


13:00 ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU

13:30 DI CHUYỂN

14:00-16:00 THAM QUAN THỰC ĐỊA 
1. CÔNG TRÌNH XANH KHU DÂN CƯ CAO CẤP DIAMOND LOTUS RIVER SIDE - CĐT PHUC KHANG CORPORATION
2. CÔNG TRÌNH VĂN PHÒNG: ETOWN - CĐT REE

16:00 KẾT THÚC THAM QUAN

THAM QUAN THỰC ĐỊA | SITE VISIT
ĐÔ THỊ XANH VÀ CÔNG TRÌNH XANH
GREEN CITIES AND GREEN BUILDINGS

NGÀY 1 | DAY 1

Khách sạn Sheraton, TP. Hồ Chí Minh
Sheraton, Ho Chi Minh City

13:00 - 16:00, Thứ năm, 13/10/2022
Thursday, October 13th 2022



13:00 DELEGATE REGISTRATION

13:30 DEPARTURE

14:00-16:00 SITE VISIT: TYPICAL GREEN BUILDING
1. DIAMOND LOTUS RIVER SIDE - CĐT PHUC KHANG CORPORATION
2. ETOWN - REE

16:00 END OF SITE VISIT

THAM QUAN THỰC ĐỊA | SITE VISIT
ĐÔ THỊ XANH VÀ CÔNG TRÌNH XANH
GREEN CITIES AND GREEN BUILDINGS

13:00 - 16:00, Thứ năm, 13/10/2022
Thursday, October 13th 2022 GREENBUILDINGWEEK.XAYDUNG.GOV.VN



18:00 ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU & TIỆC COCKTAIL
Phát clip TVC của một số đơn vị 

18:30  PHÁT BIỂU KHAI MẠC 
Đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng

18:40  PHÁT BIỂU CHÀO MỪNG
Ông Sam Wood Phó Tổng Lãnh sự, Tổng lãnh sự quán Anh tại TpHCM/ Trưởng Bộ phận Thương mại và Đầu Tư tại 
TpHCM 

18:50  CLIP GIỚI THIỆU SỰ KIỆN

18:55   KHAI TIỆC 
Âm nhạc nhẹ xuyên suốt

19:55  TRAO CHỨNG NHẬN, CHỨNG CHỈ XANH TỪ CÁC TỔ CHỨC, HỘI ĐỒNG
Dự kiến trao các chứng nhận EDGE, LOTUS

20:15  LỄ VINH DANH TUẦN LỄ CÔNG TRÌNH XANH 2022: VINH DANH CÁC ĐƠN VỊ CÓ ĐÓNG GÓP TRONG QUÁ TRÌNH 
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH XANH TẠI VIỆT NAM
Dự kiến trao cho các đơn vị ở 3 hạng mục:
- Các tổ chức, hội đồng, hiệp hội 
- Doanh nghiệp
- Cá nhân

20:45  TRAO GIẢI KIẾN TRÚC XANH SINH VIÊN

20:50  TRAO KỈ NIỆM CHƯƠNG CHO CÁC ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH 

21:00  KẾT THÚC 

LỄ VINH DANH CÔNG TRÌNH XANH 2022 - 
TIỆC CHÀO MỪNG TUẦN LỄ CÔNG TRÌNH XANH VIỆT NAM 2022
GREEN BUILDING AWARDS AND OPENING CEREMONY 
OF VIETNAM GREEN BUILDING WEEK 2022

Khách sạn Sheraton, TP. Hồ Chí Minh
Sheraton, Ho Chi Minh City

18:00 - 21:00, Thứ năm, 13/10/2022
Thursday, October 13th 2022



18:00 DELEGATE REGISTRATION & COCKTAIL BUFFET
Showing TVC of sponsors

18:30  OPENING REMARKS
Representative from Ministry of Construction 

18:40  WELCOME REMARKS
Mr. Sam Wood, Deputy Consul General, British Consulate General in Ho Chi Minh City/ Head of Trade and 
Investment Department in Ho Chi Minh City

18:50  EVENT VIDEO CLIP

18:55   TOASTING 

19:55  GIVING AWARDS, GREEN CERTIFICATES FROM ORGANIZATIONS, COUNCILS 
Expected to be awarded EDGE, LOTUS certificates 

20:15  HONNOR CEREMONY GREEN BUILDING 2022: GIVING HONNOR TO GROUPS/ ORGANIZATIONS WHO HAVE 
MADE IMPRESSIVE CONTRIBUTIONS TO THE DEVELOPMENT OF GREEN BUILDING IN VIETNAM 
Expected to be awarded to enterprises in 3 categories:
- Organizations, associations, councils 
-  Enterprises
- Individual

20:45  GIVING AWARD: GREEN ARCHITECTURE OF STUDENT

20:50  GIVING TROPHY TO CONTRIBUTING SPONSORS

21:00  END OF THE CEREMONY

LỄ VINH DANH CÔNG TRÌNH XANH 2022 - 
TIỆC CHÀO MỪNG TUẦN LỄ CÔNG TRÌNH XANH VIỆT NAM 2022
GREEN BUILDING AWARDS AND OPENING CEREMONY 
OF VIETNAM GREEN BUILDING WEEK 2022

18:00 - 21:00, Thứ năm, 13/10/2022
Thursday, October 13th 2022 GREENBUILDINGWEEK.XAYDUNG.GOV.VN



08:00 ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU
08:30  TUYÊN BỐ LÝ DO & GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU

Đại diện từ Ban Tổ chức

08:40  PHÁT BIỂU KHAI MẠC
Ông Vũ Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng

08:50  PHÁT BIỂU ĐỀ DẪN
Giới thiệu khung Sức khỏa và tiện nghi trong công trình Xây dựng của Hội đồng Công trình Xanh Thế giới
Bà Phan Thu Hằng, Chủ tịch Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam

PHÁT BIỂU THAM LUẬN
09:00  Các chính sách, tiêu chuẩn về sức khỏe, chất lượng không khí trong nhà của các nước trên thế giới 

Ông Douglas Snyder, Chuyên gia tư vấn, Giám đốc điều hành Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam

09:15  Lộ trình giảm phát thải carbon bằng 0 vào năm 2050 trong xuyên suốt chuỗi giá trị của một tổ chức phát 
triển bền vững hướng tới sức khỏe và chất lượng cuộc sống cho những công trình, đô thị và cộng đồng 
Ông Edwin Tan, Phó Tổng Giám đốc, Frasers Property Vietnam

09:30  Đảm bảo sức khỏe, tiện nghi cho người sử dụng và kiến tạo giá trị cho cộng đồng từ công trình Xanh
Bà Lưu Thị Thanh Mẫu, Phó chủ tịch Hội Doanh Nhân Trẻ Việt Nam, Tổng Giám Đốc CTY CP Đầu tư & Xây dựng 
Phúc Khang, Thạc sĩ ngành Đô thị học

09:45 TIỆC TRÀ
10:00  Thiết kế Xanh cho sự hài hòa với thiên nhiên và môi trường, tạo ra giá trị xã hội tích cực

Ông Trần Khánh Trung, Giám Đốc công ty TTT Architects, Chuyên gia tư vấn từ Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam

10:15  Giải pháp công nghệ và thiết bị thông gió, điều hòa không khí nhằm đảm bảo chất lượng không khí trong 
nhà, sức khỏe người sử dụng
Bà Lý Thị Phương Trang, Chủ tịch HĐQT Daikin Vietnam 

10:30  Nâng cao mức độ giám sát các biến động trong công trình và đời sống thường ngày bằng hệ thống 
Camera tiên tiến
Bà Yaki Yang, Trưởng phòng dự án HIKVISION Vietnam

10:45 PHIÊN THẢO LUẬN
Điều phối: Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam

Thành phần tham dự:
Điều phối: Bà Phan Thu Hằng, Chủ tịch Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam
- Ông Douglas Snyder, Chuyên gia tư vấn, Giám đốc điều hành Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam 
- Ông Tony Lam, Giám đốc bộ phận Khí hậu & Bền vững, công ty tư vấn Arup
- Ông  Edwin Tan, Phó Tổng giám đốc, Frasers Property Vietnam
- Bà Lưu Thị Thanh Mẫu, Tổng Giám Đốc CT CP Đầu tư & Xây dựng Phúc Khang
- Ông Trần Khánh Trung, Chuyên gia tư vấn từ Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam
- Bà Lý Thị Phương Trang, Chủ tịch HĐQT Daikin Vietnam

11:50  PHÁT BIỂU TỔNG KẾT
Ông Vũ Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng

12:00  KẾT THÚC HỘI THẢO

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 1 | CONFERENCE SESSION 1
ĐẢM BẢO SỨC KHỎE, CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ  
VÀ ĐIỀU KIỆN TIỆN NGHI TRONG CÔNG TRÌNH
SUSTAINABLE BUILDING TO ENSURE HEALTH AND WELL-BEING,  
INDOOR AIR QUALITY IN THE BUILT ENVIRONMENT

Khách sạn Sheraton, TP. Hồ Chí Minh
Sheraton, Ho Chi Minh City

8:00 – 12:00, Thứ sáu, 14/10/2022 
 Friday, October 14th 2022



08:00 DELEGATE REGISTRATION

08:30  VIP INTRODUCTION
Representative from the Organizers

08:40  OPENING REMARKS 
Mr. Vu Ngoc Anh, Director of Department of Science, Technology and Environment, Ministry of Construction

08:50  ORIENTATION REMARKS
Introducing Health and Comfort in the World Green Building Council's construction works
Ms. Phan Thu Hang, Chairwoman of Vietnam Green Building Council

KEYNOTES

09:00  Policies, standards on health, and indoor air quality of nations worldwide
Mr. Douglas Snyder, Consultant, Executive Director of VGBC

09:15  The net-zero carbon roadmap from a sustainability organization across its entire value chain by 2050 toward 
health & wellbeing for buildings, urban and communities. 
Mr. Edwin Tan, Deputy CEO, Frasers Property Vietnam

09:30  Ensuring health and comfort for users and creating value for the community from Green buildings
Ms. Luu Thi Thanh Mau, Vice Chair of Vietnam Young Entrepreneurs Association, CEO of Phuc Khang Corporation, 
Master of Urbanism

09:45 TEA-BREAK

10:00  Green design for harmony with nature and environment, creating positive social value 
Mr. Tran Khanh Trung, Consultant from Vietnam Green Building Council

10:15  Technological solutions ventilation and air-conditioning equipment to ensure user health and indoor air 
quality
Ms. Ly Thi Phuong Trang, Chairwoman Daikin Vietnam

10:30  Improve monitoring construction with an advanced camera system
Ms. Yaki Yang, Project Manager of Hikvision Vietnam

