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THÔNG BÁO  
Về việc mời sinh viên tham gia buổi phát động 

Giải thưởng INSEE Prize 2018 

 
Giải thưởng INSEE Prize 2018 có tên gọi trước đây là Giải thưởng HOLCIM Prize. 

Trong nhiều năm qua, Giải thưởng này đã được tổ chức rộng rãi cho các đối tượng là sinh viên ở 
các trường đại học trên toàn quốc tham gia, là sân chơi học thuật bổ ích, giúp cho sinh viên phát 
huy các kiến thức chuyên môn thông qua các đề tài nghiên cứu khoa học, hướng tới các ứng dụng 
vào thực tế đối với sự phát triển bền vững của cộng đồng, xã hội. Theo đó, sinh viên Trường Đại 
học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh đã tham gia và đạt nhiều thành tích quan trọng qua các kỳ của 
Giải thưởng. 

Với mục đích giúp cho sinh viên Trường có cơ hội tiếp cận các thông tin, quy định của 
Giải thưởng. Qua đó tiếp tục xây dựng, đẩy mạnh không khí học tập, nghiên cứu khoa học trong 
toàn thể sinh viên của Trường, Phòng ĐT&CTSV phối hợp với Công ty TNHH SIAM CITY 
CEMENT Việt Nam tổ chức phát động Giải thưởng INSEE Prize lần thứ 10, năm 2018, cụ thể 
như sau: 

1. Thời gian: 7hh30, thứ 4, ngày 07/3/2018 

2. Địa điểm: Hội trường A106, cơ sở 196 Pasteur, P6, Q3. 

3. Nội dung: 
(1). Giới thiệu chi tiết về Giải thưởng INSEE Prize lần thứ 10, năm 2018, bao gồm: thể 

lệ, quy định, cơ cấu giải thưởng, cách thức tham gia…. 
(2). Giới thiệu các chuyên đề liên quan tới Giải thưởng nhằm giúp sinh viên có thêm các 

kiến thức, đồng thời định hướng thực hiện các đề tài để tham gia Giải thưởng INSEE Prize lần 
thứ 10, năm 2018, bao gồm hai chuyên đề: 

Chuyên đề 1: “ Nền tảng công trình xanh và các lợi ích” 

Chuyên đề 2: Công trình xanh và giải pháp tiết kiệm năng lượng cho tòa nhà” 

4. Quyền lợi của sinh viên khi tham gia chương trình: 
(1). Được tiếp cận các thông tin chính xác nhất để chuẩn bị cho việc đăng ký và thực hiện 

các nội dung của giải thưởng. 
(2). Được nhận các phần quà từ đơn vị tổ chức chính là Công ty TNHH SIAM CITY 

CEMENT Việt Nam. 
(3). Được cấp Giấy xác nhận tham gia Hội thảo học thuật (cấp trường) phục vụ cho việc 

minh chứng, tính điểm rèn luyện trong học kỳ II, năm học 2017-2018. 
Phòng Phòng ĐT&CTSV thông báo và mời toàn thể sinh viên trong Trường sắp xếp tham 

gia chương trình./. 
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