
 
   

 

 

 

Chương trình Toạ đàm Kiến trúc cao tầng ven biển 

 

- Thời gian: 8h30 - 11h30, Thứ 5 - Ngày 04/07/2019 

- Địa điểm: Phòng Hội nghị, Khách sạn Vanda  

                  Số 3 Nguyễn Văn Linh – Bình Hiên – Hải Châu – Đà Nẵng  

- Nội dung chương trình: 

08:00 – 08:30 Đón khách và tiệc trà 

08:30 – 08:35 Khai mạc tọa đàm 

08:35 – 08:45 
Phát biểu khai mạc 

KTS. Vũ Quang Hùng – Chủ tịch Hội Kiến Trúc Sư Đà Nẵng 

08:45 – 09:00 

Dẫn luận chung về tọa đàm 

GS. TS. KTS. Nguyễn Quốc Thông - Phó Chủ tịch Hội KTS Việt 

Nam, Tổng biên tập Tạp chí Kiến trúc 

Phần 1: Không gian kiến trúc đô thị cảnh quan ven biển 

09:00 – 09:15 

Bài trình bày: "Kinh nghiêm quốc tế về phát triển và quản lý 

không gian kiến trúc đô thị ven biển" 

TS. KTS. Ngô Viết Nam Sơn 

09:15 – 09:25 
Chia sẻ về kinh nghiệm thiết kế công trình cao tầng ven biển 

Đại diện Công ty TNHH Liên minh thiết kế quốc tế FINKO 

Phần 2: Tìm kiếm giải pháp phù hợp cho phát triển không gian kiến trúc cảnh 

quan đô thị ven biển 

09:25 – 09:40 

Dẫn luận: “Những vấn đề về không gian kiến trúc cao tầng ven 

sông, biển Đà Nẵng”  

PGS. TS. KTS. Phạm Thúy Loan -  Phó Viện trưởng Viện Kiến 

trúc Quốc gia, Bộ Xây dựng 

Bài trình bày về thực trạng không gian KTCQ đô thị tại Đà Nẵng 

KTS. Phan Đức Hải – Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị 

Đà Nẵng 

09:40 – 09:50 
Chia sẻ về kinh nghiệm thiết kế công trình cao tầng ven biển 

Đại diện Công ty Nikken Sekkei 



Phần 3: Thảo luận mở - Kiến trúc cao tầng ven sông biển Đà Nẵng 

09:50 – 10:50 

GS. TS. KTS. Nguyễn Quốc Thông chủ trì, điều phối phiên thảo 

luận trên các nội dung: 

+ Một số vấn đề bất cập trong công tác qui hoạch, khai thác cảnh 

quan tự nhiên, phát triển kiến trúc, nhất là kiến trúc cao tầng tại 

TP. Đà Nẵng 

+ Kinh nghiệm quốc tế và trong nước trong công tác qui hoạch, 

khai thác cảnh quan tự nhiên, phát triển kiến trúc, trong đó có 

kiến trúc cao tầng tại các đô thị ven biển. 

+ Kiến nghị, đề xuất các giải pháp qui hoạch, khai thác cảnh quan 

tự nhiên, phát triển kiến trúc, nhất là kiến trúc cao tầng tại TP. Đà 

Nẵng./ Nhấn mạnh kiến trúc cao tầng các khu vực ven biển của 

TP. (Trong đó bao gồm các nội dung: vị trí xây dựng/ tạo điểm 

nhân đô thị, qui mô/ khối tích, tầng cao, hình thức kiến trúc, màu 

sắc và VLXD… Khả năng sử dụng tiết kiệm năng lượng, xanh, 

thông minh… )   

10:50 – 11:15 Tổng kết và bế mạc tọa đàm 

 