10:45 PANEL DISCUSSION

Moderator: Ms. Phan Thu Hằng, Chairwoman of Vietnam Green Building Council
- Mr. Douglas Snyder, Consultant , Executive Director of VGBC 
- Mr. Edwin Tan, Deputy CEO, Frasers Property Vietnam
- Ms Luu Thi Thanh Mau,Vice Chair of Vietnam Young Entrepreneurs Association, CEO of Phuc Khang Corporation, 
Master of Urbanism
- Ms. Ly Thi Phuong Trang, Chairwoman Daikin Vietnam
- Mr. Tony Lam, Director of Climate & Sustainability,Arup
- Mr. Tran Khanh Trung, Consultant from Vietnam Green Building Council

11:50  CLOSING REMARKS 
Mr. Vu Ngoc Anh, Director of Department of Science, Technology and Environment, Ministry of Construction

12:00  END OF SESSION

8:00 – 12:00, Thứ sáu, 14/10/2022 
 Friday, October 14th 2022 GREENBUILDINGWEEK.XAYDUNG.GOV.VN



08:00 ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU

08:30  TUYÊN BỐ LÝ DO & GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU
Đại diện từ Ban Tổ chức

08:40  PHÁT BIỂU KHAI MẠC & ĐỀ DẪN
PGS.TS. Lê Trung Thành, Viện trưởng Viện Vật liệu xây dựng, Chủ tịch Hội Bê tông Việt Nam

PHÁT BIỂU THAM LUẬN

08:50  Giải pháp kiểm soát phát thải các hợp chất hữu cơ bay hơi (VOCs) từ các sản phẩm vật liệu xây dựng: 
kinh nghiệm từ các nước trên thế giới và khuyến nghị cho Việt Nam.
PGS.TS. Nguyễn Đức Lượng, ĐHXD Hà Nội

09:05  Công Nghệ Sản Xuất Vật Liệu Thay Thế Cát & Xi Măng: Sản Phẩm Hiệu Suất Cao Hơn Và Bền Vững Hơn 
Ông Jacobo Perez Polaino, Tổng Giám đốc Sika Vietnam

09:20  Giải pháp đột phá cho xu hướng Xây dựng Bền vững - Vữa tô gốc thạch cao 
Ông Nguyễn Hải Anh, Giám đốc kỹ thuật Saint-Gobain Việt Nam

09:35 TIỆC TRÀ

09:50  Mục tiêu và thành tựu của dự án CAMaRSEC - Nghiên cứu bối cảnh thị trường và khí hậu ở Việt Nam 
GS.TS. Dirk Swede, Đại học Khoa học ứng dụng kỹ thuật, Cộng hoà Liên bang Đức

10:05  Giải pháp Vật liệu xanh cho xây dựng hiện đại
Bà Bế Mai Hạnh, Giám đốc Markeing dự án và đào tạo Viglacera

10:20  Sơn công nghệ xanh, sơn sinh thái: xu hướng lựa chọn cho công trình, tạo không gian sống xanh sạch
Ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch HĐQT, Công ty Cổ phần hóa dầu công nghệ cao Hi-pec

10:35 PHIÊN THẢO LUẬN

Điều phối: PGS.TS. Lê Trung Thành, Viện trưởng Viện Vật liệu xây dựng, Chủ tịch Hội Bê tông Việt Nam

Thành phần tham dự:
- Chuyên gia PGS.TS. Nguyễn Đức Lượng, ĐHXD Hà Nội 
- Ông Nguyễn Hải Anh, Giám đốc kỹ thuật Saint-Gobain Việt Nam 
- Ông Jacobo Perez Polaino, Tổng giám đốc Sika Vietnam 
- Ông Nguyễn Quang Hưng, Giám đốc điều hành Cát tường Corporation
- Bà Bế Mai Hạnh, Giám đốc Markeing dự án và đào tạo Viglacera
- Ông Lê Xuân Phát, Giám đốc kinh doanh dự án - AkzoNobel

11:50  PHÁT BIỂU TỔNG KẾT
PGS.TS. Lê Trung Thành, Viện trưởng Viện Vật liệu xây dựng, Chủ tịch Hội Bê tông Việt Nam

12:00  KẾT THÚC HỘI THẢO

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 2 | CONFERENCE SESSION 2
THÚC ĐẨY SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG XANH, TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG  
VÀ THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG
GREEN BUILDING MATERIALS FOR ECO-FRIENDLY AND SUSTAINABLE CONSTRUCTION

Khách sạn Sheraton, TP. Hồ Chí Minh
Sheraton, Ho Chi Minh City

8:00 – 12:00, Thứ sáu, 14/10/2022 
 Friday, October 14th 2022



08:00 DELEGATE REGISTRATION

08:30  VIP INTRODUCTION
Representative from the Organizers

08:40  OPENING REMARKS 
Assoc.Prof.Dr. Le Trung Thanh, Director of Institute of Building Materials, President of Vietnam Concrete Association 

KEYNOTES

08:50  Solutions to control emissions of volatile organic compounds (VOCs) from building material products: 
Experience and Recommendations for Vietnam
Assoc.Prof.Dr. Nguyen Duc Luong, Hanoi University of Civil Engineering

09:05  Cement and Sand Replacement Technologies: New Sustainable & Performing Products 
Mr. Jacobo Perez Polaino, General Manager of Sika Vietnam

09:20  Trends in global development and use of environmentally friendly, sustainable materials
Mr. Nguyen Hai Anh, Technical Director of Saint-Gobain Vietnam

09:35 TEA-BREAK

09:50  Objectives and achievements of the CAMaRSEC project - Research for the climate and market context in Vietnam
Prof. Dr. Dirk Swede, Technical University of Applied Science

10:05  Green material solutions for modern construction
Ms. Be Mai Hanh, Project Marketing & Training Manager of Viglacera

10:20  Green technology paint, eco paint: the trend of choice for works, creating a clean green living space
Mr. Nguyen Thanh Hai, Chairman of Hipec

10:35 PANEL DISCUSSION

Moderator: Assoc.Prof.Dr. Le Trung Thanh, Director of Institute of Building Materials, President of Vietnam 
Concrete Association

- Assoc.Prof.Dr. Nguyen Duc Luong, Hanoi University of Civil Engineering
- Mr. Nguyen Hai Anh, Technical Director of Saint-Gobain Vietnam
- Mr. Jacobo Perez Polaino, General Manager
- Mr. Nguyen Quang Hung, Managing director Cát Tường Corporation
- Ms. Be Mai Hanh, Project Marketing & Training Manager of Viglacera
- Mr. Le Xuan Phat, Project Sales Manager - AkzoNobel

11:50  CLOSING REMARKS 
Assoc.Prof.Dr. Le Trung Thanh, Director of Institute of Building Materials, President of Vietnam Concrete Association

12:00  END OF SESSION

8:00 – 12:00, Thứ sáu, 14/10/2022 
 Friday, October 14th 2022 GREENBUILDINGWEEK.XAYDUNG.GOV.VN



08:00 ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU

08:30  TUYÊN BỐ LÝ DO & GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU
Đại diện từ Ban Tổ chức

08:40  PHÁT BIỂU KHAI MẠC & ĐỀ DẪN
Ông Nguyễn Công Thịnh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng

PHÁT BIỂU THAM LUẬN

08:50  Xu hướng sử dụng tài nguyên và năng lượng tại các tòa nhà 
Ông Huỳnh Kim Tước, Giám đốc của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (SIHUB)

09:05  Giải pháp không khí trong nhà cho công trình xanh và khỏe mạnh 
Ông Nguyễn Lý Tưởng, Phó trưởng phòng cấp cao, Panasonic Air-Conditioning Việt Nam

09:20  Triển khai áp dụng hệ thống camera giám sát tích hợp AI để đáp ứng nhu cầu an ninh gia tăng
Bà Anna Phan, Giám đốc dự án toàn quốc của Dahua Technology Việt Nam

09:35 TIỆC TRÀ

9:50  Giải pháp cho tòa nhà tương lai 
Ông Đỗ Nguyên Hưng, Phó tổng Giám Đốc Schneider Electric Việt Nam - khối Dự án

10:05  Giải pháp tổng thể thiết bị, công nghệ cho tòa nhà Net Zero
Ông Katsuhiko Yamamoto, Quản lý cấp cao, The Energy Conservation Center, Japan

10:20 PHIÊN THẢO LUẬN

Thành phần tham dự:
- Ông Nguyễn Lý Tưởng, Phó trưởng phòng cấp cao, Panasonic Air-Conditioning Việt Nam 
- Đại diện Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng
- Đại diện Vụ tiết kiệm năng lượng, Bộ Công thương
- Ông Katsuhiko Yamamoto, Quản lý cấp cao, The Energy Conservation Center, Japan 
- Ông Đỗ Nguyên Hưng, Phó tổng Giám Đốc Schneider Electric Việt Nam - khối Dự án

11:50  PHÁT BIỂU TỔNG KẾT
Ông Nguyễn Công Thịnh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng

12:00  KẾT THÚC HỘI THẢO

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 3 | CONFERENCE SESSION 3
GIẢI PHÁP SỬ DỤNG THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ XANH, TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG  
TRONG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
ENERGY-EFFICIENT EQUIPMENT AND TECHNOLOGIES FOR GREEN BUILDINGS

Khách sạn Sheraton, TP. Hồ Chí Minh
Sheraton, Ho Chi Minh City

8:00 – 12:00, Thứ sáu, 14/10/2022 
 Friday, October 14th 2022



08:00 DELEGATE REGISTRATION

08:30  INTRODUCTION
Representative from the Organizers

08:40  OPENING REMARKS 
Mr. Nguyen Cong Thinh, Deputy Director of the Department of Science, Technology and Environment, Ministry of 
Construction

KEYNOTES

08:50  Trends in construction resource and energy use in buildings
Mr. Huynh Kim Tuoc, Director of the Center for Application of Science and Technology Advancement (SIHUB)

09:05  IAQ Wellness Solution by Panasonic 
Mr. Nguyen Ly Tuong, Assistant General Manager, Panasonic Air-Conditioning Vietnam

09:20  Deploying AI-integrated surveillance camera systems to meet increased security needs
Ms. Anna Phan, National Project Manager of Dahua Technology Vietnam

09:35 TEA-BREAK

9:50  Buildings of the Future 
Mr. Do Nguyen Hung, Vice President - Projects - Schneider Electric Vietnam

10:05  Approach Toward Zero Energy in the Building sector 
Mr. Katsuhiko Yamamoto, Manager, The Energy Conservation Center, Japan

10:20 PANEL DISCUSSION

- Mr. Nguyen Ly Tuong, Assistant General Manager, Panasonic Air-Conditioning Vietnam
- Mr. Do Nguyen Hung, Vice President - Projects - Schneider Electric Vietnam
- Mr. Katsuhiko Yamamoto, Manager, The Energy Conservation Center, Japan

11:50  CLOSING REMARKS 
Mr. Nguyen Cong Thinh, Deputy Director of the Department of Science, Technology and Environment,  
Ministry of Construction

