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THƯ MỜI THAM DỰ  

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ XANH LẦN THỨ 9  

(IFGTM 2019) 

 

Kính gửi: ………………………………………………………………………… 

Hội nghị Quốc tế Công nghệ và Quản lý Xanh (International Forum on Green Technology 

and Management - IFGTM) là một diễn đàn khoa học th  ng ni n c a M ng l  i Nghi n c u 

Quản lý và Công nghệ xanh (Consortium for Green Technology  Management and Research – 

CGTMR) v i thành vi n là c c c  s  đào t o và nghi n c u hàng đ u v  môi tr  ng c a Việt 

Nam và một số n  c trong khu vực. Năm nay  Tr  ng Đ i học Xây dựng (NUCE) vinh dự là 

đ n vị đăng cai Hội nghị IFGTM l n th  9 (IFGTM 2019)  v i ch  đ  chính là “B n vững  Sống 

xanh và Môi tr  ng”. Đây cũng là sự kiện khoa học quan trọng trong chuỗi ho t động kỷ niệm 

30 năm ngày thành lập Khoa Kỹ thuật Môi tr  ng và Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi tr  ng, 

Tr  ng ĐHXD (1989 – 2019).  

Hội nghị IFGTM 2019 sẽ có sự tham gia c a c c nhà quản lý  nhà khoa học  giảng vi n và 

sinh vi n trong lĩnh vực khoa học  công nghệ và quản lý môi tr  ng  v i g n 100   o c o khoa 

học đ  c tr nh  ày. Song song v i các Tiểu  an khoa học c a Hội nghị là c c Hội nghị  Hội thảo 

Quốc tế và Triển lãm Công nghệ và Thiết  ị môi tr  ng (Chương trình chi tiết kèm theo). 

Ban tổ ch c Hội nghị Quốc tế Công nghệ và Quản lý Xanh l n th  9, IFGTM 2019, trân 

trọng kính m i Quý vị t i tham dự Hội nghị.  

Thời gian: 7h30 – 18h00, Th  Bảy ngày 28/09/2019. 

Địa điểm: Tr  ng Đ i học Xây dựng  số 55 đ  ng Giải phóng, Q. Hai Bà Tr ng, Hà Nội.  

Phí đăng ký tham dự: (xin xem chi tiết ở Trang 3).     

Thông tin chi tiết và đăng ký tham dự  xin vui lòng li n hệ v i TS. Hoàng Minh Giang – 

Tr  ng Ban th  ký Hội nghị (Điện tho i: 0949438385; Email: ifgtm2019@nuce.edu.vn).   

Ban tổ ch c rất hân h nh đ  c đón tiếp Quý vị t i Hội nghị IFGTM 2019! 

Trân trọng cảm  n! 

 TM. BAN TỔ CHỨC  
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CHƯƠNG TRÌNH  

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ XANH LẦN THỨ 9  

(IFGTM 2019) 

 

Th i gian: 7h30 – 18h00, Th  Bảy ngày 28/09/2019. 

Địa điểm: Tr  ng Đ i học Xây dựng, số 55 đ  ng Giải phóng, Quận Hai Bà Tr ng  Hà Nội. 

 

Thời gian Nội dung 

7h30 – 8h00 Đăng ký Đ i  iểu 

8h00 – 9h45 Khai m c & Phi n toàn thể 

9h45 – 10h15 Chụp ảnh & Giải lao  

10h15 – 12h15 

Tiểu  an 1: Quản lý chất l  ng không khí  năng l  ng   n vững  và khả 

năng thích  ng v i  iến đổi khí hậu 

Tiểu  an 2: Xử lý n  c thải  t i sử dụng và thu hồi tài nguy n  

Tiểu  an 3: Xử lý n  c cấp 

Tiểu  an 4: Dự  n SATREPS - Quản lý chất thải xây dựng 

12h15 – 13h30  Ăn tr a & Poster 

13h30 – 15h30 

Tiểu  an 1: Quản lý chất l  ng không khí  năng l  ng   n vững  và khả 

năng thích  ng v i  iến đổi khí hậu (tiếp tục) 

Tiểu  an 2: Xử lý n  c thải  t i sử dụng và thu hồi tài nguy n (tiếp tục) 

Tiểu  an 5: N  c và chất l  ng hệ sinh th i 

Tiểu  an 6: Kiểm so t ô nhiễm công nghiệp - Quỹ N  c và Môi tr  ng 

Kurita (KWEF) và Kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Nhật Bản   

15h30 – 16h00  Giải lao & Tr ng  ày Poster 

16h00 – 17h30 

Tiểu  an 1: Quản lý chất l  ng không khí  năng l  ng   n vững  và khả 

năng thích  ng v i  iến đổi khí hậu (tiếp tục) 

Tiểu  an 2: Xử lý n  c thải  t i sử dụng và thu hồi tài nguy n (tiếp tục) 

Tiểu  an 5: N  c và chất l  ng hệ sinh th i (tiếp tục) 

Tiểu  an 6: Kiểm so t ô nhiễm công nghiệp - Quỹ N  c và Môi tr  ng 

Kurita (KWEF) và Kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Nhật Bản (tiếp tục)   

Tiểu  an 7: Quản lý chất thải rắn   n vững 

17h30 – 18h00 Trao ph n th  ng & Bế m c 
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THÔNG TIN 

HỘI NGHỊ IFGTM 2019 & CÁC HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 

Thời gian Hoạt động Địa điểm 

 24/09/2019, 8h00 

– 17h00 

Hội thảo quốc tế l n th  7 v  Xử lý n  c thải phân t n 

  châu Á (Bộ Môi tr  ng Nhật Bản  Bộ Tài nguy n và 

Môi tr  ng  Bộ Xây dựng Việt Nam  ảo tr   Hiệp hội 

Vệ sinh Nhật Bản - JSC  Trung tâm Đào t o Vệ sinh 

môi tr  ng Nhật Bản - JECES và Viện KHKTMT  

Tr  ng ĐHXD - IESE tổ ch c). 

Miễn phí tham dự. 

Li n hệ: lanhuong1184@gmail.com; www.iese.vn.  

Kh ch s n Quân 

đội (m i)  1A 

Nguyễn Tri 

Ph  ng  Hà Nội 

 26/09/2019, 

8h00 – 16h00 

Hội thảo quốc tế v  Công nghệ Cấp n  c và Vệ sinh 

phù h p (WASAT) (Tr  ng ĐHQG Seoul – SNU và 

IESE  Tr  ng Đ i học Xây dựng tổ ch c). 

Miễn phí tham dự. 

Li n hệ: lanhuong1184@gmail.com; www.iese.vn. 

Tr  ng Đ i học 

Xây dựng  55 

Giải phóng, Hà 

Nội 

 28/09/2019, 

7h00 – 18h00 

Hội nghị Quốc tế Công nghệ và Quản lý Xanh l n th  

9 (IFGTM 2019). 

Triển lãm Công nghệ và Thiết  ị Môi tr  ng. 

Phí đăng ký tham dự (chi phí tài liệu  đồ uống  ăn tr a): 

- B o c o vi n: miễn phí. 

- NCS, HV cao học, SV (có giấy t  minh ch ng): 

250.000 VNĐ/ng  i. 

- Đ i  iểu kh c: 500.000 VNĐ/ng  i.  

Li n hệ: ifgtm2019@nuce.edu.vn; www.ifgtm.vn. 

Tr  ng Đ i học 

Xây dựng  55 

Giải phóng, Hà 

Nội 
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