ngày 26 tháng 11 năm 2013 
 Địa điểm: Đại học Dược Hà Nội, 19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
* Nội dung chương trình chi tiết sẽ được thông báo sau. Không hạn chế số lượng khách tham dự. 
 
Vui lòng liên hệ với Chị Nguyễn Minh Hiếu hoặc Hoàng Thị Thanh Lịch, điện thoại: (04) 3629 1107, 
email: info@vgbc.org.vn trước ngày 22 tháng 11 để xác nhận tham gia.  
 
Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị! 
 
Trân trọng, 
 

 
Nguyễn Minh Thông 
Giám đốc Điều hành 
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