12:00  END OF SESSION

8:00 – 12:00, Thứ sáu, 14/10/2022 
 Friday, October 14th 2022 GREENBUILDINGWEEK.XAYDUNG.GOV.VN



Chủ trì: 
- Lãnh đạo Bộ Xây dựng
- Lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương
- Lãnh đạo các tổ chức quốc tế tại Việt Nam

13:00 ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU
13:30 KHAI MẠC
13:35  TUYÊN BỐ LÝ DO & GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU

Đại diện từ Ban Tổ chức

13:45  TRÌNH CHIẾU CLIP VỀ TUẦN LỄ CÔNG TRÌNH XANH
13:55  PHÁT BIỂU KHAI MẠC & ĐỀ DẪN

Ông Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng 

14:05  PHÁT BIỂU CHÀO MỪNG
Ông Patrick Haverman, Phó Trưởng đại diện Chương trình Phát triển Liên hợp quốc UNDP tại Việt Nam

BÁO CÁO CHÍNH
14:15  Giải pháp và kế hoạch hành động của ngành Xây dựng thực hiện mục tiêu cam kết trong COP26

Ông Vũ Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng 

14:30  Chính sách, giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050 của Việt Nam
Đại diện từ Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường 

14:45  Xanh hóa ngành xây dựng để Việt Nam tăng trưởng kinh tế carbon thấp
Bà Đỗ Ngọc Diệp, Quản lý Chương trình công trình xanh Việt Nam, Tổ chức tài chính quốc tế IFC

15:00 TIỆC TRÀ
15:15  Nhân rộng mô hình bất động sản, khu đô thị, thành phố xanh - mảnh ghép lớn thúc đẩy cải thiện môi trường 

và chất lượng đời sống
Chuyên gia tư vấn

15:30  Phát triển công trình xanh vì một tương lai xanh: Vai trò của các tổ chức tài chính
Ông Tim Evans, Tổng giám đốc HSBC Việt Nam

15:45 TỌA ĐÀM 
- Thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và kiến nghị xây dựng, ban hành các cơ chế chính sách của Việt 
Nam nhằm thúc đẩy phát triển các công trình xanh, công trình cân bằng năng lượng, công trình phát thải 
ròng bằng 0, giảm phát thải khí nhà kính trong các công trình xây dựng tiến tới đạt phát thải ròng bằng 0 
vào năm 2050. 

- Vai trò tham gia của các ngân hàng, tổ chức tín dụng trong thúc đẩy các dự án công trình xanh, công trình 
cân bằng năng lượng, công trình phát thải ròng bằng 0

- Sự tham gia của các doanh nghiệp xây dựng, doanh nghiệp bất động sản, doanh nghiệp sản xuất, cung 
cấp sản phẩm, công nghệ, thiết bị xanh, tiết kiệm năng lượng trong việc phát triển công trình xanh và giảm 
phát thải ngành Xây dựng. 

Thành phần tham gia:
- Đại diện các Bộ: Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước... 
- Đại diện các tổ chức quốc tế: UNDP, IFC, HSBC
- Đại diện doanh nghiệp: Daikin, Phúc Khang, CT Land

17:00  PHÁT BIỂU BẾ MẠC DIỄN ĐÀN
Ông Vũ Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng

17:10  KẾT THÚC SỰ KIỆN

PHIÊN TOÀN THỂ | THE PLENARY SESSION
THÚC ĐẨY CÔNG TRÌNH XANH: HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU HIỆN THỰC HÓA CAM KẾT  
CỦA VIỆT NAM TẠI COP 26
PROMOTING GREEN BUILDING TOWARDS REALIZING VIET NAM'S COMMITMENTS  
AT COP26

Khách sạn Sheraton, TP. Hồ Chí Minh
Sheraton, Ho Chi Minh City

13:30 – 16:00, Thứ sáu, 14/10/2022 
 Friday, October 14th 2022



Hosted by: 
- Leader from Ministry of Construction 
- Leader from Ministries and Localities
- Leader from International organizations in Vietnam

13:00 DELEGATE REGISTRATION
13:30 OPENING CEREMONY
13:35  VIP INTRODUCTION

Representative from the Organizers

13:45  VIDEO CLIP: VIETNAM GREEN BUILDING WEEK 
13:55  OPENING REMARKS

Mr. Le Quang Hung, Deputy Minister of Ministry of Construction

14:05  WELCOME REMARKS
Mr. Patrick Haverman, Deputy Resident Representative of UNDP in Vietnam

KEYNOTES
14:15  Solutions and action plans of the Construction Sector towards realization of COP26 commitments 

Mr. Vu Ngoc Anh, Director General, Science Technology and Environment Department, Ministry of Construction

14:30  Policies and solutions to achieve Vietnam's goal of Net Zero emissions by 2050 
Representative from Ministry of Natural Resources and Environment 

14:45  Greening the construction industry for Vietnam's low-carbon economic growth
Ms. Do Ngoc Diep, Manager of Vietnam Green Building Program, IFC

15:00 TEA-BREAK 
15:15  Replicating the model of real estate, urban areas, and green cities - a significant part to promote 

environmental improvement and quality of life
Consulting Expert

15:30  Greening Buildings for a greener future - Role of financial institutions 
Mr. Tim Evans, CEO HSBC Vietnam

15:45 EXECUTIVE TALK
- Discuss, share international experience and propose to develop and promulgate mechanisms and policies 
of Vietnam to promote the development of green buildings, energy neutral buildings, net zero emission 
works. , reducing greenhouse gas emissions in buildings towards net zero emissions by 2050.

- The role of banks and credit institutions in promoting green building projects, energy balance works, and 
zero net emission works.

- The participation of construction enterprises, real estate enterprises, enterprises producing and supplying 
green and energy-saving products, technologies and equipment in the development of green buildings and 
reducing industry emissions Build.

Participants:
- Representatives of Ministries: Construction, Industry and Trade, Natural Resources and Environment, State Bank...
- Representatives of international organizations: UNDP, IFC, HSBC
- Representative of enterprises: Daikin, Phuc Khang, CT Land

17:00  CLOSING REMARKS 
Mr. Vu Ngoc Anh, Director General, Science Technology and Environment Department, Ministry of Construction

17:10  END OF KEYNOTES

13:30 – 16:00, Thứ sáu, 14/10/2022 
 Friday, October 14th 2022 GREENBUILDINGWEEK.XAYDUNG.GOV.VN



HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 1
ĐẢM BẢO SỨC KHỎE, CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ  

VÀ ĐIỀU KIỆN TIỆN NGHI TRONG CÔNG TRÌNH

CONFERENCE SESSION 1
SUSTAINABLE BUILDING TO ENSURE HEALTH AND WELL-BEING,  

INDOOR AIR QUALITY IN THE BUILT ENVIRONMENT
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Bà Phan Thu Hằng có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Khoa học xây dựng, các chuyên ngành giải pháp Âm học, 

Chống cháy, Nhiệt, Môi trường và Bền vững trong ngành Xây dựng. Chuyên ngành đầu tiên của bà là Kiến trúc tại Đại học 
Xây dựng (NUCE) trước khi mở rộng phạm vi sang Quản lý công trình, Vật liệu xây dựng và Phát triển bền vững, với các chứng 
chỉ giám đốc dự án R&D tại Đại học Ecole - Pháp, chứng chỉ Kinh tế tuần hoàn và chiến lược Phát triển bền vững - đại học 
Cambridge, MBA tại Đại học Quốc tế Hoa Kỳ. Bên cạnh vai trò hiện tại là Giám đốc Phát triển Thị trường Bền vững APAC tại 
Tập đoàn Saint-Gobain, bà Hằng còn là Chủ tịch Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (VGBC) từ năm 2018, chịu trách nhiệm 
cùng Hội đồng Quản trị VGBC hoạch định các định hướng chiến lược của Hội đồng Công trình Xanh để thúc đẩy sự phát triển 
của lĩnh vực Công trình Xanh, bền vững tại Việt Nam.

Theo đuổi mục tiêu tạo tác động tích cực cho cộng đồng, bà cũng là nhà tư vấn và đào tạo chiến lược Phát triển bền 
vững, Huấn luyện viên và đào tạo lãnh đạo cho doanh nghiệp được chứng nhận của ICF (ACC).

Ms. Hang Phan has over 20 years’ experience in Building science, in the field of Acoustics, Fire, Thermal, Environmental and 
Sustainability solutions in Construction sector. Her first major is in Architecture at the University of Civil Engineering (NUCE) before 
extending the scope to Building management, Material and Sustainability, with R&D Project Leader certificate at Ecole University - 
France, Circular economy & Sustainability Strategy certificate at Cambridge University, MBA at International University of America. 
Besides the current role as APAC Sustainable Market Development Director in Saint-Gobain Group, Hang has been the Chair of 
Vietnam Green Building Council (VGBC) since 2018, responsible for the VGBC Board of Directors to formulate strategic directions 
of the Council that drive the green building agenda for Vietnam. 

Pursuing her personal calling to contribute the positive impact, she is also an ICF Certified Coach (ACC) & Trainer, specialized 
in Career, Leadership Coaching, Sustainability training and Consultancy.

BÀ PHAN THU HẰNG
MS. PHAN THU HANG
 Chủ tịch Hội đồng Công trình xanh Việt Nam

 Chairwoman of Vietnam Green Building Council
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Ông Douglas Snyder hiện là Giám đốc Điều hành của Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (VGBC) và có hơn 20 năm kinh 

nghiệm trong lĩnh vực công trình xanh trên hơn 50 dự án. Các công việc khác gần đây bao gồm vị trí Phó Giám đốc Thiết kế 
Bền vững của ARDOR Architects (2016-2021), nơi ông giám sát chứng nhận công trình xanh cho nhiều loại công trình bao gồm 
văn phòng thương mại, nhà ở cao tầng, khách sạn và công nghiệp. Ông cũng hợp tác chặt chẽ với IFC-Ngân hàng Thế giới 
để thúc đẩy hệ thống công trình xanh EDGE tại Việt Nam (2018-2019).

Năm 2014, Douglas là chuyên gia về công trình xanh trong Dự án Năng lượng Sạch của USAID Việt Nam với nhiệm vụ chính 
là tư vấn cho Bộ Xây dựng Việt Nam (MOC) về xúc tiến thị trường công trình xanh trên toàn quốc. Ông đã tiếp tục tương tự 
trong các hội đồng cố vấn cho MOC.

Douglas là cố vấn chính của công ty tư vấn công trình xanh khu vực tư nhân của ông (2004 - 2016) tại Hoa Kỳ. Anh ấy đã 
nhận được bằng B.S. trong Nghiên cứu Môi trường năm 1992, M.S. trong Quản lý Tổ chức năm 2003, và chứng nhận LEED AP 
năm 2004.

