
 

 
 
 

   Chương trình Tuần lễ Kiến trúc Xanh 2014      

THƯ MỜI 
 

Kính gửi:............................................................................................................................................................. 

Hưởng ứng Tuần lễ Kiến trúc xanh thế giới 2014, Viện Kiến trúc Nhiệt đới – 
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội với sự hỗ trợ của Dự án Thúc đẩy hiệu quả năng 
lượng trong ngành xây dựng – USAID tổ chức Hội thảo Đổi mới Giáo trình giảng 
dạy hướng tới Công trình xanh và Biến đổi khí hậu.  

Mục đích của hội thảo là nhằm tạo ra một diễn đàn chia sẻ giữa các giảng viên, 
chuyên gia trong nước, quốc tế và các bên liên quan, đặc biệt có sự tham gia của Kiến 
trúc sư Ken Yang- chuyên gia hàng đầu về Công trình xanh cao tầng, về các chủ đề kiến 
trúc, xây dựng thích ứng với khí hậu, hướng tới các công trình tiết kiệm năng lượng và 
công trình xanh, thân thiện với môi trường nhằm giảm thiểu biến đổi khí hậu vì mục 
tiêu phát triển bền vững.  

     Các tham luận của các diễn giả quốc tế khác được đưa trong chương trình hội thảo 
đính kèm. 

Thời gian: từ 8.00 đến 16.30 ngày 26/9/2014 

Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà U, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội – 
km 10, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 

Quý vị có thể đăng ký tham dự Hội thảo trước ngày 25/09/2014 với Chị Lục Thu 
Huyền qua email: thuhuyen200886@gmail.com, hoặc qua số điện thoại:  

 Văn phòng:  (04) 3854 3566  
 Di động:  0989.035.678 

Và chị Phạm Hồng Hạnh qua email: hanhpham@winrock.org, hoặc qua số điện thoại: 
 Văn phòng:  (04) 3974 3696, số máy lẻ 112 
 Di động:  0904 232 896 

 
 
Hân hạnh được đón tiếp quý vị./. 

 
TM. Trưởng Đoàn Tư vấn WI 

Phó Trưởng Đoàn 
 
 
 
 
 
 
 

Vũ Thị Kim Thoa  
 

Viện trưởngViện Kiến trúc Nhiệt đới 
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HỘI THẢO 

“ĐỔI MỚI GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY HƯỚNG ĐẾN CÔNG 
TRÌNH XANH VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU” 

Thời gian:   Thứ 6 ngày 26 tháng 9 năm 2014 

Địa điểm:   Hội trường tầng 4 nhà U - Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 

Chủ tọa:   Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 

Viện trưởng Viện Kiến trúc Nhiệt đới 

Dẫn chương trình:  Viện Kiến trúc Nhiệt đới 

 

8.00 - 8.15 Đón tiếp, đăng ký đại biểu. 

8.15 - 8.20 Giới thiệu đại biểu danh dự. 

8.20 - 8.25  Phát biểu chào mừng Hội thảo – Đại diện Nhà trường 

8.25 - 8.35 Phát biểu của bà Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam 

8.35 – 8.40 Phát biểu khai mạc và dẫn luận Hội thảo – ITA 

8.40 - 9.10 Tham luận 1 –  Chuyên gia USAID 

9.10- 9.45 Tham luận 2 – KTS Ken Yeang  

9.45 - 10.00 Thảo luận theo chuyên đề tham luận. 

10.00 - 10.15 Nghỉ giải lao 

10.15 - 10.50 Tham luận 3 – Chuyên gia ĐH Hamburg (CHLB Đức) 

10.50 - 11.30 Tham luận 4 – Chuyên gia TU Delft (Hà Lan) 

11.30 – 12.00 Thảo luận theo chuyên đề tham luận.   

12.00 – 13.30 Nghỉ ăn trưa 

13.30 – 14.30 Tổng kết chương trình Swat studio 

14.30 – 15.00 Thảo luận theo chủ đề tham luận 

15.00 – 15.15 Nghỉ giải lao  

15.15 – 15.45 Lễ trao giải Kiến trúc xanh sinh viên 2014 (Trình bày 1 phương án) 

15.45 – 16.15 Lễ Trao giải Swat studio (trình bày 1 phương án) 
16.15 – 16.30 Tổng hợp ý kiến thảo luận và diễn văn bế mạc hội thảo – Đại diện Viện kiến 

trúc nhiệt đới  
 

ĐT Viện Kiến trúc Nhiệt đới: 043.854356 -  Website: http//www.ita.v 

ĐT Dự án - USAID: 043.974.3696 
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