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PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC &CN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2016

THÔNG BÁO
Về việc mời dự buổi hội thảo chuyên đề “Holcim bê tông – Giải pháp bê tông

cho nhà cao tầng”, “Giải pháp cho cơ sở hạ tầng ở Việt Nam”

Được sự chấp thuận của Ban Giám hiệu trường đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí
Minh về việc tổ chức buổi hội thảo chuyên đề “Holcim bê tông – Giải pháp bê tông
cho nhà cao tầng”, “Giải pháp cho cơ sở hạ tầng ở Việt Nam” (do nhà trường kết hợp
với Công ty TNHH Xi măng Holcim Việt Nam tổ chức); Phòng Quản lý Khoa học và
Công nghệ trân trọng thông báo, mời giảng viên và sinh viên các khoa chuyên ngành
của trường đến dự buổi hội thảo nêu trên.

1. Thời gian: từ 13 giờ 30 đến 17 giờ, ngày 14/12/2016 (thứ Tư).

2. Địa điểm: Hội trường A 106, trường đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh (196
Pasteur - Q. 3 - TP. HCM).

3. Nội dung: đại diện Công ty TNHH Xi măng Holcim Việt Nam trình bày các
chuyên đề:

“Holcim bê tông – Giải pháp bê tông cho nhà cao tầng”

“Giải pháp cho cơ sở hạ tầng ở Việt Nam”
Đây là dịp để sinh viên nhà trường được giao lưu học hỏi, được hỗ trợ tốt hơn

trong học tập và nghiên cứu khoa học , hoạt động nghề nghiệp. Nội dung hội thảo rất
cần thiết cho sinh viên nhà trường từ năm thứ ba trở lên - đang theo học các ngành Kỹ
thuật Xây dựng và Hạ tầng Kỹ thuật Đô thị.

Ngoài ra, trong chương trình còn có các nội dung liên quan khác như trao các
phần thưởng cho sinh viên có câu hỏi hoặc câu trả lời hay trong phần thảo luận , trao
phần thưởng khi ra về.

Khi cần biết thêm chi tiết, xin liên hệ Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
(ĐT: 08.38222748-141 hoặc 08.38299578).

Trân trọng thông báo.

(PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ)

Nơi nhận: giảng viên và sinh
viên các khoa chuyên ngành.