Mr. Douglas Snyder currently serves as Executive Director of the Vietnam Green Building Council (VGBC) and has over 20 
years’ experience in green building on over 50 projects. Other recent work includes a position as Deputy Director of Sustainable 
Design with ARDOR Architects (2016-2021) where he supervised the green building certification of a variety of building types 
including commercial office, high-rise residential, hospitality, and industrial. He also worked closely with the IFC-World Bank to 
promote the EDGE green building system in Vietnam (2018-2019).

In 2014, Douglas served as a green building expert in USAID’s Vietnam Clean Energy Project with the primary task of advising 
the Vietnam Ministry of Construction (MOC) on green building market promotion nationally. He has continued similarly on 
advisory councils for the MOC. 

Douglas was principal consultant of his own private sector green building consulting firm (2004 - 2016) in the USA. He received 
his B.S. in Environmental Studies in 1992, M.S. in Organizational Management in 2003, and LEED AP accreditation in 2004.

ÔNG DOUGLAS SNYDER
MR. DOUGLAS SNYDER
 Chuyên gia tư vấn, Giám đốc điều hành Hội đồng Công trình Xanh 

Việt Nam

 Consultant, Executive Director of VGBC
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Edwin là Phó Tổng Giám Đốc của Frasers Property Vietnam (FPV). Ông gia nhập FPV từ 2019 với vị trí Giám đốc khối BĐS 

Thương mại, kiêm Giám đốc Đầu tư và Quản lý tài sản công ty. Ngoài quản lý các danh mục BĐS Thương mại, Edwin còn đảm 
nhiệm các công việc Mua bán & Sát nhập (M&A), đầu tư và các hoạt động vốn hóa của Tập đoàn tại Việt Nam.

Trước đó, ông từng giữ nhiều vị trí khác nhau tại CapitaLand. Gần nhất, Edwin là Phó Giám đốc Phát triển kinh doanh và 
Đầu tư của CapitaLand tại Việt Nam. Trong thời gian 4 năm tại CLV, Edwin đã gây dấu ấn ở khắp thị trường miền Nam Việt 
Nam. Edwin cũng từng là thành viên của Hội Thẩm định Rủi ro của Tập đoàn Capitaland.

Edwin bắt đầu công việc sở trường của mình là kiểm toán viên các dịch vụ tài chính thị trường cho công ty Ernst & Young 
LLP. Ông sở hữu bằng Kế toán từ trường Đại học Nanyang Singapore.

Edwin is Deputy CEO of Frasers Property Vietnam (FPV). Edwin joined the Vietnam operations in 2019 as the General Manager 
for Commercial and Head of Investment and Asset Management. Other than the commercial portfolio of assets in Vietnam, he 
oversaw M&As, investments and divestments activities of the Group in Vietnam. 

Prior to this, he was holding various roles in CapitaLand. His most recent being Deputy Head of Business Development & 
Investments for CapitaLand Vietnam (CLV). At CLV, he covered South Vietnam market for almost 4 years. Before his tenure at 
CLV, he was a member of the Risk Assessment Group in CapitaLand Group. 

Edwin started his professional career as an auditor covering the financial services market for Ernst & Young LLP. He has an 
Accounting Degree from Nanyang Business School (NTU).

ÔNG EDWIN TAN
MR. EDWIN TAN
 Phó Tổng Giám đốc, Frasers Property Vietnam

 Deputy CEO, Frasers Property Vietnam
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Diễn giả Lưu Thị Thanh Mẫu hiện là Phó chủ tịch Hội Doanh Nhân Trẻ Việt Nam, Tổng Giám Đốc Cty CP Đầu tư và Xây dựng 

Phúc Khang. 
Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực bất động sản, vốn hiểu biết sâu rộng, cùng tinh thần nhiệt huyết, khát vọng và 

đam mê trong việc phát triển công trình xanh chuẩn mực quốc tế tại thị trường VN, CEO Lưu Thị Thanh Mẫu là một trong những 
người sáng lập và dẫn dắt Phuc Khang Corporation ngày càng lớn mạnh và gặt hái được nhiều thành công rực rỡ. Gần đây 
nhất là thành tích nổi bật Top 10 doanh nghiệp đứng đầu về phát triển bền vững tại Việt Nam năm 2021. 

Bên cạnh là nỗ lực phát triển những công trình xanh, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế của quốc gia và chiến lược phát 
triển bền vững của đất nước, CEO Lưu Thị Thanh Mẫu cũng là một trong những tấm gương tiêu biểu về tinh thần trách nhiệm, 
sẻ chia với cộng đồng. Một số chương trình thiện nguyện vì cộng đồng do nữ doanh nhân này phát động hoặc đồng hành 
có thể kể đến như: Chiến dịch “Trái tim xanh tình nguyện”, Mini siêu thị Tết 0 đồng, Đường đến tri thức, Vòng tay yêu thương... 

Bằng những cống hiến và tâm huyết, CEO Lưu Thị Thanh Mẫu được tôn vinh với các danh hiệu và giải thưởng cao quý như: 
Danh hiệu Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp bông hồng Vàng năm 2021, Top 10 doanh nhân truyền cảm hứng năm 
2021, Giải thưởng Sao đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019... Và gần đây nhất, nữ CEO đã được giao trọng trách 
Phó Chủ tịch hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2025. 

Speaker Luu Thi Thanh Mau is Vice President of Vietnam Young Entrepreneurs Association - General Director of Phuc Khang 
Construction and Investment Corporation.

With many years of experience in the field of Real Estate, extensive knowledge, enthusiasm and passions to create green 
buildings with global standards in Vietnam, CEO Luu Thi Thanh Mau is co-founder and operator at  Phuc Khang Corporation to 
be more developer and achieve successes. Recent outstanding achievements is in Top 10 The leading enterprise in sustainable 
development in Vietnam (in 2021).

Beside green buildings development, contributing to the economic growth of the country and developing strategy of 
the country, CEO Luu Thi Thanh Mau is one of representatives about responsibility and community sharing.  Many of CSR were 
motivated by her as: “Volunteering Green Hearts” campaign, “Tet 0 Dong” mini-supermarket, Going To the Journey of Knowledge, 
Loving Arms…

With dedication and enthusiasm, CEO Luu Thi Thanh Mau was honored with many awards such as The 2021 Golden Rose 
Trophy awards with the title “Typical Vietnamese businesswoman”, Top 10 inspirational entrepreneurs in 2021, Red Star Award - 
Typical Vietnamese Young Entrepreneurs 2019… And the most recent, CEO of Phuc Khang Corporation was entrusted with the 
title Vice Chairman of Vietnam Young Entrepreneurs Association term VII (term 2022 - 2025).

BÀ LƯU THỊ THANH MẪU
MS. LUU THI THANH MAU
 CEO, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây Dựng Phúc Khang, Sao Đỏ 2019, 

Thành viên Ban điều phối phát triển Công trình Xanh tại Việt Nam

 CEO, Phuc Khang Corporation, Sao Do 2019, Member of Vietnam’s 
Coordination Committee of Green Building Development
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Với hơn 35 năm kinh nghiệm, KTS Trung đã điều hành văn phòng thiết kế kiến trúc nội thất TTT Architects từ năm 1992 đến 

nay với hơn 2,000 dự án đã hoàn thành cùng nhiều giải thưởng kiến trúc quốc gia. Là chuyên gia tư vấn công trình xanh Lotus, 
giữ vai trò chủ nhiệm CLB Kiến trúc xanh TPHCM từ năm 2013 với nhiều hoạt động thúc đẩy phát triển Công trình xanh tại VN. 
Ông cũng là thành viên ban cố vấn VGBC- Hội đồng Công trình xanh Việt Nam từ năm 2018, và hiện là Phó chủ tịch hội Kiến 
trúc sư TPHCM từ năm 2020. 

With more than 35 years of experience, Arch. Trung has been running the Architecture and Interior design office of TTT 
Architects since 1992, with more than 2,000 completed projects and many national architectural awards. As a Lotus green building 
consultant, he has been the chairman of the Green Architecture Club of Ho Chi Minh City since 2013. organizing many activities 
to promote the development of green buildings in Vietnam. He is also a member of the advisory board of VGBC - Vietnam Green 
Building Council since 2018 and is currently the Vice Chairman of Ho Chi Minh City Architects Association since 2020.

ÔNG TRẦN KHÁNH TRUNG
MR. TRAN KHANH TRUNG
 Giám Đốc công ty TTT Architects, Chuyên gia tư vấn từ Hội đồng Công 

trình Xanh Việt Nam

 Consultant from Vietnam Green Building Council
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1986 * 1995 Gia nhập Công ty REE, Phòng Kế Hoạch Kinh Doanh
1995 Gia nhập Công ty Việt Kim, Giám Đốc
2009 Giữ chức vụ Phó TGĐ Daikin Vietnam
2016 Giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Daikin Vietnam
 Xuất phát điểm từ Kỹ sư ngành nhiệt lạnh, niềm đam mê lớn nhất của bà chính là hệ thống điều hòa không khí nói riêng 

và các lĩnh vực công nghệ cao nói chung.
 Trước khi gia nhập Công ty Cổ Phần Daikin Air Conditioning (Vietnam) - gọi tắt là Daikin Vietnam (tiền thân là Công ty 

Việt Kim), bà đầu quân cho Công ty REE và trải qua gần 10 năm với các công việc từ Kỹ sư kỹ thuật, Kỹ sư Thiết Kế đến Trưởng 
Phòng Kế Hoạch Kinh Doanh.
 Kết hợp giữa nền tảng kỹ thuật vững chắc cùng với kinh nghiệm kinh doanh, bà đã có hơn 20 năm quản lý và định hướng 

đội ngũ nhân sự Daikin Vietnam, khiến Daikin trở thành thương hiệu Nhật Bản dẫn đầu thị trường Việt Nam nhiều năm liền.

1986 - 1995 Join R.E.E Energy Company Limited, Sales Planning Manager
1995 Viet Kim JSC, Director
2009~ Vice President of Daikin Vietnam
2016~ President of Daikin Vietnam
 With the background as HVAC Engineer, she has strongly passion in A/C itself and new high technologies in general.
 Before joining in Daikin Air Conditioning (Vietnam) Joint Stock Company - or Daikin Vietnam (formerly known as Viet Kim 

Company), she worked for REE in 10 years with different roles, from an Engineer, an Engineering Designer to Sales Planning Manager. 
 Thanks to technical professional together with sales business experience, she has been spending more than 20 years in 

leading Daikin Vietnam family and making Daikin the leading Japanese A/C brand in Vietnam during many years.

BÀ LÝ THỊ PHƯƠNG TRANG
MS. LY THI PHUONG TRANG
 Chủ tịch HĐQT Daikin Vietnam

 Chairwoman Daikin Vietnam
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Ms.Yaki có am hiểu về thị trường an ninh Việt Nam, có nhiều kinh nghiệm trong thiết kế giải pháp và hỗ trợ các dự án 

thương mại và chính phủ.

