
 

 

 

THÔNG BÁO 
V/v tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội 

Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất 

 Khai giảng năm học 2019 - 2020 

 

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội được thành lập theo Quyết định 181/CP ngày 

17/9/1969 của Hội đồng Chính phủ, là một trong những cơ sở giáo dục đào tạo hàng đầu 

của cả nước trong lĩnh vực kiến trúc - quy hoạch, xây dựng và các ngành kỹ thuật khác. 

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập, được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, Nhà trường 

tổ chức chuỗi sự kiện như sau: 

TT Sự kiện Thời gian Địa điểm 

1 Lễ mít - tinh 
8h - 10h30, 
17/9/2019 

Nhà thi đấu Trường 
ĐH Kiến trúc HN 

2 Hội thảo quốc tế 16/9/2019 Phòng họp nhà U 

3 
Triển lãm 50 năm xây dựng và 
phát triển 

 15/9 - 30/9/2019 
Tầng 1 nhà U 

4 Triển lãm Mỹ thuật, nội thất 12/9 - 30/9/2019 Tầng 1 nhà H 

5 Triển lãm điêu khắc, bích họa 12/9 - 30/9/2019 Trục đường chính 

6 
Triển lãm đồ án Kiến trúc, Quy 
Hoạch; 

12/9 - 30/9/2019 
Tầng 1 nhà I 

7 
Triển lãm các tác phẩm của cựu 
Sinh viên Khoa Kiến trúc, Khoa 
Quy hoạch 

12/9 - 30/9/2019 
Khuôn viên Trường 

8 Giải thể thao 21/8 - 10/9/2019 Nhà thi đấu 

9 
Hội diễn nghệ thuật cán bộ, giảng 
viên 

13/9/2019 
Nhà thi đấu 

10 
Gala ca nhạc, thời trang Thu Đông, 
Hội trại Sinh viên 

17/9/2019 
Nhà thi đấu, khuôn 
viên Trường 

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội trân trọng thông báo và kính mời quý vị đại biểu, 

các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên của Nhà trường về tham dự các hoạt 

động nhân dịp kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển. 

Rất hân hạnh được đón tiếp! 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu (để biết); 
- Các đơn vị trực thuộc; 
- Website Trường; 
- Lưu VT. 
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PGS.TS.KTS. Lê Quân 

 

 


