
　　　Là dịp để những chuyên gia về kiến trúc, phát triển đô thị môi trường 
của hai nước Việt Nam, Nhật Bản có thể trao đổi những kiến thức, kinh 
nghiệm, thông tin về các vấn đề mà đô thị hay ngành kiến trúc ở Châu Á 
đang gặp phải nhằm tăng cường hợp tác trong việc giải quyết các vấn đề đó.

Khách mời đặc biệt : Maki Fumihiko  (Kiến trúc sư hàng đầu Nhật Bản)

Thời gian : 9h-17h30 ngày 23 tháng 1 năm 2018 (Thứ 3)
(Mở cửa đón tiếp từ 8h30)

Địa điểm : Tầng 2, Phòng Lotus Ballroom, Khách sạn REX
Chủ đề : Không gian sống, 
　　　　　　　phát triển đô thị và môi trường - Sự hợp tác chéo

 
Thứ 3, ngày 23/1/2018:9h00-18h 
Thứ 4, ngày 24/1/2018:9h30-16h

Triển lãm các công trình của KTS. Maki Fumihiko: 
Trưng bày và giới thiệu bằng hình ảnh về các tác phẩm kiến trúc mới nhất

Triển lãm: 
Giới thiệu về các công trình, dự án kiến trúc, kỹ thuật, 
sản phẩm mới nhất của Nhật Bản

Các doanh nghiệp, tổ chức tham gia: 
Nikken Housing system, Nihon Sekkei, Mitsubishi Jisho Sekkei, Yasui Architects, 
Taisei Corporation, Takenaka Corporation, FoneN, LIXIL, Taiyo Kogyo, AGC

Cả hai triển lãm trên đều không phải đăng ký trước khi tham gia.

Diễn đàn kiến trúc 
Việt Nam-Nhật Bản 
2018/Tp. Hồ Chí Minh

Maki Fumihiko

Cần phải đăng ký tham gia từ trước
Diễn giả : KTS. Thái Ngọc Hùng  

KTS. Kobayashi Hiroto
KTS. Nguyễn Văn Tất

Diễn giảng đặc biệt : KTS. Maki Fumihiko

Trình bày về các dự án
Giới thiệu về các công trình kiến trúc, phát triển đô thị để 
giải quyết các vấn đề đặt ra

Công ty Taisei Corporation
Nhóm Nihon Sekkei
Nhom Mitsubishi Jisho Sekkei
Nhóm Nikken Housing system

Địa điểm : Khách sạn REX 
141 Nguyen Hue Blvd, District 1, HCMC, Vietnam  
http://www.rexhotelvietnam.com/

Cơ quan chủ trì :  
Quỹ hỗ trợ hoạt động kiến trúc quốc tế (JSB)

Cơ quan đồng tổ chức : 
Hội Kiến trúc sư thành phố Hồ Chí Minh (HAA)

Cơ quan chủ quản : Viện nghiên cứu Delphi
Vé vào cửa : Miễn phí

Nơi đăng ký:Địa chỉ :  http://goo.gl/YEMCcX

TChương trình ngày 23 tháng 1 năm 2018
Quy định về số lượng người tham gia: 300 người. Có kèm dịch cabin Việt-Nhật

World Trade Center

　　Triển lãm kiến trúc đặc biệt
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