Ms. Yaki deep-tillages in the Vietnam security market, having extensive solution and marketing program experience in 
commercial and government projects. 

CHỦ ĐỀ | TOPIC
GIẢI PHÁP TÒA NHÀ THÔNG MINH & AN TOÀN

SMART & SAFETY BUILDING SOLUTION

TÓM TẮT | ABSTRACT
An ninh chung cư luôn là một kịch bản an ninh cực kỳ khắt khe. Mọi người không chỉ cần an ninh xung quanh nhà của 

họ, mà còn cần một trải nghiệm dân cư tốt hơn với nó. Được xây dựng trên một hệ thống an ninh, chúng tôi mang đến trải 
nghiệm ra vào sáng tạo để tăng cường hiệu quả vào giờ cao điểm cho cả người dân và khách đi bộ. Ngoài ra, bảo mật 
video được trao quyền bởi AI giống như một người bảo vệ an tâm 24/7. Giải pháp của Hikvision theo Kịch bản dành cho Căn 
hộ giúp người dùng tận hưởng trải nghiệm sống an toàn và dễ chịu hơn với chi phí tối thiểu cùng với hiệu suất và phân phối 
đáng tin cậy.

Apartment security is always an incredibly demanding security scenario. People need not just security around their home, 
but a better residential experience with it. Built on a system of security, we offer an innovative entry & exit experience to boost 
rush hour efficiency for both residents and walk-in visitors. Also, AI-empowered video security stands like a reassuring guard 24/7. 
Hikvision's Solution by Scenario for Apartments helps users enjoy a safer and more pleasant living experience at a minimal cost 
with reliable delivery and performance.

BÀ YAKI YANG
MS. YAKI YANG
 Trưởng phòng dự án HIKVISION Vietnam

 Project Manager of Hikvision Vietnam
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AND SUSTAINABLE CONSTRUCTION
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Vị trí công tác hiện nay:
- Chủ tịch Hội Bê tông Việt Nam
- Viện trưởng Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng
- Giảng viên thỉnh giảng môn học Vật liệu xây dựng tại Đại học Xây dựng
Các vị trí công tác đã qua:
- Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng
- Phó Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
- Thư ký Bộ trưởng Bộ Xây dựng
- Giảng viên môn học Vật liệu xây dựng, Đại học Xây dựng
Chuyên môn nghiên cứu và học tập:
2009 - 2011: Nghiên cứu sau tiến sĩ về Công nghệ in bê tông 3D tại Đại học Loughborough, Vương quốc Anh
2008: Tốt nghiệp Tiến sĩ về Bê tông cốt sợi tính năng siêu cao UHPFRC tại Đại học Liverpool, Vương quốc Anh
2001: Tốt nghiệp Thạc sĩ nghiên cứu về Bê tông cốt sợi tại Đại học Xây dựng, Việt Nam
1998: Tốt nghiệp Đại học ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp tại Đại học Xây dựng, Việt Nam
1997: Tốt nghiệp Đại học ngành Vật liệu xây dựng tại Đại học Xây dựng, Việt Nam

Current working positions:
- President of Vietnam Concrete Association
- President of Vietnam Institute for Building Materials, Ministry of Construction
- Visiting Lecturer of Building Materials at National University of Civil Engineering (NUCE)
Past working positions:
- Director of Department of Science Technology and Environment, Ministry of Construction
- Deputy Director of State Authority for Construction Quality Inspection - Ministry of Construction
- Secretary for the Minister of Construction
- Lecturer of Building Materials, NUCE
Research and academic expertise:
2009 - 2011: Post-doctoral study in 3D Concrete Printing Technology at Loughborough University, UK
2008: PhD in Ultra High-Performance Fiber-Reinforced Concrete (UHPFRC) at the University of Liverpool, UK
2001: Master's degree in fiber-reinforced concrete from National University of Civil Engineering, Vietnam
1998: Bachelor, majoring in Civil and industrial construction, National University of Civil Engineering, Vietnam
1997: Bachelor, majoring in Building materials, National University of Civil Engineering, Vietnam

PGS. TS. LÊ TRUNG THÀNH
ASSOC. PROF. DR. LE TRUNG THANH
 Viện trưởng, Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng

 President, Vietnam Institute for Building Materials, Ministry of Construction
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Anh Nguyễn Hải Anh là Chuyên gia Công trình xanh LOTUS AP cấp bởi Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam. Anh đã có gần 

20 năm kinh nghiệm trong hoạt động xây dựng với nhiều vai trò khác nhau: kĩ sư công trường, kĩ sư thẩm định chất lượng công 
trình; quảng lý và phát triển dự án. Tham gia Saint-Gobain từ năm 2008 đến hiện tại, anh đảm nhiệm vai trò xây dựng & phát 
triển nhiều giải pháp vượt trội dựa trên nhu cầu từ Chủ đầu tư.

Mr. Nguyen Hai Anh - Green LOTUS AP expert is granted by Vietnam Green Building Council. He has 20 years of experience 
in general construction activities with many roles: Site Engineer; Quality Assessment engineers; Project Management and 
Development. Joined Saint-Gobain Vietnam from 2008 to present, Mr. Hai Anh is taking on the role of building & developing many 
superior solutions according to the requirements of the Investor - Consulting. 

CHỦ ĐỀ | TOPIC
GIẢI PHÁP ĐỘT PHÁ CHO XU HƯỚNG XÂY DỰNG BỀN VỮNG - VỮA TÔ GỐC THẠCH CAO

BREAKTHROUGH SOLUTION FOR SUSTAINABLE CONSTRUCTION TREND - GYPSUM PLASTER

ÔNG NGUYỄN HẢI ANH
MR. NGUYEN HAI ANH
 Giám đốc kỹ thuật - Công ty Saint-Gobain Việt Nam

 Technical Director of Saint-Gobain Vietnam
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Ông Jacobo Perez Polaino là một Kỹ sư Xây dựng và là Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh INSEAD với hơn 15 năm kinh nghiệm 

trong ngành xây dựng toàn cầu. Trong quá trình làm việc của mình, ông đã luân chuyển từ vị trí Giám đốc Xây dựng Công 
Trình sang vai trò Giám đốc Điều hành tại nhiều trụ sở của tập đoàn Sika®, một nhà sản xuất hóa chất xây dựng hàng đầu 
thế giới.

Ông Jacobo bắt đầu sự nghiệp của mình tại Tây Ban Nha, nơi ông đã tham gia vào nhiều dự án dân dụng và đạt nhiều 
thành công nhất định. Với khả năng thích ứng thay đổi và yêu thích trải nghiệm tại các môi trường khác nhau, ông Jacobo 
đã thành công với vai trò Giám Đốc Dự án tại các nước Đông Âu, đặc biệt tại các dự án xây dựng đường bộ. 

Năm 2012, ông Jacobo chuyển đến Indonesia và từ đó đảm nhận các vai trò lãnh đạo khác nhau bao gồm Quản lý Dự 
án và Kinh doanh, Giám đốc thị trường mục tiêu Sàn Mái. Với vai trò hiện tại, là Tổng Giám Đốc của công ty Sika Hữu Hạn Việt 
Nam từ năm 2020, ông chịu trách nhiệm toàn quốc về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, kết quả bán hàng & tiếp thị, 
quản lý sản phẩm, cũng như xây dựng đội ngũ và chiến lược phát triển Sika tại thị trường Việt Nam. 

Mr. Jacobo is a passionate MSc Civil Engineer and INSEAD Executive MBA graduate with over 15 years’ experience in the 
construction industry. Over the course of his career, he has transitioned from Site Construction Manager in a regional contracting 
company to a Managing Director role in a world leading construction chemical producer. 

Mr. Jacobo started his career in Spain where he was involved in a variety of civil projects and proved to be a hands-on, 
results-driven professional. His capacity to adapt to changing environments and his preference to work in diverse teams served 
him well when he moved on to Eastern Europe to undertake a Site Manager position, followed by a Project Manager post in road 
construction projects.

In 2012, Jacobo relocated to Indonesia, and has since undertaken roles including both Project and Business Management. 
In his current capacity he has nationwide responsibility for the P&L, sales & marketing functions, leading product management, 
strategic marketing, and key account management as well as project management teams.

Following his graduation from INSEAD's executive-MBA, Jacobo was promoted as Managing Director for Sika in Cambodia first 
and more recently in Vietnam leading the local subsidiary. 

ÔNG JACOBO PEREZ POLAINO
MR. JACOBO PEREZ POLAINO
 Tổng Giám Đốc - Sika Limited (Vietnam)

 General Manager - Sika Limited (Vietnam)
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 Tiến sĩ Dirk Schwede  đã học kỹ sư dân dụng tại Đại học Kỹ thuật Braunschweig và Đại học Stuttgart. Ông nhận bằng Tiến 

sĩ tại Đại học Sydney ở Úc vào năm 2006. Năm 2008, ông thành lập công ty tư vấn energydesign tại Thượng Hải với tư cách là 
đối tác và sau đó là giám đốc điều hành của công ty.

Tiến sĩ Schwede đã từng là Giám đốc Cơ sở cho Tòa nhà Bền vững tại Đại học Stuttgart do Quỹ Robert Bosch trao tặng. 
Ông là Trưởng nhóm nghiên cứu của nhóm về “Tích hợp hệ thống và xây dựng bền vững” tại Viện xây dựng năng lượng, công 
nghệ nhiệt và lưu trữ năng lượng (IGTE), Đại học Stuttgart. Hiện nay, ông là Giáo sư về Dịch vụ Xây dựng và Năng lượng tại Đại 
học Khoa học Ứng dụng Kỹ thuật ở Lübeck và đang thực hiện các dự án nghiên cứu lớn về xây dựng bền vững và hiệu quả 
năng lượng ở Việt Nam và Campuchia. Ông cũng đang làm việc với tư cách là chuyên gia năng lượng tại Đức và là nhà tư 
vấn cho UNDP, ADB và GIZ trong các dự án quốc tế.

Nghiên cứu của ông tập trung vào phát triển bền vững trong bối cảnh và khí hậu châu Á thông qua các biện pháp kiến 
trúc và kỹ thuật trong môi trường xây dựng cũng như các phương pháp tiếp cận xây dựng thích ứng cho các nước đang 
phát triển và mới nổi.

Dr Dirk Schwede (PhD USyd AU, Dipl.-Ing.) has studied civil engineering at the Technical University of Braunschweig and the 
University of Stuttgart. He received a PhD from the University of Sydney in Australia in 2006. In 2008 he founded the consulting 
firm energydesign in Shanghai as a partner and served then as its managing director. 

