THÔNG TIN CẦN BIẾT VÀ LỊCH TRÌNH CỦA ĐẠI BIỂU VIỆT NAM
THAM DỰ TUẦN LỄ MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG QUỐC TẾ IBEW 2019
Phần 1: Lịch trình của đoàn VAA
TT

Thời
Gian

Nội Dung

Chi Phí

Ghi Chú/ Hướng dẫn

Thứ 2, ngày 2 tháng 9 năm 2019

1

7:35 12:10

7:15-11:55
Di chuyển Hà Nội –
Singapore
Arrival: Terminal 4
8:55-12:10
Di chuyển TP HCM –
Singapore
Arrival: Terminal 4

Tự túc

- Nhập cảnh
2

12:10 –
14:00

Di chuyển từ sân bay về khách sạn:

- Lấy hành lý
- Nhận sim đặt trước

Tự túc

- Di chuyển từ sân bay về
khách sạn

3

14:00 –
Tối

+ MRT 30 phút: Lên tại Terminal 2 ở sân bay
và xuống trạm Bencoolen hoặc Bugis
+ Taxi 20 phút

- Nhận phòng, nghỉ ngơi
- Ăn tối

Tự túc

- Tự do cá nhân
Thứ 3, ngày 3 tháng 9 năm 2019

1

08:30 –
12:00

Tham quan công trình
theo Site 10 (Housing
Development Board)
Link giới thiệu lịch trình
tham quan xem tại đây

2

8:55 12:10

Di chuyển TP HCM –
Singapore
Arrival: Terminal 4

Tập trung tại Marina Bay Sands Expo and
Convention Centre tầng 3 để nhận thẻ vào lúc
8:30, xe bus sẽ khởi hành lúc 9:00, nếu đến trễ
đại biểu không thể tham dự.
Sau tour tham quan, xe sẽ đưa trở về MBS để
ăn trưa và nghỉ ngơi chờ tour buổi chiều.

Tự túc
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- Nhập cảnh
3

4

12:10 –
13:30

13:30 –
14:00

- Nhận hành lý
- Di chuyển từ sân bay về Tự túc
Marina Bay Sands Expo
and Convention Centre

Check-in tham dự Site
tour tại MBS Expo

Theo các
gói đã
đăng ký

Khoảng thời gian này hạn chế vì sát giờ nên đại
biểu cố gắng di chuyển nhanh chóng để tiết
kiệm thời gian. Ngoài ra, nên hạn chế ký gửi
hành lý để bớt thời gian chờ đợi nhận hành lý.
Đại biểu phải đi taxi để kịp giờ (chỉ 20 phút di
chuyển, trung bình S$10/xe cho 3 người) còn
nếu đi MRT sẽ mất khoảng 50 phút
Địa biểu có thể gửi lại hành lý tại MBS để
không phải kéo theo khi đi tham quan
Những đại biểu bị trễ chuyến bay hoặc đến trễ
có thể tự di chuyển đến điểm tham quan, vui
lòng liên hệ cán bộ phụ trách để được hỗ trợ.

Tham dự Site tour gồm:

5

14:00 –
17:00

+ Site 5 (PM) Kampung
Admiralty (PM)
+ Site 6 (PM) Jewel
Changi Airport

Theo các
gói đã
đăng ký

Link giới thiệu lịch trình
tham quan xem tại đây

Đại biểu nhận đồ và di chuyển về khách sạn.
Tham khảo:

6

17:00 –
tối

Trở lại MBS Expo, nhận
hành lý và di chuyển về
khách sạn, sau đó tự túc
ăn tối và thời gian tự do
cá nhân

+ Taxi (Grab) - 10 phút: chi phí khoảng S$10
+ Tàu điện MRT – khoảng 20 phút:
Tự túc

 Di chuyển đến trạm Bayfrond (cổng D)
 Đi tuyến Downtown Line qua 5 trạm
 Xuống trạm Bencoolen MRT Station
(cổng A)
 Di chuyển 100m đến khách sạn
Tham khảo địa điểm ăn tối tại China town
(People’s Park Complex)

