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Tổng quan về GASC

Hội thảo quốc tế này là sự kiện đầu tiên trong chuỗi hội thảo và workshop
hàng năm trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Công nghệ TU
Delft và Trường Đại học Xây dựng nhằm góp phần thực hiện Chiến lược
quốc gia về tăng trưởng xanh (được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại
Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/09/2012) và Chiến lược Quốc gia về
phát triển công trình xanh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (đang
được Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt), cũng như nhằm đáp ứng
nhu cầu thực tiễn về phát triển Kiến trúc Xanh, Công trình Xanh ở Việt Nam
và các nước khu vực Châu Á.
Hội thảo quốc tế này cũng mở ra các hướng hoạt động nghiên cứu, trao
đổi Khoa học Công nghệ, hợp tác, tương tác, đào tạo về kiến trúc xanh,
kiến trúc thông minh và cộng đồng bền vững giữa các cơ sở đào tạo
chuyên môn với các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp tư vấn thiết kế,
sản xuất và đầu tư trong lĩnh vực xây dựng.
Hội thảo với các bài tham luận, tham quan thực tế và workshop sinh viên
sẽ là nền tảng cho việc xây dựng và phát triển cơ hội hợp tác giữa các bên
trong tương lai.
Sự kiện dự kiến thu hút đông đảo thành phần tham gia bao gồm các Kiến
trúc sư, Giảng viên, các nhà nghiên cứu, sinh viên, các đơn vị chủ đầu tư,
các nhà tài trợ, cá nhân quan tâm… với số lượng khoảng 200 người.
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Trường Đại học Công nghệ TU Delft Hà Lan (đứng thứ 4 thế giới về đào
tạo Kiến trúc năm 2016), Trường Đại học Xây dựng (NUCE), Trường Đại
học Kiến trúc Hà Nội, và Câu lạc bộ A+G đồng tổ chức chuỗi hội thảo Quốc
tế với chủ đề Kiến trúc xanh hướng tới Cộng đồng bền vững 2017 – GASC
2017 với mục đích thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hà Lan nói
chung, giữa Hà Nội và Amsterdam nói riêng, trong lĩnh vực thiết kế bền
vững cho công trình và đô thị. Hội thảo có sự bảo trợ của Đại sứ quán
Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, UBND QUận
Hoàn Kiếm và sự tham gia của Hội đồng Công trình xanh Việt Nam VGBC.
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Trao đổi kinh nghiệm về phát triển Kiến trúc Xanh, Công trình Xanh tại
Việt Nam và trên thế giới bao gồm các chính sách, mô hình phát triển,
các giải pháp kỹ thuật công nghệ



Đóng góp khoa học cho việc nhìn nhận, đánh giá tổng quan và định
hướng phát triển Kiến trúc Xanh, Công trình Xanh tại Việt Nam



Tạo cơ hội học tập, trao đổi chuyên môn giữa giảng viên và sinh viên
Việt Nam với giảng viên và sinh viên quốc tế



Mở ra các quan hệ hợp tác lâu dài giữa các trường đại học, cơ sở
nghiên cứu, doanh nghiệp,...trong khu vực và quốc tế có liên quan
trong lĩnh vực Kiến trúc Xanh, Công trình Xanh nói riêng và kiến trúc
xây dựng nói chung.
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Đơn vị tổ chức

Đại học Công nghệ Delft (TU DELFT)
Là trường đại học kỹ thuật lớn nhất và nổi tiếng nhất ở Hà Lan.
TU Delft cũng là một trong những trường đại học kỹ thuật danh
tiếng hàng đầu châu Âu. Với 8 khoa và nhiều viện nghiên cứu
khác, TU Delft là nơi học tập, làm việc của hơn 16000 sinh viên
và hơn 2600 nhà khoa học.

Là một cơ sở giáo dục chuyên ngành xây dựng ở Hà Nội, được
thành lập vào năm 1966. Trường Đại học Xây dựng là một cơ
sở đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ đại học và
trên đại học cho nhiều ngành khác nhau trong lĩnh vực xây
dựng. Trường còn là trung tâm nghiên cứu khoa học và triển
khai ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực
xây dựng vào đời sống.

Đại học Kiến trúc Hà Nội
Là trường đại học công lập nghiên cứu được thành lập năm
1969, trường chuyên sâu đào tạo các ngành kiến trúc, quy
hoạch, kỹ thuật xây dựng, quản lý xây dựng, và các ngành khác
rất có uy tín tại Việt Nam. Trường trực thuộc Bộ Xây dựng, chịu
sự quản lý chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Câu lạc bộ A+G
CLB Kiến trúc A+G được thành lập năm 2011 bởi các sáng lập
viên là lãnh đạo các công ty, văn phòng kiến trúc, các giảng
viên kiến trúc có uy tín. A+G bằng các hoạt động và uy tín, hợp
tác cùng các tổ chức cá nhân có cùng mục đích phát triển kiến
trúc và kiến trúc xanh, góp sức xây dựng môi trường Kiến trúc
Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại.

