
CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI  

NGÀY HỘI TƯ VẤN THIÊT KẾ NHÀ Ở 2014 

Từ 25/9 – 28/9/2014 

Tại Cung Văn hoá Hữu nghị Lao động, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội  

 

Ngày Thời gian Sự kiện Nội dung Diễn giả 

 

 

 

 

25-9-2014 

 

 

10h00 – 11h30 

 

 

Hội thảo : Kính nghệ 

thuật trong thiết kế kiến 

trúc  

 

Kính ngày càng có nhiều tính năng ưu việt để trở 

thành vật liệu tương lai của kiến trúc và đời sống. 

Nhưng kính không giúp tạo nên đẳng cấp, tính cách 

cho kiến trúc cũng như sự riêng tư và tiện nghi cho 

nội thất. 

 

Khi kính dần thay thế các bức tường truyền thống 

thì việc trang trí kiến trúc, nội thất chính là trang trí 

trên kính và với kính, mở ra một lần nữa  thời đại 

huy hoàng của Kính Nghệ thuật – Artglass. 

 

Cuộc hôn phối của ánh sáng và mầu sắc trên kính 

tạo nên sự rung cảm thị giác và tâm linh biến những 

điều bình thường thành phi thường để  trở thành ấn 

tính của sự quý phái và lịch lãm cho không gian 

sống. 

 

 

HS Bùi Chí Công   

Phó Chủ tịch Hiệp hội Kính 

- Thuỷ tinh Việt Nam.  



 

 

26-9-2014 

 

9h00 – 11h00  

 

Đối thoại cùng Sinh viên 

kiến trúc 

“Nghề & Nghiệp” 

Chia sẻ cùng sinh viên Kiến trúc về các vấn đề gặp 

phải trong việc hành nghề tư vấn thiết kế, chia sẻ 

những kinh nghiệm, những kiến thức, những hoài  

bão trong quá sáng tác để các bạn sinh viên bước 

vào nghề tự tin hơn.  

KTS Đoàn Kỳ Thanh 

KTS Hoàng Thúc Hào 

KTS Nguyễn Thu Phong  

 

 

27-9-2014  

 

14h00 – 16h00  

 

Toạ đàm : Vai trò của 

phong thuỷ trong thiết kế 

nhà ở. 

 

Phần 1: Giới thiệu tổng quan về Phong thủy và các 

bộ môn liên quan  

Phần 2: Các trường phái Phong thủy và tổng hợp 

phương pháp ứng dụng 

Phần 3: Vai trò của Phong thủy trong thiết kế Nhà ở 

Phần 4: Mối liên hệ giữa Phong thủy Nhà ở và 

những vấn đề khác liên quan đến sự Thịnh Vượng 

của một Gia đình. 

Phần 5: Chia sẻ một số kinh nghiệm thực tế và thảo 

luận 

 

 

 

KTS Kiến Phong 

Công ty Kiến trúc Phong 

thuỷ Việt Nam  

   

 

 
 



25/9/2014  

26/9/2014 

28/8/2014  

15h00-16h00 

15h00 – 16h00  

10h00 – 11h00  

Hướng dẫn quy trình thiết 

kế, xây dựng nhà ở  

1. Làm nhà NHƯ THẾ NÀO ? 

2. Nên bắt đầu TỪ ĐÂU ? 

3. Trong thời gian BAO LÂU ? 

4. Bao nhiêu loại CHI PHÍ ? 

5. Bằng cách nào QUẢN LÝ ? 

6. Lựa chọn ĐÚNG hay SAI ? 

7. Trách nhiệm này CỦA AI ? 

8. Ai là người QUYẾT ĐỊNH ? 

 

KTS Lê Tùng   

Công ty Phương Bắc  

 

 

Đăng ký tham gia :  TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG KIẾN TRÚC 

    Ms. Vũ Thanh Hà – 0913569559. Email : tttruyenthongkientruc@gmail.com  
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