Thứ 4, ngày 4 tháng 9 năm 2019

1

07:30 –
08:30

Ăn sáng và tập trung tại
sảnh khách sạn để di
chuyển

2

08:30 –
08:45

Di chuyển từ khách sạn
đến MBS Expo

Tự túc

Tự túc

+ Taxi (Grab) - 10 phút: chi phí khoảng S$10
+ Tàu điện MRT – khoảng 20 phút:
 Di chuyển đến trạm Bencoolen MRT
Station (cổng A)
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 Đi tuyến Downtown Line qua 5 trạm
 Xuống trạm Bayfrond (cổng D)
 Di chuyển 150m đến Trung tâm hội nghị
9:00 – 10:00
Tham dự khai mạc Tuần
lễ Môi trường Xây dựng
quốc tế IBEW

3

09:00 –
12:00

10:00 Khai mạc chuỗi
triển lãm BEX, MCE,
InnoBuild, Smart Cities
& Building Asia
10:00 – 12:00

Theo các
gói đã
đăng ký

Xem thông tin chi tiết về lịch hội nghị tại
https://www.ibew.sg/programme.html

Đại biểu mua thẻ ngày 1 và toàn bộ 3 ngày
(nêu tên ở trên) sẽ được phục vụ tiệc trưa tại
khu vực luncheon tại triển lãm

Tham dự các hội thảo,
hội nghị, triển lãm theo
chủ đề quan tâm
Link lịch seminar tại khu
triển lãm:
https://www.bexasia.com/Seminar2019

12:00 –
14:00

Tiệc trưa tại Hội trường
triển lãm

Theo các
gói đã
đăng ký

5

14:00 –
17:00

Tham dự Hội nghị IBEC
và các hội thảo tại triển
lãm theo từng chủ đề

Theo các
gói đã
đăng ký

6

19:00 –
21:00

Tham dự Tiệc chào
mừng tuần lễ Môi trường
xây dựng Singapore

Theo các
gói đã
đăng ký

4

7

Tối

Thời gian tự do cá nhân

Tự túc

Lịch hội nghị IBEC xem tại:
https://www.ibew.sg/programme.html
Link lịch seminar tại khu triển lãm:
https://www.bex-asia.com/Seminar2019

Các đại biểu khác chủ động ăn tối, có thể kết
hợp tham quan khu Marina Bay Sands và các
địa điểm nổi tiếng quanh đó như: Gardens by
the Bay, cầu Helix, nhà hát Esplanade, bảo tàng
Artscience, Red dot museum,…
Tham khảo ăn tối tại khu Makansutra Gluttons
Bay (gần nhà hát sầu riêng Esplanade)
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Thứ 5, ngày 5 tháng 9 năm 2019
1

08:30 –
09:30

Ăn sáng và tập trung tại
sảnh khách sạn để di
chuyển

Tự túc

2

09:30 –
10:00

Di chuyển từ khách sạn
đến MBS Expo

Tự túc

Chụp hình tập thể

3

10:00 –
11:20

Tham quan chuỗi triển
lãm BEX, MCE,
InnoBuild, Smart Cities
& Building Asia

Theo các
gói đã
đăng ký

Tham dự các hội thảo,
hội nghị, triển lãm theo
chủ đề quan tâm

4

11:20 –
12:00

Tham dự phiên thuyết
trình của Hội đồng công
trình xanh Singapore
(SGBC) tại Gian hàng
AGC tại 1-F02I (khu
triển lãm BEX)

Theo các
gói đã
đăng ký

Đại biểu tập trung chụp ảnh tập thể, sau đó chủ
động đi tham quan các gian hàng tại các triển
lãm BEX, MCE, InnoBuild, Smart Cities & &
Building Asia.
Các đại biểu đăng ký thẻ 3 ngày có thể chủ
động tham gia các phiên hội nghị theo lịch
trình riêng của IBEC

Lưu ý các đại biểu cần đảm bảo đúng giờ để
tham dự phiên thuyết trình của SGBC bắt đầu
lúc 11:30 dành cho các đại biểu của Việt Nam

- Di chuyển (xe đưa đón)
5

12:00 –
15:30

Đối tác
đài thọ
- Tham dự hội thảo, tham toàn bộ
quan showroom kính tiết chi phí
kiệm năng lượng AGC
- Dùng tiệc trưa

- Di chuyển (xe đưa đi)

