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Nhân kỷ niệm 45 năm truyền thống đào tạo Khoa Xây dựng, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 

phối hợp với Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình chủ trì tổ chức Hội nghị khoa 

học quốc tế với chủ đề "Vật liệu- kết cấu và công nghệ xây dựng 2017". Hội nghị có tên tiếng 

Anh là: Conference on Materials, Structures and Construction Technology - 2017 (MSC 2017) 

Ngôn ngữ Hội nghị: tiếng Anh và tiếng Việt 

Hội nghị là diễn đàn để các nhà khoa học, giảng viên, những người làm công tác chuyên môn 

ngành Xây dựng công bố các kết quả nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực chuyên môn: Cơ 

học, Vật liệu xây dựng, Kết cấu công trình, Công nghệ xây dựng, Địa kỹ thuật và Công trình 

ngầm, Kiểm định và quan trắc công trình. Đây cũng là dịp gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm để gắn 

nghiên cứu khoa học với thực tế, nâng cao chất lượng đào tạo và tăng cường hợp tác giữa các 

đơn vị trong và ngoài trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. 

Các Hội nghị trước đây (MSC 2012 và MSC 2014) do trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tổ chức, 
đã nhận những đóng góp nhiệt thành của các nhà khoa học, các tác giả đến từ các Trường Đại 
học, các Viện nghiên cứu trong và ngoài nước như: Đại học Xây dựng, Đại học Thủy lợi, Đại 
học Khoa học tự nhiên, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Đại học Xây dựng Miền Tây, Đại học 
Imperial (Vương quốc Anh), Colorado Denver (Hoa Kỳ), Rostov (Cộng hòa Liên bang Nga), Đại 
học Nam Bretagne (Cộng hòa Pháp), Viện Kiến trúc nhiệt đới, Viện Khoa học công nghệ xây 
dựng IBST, Viện khoa học ứng dụng quốc gia INSA (Cộng hòa Pháp). Các hội nghị MSC 2012 
và MSC 2014 cũng đã nhận được sự tài trợ của các Công ty xây dựng như Freyssinet Vietnam, 
Nikken Sekkei Civil (NSC), USG Boral Gypsum Việt Nam, FECON, HUD1, LIDECO, LICOGI 
20, CONINCO, KATEXCO, Khang Minh, Phan Vũ...  

Để Hội nghị MSC 2017 thành công tốt đẹp, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội trân trọng kính 

mời các tổ chức, doanh nghiệp Xây dựng tham gia các hoạt động tài trợ cho Hội nghị. Chi tiết 

các mức tài trợ xin xem phần cuối thư. 

Rất mong được sự tham gia của Quý vị! 

Trưởng Ban tổ chức 

(Đã ký) 

PGS.TS. Lê Anh Dũng 



 

Tài trợ có các mức Vàng - Bạc - Đồng (tương ứng mức tài trợ từ 20 triệu, từ 10 triệu, từ 5 triệu 
đồng). Các mức tài trợ sẽ được ưu tiên trong thông tin, quảng bá về đơn vị và sản phẩm: 

Tài trợ Vàng: Được in logo trên phông chính Hội nghị, in logo và 1/2 trang thông tin trên bìa 
phụ của Kỷ yếu Hội nghị, được đặt 02 panô đứng tại Hội trường khai mạc, phát tờ rơi tại sảnh 
Hội trường, gửi tờ rơi trong túi đựng tài liệu. 

Tài trợ Bạc: Được in logo trên phông chính Hội nghị, in logo trên bìa phụ của Kỷ yếu Hội nghị, 
được đặt 01 panô đứng tại Hội trường khai mạc, phát tờ rơi tại sảnh Hội trường, gửi tờ rơi trong 
túi đựng tài liệu. 

Tài trợ Đồng: Được in logo trên phông chính Hội nghị, được in logo trên bìa phụ của Kỷ yếu 
Hội nghị, gửi tờ rơi trong túi đựng tài liệu. 

Địa chỉ tiếp nhận tài trợ: Văn phòng Khoa Xây dựng – Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, Km 10 
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