Dr Schwede has been Juniorprofessor for Sustainable Building at the University of Stuttgart endowed by the Robert Bosch 
Foundation. He was Research Group Leader of the group for "System Integration and Sustainable Building" at the Institute 
for Building Energetics, Thermotechnology and Energy Storage (IGTE), Stuttgart University. Today he is Professor for Energy 
and Building Services at the Technical University of Applied Science in Lübeck and is working on large research projects on 
sustainable and energy efficient building in Vietnam and Cambodia. He is also working as a energy expert in Germany and as 
a consultant for UNDP, ADB and GIZ in international projects.

His research is focused on sustainable development in the Asian context and climate through architectural and engineering 
measures in the built environment as well as on adapted sustainable building approaches for developing and emerging 
countries.

GS.TS. DIRK SWEDE
PROF. DR. DIRK SWEDE
 Đại học Khoa học ứng dụng kỹ thuật, Cộng hoà Liên bang Đức

 Technical University of Applied Science
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1. Trình độ chuyên môn:
- Kỹ sư hóa - Đại học Baku, Liên Xô
- Cử nhân Luật - Đại học luật Hà Nội
- Tiến sĩ về hóa dầu -  Bảo vệ đặc cách
2. Quá trình công tác:
- Chức vụ hiện tại: 
+ Chủ tịch HĐQT CTy Cổ Phần Hóa Dầu Công Nghệ Cao HI-PEC;  
+ Chủ tịch HĐQT CTy Cổ Phần Sơn Globalnavy Việt Nam;  
+ TGĐ CTy Cổ Phần Tư Vấn và Đầu Tư Ta Bạn và Người - TBN.
3. Thành tích đạt được:
- 3 bằng khen của Thủ tướng chính phủ  
- 1 sáng chế số 007 - đợt đầu tiên của Việt nam 
- 1 Huy chương vàng của Hiệp hội sở hữu trí tuệ và sáng chế Thế giới. 
- 1 Giải thưởng quốc gia về nghiên cứu khoa học.
- Các giải thưởng và bằng khen khác.
- Bảo vệ đặc cách Tiến sĩ hóa.

1. Qualification:
- Chemical Engineer - Baku University,  Azerbaijan, USSR.
- BA (Law) - Hanoi Law University.
- PhD (Petrochemicals) - Exceptional PhD
2. Employment history:
- Title Present: 
+ Chairman at  Hi-Pec High Technology Petrochemical JSC; 
+ Chairman at Globalnavy Vietnam Paint and Chemicals JSC; 
+ CEO Me, You And The Others Consultant And Investment Corporation.
3. Archivements:
- 03 Certificates of Merit from the Prime Minister
- 01 License of Invention No.007
- 01 Gold Medal of  World Patent and Intellectual Property Association
- National Award for Scientific Research.
- Other Awards and Certificates of Merit 

TIẾN SĨ NGUYỄN THANH HẢI
DR. NGUYEN THANH HAI
 Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Hóa Dầu Công Nghệ Cao Hi-Pec

 Chairman of Hipec
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Ông Nguyễn Quang Hưng hiện là Tổng Giám đốc Cát Tường Corp, công ty hàng đầu khu vực về sản xuất và phân phối 
vật liệu cách nhiệt. Anh tốt nghiệp Cử nhân Khoa học tại Đại học Melbourne, Úc trước khi tiếp tục học sau đại học tại Đại học 
California, Los Angeles (UCLA - Vật lý) và Liên minh MIT Singapore (SMA - Vật liệu vi mô và nano). Ông đã dành 10 năm tiếp 
theo để làm việc ở nhiều vị trí R&D khác nhau cho các công ty công nghệ ở Singapore và Úc. Trong thời gian này, cùng với 
các đồng nghiệp, ông đã phát triển công nghệ plasma năng lượng cao cho phép sản xuất hàng loạt vật liệu nano oxit cho 
các ứng dụng công nghệ cao. Sau đó, ông nghiên cứu phát triển các ứng dụng kim loại đất hiếm khác nhau cho một công 
ty khai thác đất hiếm hàng đầu thế giới ở Úc. Năm 2016, ông trở lại Việt Nam để dẫn dắt Cát Tường và chuyển đổi công ty từ 
một nhà sản xuất trong nước thành nhà cung cấp các giải pháp cách nhiệt. Công ty đã tăng gấp đôi doanh thu và xây dựng 
một số nhà máy mới trong nhiệm kỳ của ông. Với mối quan tâm đến năng lượng tái tạo, ông đã đề xuất xây dựng hệ thống 
năng lượng mặt trời trên mái nhà cho nhà máy của Cát Tường và được GIZ (tổ chức của chính phủ Đức về hợp tác trong lĩnh 
vực năng lượng tái tạo) chấp thuận tài trợ. Dự án là phần giới thiệu và tiếp tục được đưa vào tài liệu hướng dẫn đầu tư năng 
lượng mặt trời trên mái nhà tại Việt Nam.

Mr. Nguyễn Quang Hưng is currently Managing Director for Cat Tuong Corp, a leading company in the region in manufacturing 
and distributing insulation materials. He graduated from the University of Melbourne, Australia with a Bachelor in Science before 
going on to study for postgraduates at the University of California, Los Angeles (UCLA - Physics) and Singapore MIT Alliance (SMA - 
Micro and Nanomaterials). He spent the next 10 years working in varied R&D positions for technology companies in Singapore and 
Australia. During this time together with colleagues, he has developed high-power plasma technologies that helped produce 
mass quantities of many nano oxide materials for high-tech applications. He then worked on the development of various rare 
earth metal applications for a world-leading rare earth mining company in Australia. In 2016 he came back to Vietnam to lead 
Cat Tuong and transformed the company from a local manufacturer to a solution provider in insulation materials. The company 
has doubled its revenue and built several new factories during his tenure. With an interest in renewable energy, he has proposed 
a solar rooftop system for Cat Tuong's factory and got sponsored by GIZ (a German government organization for collaboration in 
renewable energy). The project was a showcase and further put into guidelines for solar rooftop investment in Vietnam.

ÔNG NGUYỄN QUANG HƯNG
MR. NGUYEN QUANG HUNG
 Giám đốc điều hành - Cát Tường Corp

 Managing director Cat Tuong Corporation
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Ông Huỳnh Kim Tước là thành viên sáng lập và Giám đốc của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (SIHUB), 
trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh.

Ông Tước là nhà đầu tư và nhà hoạch định chính sách trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ 
và năng lượng tái tạo, tham gia thành lập và phát triển nhiều công ty và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực này, đặc biệt tập 
trung vào Hợp tác Quốc tế và Hợp tác Công - Tư.

Trước đó, ông Tước từng là Giám đốc Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TP.HCM và tham gia sáng lập Công ty cổ phần cung 
cấp dịch vụ năng lượng Red Sun và Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư năng lượng VietESCO.

Đến tháng 10/2017, ông tham gia thành lập SIHUB trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị gồm Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TP. 
HCM, Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và chuyển gia công nghệ và Trung tâm Thiết kế chế tạo thiết bị mới. 

Chuyên môn:
- Thạc sỹ ngành quản lý khoa học và công nghệ tại trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM.
Nơi công tác:
2017 đến nay: Giám đốc của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (SIHUB), trực thuộc Sở Khoa học và 

Công nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh.

Mr. Huynh Kim Tuoc is a founding member and Director of the Center for Advanced Application of Science and Technology 
(SIHUB), under the Department of Science and Technology of Ho Chi Minh City.

Mr. Tuoc is an investor and policy maker in the field of innovation start-ups, technology transfer and renewable energy, 
participating in the establishment and development of many companies and organizations operating in the field. This program 
focuses on International Cooperation and Public-Private Cooperation.

Before that, Mr. Tuoc used to be the Director of Ho Chi Minh City Energy Saving Center and co-founded Red Sun Energy 
Service Provider Joint Stock Company and VietESCO Energy Investment and Consulting Joint Stock Company.

In October 2017, he participated in the establishment of SIHUB on the basis of merging 3 units including the City Energy Saving 
Center. Ho Chi Minh City, Center for Applied Research and Technology Transfer and Center for Design and Manufacturing of New 
Equipment.

Specialize:
- Master of Science and Technology Management from University of Social Sciences and Humanities, Ho Chi Minh City.
Work place:
2017 to present: Director of the Center for Application of Science and Technology Advancement (SIHUB), under the Department 

of Science and Technology of Ho Chi Minh City.

ÔNG HUỲNH KIM TƯỚC
MR. HUYNH KIM TUOC
 Giám đốc của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ 

(SIHUB)

 Director of the Center for Application of Science and Technology 
Advancement (SIHUB)
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Trình độ học vấn 
- HVAC Engineer (Van Lang University, Carrier University-Shanghai)
- MBA- Int’l Business (CFVG, Vietnam-France Management school, HCM University of Economics)
- Bachelor of Language (English, Hanoi-University of Languages)
Kinh nghiệm làm việc  
- 1 năm làm việc tại công ty Cổ phần Cơ Điện lạnh REE Tp.HCM (REE Corp - một trong các nhà thầu M&E hàng đầu Việt Nam).
- 19 năm làm việc tại Carrier Việt Nam, thuộc tập đoàn Carrier-Toshiba có trụ sở tại Mỹ, một trong những nhà sản xuất điều 

hòa hàng đầu thế giới. 
- 3 năm làm việc tại Panasonic Air-Conditioning Việt Nam, một trong những Thương hiệu điều hòa hàng đầu Nhật Bản và 

thế giới 
Bắt đầu sự nghiệp với vai trò kỹ sư công trường HVAC tại REE Corp, một trong những nhà thầu M&E hàng đầu Việt Nam, 

ông đã thu nhận rất nhiều thực tiễn về lĩnh vực HVAC, điều mà ông chưa được trải nghiệm khi còn là sinh viên. Tiếp nối, ông 
đã tận dụng cơ hội quý báu khi chọn gia nhập làm việc tại một trong những tập đoàn sản xuất máy ĐHKK hàng đầu thế giới, 
Carrier-Toshiba Corporation, có trụ sở chính tại Hoa Kỳ. Tại Tập đoàn Carrier, ông đã có những trải nghiệm công việc tuyệt vời 
về kiến thức Điều hòa không khí (HVAC) cũng như các kỹ năng quản lý cấp cao. Ông được đào tạo nâng cao tại Đại học 
Carrier ở Thượng Hải về lĩnh vực HVAC Thương mại và các khóa đào tạo về quản lý cấp cao ở Malaysia, Singapore, Mỹ. Với 
chức danh Phó TGĐ, ông đã đóng góp thành công vào sự phát triển lớn mạnh của công ty Carrier Việt Nam, không chỉ trong 
khu vực Đông Nam Á và khu vực Châu Á. Gia nhập gia đình Panasonic từ năm 2019 với những thách thức và cột mốc mới, 
ông sẽ tiếp tục hứa hẹn đóng góp vào sự thành công cũng như nâng cao hình ảnh Sản phẩm Máy lạnh Thương mại của Tập 
đoàn Panasonic nói chung cũng như Panasonic Air-Conditioning Việt Nam nói riêng.

