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Phụ lục 1: Các gói tham dự dành cho đại biểu Việt Nam tại IBEW 2022 

Lưu ý: Các khoản lệ phí nêu bên dưới (mục I,II) là toàn bộ lệ phí tham dự chương trình do BTC tại 

Singapore (BCA & RX Singapore) phải thu đối với tất cả các đại biểu tham dự. TCKT-HKTSVN đã 

đàm phán để mức phí này đã thấp hơn mức chung và kèm theo các ưu đãi, hỗ trợ riêng cho đoàn Việt 

Nam. TCKT hỗ trợ thủ tục đăng ký, nộp lệ phí thuận tiện cho đại biểu Việt Nam và sẽ chuyển khoản 

thu này cho BTC tại Singapore. Các khoản lệ phí này chưa gồm các chi phí cá nhân (tự chi trả) để 

tham dự (di chuyển, ăn, nghỉ,…) của các đại biểu. 

T

T 
NỘI DUNG 

Gói A  

(Triển lãm) 

Gói B  

(Hội nghị 1 ngày) 

Gói C  

(Hội nghị 3 ngày) 

GHI 

CHÚ 

1 

Tham quan không gian triển 

lãm theo lịch trình riêng, sử 

dụng phòng họp doanh nhân tại 

triển lãm BEX Asia 

Có Có Có  

2 
Tiệc kết nối tại khuôn viên 

BEX Asia 
Có Có Có  

3 

Dịch vụ kết nối, gặp gỡ với đối 

tác và chuyên gia của triển lãm 

BEX Asia theo yêu cầu (tại khu 

họp phục vụ riêng) 

Có Có Có  

4 

Tham dự Hội thảo tại khu vực 

GreenView & Technology 

Demonstrator 

Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ  

5 

Giấy chứng nhận tham dự 

IBEW 2022 do BCA Singapore 

và RX Singapore cấp 

Có Có Có  

7 

Tham quan công trình xanh đạt 

chứng nhận GreenMark (Site 

tour) 

Có, chỉ giới hạn 

cho 20 đại biểu 

đăng ký sớm  

(phụ thu riêng) 

Có, chương trình 

nửa ngày 

Có, chương trình 

nửa ngày (1) hoặc 

cả ngày (2) 

5/9/2022 

8 Lễ khai mạc IBEW 2022 Có Có Có 6/9/2022 

9 
Tiệc tối kết nối, chào mừng 

IBEW 2022 
/ Có Có 6/9/2022 

10 
Tham dự Hội nghị IBEW 2022 

và Tiệc trưa, trà, café 
/ 

Theo ngày đã đăng 

ký 
Toàn bộ 3 ngày  

11 
Các hoạt động riêng của đoàn 

đại biểu Việt Nam 
Có Có Có  

I. Lệ phí tham dự  

Thời hạn đăng ký: 20/8/2022 

Do số lượng chỗ hạn chế, vui lòng 

đăng ký sớm để tránh hết chỗ. 

Không có Site tour 

A1 – 0đ 

Gồm 1 Site tour: 

A2 - 1.600.000đ 

Gồm 2 Site tour: 

A3 - 3.200.000đ 

B1 - 8.850.000đ 

(Gồm 1 Site tour) 

1 Site tour (C1): 

12.900.000đ 

2 Site tours (C2): 

14.500.000đ 

 

II. Gói tham dự trực tuyến 

(Chỉ có thể truy cập trên nền tảng kỹ 

thuật số, không có bất kỳ quyền lợi 

nào tại sự kiện trực tiếp) 

/ / 

Thông thường 

(C3): 12.000.000đ 

Sinh viên (C4): 

1.000.000đ 
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Phụ lục 2: Lịch trình dự kiến của đoàn đại biểu Việt Nam 
Đại biểu có thể chủ động sắp xếp các lịch trình theo nhu cầu di chuyển, ăn, nghỉ do cá nhân tự túc và 

đảm bảo để tham dự được các chương trình chính theo gói đã đăng ký tham dự. 