6

15:30 –
17:30

- Tham quan công trình
cân bằng năng lượng
(net-zero energy
building) tại trường ĐH
Quốc gia Singapore
(NUS)

Đối tác
đài thọ
toàn bộ
chi phí

(Tháng 1/2019, NUS đã khánh thành công trình
cân bằng năng lượng (net-zero energy
building) đầu tiên của Singapore được xây
dựng từ đầu, tiết kiệm trung bình $180,000 chi
phí năng lượng mỗi năm.)
Tham khảo giới thiệu công trình tại link này
Sau khi tham quan công trình tại NUS, đại biểu
tự túc phương tiện về khách sạn hoặc điểm đi
cá nhân
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Đại biểu có thể cùng đi ăn tối, tham quan.
Tham khảo ăn tối tại khu Maxwell Food Center
(nổi tiếng với cơm gà Hải Nam Tian Tian)
7

Tối

Thời gian tự do cá nhân

Tự túc

Hoặc tham quan Singapore bằng thuyền lớn
Water B (khoảng 40 phút ngồi tàu trên sông
Singapore từ Clarke Quay đến Marina Bay
Sands rồi vòng về), hoặc Night Safari
Lưu ý: Những đại biểu chuyển khách sạn cần
thu xếp thêm thời gian cá nhân.

Thứ 6, ngày 6 tháng 9 năm 2019

1

08:30 –
09:30

Ăn sáng và tập trung tại
sảnh khách sạn để di
chuyển

Tự túc

2

09:30 –
10:00

Di chuyển từ khách sạn
đến MBS Expo

Tự túc

Tham dự Hội nghị môi
trường xây dựng quốc tế
(IBEC)
Tham dự các hội thảo,
hội nghị, triển lãm theo
chủ đề quan tâm
3a

10:00 –
17:00

Link lịch seminar tại khu
triển lãm:
https://www.bexasia.com/Seminar2019

Theo các
gói đã
đăng ký

Xem thông tin chi tiết về lịch hội nghị tại
https://www.ibew.sg/programme.html

Tham quan chuỗi triển
lãm BEX, MCE,
InnoBuild, Smart Cities
& Building Asia
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Những đại biểu không tham dự hội nghị có thể
dành thời gian tham quan các công trình theo
một số tuyến tham khảo:
(1) Oasia hotel -> The Pinnacle@Duxton ->
Tanjong Pagar -> Park Royal hotel ->
Singapore River, Clarke

3b

10:00 –
17:00

Hoặc Tự do tham quan
(nếu muốn kết hợp)

Tự túc

(2) National Library @Victoria Street -> ,
LASALLE college of the Arts @McNally
Street -> School of the arts Singapore (SOTA)
(3) Keppel Bay complex (Norman Foster +
Liberskin) @Bukit Chermin Road, Telok
Blangah -> Vivo city @Harbourfront Walk,
Henderson waves Bridge -> The Interlace
Condo (OMA) -> IKEA Alexandra
Hoặc tham quan khu phố Ả Rập Kampong
Glam nổi bật với những dãy đèn đường kiểu
Morocco cùng hai nhà thờ Hồi giáo nổi tiếng là
Sultan’s và Hajjah Fatimah.

4

5

Tối

Tối

Di chuyển từ Singapore
về TP HCM

Thời gian tự do cá nhân

Tự túc

Tự túc

Đại biểu chủ động Theo hành trình bay đã có.
Các đại biểu còn ở lại có thể cùng đi ăn tối,
tham quan.
Tham khảo Ăn tối tại khu Maxwell Food
Center (nổi tiếng cơm gà Hải Nam Tian Tian)

Thứ 7, ngày 7 tháng 9 năm 2019
1

07:30 –
08:30

Ăn sáng tại khách sạn và
trả phòng

Tự túc

2

10:00 –
12:00

Di chuyển từ Singapore
về Hà Nội / TP HCM

Tự túc

Đại biểu chủ động Theo hành trình bay đã có.