Education: 
- HVAC Engineer (Van Lang University, Carrier University-Shanghai)
- MBA- Int’l Business (CFVG, Vietnam-France Management school, HCM University of Economics)
- Bachelor of Language (English, Hanoi-University of Languages)
Working milestones:
- 1 year working at REE Corp (one of top M&E contractors in Vietnam).
- 19 years working at Carrier Vietnam, under US-based Carrier-Toshiba Corporation, one of leading Global Air-conditioning 

Manufacturer.
- 3 years working at Panasonic Sales (PSV)
Starting journey of career with the role of HVAC site engineer at REE Corp, one of the top local M&E companies, I have learned so 

much of practices of HVAC field which I did not know since I was in student. Moving forward to catch up the valuable chance from 
Carrier Corp, I joined in one of leading global HVAC manufacturer which has US-based HQ. In this Corporation, I actually got excellent 
experiences in HVAC knowledges as well high-level management skills. I was trained in Carrier University in Shanghai for Commercial 
HVAC field and advanced management trainings in Malaysia, Singapore, US. With the title of Regional General Manager, I have 
contributed successfully into the strong development of Carrier Vietnam, not only in Southeast Asia and also in Asia region. 

Joining in Panasonic family since 2019 with new challenges and milestones, I’ll continue contribution to the successfulness as 
well enhancing image of Commercial Air-Conditioner Products of Panasonic Corp in general as well as Panasonic Air-Conditioning 
Vietnam in particularly.

ÔNG NGUYỄN LÝ TƯỞNG 
MR. NGUYEN LY TUONG 
 Phó Trưởng phòng cấp cao - Panasonic Air-Conditioning Việt Nam, 

Panasonic Việt Nam

 Assistant General Manager, Panasonic Air-Conditioning Vietnam
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Anna Phan, Giám đốc dự án toàn quốc của Dahua Technology tại Việt Nam, phụ trách lập kế hoạch, giám sát và phát 

triển các dự án trên khắp Việt Nam. Với hơn 4 năm làm việc tại Dahua Technology và nhiều khách hàng khác nhau trên khắp 
Việt Nam trong các ngành khác nhau như bán lẻ, doanh nghiệp, bất động sản, chính quyền địa phương, cô có hiểu biết sâu 
sắc về các đổi mới công nghệ và các ứng dụng của AI, học máy, IOT và phân tích video  trong việc đảm bảo an ninh cho 
cộng đồng, tối ưu hóa hiệu quả quản lý và hiệu quả chi phí. Cô cũng hiểu rõ nhu cầu của thị trường và thách thức của thị 
trường Việt Nam và thị trường toàn cầu về các giải pháp thông minh cho các tòa nhà, văn phòng, cộng đồng và thành phố. 
Đjặc biệt, cô ấy đề cao các ứng dụng của các giải pháp và sản phẩm đổi mới về công nghệ mà Dahua cung cấp để có 
thể góp phần tạo nên một thành phố an toàn hơn, tòa nhà an toàn hơn, cộng đồng an toàn và tiện lợi hơn cho người dùng 
và các nhà đầu tư.

Anna Phan, nationwide project manager from Dahua Technology, is in charge of planning, supervising and developing 
projects all over Vietnam. With over 4 years working in Dahua Technology and various clients across Vietnam in different 
industries such as retails, enterprise, real estate, local authorities, she has in-depth understanding of technological innovations 
and the applications of AI, machine learning, IOT and video analytics into securing daily life, optimizing efficiency and reducing 
cost. She also understands the demands of market and challenges of local market and global market in terms of intelligent 
solutions for buildings, office, community and city. She highly advises applications of technologically innovative solutions and 
products that Dahua provides which can contribute to a safer city, safer building, safe community and more convenience for 
users and investors. 

BÀ ANNA PHAN
MS. ANNA PHAN
 Giám đốc dự án toàn quốc của Dahua Technology Việt Nam

 Project manager - Dahua Technology
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Ông Katsuhiko Yamamoto là Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Liên minh Doanh nghiệp tại Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng, Nhật 

Bản và cũng là Ban thư ký của Liên minh Doanh nghiệp Nhật Bản về Năng lượng Thông minh Toàn cầu (viết tắt là JASE-W). 
Ông phụ trách nhóm Công tác phổ biến ZEB tại JASE-W.

Tốt nghiệp Đại học Osaka năm 1978.
Trước khi gia nhập Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng, Nhật Bản, ông đã từng làm việc cho kế hoạch chiến lược ra nước ngoài 

của nhóm thiết bị phát điện bằng năng lượng mặt trời với tư cách là Giám đốc bộ phận của Sharp Corporation.
Sau khi gia nhập ECCJ, ông đã làm việc về hợp tác kinh doanh liên quan đến hiệu quả năng lượng ở các nước ASEAN và 

các nước Nam Mỹ. Gần đây, ông đang tập trung vào việc phổ biến Tòa nhà Năng lượng Không ở các nước ASEAN.
Các hoạt động hiện tại như sau;
- Phụ trách mạng lưới, kết nối kinh doanh và tổ chức các sự kiện với các chính phủ và tổ chức của quốc gia đối tác để 

triển khai các công nghệ tiết kiệm năng lượng của Nhật Bản ở nước ngoài.
- Kết nối mạng, kết nối kinh doanh và tổ chức các sự kiện như hội thảo và hội thảo cho các bộ và tổ chức liên quan đến 

năng lượng như ESCO và hiệp hội kiến trúc sư ở Malaysia, Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Indonesia, Singapore, Philippines, 
Brazil, Chile, Peru, và Iran.

- Ông đã góp phần thiết lập ISO TS23764, một tiêu chuẩn kỹ thuật tiêu chuẩn quốc tế về xây dựng, cải tạo và bảo trì tòa 
nhà không sử dụng năng lượng phù hợp với cách tiếp cận của Nhật Bản, có hiệu lực vào tháng 9 năm 2021.

Mr. Katsuhiko Yamamoto is Manager of Business Alliance Support Center in The Energy Conservation Center, Japan and also 
a secretariat of Japanese Business Alliance for Smart Energy Worldwide (in short, JASE-W). He is in charge of ZEB dissemination 
Working group in JASE-W.

Graduated from Osaka University in 1978.
Before joining the Energy Conservation Center, Japan, he had working for the overseas strategy planning of solar power 

generation device group as a division director of Sharp Corporation.
After joining ECCJ, he has been working on business collaboration regarding energy efficiency in ASEAN countries and 

South American countries. Recently he has been focusing on disseminating Zero Energy Buildings in ASEAN countries. 
Current activities are as follows;
- In charge of networking, business matching, and organizing events with partner country governments and organizations 

for the overseas deployment of Japanese energy-saving technologies.
- Networking, business matching, and organizing events such as seminars and workshops for energy-related ministries and 

organizations such as ESCO and architects' associations in Malaysia, Vietnam, Thailand, Myanmar, Indonesia, Singapore, the 
Philippines, Brazil, Chile, Peru, and Iran. 

- He contributed to establishing ISO TS23764, an international standard technical specification for zero-energy building 
construction, renovation, and maintenance that conforms to the Japanese approach, which was put into effect in 
September 2021.

ÔNG KATSUHIKO YAMAMOTO
MR. KATSUHIKO YAMAMOTO
 Quản lý cấp cao, The Energy Conservation Center, Japan

 Manager - The Energy Conservation Center, Japan
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PHIÊN TOÀN THỂ
THÚC ĐẨY CÔNG TRÌNH XANH: HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU  
HIỆN THỰC HÓA CAM KẾT CỦA VIỆT NAM TẠI COP 26

THE PLENARY SESSION
PROMOTING GREEN BUILDING TOWARDS REALIZING  

VIET NAM'S COMMITMENTS AT COP26
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ÔNG LÊ QUANG HÙNG
MR. LE QUANG HUNG
 Thứ trưởng Bộ Xây dựng 

 Deputy Minister of Ministry of Construction

ÔNG PATRICK HAVERMAN
MR. PATRICK HAVERMAN
 Phó Trưởng đại diện Chương trình Phát triển Liên hợp quốc UNDP tại 

Việt Nam

 Deputy Resident Representative of UNDP in Vietnam

ÔNG VŨ NGỌC ANH
MR. VU NGOC ANH
 Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng 

 Director General, Science Technology and Environment Department, 
Ministry of Construction
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Sau khi tốt nghiệp ngành môi trường tại Anh Quốc, cô đã trở về Việt Nam và làm việc trong lĩnh vực môi trường trong ngành 

xây dựng. Trong 12 năm làm việc tại các tổ chức đi đầu trong phát triển công trình xanh tại thị trường Việt Nam gồm Hội đồng 
Công trình Xanh Việt Nam (VGBC) và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), cô đã tham gia nghiên cứu các chứng chỉ đánh giá 
công trình xanh. Ngoài ra, dưới cương vị chuyên gia đánh giá, kiểm toán và tư vấn về công trình xanh, cô đã tham gia tư vấn 
hàng chục công trình xây dựng trên cả nước, cũng như tiếp xúc và thuyết phục chủ đầu tư trong nhiều phân khúc thị trường.

After graduating from the University of Warwick - UK, she returned to Vietnam and worked on environmental aspect of the 
construction industry. During her 12 years working at leading organizations such as Vietnam Green Building Council (VGBC) and 
International Finance Corporation (IFC), she participated in the research of green building certification systems. In addition, as a 
consultant, auditors and even assessor, she has contributed to the development of many construction projects across the country, 
as well as contacted and successfully persuaded investors in many sectors to build green.

BÀ ĐỖ NGỌC DIỆP
MS. BÀ DO NGOC DIEP
 Quản lý Chương trình công trình xanh Việt Nam, Tổ chức tài chính quốc 

tế IFC

 Manager of Vietnam Green Building Program, IFC
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Ông Tim Evans được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc của HSBC Việt Nam vào tháng 09/2019.
Trong 29 năm làm việc tại HSBC, ông Tim đã đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao, ở ba châu lục và bảy thị trường. Trước 

khi trở thành Tổng Giám đốc của HSBC Việt Nam, ông nắm giữ vị trí Giám đốc Khối Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp, phụ trách 
các thị trường quốc tế tại châu Á - Thái Bình Dương, quản lý Bangladesh, Maldives, Mauritius, New Zealand, Sri Lanka, Thái Lan 
và Việt Nam. Trước đó, ông là Giám đốc khu vực phụ trách Khối thanh toán quốc tế, Giám đốc vận hành Khối Dịch vụ Tài 
chính Doanh nghiệp tại Trung Đông và Bắc Phi và Phó Tổng Giám đốc/Giám đốc vận hành của Ngân hàng Wells Fargo HSBC 
Trade Bank.