Ngày 4-5/9/22 Đại biểu di chuyển đến Singapore theo các lịch trình bay phù hợp 

Ngày 5/9/22 

Site tour 

09:00 – 17:00 Đại biểu tham dự lịch trình tham quan các công trình xanh và 

hiệu quả năng lượng đạt chứng chỉ Green Mark theo lịch trình và gói tham dự 

đã đăng ký (Site tour, danh sách các công trình xem Phụ lục 3) 

Ngày 6/9/22 

Tham dự các Hội 

thảo, tọa đàm, triển 

lãm tại Tuần lễ Môi 

trường Xây dựng 

Quốc tế - IBEW 2022 

09:00: Khai mạc IBEW/ IBEC/ BEX Asia 

Hội nghị 

IBEC 

Hội nghị, hội thảo với các chủ đề: 

+ Sức mạnh của thiết kế trong việc hình thành môi trường xây 

dựng phù hợp với khí hậu  

+ Sự chuyển đổi: Hướng tới một hệ thống môi trường xây dựng 

Cacbon thấp 

+ Công nghệ xây dựng Xanh và Tham luận Giải pháp Tài chính 

bền vững 

+ Đổi mới Môi trường Xây dựng bền vững trong tương lai 

Triển lãm 

xanh BEX 

Các tọa đàm chuyên môn (đang cập nhật) 

Các gian hàng triển lãm ứng dụng công nghệ - vật liệu xanh 

Các triển lãm công nghệ mới 

Ngày 7/9/22 

Tham dự các Hội 

thảo, tọa đàm, triển 

lãm tại IBEW hoặc 

tham dự chương 

trình riêng cho các 

đại biểu Việt Nam 

Hội nghị 

IBEC 

Hội nghị, hội thảo với các chủ đề: 

+ DNA đổi mới - Chiến lược và bền vững  

+ Sự chuyển đổi: Công nghệ và đổi mới trong tương lai 

+ Tọa đàm về những cơ hội khi chuyển đổi, ứng dụng công cụ 

kỹ thuật số, trí tuệ nhân tạo 

+ Giới thiệu các dự án DfMA 

+ Đổi mới tương lai của các TP thông minh trong tương lai 

Triển lãm 

xanh BEX 

Các tọa đàm chuyên môn (đang cập nhật) 

Các gian hàng triển lãm ứng dụng công nghệ - vật liệu xanh 

Chương 

trình riêng 

Tham quan bảo tàng National Gallery Singapore với sự hỗ trợ 

và có thuyết trình từ đơn vị thiết kế Studio Milou (có thể phát 

sinh chi phí vé tham quan các khu vực ngoài công cộng của bảo 

tàng, BTC đang thương thảo để có hỗ trợ vé cho đoàn đại biểu) 

Các nội dung tham quan, gặp gỡ khác đang được hoàn thiện. 

Ngày 8/9/22 

Tham dự các Hội 

thảo, tọa đàm, triển 

lãm tại IBEW hoặc 

tham dự chương 

trình riêng cho các 

đại biểu Việt Nam 

Hội nghị 

IBEC 

Hội nghị, hội thảo với các chủ đề: 

+ Lãnh đạo qua sự đổi mới  

+ Thảo luận CEOs: Cùng lãnh đạo - cùng thành công 

+ Tái tạo tương lai với thiết kế 

Triển lãm 

xanh BEX 

Các tọa đàm chuyên môn (đang cập nhật) 

Các gian hàng triển lãm ứng dụng công nghệ - vật liệu xanh 

hiện nay trên thế giới   

Chương 

trình riêng 

Đại biểu tham dự các lịch tham quan, gặp gỡ của đoàn Việt 

Nam (đang cập nhật) hoặc di chuyển trở về Việt Nam 

Ngày 9/9/22 

+ Hội thảo trực tiếp kết hợp trực tuyến về các chủ đề: Tương lai của đô thị, của 

các công trình xây dựng trong bối cảnh an toàn cho sức khỏe và thích ứng với 

biến đổi khí hậu, kiến trúc với trí tuệ nhân tạo,… 

+ Đại biểu di chuyển trở về Việt Nam theo các lịch trình bay phù hợp 

Lưu ý: Tùy theo số lượng tham dự, BTC dự kiến sẽ kết hợp tổ chức gặp gỡ, tham quan công trình xanh 

tại Singapore và gặp gỡ, kết nối với các Công ty, văn phòng thiết kế kiến trúc uy tín tại Singapore 