Kết thúc hành trình

Phần 2: Thông tin cần biết
A. LƯU Ý CHUNG:
 Đây là chương trình tổ chức cho đoàn đại biểu Việt Nam (bao gồm KTS, KS, và đại diện CĐT,
nhà thầu,…) tham dự IBEW 2019 do Tạp chí Kiến trúc trực tiếp thực hiện sau khi đã được Hội
Kiến trúc sư Việt Nam phê duyệt chủ trương. Tên gọi của đoàn để nhận diện tại sự kiện là:
VAA Delegation
 Toàn bộ chi phí đại biểu đã đóng là phí tham dự (và phòng nghỉ, vé máy bay tùy từng đại biểu)
và TCKT sẽ chuyển toàn bộ cho BTC bên Singapore, vì vậy các chi phí này không bao gồm
các chi phí đi lại, ăn uống, và các chi phí cá nhân khác.
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Để giảm thiểu chi phí cho đại biểu, Tạp chí Kiến trúc không thu thêm phụ phí cho việc thành
lập đoàn (hoặc phí quản lý) nên sẽ không có hướng dẫn viên đi cùng để chăm sóc đại biểu như
các chương trình mua tour trọn gói. Vì vậy, đây là chương trình mang tính chất tự túc, khám
phá, sẽ có cán bộ Tạp chí kiến trúc – Hội KTSVN tại Singapore để hỗ trợ đại biểu khi cần
trong suốt hành trình.
Cán bộ hỗ trợ: ThS. KTS. Nguyễn Ánh Dương – SĐT: +84916555198 (roaming) – SĐT tại
Singapore sẽ được cập nhật sau.
Đại biểu lưu ý về thời gian lịch trình, đảm bảo đúng giờ và cần chủ động trong mọi trường hợp
phát sinh, các gói tham dự sẽ chỉ gồm một số hỗ trợ nhất định tại không gian diễn ra sự kiện.
Lưu ý tại các thời điểm tập trung di chuyển, nếu đến trễ hơn lịch hẹn sẽ phải tự túc.

B. THÔNG TIN KHÁCH SẠN
Đối với các đại biểu đặt phòng qua BTC sẽ được bố trí lưu trú ở khách sạn sau:
 Tên khách sạn: V Hotel Bencoolen
 Địa chỉ: 48 Bencoolen St, Singapore 189627
 Điện thoại: +65 6388 2233
C. THÔNG TIN HÀNH LÝ – HÀNG HÓA VÀ TIỀN TỆ MANG THEO
 Hành lý ký gửi và xách tay tuân thủ theo quy định của hãng hàng không chuyên chở. Đối với
đại biểu sử dụng dịch vụ hãng Vietnam Airlines, mỗi đại biểu sẽ được gửi hành lý theo kiện,
mỗi kiện không được vượt quá 23kg (hạng Phổ thông) và 32kg (hạng Thương gia), tổng kích
thước 3 chiều (dài, rộng, cao) mỗi kiện không được vượt quá 158cm; Hành lý xách tay bao
gồm kiện hành lý xách tay (tối đa 10kg, Tổng kích thước 3 chiều không vượt quá 115cm (56cm
x 36cm x 23cm)) và 01 phụ kiện (tổng trọng lượng hành lý xách tay và phụ kiện không quá
12kg, trong đó phụ kiện có kích thước ba chiều không vượt quá 40cm x 30cm x 15cm). Lưu ý:
Không để các vật nhọn dao, kéo, hoặc các chất lỏng trong hành lý xách tay, đặc biệt pin sạc dự
phòng, pin máy quay phim, máy chụp hình, pin điện thoại phải mang theo hành lý xách tay để
cho Hải quan kiểm tra trước khi lên máy bay (không để trong hành lý ký gửi).
 Lưu ý về hàng hóa, tiền tệ không phải khai báo: Theo quy định, nếu vượt quá các mức giới hạn
sau, phải xin phép Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:
o Ngoại tệ: 5,000 USD (hoặc ngọai tệ khác tương đương)
o Đồng Việt Nam: 15,000,000 đồng
o Vàng dưới hình thức nữ trang: 300 gram (không quá 05 bộ hoặc 05 chiếc).
o Ngoài ra, không nên mang nữ trang có giá trị lớn trên 3 ly như kim cương, đá quý ...
D. THÔNG TIN XUẤT NHẬP CẢNH
 Đại biểu mang theo hộ chiếu bản chính (hợp lệ, còn hạn sử dụng trên 06 tháng tính đến ngày
kết thúc hành trình, còn đầy đủ trang, không bị rách, nhòe, tẩy xóa …)..
 Hiện nay, do tình trạng du khách đến từ các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, đã ở lại
cư trú và làm việc bất hợp pháp tại Singapore rất nhiều, nên hải quan Singapore kiểm soát rất
chặt chẽ thủ tục xuất nhập cảnh. Họ có thể từ chối không cho nhập cảnh nếu thấy nghi ngờ về
mục đích nhập cảnh. Để tránh gặp rắc rối khi làm thủ tục xuất nhập cảnh tại sân bay Changi,
Singapore, vui lòng nắm rõ lịch trình và mục đích chuyến đi, mang theo tài liệu, giấy tờ công
tác, namecard cá nhân để chứng minh công việc (nếu cần). Với các đại biểu nữ cần lưu ý: nên
ăn mặc lịch sự, kín đáo và hạn chế trang điểm đậm khi làm thủ tục xuất nhập cảnh tại
Singapore. Ngoài ra, đại biểu không mang rượu, thuốc lá và kẹo Chewing Gum. (nếu hải quan
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phát hiện quý khách mang theo khi nhập cảnh, sẽ bị phạt rất nặng và có thể ở tù theo luật pháp
của Singapore).
Khi đến ở Singapore sẽ phải điền tờ khai nhập cảnh, tham khảo hướng dẫn tại link này.

