
 TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TP. HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 P. ĐT&CTSV 
 

 Số:     /TB-ĐT&CTSV  

  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 6 năm 2015 
 

THÔNG BÁO 
Về việc mời sinh viên tham gia triển lãm và hội thảo chuyên đề  

“Giải pháp mới cho công trình bền vững” 

 

Căn cứ thư mời của công ty Trần Đức Homes gửi tới trường ngày 22 tháng 6 

năm 2015 về việc mời sinh viên trường đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia Triển lãm và Hội thảo chuyên đề “Công nghệ gỗ tiến tiến đồng hành với kiến trúc 

xanh như thế nào, những ứng dụng trong tầm tay ở Việt Nam”, theo phân công của 

Ban giám hiệu, Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên thông báo và mời sinh viên Khoa 

Kiến trúc và sinh viên khoa Kiến trúc Nội thất biết và tham gia chương trình, cụ thể 

như sau: 
 

1. Thời gian: Buổi sáng Thứ 6, ngày 26 tháng 6 năm 2015 
 

2. Địa điểm:  Khu nhà triển lãm An Lâm vila, đường Vĩnh Phú 17, TX Thuận 

An, tỉnh Bỉnh Dương 
 

3. Số lượng đăng ký: Mỗi khoa 30 sinh viên (tổng cộng 60 sinh viên) 
 

4. Hình thức đăng ký và lịch trình di chuyển:  

a. Hình thức đăng ký: 

- Sinh viên khoa Kiến trúc đăng ký trực tiếp tại Văn phòng khoa Kiến trúc 

- Sinh viên khoa Kiến trúc Nội thất đăng ký trực tiếp tại văn phòng khoa KTNT 

- Hoặc sinh viên có thể đăng ký trực tiếp tại Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên 

- Thời gian đăng ký từ ngày ra thông báo đến 11h30, ngày 25 tháng 6 năm 2015. 

- Trưởng đoàn dẫn sinh viên tham gia chương trình: Thầy Nguyễn Quang Huy, 

Phó trưởng phòng Đào tạo và Công tác sinh viên. Điện thoại: 0918.803.138 

b. Lịch trình di chuyển: 

- Sinh viên đăng ký tập trung tại Cổng gửi xe Thảo Cẩm Viên, Số 2 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, Quận 1 trước 8h30, thứ 6, ngày 26 tháng 6 năm 2015. Xe của công ty Trần Đức 

Homes sẽ đưa đón sinh viên đi và về. 

Phòng đào tạo và Công tác sinh viên thông báo và mời sinh viên tham gia, đồng 

thời đề nghị Ban chủ nhiệm Khoa Kiến trúc và Kiến trúc Nội thất thông tin rộng rãi 

cho sinh viên trong khoa biết và đăng ký thực hiện theo thông báo này./. 

 

Trân trọng! 

 KT. TRƯỞNG PHÒNG 

 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
Nơi nhận: (đã ký) 

- Khoa KT 

- Khoa KTNT 

- Đoàn TN 

- Lưu: P.ĐT&CTSV ThS. Nguyễn Quang Huy  

 

 