(VD: WOHA architects, DP Architects, Surbana Jurong, AWP,……) hoặc bố trí các hoạt động tham 

quan, giao lưu bổ ích trong lịch trình. 
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Phụ lục 3: Các tour tham quan các công trình xanh và hiệu quả năng lượng 

đạt chứng chỉ Green Mark do BCA tổ chức ngày 5/9/22 (Site tour) 

Đại biểu chọn lịch tham dự theo các gói đã đăng ký (1 site tour tương ứng với nửa ngày)  

Sáng: 9:00 – 12:00 | Chiều: 14:00 – 17:00 

SITE 1: Avenue South Residence 

Dự án PPVC cao nhất trên thế giới 

 

SITE 2: BCAA Phase 2 

Cải thiện năng suất với việc áp dụng nhiều công nghệ 

DfMA đồng thời 

 

SITE 3: Bukit Canberra 

Trung tâm cộng đồng với tiện ích thể thao tại khu 

công viên 

 

SITE 4: DBS Newton Green (Chỉ có phiên sáng) 

Công trình văn phòng đã “30 tuổi” được cải tạo thành 

công trình cân bằng năng lượng tại Singapore

 

SITE 5: NTU Academic Building South 

Tòa nhà gỗ lớn nhất Châu Á được chứng nhận Green 

Mark Platinum về công trình cân bằng năng lượng 

 

SITE 6: PSA Horizons and PSA Alongside 

Công trình hiệu quả năng lượng với thiết kế thụ động 

và hệ thống M&E tối ưu

 

SITE 7: Singtel Waterfront Theatre at Esplanade 

- Theatres on the Bay (Chỉ có phiên chiều) 

Công trình đa chức năng trình diễn các câu chuyện, 

sự sáng tạo và tài năng nghệ thuật của khu vực 

 

SITE 8: Surbana Jurong Campus 

Nơi làm việc lấy con người làm trung tâm với thiết kế 

thông minh, xanh và đáng sống 
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Phụ lục 4: Các thông tin bổ trợ về di chuyển, ăn, nghỉ để tham khảo 

Mỗi đại biểu cần chủ động về các nhu cầu cá nhân như: Di chuyển, ăn, nghỉ,v.v...  và tự chịu trách 

nhiệm với mọi vấn đề phát sinh liên quan. BTC sẽ hỗ trợ trong khả năng cho phép để đại biểu có thể 

thuận tiện nhất khi tham dự IBEW 2022 tại Singapore. 

4.1. THAM KHẢO ĐỐI TÁC PHÒNG NGHỈ HỖ TRỢ BTC TẠI SINGAPORE 

TT TÊN KHÁCH SẠN LOẠI PHÒNG HỖ TRỢ 
ĐƠN GIÁ (đã 

gồm thuế, phí) 
GHI CHÚ 

1 

Khách sạn Holiday Inn 

Express Clarke Quay 

2 Magazine Rd, 

Singapore 059573 

Phòng đôi cho 2 

người (gồm ăn 

sáng, internet) 

Có xe bus đi đến 

TT hội nghị vào 

các ngày hội thảo 

(nếu đoàn Việt Nam 

có trên 25 đại biểu 

ở tại khách sạn) 

4.200.000đ/ đêm 

(Giá tạm giữ tại 

thời điểm tháng 

7/2022) 

BTC đã giữ một 

số lượng phòng 

nhất định, đại 

biểu vui lòng 

đăng ký sớm 

4.2. THAM KHẢO GIÁ VÉ MÁY BAY TẠI THỜI ĐIỂM NGÀY 21/7/22 

TT Hãng hàng không 

Giá khứ hồi Hà Nội – Singapore Giá khứ hồi TP. HCM - Singapore 

Đi 4/9/22 

Về  7/9/22 

Đi 4/9/22 

Về  8/9/22 

Đi 4/9/22 

Về  7/9/22 

Đi 4/9/22 

Về  8/9/22 

1 Vietnamairlines 

6.450.000 đ 

(Đi 07:35 -  

Về 13:05) 