E. THÔNG TIN TỔNG QUAN VỀ SINGAPORE
 Thời tiết khí hậu: Nhiệt độ TB: 250C – 290C, thường có mưa rải rác nên mang theo dù (ô) để
nếu di chuyển ngoài trời.
 Đơn vị tiền tệ: SGD (Đôla Singapore)
o 1 USD # 1.47 SGD & 1 SGD # 17,568 VNĐ
o Đại biểu có thể đổi SGD tại các quầy thu đổi ngoại tệ/ ngân hàng, ở Việt Nam hoặc có
thể đổi tại sân bay của mỗi nước.
o Tỷ giá có thể dao động tùy thời điểm.
o Tại Singapore, USD được sử dụng khá thông dụng ở các siêu thị lớn, TT thương mại,…
 Điện thoại: Đại biểu có thể đăng ký chuyển vùng quốc tế (roaming) hoặc mua thêm sim du
lịch tại Singapore. Tham khảo sim dùng 5 ngày (100Gb,500p,100 sms), mua tại sân bay hoặc
đặt trước tại đây.
 Điện sử dụng: sử dụng dụng điện 110 - 220 volt với phích hoặc ổ cắm điện loại 3 chấu vuông.

Hình minh họa chấu sử dụng tại khách sạn Singapore

F. NHỮNG LUẬT CẤM Ở SINGAPORE CẦN LƯU Ý
 Cấm đem thức ăn, đồ uống trên các phương tiện công cộng.
o Hệ thống tàu điện ngầm ở Singapore rất sạch sẽ nhờ một lý do. Chính là không có bất kì
loại thức ăn hay nước uống nào được phép đem lên tàu. Quy tắc này được người dân
địa phương thực hiện rất nghiêm chỉnh.
o Có camera và bộ phận theo dõi rất nghiêm ngặt vấn đề này trên các phương tiện giao
thông công cộng. Ăn một miếng bánh nhỏ hay uống 1 ly nước đều bị cấm nên du khách
hãy để thức ăn trong túi xách.
 Cấm hút thuốc lá
o Không hút thuốc lá là một luật cấm ở Singapore mà du khách nước ngoài nên lưu ý.
Bên cạnh việc hút thuốc rất bất tiện thì giá bán thuốc lá còn rất mắc ở Singapore.
o Theo luật, Singapore không có mức miễn thuế cho thuốc lá, bất kể là nhiều hay ít. Bạn
phải kê khai và nộp thuế trên tất cả sản phẩm thuốc lá nhập vào đất nước Singapore.
Các hải quan đôi khi sẽ khoan dung, cho phép một gói thuốc dở dang thiếu vài điếu
được đem qua. Nhưng theo luật thì họ không được phép làm vậy.
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Khu vực cho phép hút thuốc lá ở Singapore
o Tại Singapore, hút thuốc lá trong nhà cũng phạm luật. Tính đến tháng 1/2013, hút thuốc
lá bị cấm trên tất cả con đường và cây cầu dành cho người đi bộ, các trạm dừng xe bus.
Bạn chỉ hút những nơi được cho phép, có gạt tàn để sẵn.
o Thuốc lá điện tử cũng đang bị cấm ở Singapore, tương tự như nhai kẹo cao su để cai
thuốc lá.
Luật đem các thức uống có cồn vào Singapore
o Du khách có thể được miễn thuế từ 1-3 lít các thức uống có cồn (ví dụ như: 1 lít rượu, 2
lít bia hay 1 lít bia, 2 lít rượu,…….). Nếu đem nhiều hơn, bạn sẽ phải nộp thuế. Khách
du lịch đem các thức uống có cồn phải trên 18 tuổi và có ít nhất 48 tiếng ở ngoài lãnh
thổ Singapore.
o Lưu ý: các du khách đến từ Malaysia không được miễn thuế ở bất cứ mức nào. Bạn
không thể đem rượu từ Maylaysia qua mà không khai báo với hải quan. Mức phạt rất
cao nếu bạn trốn nộp thuế, ngay cả với những người vi phạm lần đầu.
Cấm nhai kẹo cao su