Kiến trúc xanh hướng tới Cộng đồng bền vững 2017

Đại học Xây dựng
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Hội Kiến trúc sư Việt Nam – Đơn vị bảo trợ



UBND quận Hoàn Kiếm – Đơn vị bảo trợ



Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam – Đơn vị bảo trợ



Kiến Việt – Đối tác truyền thông



Hội môi trường xây dựng Việt Nam



Hội Xây Dựng



Viện Kiến Trúc Việt Nam



Viện qui hoạch và phát triển đô thị



Các trường đại học đào tạo ngành qui hoạch và kiến trúc trong nước



Đại diện các doanh nghiệp, tổ chức xã hội và các cá nhân quan tâm.

Các sản phẩm truyền thông



Bài viết gồm thông cáo báo chí, bài báo đăng lên các phương tiện
truyền thông ( Trước, trong và sau sự kiện)



Kỉ yếu sau sự kiện bao gồm bản cứng và Ebook (Sẽ được phát cho
khách mời, diễn giả và các bên liên quan)



Ảnh chụp (Ảnh diễn ra trong suốt sự kiện và đêm Gala Dinner)



Video (Quay và dựng các bài thuyết trình hội thảo, đêm Gala)



Tổ chức triển lãm sau sự kiện diễn ra.
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Chủ trì chuyên môn:

KTS. Hoàng Thúc Hào,
Giải thưởng SIA- GETZ
cho kiến trúc sư nổi bật ở châu Á năm 2016,
Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Đại học Xây dựng.
Kiến trúc sư nổi bật ở châu Á năm 2016 với cụm công trình
xã hội, cộng đồng mà anh cùng các cộng sự thực hiện
trong gần 10 năm trở lại đây ví dụ như Nhà cộng đồng thôn
Suối Rè (Hòa Bình), Nhà cộng đồng Tả Phìn (Sa Pa, Lào
Cai), Làng Homestay Nậm Đăm (Hà Giang)….và rất nhiều
công trình nổi bật khác nữa.
http://hoangthuchao.com/

Trưởng Bộ môn Kỹ thuật và Công nghệ Kiến trúc,
Khoa Kiến trúc và Môi trường Xây dựng,
TU Delft.
Giáo sư Dobbelsteen là chủ nhiệm trong các lĩnh vực năng
lượng trong môi trường xây dựng cho tổ chức Sáng kiến
Năng Lượng Delft và là nhà nghiên cứu chính sách của
Viện Amsterdam cho Advanced Metropolitan Solutions
(AMS). Chủ tịch ban cố vấn khoa học của NL Greenlabel.
Làm việc tại ban tổng hợp của Dutch Green Building Council và thành viên ban giám khảo của Archiprix 2017.
Tại TU Delft Giáo sư Dobbelsteen đã dẫn dắt và hướng dẫn
nhiều dự án nghiên cứu về năng lượng, môi trường và sự
bền vững trong môi trường xây dựng.
Giáo sư Dobbelsteen giảng dạy trên toàn quốc và cả quốc
tế. Cách tiếp cận của anh trong giáo dục và nghiên cứu tìm
tòi dựa trên việc sử dụng tối ưu các tiềm năng từ các điều
kiện địa phương và các nguồn năng lượng tái tạo.
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GS. TS. Andy van den Dobbelsteen,
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Chương trình hội thảo
28-31/3/2017
Địa điểm: Phòng họp tầng 1
Nhà hội trường G3 Đại học Xây dựng
Số 55 đường Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

28/3

Sáng

Chiều

Tối
Thứ Tư
29/3

Sáng

Chiều
Thứ Năm
30/3

Thứ Sáu
31/3

Sáng

Tập trung các nhóm sinh viên, khai mạc
Khảo sát hiện trạng
Tham quan nhà cộng đồng thôn Suối Rè
Tiệc tối chào mừng
Trả khách tại Hồ Hoàn Kiếm và NUCE
Hội thảo
Phần phát biểu chào mừng và tham luận
Phần tham luận
Tọa đàm chuyên môn
Chương trình Đối thoại A+G
Xưởng thiết kế sinh viên

Chiều

Xưởng thiết kế sinh viên

Tối

Xưởng thiết kế sinh viên

Sáng

Chiều
Tối

Xưởng thiết kế sinh viên
Làm bài thiết kế
Sinh viên báo cáo đồ án
Phần bế mạc, trao giải
Tiệc Gala Dinner
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Thứ Ba
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Giá trị các gói tài trợ
TÀI TRỢ KIM CƯƠNG