5.800.000 đ 

(Đi 07:35 -  

Về 13:05) 

6.900.000 đ 

(Đi 09:00 hoặc 

11:40 -  

Về 15:50 hoặc 

18:25) 

7.100.000 đ 

(Đi 09:00 hoặc 

11:40 -  

Về 15:50 hoặc 

18:25) 

2 Singapore Airlines 

5.250.000 đ 

(Đi 12:45 -  

Về 15:05) 

5.250.000 đ 

 (Đi 12:45 -  

Về 15:05) 

5.800.000 đ 

 (Đi 12:30 -  

Về 15:30) 

5.350.000 đ 

 (Đi 12:30 -  

Về 17:15) 

3 
Vietjet Air (chưa gồm 

hành lý ký gửi) 

3.600.000 đ 

(Đi 09:35 -  

Về 14:55) 

3.600.000 đ 

(Đi 09:35 -  

Về 14:55) 

2.750.000 đ 

(Đi 07:10 hoặc 

09:00 -  

Về 13:05 hoặc 

17:55) 

2.750.000 đ 

(Đi 07:10 hoặc 

09:00 -  

Về 13:05 hoặc 

17:55) 

4 
Scoot (Tiger air) (chưa 

gồm hành lý ký gửi) 

2.800.000 đ 

(Đi 16:40 -  

Về 09:55) 

2.800.000 đ 

(Đi 16:40 -  

Về 09:55) 

2.400.000 đ 

 (Đi 08:55 -  

Về 15:30) 

2.400.000 đ 

 (Đi 08:55 -  

Về 15:30) 

 

4.3. Bảng mô phòng lịch trình chi phí cần chuẩn bị cho mỗi đại biểu tham dự từ Hà Nội (tham khảo) 

TT NỘI DUNG KHỞI HÀNH TỪ HÀ NỘI (1) KHỞI HÀNH TỪ HÀ NỘI (2) 

1 Lịch trình dự 

kiến 

4/9/22: Di chuyển từ Hà Nội đến 

Singapore, nghỉ ngơi 

5/9/22: Tham dự Site tour 

6/9/22: Tham dự triển lãm (Không 

dự hội nghị) 

4/9/22: Di chuyển từ Hà Nội đến Singapore, 

nghỉ ngơi 

5/9/22: Tham dự Site tour 

6/9/22: Tham dự triển lãm, Hội nghị (theo 

gói B cho 1 ngày) 
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7/9/22: Tham dự triển lãm, tham 

quan công trình xanh tại Singapore 

cùng đoàn Việt Nam 

8/9/22: Sáng tham gia hoạt động 

riêng của đoàn Việt Nam (nếu kịp), 

chiều di chuyển về Việt Nam 

7/9/22: Tham dự triển lãm, tham quan công 

trình xanh tại Singapore cùng đoàn Việt Nam 

8/9/22: Sáng tham gia hoạt động riêng của 

đoàn Việt Nam (nếu kịp), chiều di chuyển về 

Việt Nam 

2 Lệ phí tham 

dự chương 

trình IBEW 

Gói A2: 1.600.000 đ Gói B1: 8.850.000 đ 

3 Vé máy bay  2.800.000 đ (hãng Scoot) 5.250.000 đ (hãng Singapore Airlines) 

4 Phòng nghỉ 4 đêm x 1.200.000đ = 4.800.000đ 

(loại phòng đơn giản, kém tiện nghi) 

4 đêm x 2.100.000đ = 8.400.000đ 

(phòng tương đương 3 sao, đại biểu tìm thêm 

các  tự ghép để ở đủ 2 người/ phòng) 