Không nhai kẹo cao su là luật cấm ở Singapore
o Đây là một luật cấm ở Singapore mà du khách cần biết vì đôi khi nhai kẹo cao su là thói
quen của một số người. Nhưng hành vi nhai kẹo cao su ngoài đường là phạm luật ở
Singapore, mức phạt tiền có thể lên tới 1000$. Doanh thu bán kẹo cao su là bất hợp
pháp và nó không được phép nhập khẩu vào Singapore.
Luật cấm ma tuý ở Singapore
o Luật cấm ma tuý ở Singapore rất hà khắc, thậm chí có thể bằng tất cả các tiêu chuẩn
khó khăn của các nước Đông Nam Á cộng lại. Kẻ buôn lậu ma tuý ở Singapore bắt
buộc nhận án tử hình. Mặc dù hiếm xảy ra nhưng cảnh sát có quyền yêu cầu tra xét ma
tuý với bất kì ai, ngay cả đối với khách du lịch.
o Không quan trọng việc bạn sử dụng ma tuý trước hay sau khi đến Singapore, nếu thử
nghiệm dương tính thì bạn sẽ bị phạt hoặc vào tù.
Sách báo khiêu dâm bị cấm ở Singapore
o Cũng như nhiều quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á, những sách báo hay các
thiết bị có nội dung khiêu dâm đều là bất hợp pháp ở Singapore.
o Các nhà chức trách có thể tịch thu và kiểm tra ổ cứng, máy ảnh hay thiết bị điện tử của
bạn bất cứ lúc nào. Du khách cũng tránh đem theo tạp chí có ảnh bìa hở hang, kể cả
hình bikini.
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Cấm tàng trữ DVD và phim lậu
o Trong khi DVD lậu được bán khắp đường phố Thái Lan và Malaysia có giá chỉ 2 USD,
nhưng nhập chúng vào Singapore là bất hợp pháp.
Không được chỉ trích chính phủ
o Chính phủ Singapore giám sát rất chặt chẽ các phương tiện truyền thông và các trang
web. Hãy cẩn thận những gì bạn viết trên blog và các phương tiện truyền thông khác,
không được có bất cứ lời chỉ trích nào đối với chính phủ. Những sách báo có nội dung
chống lại chính phủ đều bị liệt vào danh sách đen và hàng cấm.
Một vài luật cấm ở Singapore mà du khách thường gặp: Khách du lịch cũng thường xuyên bị
công an ở đất nước Singapore phạt tiền do phạm vào những lỗi thường ngày dưới đây
o Đi ẩu (phải băng qua đường tại những nơi có vạch trắng).
o Khạc nhổ (trên vỉa hè và trên cỏ).
o Xả rác (nghĩa đen là bất cứ thứ gì bị vứt trên đường).
o Không dội nhà vệ sinh công cộng.

Ngày update lịch trình: 28/08/2019
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