200,000,000 VND
TÀI TRỢ VÀNG

100,000,000 VND

50,000,000 VND
TÀI TRỢ ĐỒNG

20,000,000 VND
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TÀI TRỢ BẠC
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Quyền lợi các gói tài trợ

1

Nhà tài
trợ kim
cương

2

3
4
5
6
7
8

2

Nhà tài
trợ
vàng

Logo nổi bật trên backdrop và các tài liệu
liên quan
Logo nhà tài trợ cùng danh vị nhà tài trợ sẽ xuất hiện trên
trang web, fanpage của sự kiện và có đường link dẫn tới
trang web của nhà tài trợ
Xuất hiện trong trang bìa 1 cuốn kỉ yếu Hội Thảo
Có một bài PR trên trang web http://kienviet.net/
(là trang web hàng đầu về kiến trúc tại Việt Nam)
Có một bài phát biểu 10’ trong chuyên đề hội thảo
Một video clip 2-3’ giới thiệu về công ty sẽ được phát
trong tất cả các hoạt động của sự kiện.
Có gian giới thiệu sản phẩm tại hội thảo, buổi Gala
dinner, triển lãm tại khu đi bộ Hồ Gươm.
Được xướng danh cảm ơn từ BTC trong Gala dinner tối
hôm bế mạc.

1

Logo trên backdrop và các tài liệu liên quan

2

Logo nhà tài trợ cùng danh vị nhà tài trợ sẽ xuất hiện trên
trang web, fanpage của sự kiện
Xuất hiện trong trang bìa 2 cuốn kỉ yếu Hội Thảo

3
4
5

Có một bài giới thiệu về công ty, tổ chức trên trang
http://kienviet.net/
Có một bài phát biểu 7’ trong chuyên đề hội thảo
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Một video clip 2-3’ giới thiệu về công ty sẽ được
phát trong tất cả các hoạt động của sự kiện.
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Có gian giới thiệu sản phẩm tại hội thảo, buổi Gala
dinner, triển lãm tại khu đi bộ Hồ Gươm.
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Được xướng danh cảm ơn từ BTC trong Gala dinner
tối hôm bế mạc.

Kiến trúc xanh hướng tới Cộng đồng bền vững 2017

1

11

Hồ sơ mời tài trợ

3

Nhà tài
trợ bạc

1

Logo trên backdrop và các tài liệu liên quan

2

Logo nhà tài trợ cùng danh vị nhà tài trợ sẽ xuất hiện trên
trang web, fanpage của sự kiện

3

Xuất hiện ở trang trong cuốn kỉ yếu Hội Thảo

4

Xuất hiện Logo trên trang chủ http://kienviet.net/

5

Có một bài phát biểu 5’ trong chuyên đề hội thảo

6

Có gian giới thiệu sản phẩm tại hội thảo, buổi Gala
dinner, triển lãm tại khu đi bộ Hồ Gươm.

7

Được xướng danh cảm ơn từ BTC trong Gala dinner tối

4

Nhà
tài trợ
đồng

1

Logo trên backdrop và các tài liệu liên quan

2

Logo nhà tài trợ cùng danh vị nhà tài trợ sẽ xuất hiện trên
trang web, fanpage của sự kiện

3

Xuất hiện trong trang cuối cuốn kỉ yếu Hội Thảo

4

Có gian giới thiệu sản phẩm tại hội thảo, buổi Gala
dinner, triển lãm tại khu đi bộ Hồ Gươm.

5

Xuất hiện Logo trên trang thư mục http://kienviet.net/
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hôm bế mạc.
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Thông tin liên hệ
Các công ty, tổ chức, đơn vị quan tâm tới tài trợ cho chương trình, xin vui
lòng liên hệ để được hướng dẫn cụ thể.
Thông tin liên hệ:
VIỆN QUY HOẠCH VÀ KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ
Đại diện: Ông Doãn Minh Khôi
Điện thoại: 043.628 4230

Chức vụ: Viện trưởng
Fax: 043.628 4231

Email: info@uai.com.vn
Tài khoản:

002 100 188 6355

Tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – chi nhánh Hà Nội.
0102071874-004

Mọi chi tiết liên hệ:

TS. Nguyễn Cao Lãnh,
Phó Trưởng Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Đại học Xây dựng
Điện thoại: 0913541639
Email: lanhnc@nuce.edu.vn

KTS. Nguyễn Tuấn Anh
Chủ nhiệm CLB A+G
Điện thoại: 0913 545 040
Email: tuananh@atek.vn
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MST:
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