5 Ăn uống Khoảng 6 bữa x TB 15$/bữa =  

~ 2.000.000 vnđ  

Khoảng 6 bữa x TB 25$/bữa =  

3.450.000 vnđ  

6 Đi lại Dự kiến 1.000.000 vnđ Dự kiến 2.000.000 vnđ 

Tổng chi phí dự 

kiến (tham khảo) 

12.200.000 vnđ / người 

Các chi phí vé, phòng, ăn uống, đi lại 

(3-6) tự lựa chọn theo mức độ chi 

tiêu của mỗi cá nhân, đại biểu có thể 

chọn các dịch vụ giá thấp hơn hoặc 

cao hơn theo nhu cầu 

27.950.000 vnđ/ người 

Các chi phí vé, phòng, ăn uống, đi lại (3-6) 

tự lựa chọn theo mức độ chi tiêu của mỗi cá 

nhân, đại biểu có thể chọn các dịch vụ giá 

thấp hơn hoặc cao hơn theo nhu cầu 

 

4.4. Bảng mô phòng lịch trình chi phí cần chuẩn bị cho mỗi đại biểu tham dự từ HCM (tham khảo) 
 

TT NỘI DUNG KHỞI HÀNH TỪ TP. HCM (1) KHỞI HÀNH TỪ TP. HCM (2) 

1 Lịch trình dự 

kiến 

5/9/22: Di chuyển từ TP.HCM đến 

Singapore  (chuyến sáng), chiều 

Tham dự Site tour 

6/9/22: Tham dự triển lãm (Không 

dự hội nghị) 

7/9/22: Tham dự triển lãm, tham 

quan công trình xanh tại Singapore 

cùng đoàn Việt Nam 

8/9/22: Sáng tham gia hoạt động 

riêng của đoàn Việt Nam (nếu kịp), 

chiều di chuyển về Việt Nam 

4/9/22: Di chuyển từ TP. HCM đến 

Singapore, nghỉ ngơi 

5/9/22: Tham dự Site tour 

6/9/22: Tham dự triển lãm và Hội nghị (gói C 

cho 3 ngày) 

7/9/22: Tham dự triển lãm, Hội nghị, kết hợp 

tham quan công trình xanh tại Singapore 

cùng đoàn Việt Nam 

8/9/22: Tham dự triển lãm, Hội nghị, kết hợp 

tham gia hoạt động riêng của đoàn Việt Nam 

9/9/22: Di chuyển về Việt Nam 

2 Lệ phí tham 

dự chương 

trình IBEW 

Gói A2: 1.600.000 đ Gói C2 (dự cả 3 ngày hội nghị) 

14.500.000 đ 

3 Vé máy bay  2.750.000 đ (Vietjetair) 5.350.000 đ (Singapore Airlines) 

http://ibew.tckt.vn/reg2022
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4 Phòng nghỉ 3 đêm x 1.200.000đ = 3.600.000đ 

(loại phòng đơn giản, kém tiện nghi) 

5 đêm x 2.100.000đ = 10.500.000đ 

(phòng tương đương 3 sao, đại biểu tìm thêm 

các  tự ghép để ở đủ 2 người/ phòng) 

5 Ăn uống Khoảng 6 bữa x TB 15$/bữa =  

~ 2.000.000 đ 

Khoảng 8 bữa x TB 20$/bữa =  

3.700.000 đ 

6 Đi lại Dự kiến 1.000.000 đ Dự kiến 2.000.000 đ 

Tổng chi phí dự 

kiến (tham khảo) 

10.950.000 đ / người 

Các chi phí vé, phòng, ăn uống, đi lại 

(3-6) tự lựa chọn theo mức độ chi 

tiêu của mỗi cá nhân, đại biểu có thể 

chọn các dịch vụ giá thấp hơn hoặc 

cao hơn theo nhu cầu 

36.050.000 đ / người 

Các chi phí vé, phòng, ăn uống, đi lại (3-6) 

tự lựa chọn theo mức độ chi tiêu của mỗi cá 

nhân, đại biểu có thể chọn các dịch vụ giá 

thấp hơn hoặc cao hơn theo nhu cầu 
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