
 

Hội thảo Quốc tế Khoa học và Kỹ thuật lần thứ 7 

“GIẢI PHÁP CHO CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG TRONG  

XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN” 
Ngày 18-19 tháng 11 năm 2017, Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam) 

 
 

Kính gửi các Thầy Cô và các nhà Khoa học,  
 
Trân trọng kính mời các Thầy Cô, các nhà Khoa học tham dự Hội thảo quốc tế khoa học và kỹ 
thuật quốc tế lần thứ 7 "GIẢI PHÁP CHO CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG TRONG CÔNG NGHIỆP XÂY 
DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN" sẽ được tổ chức vào ngày 18 - 19 tháng 11 năm 2017 tại thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt Nam. Hội thảo được đồng tổ chức bởi Đại học Xây dựng Moscow (MGSU) - 
CHLB Nga và Trường Đại học Kiến Trúc Thành phố Hồ Chí Minh (UAH) - Việt Nam. 
Các chủ đề hội thảo tập trung chủ yếu vào những vấn đề liên quan đến tính bền vững và an toàn 
về  môi trường, tiết kiệm năng lượng và tài nguyên trong xây dựng cũng như quản lý bất động 
sản, tác động của môi trường xây dựng đối với sự biến đổi khí hậu. Các chủ đề chính của hội 
thảo bao gồm: 
Chủ đề 1: Phát triển bền vững các thành phố và vùng lãnh thổ; Vấn đề tiết kiệm năng lượng và 
các khía cạnh sinh thái trong xây dựng; 
Chủ đề 2: Vai trò của kiến trúc trong phát triển môi trường xây dựng: những bài học lịch sử và 
những thách thức tương lai; 
Chủ đề 3: Các khía cạnh sinh thái và kinh tế bền vững thể hiện qua các giải pháp hiệu quả trong 
xây dựng, phát triển đô thị và bất động sản; 
Chủ đề 4: Môi trường an toàn về xã hội, giao thông, kỹ thuật hạ tầng. 
 
Hội thảo sẽ có sự tham dự của các nhà khoa học hàng đầu và các nhà nghiên cứu từ hơn 25 quốc 
gia trên thế giới.  
 
Tất cả các bài tham luận đều được đọc, đánh giá bởi Hội đồng khoa học quốc tế của Hội thảo và 
những bài được duyệt đều được đăng trong ấn phẩm có chỉ số ISBN. 
Các tham luận có chất lượng cao sẽ được chọn gửi đọc phản biện theo chuyên ngành và gửi đăng 
tại các tạp chí chuyên ngành được công nhận trong danh mục SCOPUS. 
 
Các bài tham luận đề nghị viết bằng Tiếng Anh chuyên ngành và trình bày theo hướng dẫn chi 
tiết tại trang web: http://repvssin.org/manuscript-format/. 
 
Hạn gửi bài về Ban tổ chức trước ngày 01/08/2017.  
Kết quả duyệt bài sẽ được Ban tổ chức thông báo vào ngày 01/09/2017. 
Thông tin chi tiết về hội thảo được đăng và cập nhật tại trang web: http://repvssin.org 
 
Trân trọng, 
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Hiệu trưởng - Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh 
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