Trước khi gia nhập HSBC, ông từng là Tư vấn viên tại văn phòng London của Công ty Tư vấn Andersen.
Ông Tim có bằng Cử nhân chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế, Đại học Loughborough ở Vương Quốc Anh, và có chứng 

chỉ hành nghề ngân hàng viên chuyên nghiệp (Chartered Institute of Bankers).

Tim Evans is appointed Chief Executive Officer of HSBC Vietnam in September 2019.
During his 29 years with HSBC, Tim has held various senior leadership positions spanning three continents and seven markets. 

Prior to his appointment as CEO of HSBC Vietnam, Tim was the Regional Head of Commercial Banking, International Markets, Asia-
Pacific, covering Bangladesh, Maldives, Mauritius, New Zealand, Sri Lanka, Taiwan, Thailand and Vietnam. Tim has also held roles 
as Regional Head of Middle Market Enterprises, Asia-Pacific, Regional Head of Global Trade and Receivables Finance and Chief 
Operating Officer of HSBC's Commercial Banking in the Middle East and North Africa (MENA); and Deputy CEO/Chief Operating 
Officer for the Wells Fargo HSBC Trade Bank.

Before he joined HSBC, Tim worked as a Managerment Consultant for Andersen Consulting in their London Office.
Tim holds a Bachelor's Degree in International Business from Loughborough University in the UK, and is a member of the 

Chartered Institute of Bankers.

ÔNG TIM EVANS
MR. TIM EVANS
 Tổng giám đốc HSBC Việt Nam

 CEO HSBC Vietnam
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PANASONIC VIETNAM AIR-CONDITIONING VIỆT NAM 
PANASONIC ELECTRIC WORKS VIỆT NAM  

PANASONIC VIETNAM AIR-CONDITIONING VIETNAM 
PANASONIC ELECTRIC WORKS VIETNAM 

ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG KIM CƯƠNG | DIAMOND SPONSOR

Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà Charmvit 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội 
Tầng 5, An Phú Plaza, 117 - 119 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP.HCM 

Address: 14th Floor, Charmvit Tower, 117 Tran Duy Hung, Cau Giay, Hanoi
5th Floor, An Phu Plaza, 117 - 119 Ly Chinh Thang, Ward 7, District 3, HCMC

Website: https://www.panasonic.com/vn/

GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

Panasonic Air-Conditioning Việt Nam (PACVN) được thành lập vào tháng 10 năm 2019 tại Hà Nội, trực thuộc của Công ty 
TNHH Panasonic Việt Nam. 

Tại Việt Nam, Panasonic là thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, tiên phong mang đến các giải pháp sức khỏe toàn diện,  xác 
định tầm nhìn chiến lược, dẫn đầu xu hướng phát triển công nghệ lấy con người làm trọng tâm, tập trung vào cả hai lĩnh vực 
kinh doanh dành cho doanh nghiệp (B2B) và người tiêu dùng (B2C).  

Trong đó, đóng vai trò như một chuyên gia quản lý chất lượng không khí, PACVN cung cấp các giải pháp không khí tối ưu 
cho không gian nhà ở, cửa hàng bán lẻ và văn phòng. Chúng tôi mang đến bầu không khí trong lành hơn, chất lượng hơn 
tới mọi người với đa dạng các loại sản phẩm gồm điều hòa không khí, quạt, quạt thông gió và máy lọc không khí mang đến 
các giải pháp chất lượng, phù hợp với từng môi trường sinh hoạt. 

Công ty TNHH Panasonic Electric Works Việt Nam (trước đây gọi là Panasonic Life Solutions Việt Nam) là công ty 100% vốn 
nước ngoài được thành lập tháng 1/2013 là một thành viên của nhóm công ty Panasonic tại Việt Nam. Công ty chuyên sản 
xuất và kinh doanh thiết bị nối dây, cầu dao, bơm, quạt, thiết bị chất lượng không khí trong nhà (IAQ), kinh doanh các sản 
phẩm đèn, thiết bị gia dụng, B2B. Mục tiêu của nhà máy là sản xuất và cung cấp cho thị trường một lượng lớn những sản 
phẩm điện chất lượng theo công nghệ Nhật Bản, phục vụ nhu cầu nội địa và hướng tới mở rộng ra các thị trường khu vực 
Đông Nam Á và Nhật Bản.

Panasonic Air-Conditioning Vietnam (PACVN), a division of Panasonic Vietnam Com., Ltd. was established in Hanoi in 
October 2019. 

As a leading Japanese brand in Vietnam, Panasonic pioneered to become a wellness solution providing company, defining 
a new business direction, and leading the trend of developing human-centered technology, focusing on both business areas 
for business (B2B) and consumer (B2C).

As an air quality management specialist, PACVN offers optimized air solutions for homes, retail locations, and offices. We 
supply everything you need to help more people enjoy cleaner, fresher air through our wide range of Air-Conditioning, Fan, 
Ventilating Fan and Air Purifier products offer quality, tailor-made solutions for every environment. 

Panasonic Electric Works Vietnam (formerly known as Panasonic Life Solutions Vietnam) is a 100% foreign Capital 
Company established in January 2013 as a member of Panasonic Group companies in Vietnam. The company specialized in 
manufacturing and trading of wiring devices, circuit breakers, indoor air quality devices (IAQ devices), pumps, fans, lighting 
products, home appliances, B2B. Our factory aims to manufacture and provide a large supply of Japanese quality electrical 
equipment tailored to suit the needs of not only the local market but also Southeast Asia and Japan market.
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CÔNG TY CỔ PHẦN DAIKIN AIR CONDITIONING (VIETNAM)
DAIKIN AIR CONDITIONING (VIETNAM) JOINT STOCK COMPANY
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Địa chỉ: Tầng 14-15, Tòa nhà Văn phòng Nam Á, Số 201-203 Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 04, Quận 3, Thành Phố Hồ 
Chí Minh, Việt Nam.

Address: Floor 14-15, Nam A Office Building, No. 201-203 Cach Mang Thang Tam Street, Ward 04, District 3, Ho Chi Minh City, 
Vietnam.

Tel/fax: +84 28 6250 4888
Website: https://www.daikin.com.vn/
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Thành lập tại Việt Nam vào năm 1995 với tiền thân là công ty Cổ phần Việt Kim - đơn vị chuyên phân phối các sản phẩm 
điều hòa không khí Daikin tại Việt Nam, chính thức trở thành thành viên của tập đoàn Daikin toàn cầu vào tháng 10/2008.

Sau 25 năm hình thành và phát triển, Daikin Vietnam đã có những bước tiến mạnh mẽ, khẳng định vị thế dẫn đầu trong 
ngành điều hòa không khí tại Việt Nam, liên tục nằm trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, Top 500 doanh nghiệp 
tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam và Top 50 doanh nghiệp Việt Nam xuất sắc do VNR (Vietnam Report) bình chọn.

Năm 2018, Daikin đã đầu tư hơn 72 triệu USD xây dựng nhà máy sản xuất điều hòa không khí hiện đại nhất Tập Đoàn Daikin 
trên toàn cầu tại tỉnh Hưng Yên với quy mô 210.000m2 và năng lực sản xuất lên đến 1 triệu bộ sản phẩm/năm.

Daikin Vietnam không ngừng nỗ lực sáng tạo và ứng dụng tinh hoa công nghệ của Daikin toàn cầu, mang đến những giải 
pháp  điều hòa không khí tối ưu cho người Việt, góp phần bảo vệ môi trường,  từ đó nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc 
sống của người dùng.

Daikin Vietnam formerly known as Viet Kim Company was established in 1995, specializing in distributing Daikin air conditioning 
products in Viet Nam. In Oct 2008, Daikin Vietnam marked a new glorious journey to become a member of Daikin Group.

After 25 years of its establishment, Daikin Vietnam has affirmed the leading position in the Air-conditioning industry, proudly 
being listed in the Top 500 largest enterprises in Vietnam, Top 500 fastest growing enterprises in Vietnam and Top 50 excellent 
Vietnamese enterprises voted by VNR (Vietnam Report).

In 2018, Daikin invested more than 72 million USD to build the most modern factory of Daikin Corporation in Hung Yen 
province with a 210,000 square meters scale and production capacity of up to 1 million units/year.

Daikin Vietnam constantly strives to create and apply Daikin's global technological elite, bringing optimal air conditioning 
solutions to Vietnamese people, contributing to environmental protection, thereby improving customer's health and quality 
of life.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM | PRODUCT/SOLUTION INTRODUCTION

#DAIKIN - CHUYÊN GIA KHÔNG KHÍ HÀNG ĐẦU NHẬT BẢN 
Tại Daikin, chúng tôi quan tâm đến không gian sống lý tưởng, vì thế sứ mệnh của chúng tôi là mang lại bầu không khí 

hoàn hảo.
Một bầu không khí thoải mái tràn ngập mọi không gian, nơi mọi người sống, làm việc và tận hưởng. Không đơn thuần 

mang lại sự thoải mái mà còn giúp nâng cao sức khỏe, tăng hiệu suất học tập và làm việc, nhờ đó tất cả mọi người sẽ 
hạnh phúc.

Đến với diễn đàn lần này, Daikin mang đến các giải pháp và hành động thiết thực: 
1. Đẩy mạnh Inverter hóa các dòng điều hòa dân dụng hiệu suất cao và tiết kiệm năng lượng
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2. Tăng cường việc sử dụng thế hệ môi chất lạnh mới R32 cho các sản phẩm điều hoà
3. Đẩy mạnh đề án sử dụng thiết bị bơm nhiệt nước nóng tiết kiệm năng lượng 
4. Áp dụng công nghệ kết nối vạn vật vào điều khiển và kiểm soát chất lượng không khí trong nhà với giải pháp Daikin Reiri 
5. Dịch vụ bảo trì từ ứng dụng Daikin Vietnam với gói dịch vụ chăm sóc điều hòa Daikin Care. Mang lại dịch vụ bảo trì thông 

minh, chính xác, nhanh chóng, tiện lợi với phương châm "Chuyên nghiệp - Tiện lợi - Minh bạch - Kỹ thuật tiên tiến"
6. Dịch vụ cho thuê máy điều hòa không khí 
7. Giải pháp điều chỉnh và đáp ứng phụ tải theo yêu cầu của khu đô thị thông minh. 
Chúng tôi tin tưởng và tập trung theo đuổi tiềm năng của không khí, không ngừng gia tăng giá trị mới và cung cấp nguồn 

không khí lý tưởng chưa từng có cho toàn cầu.

#DAIKIN - JAPAN's LEADING AIR EXPERT
At Daikin, we are interested in the ideal living space, so our mission is to bring the perfect atmosphere.
A relaxed atmosphere pervades every space where people live, work and enjoy. Not only does it bring comfort but also 

help improve health, increase academic and work performance, so that everyone will be happy.
Coming to this forum, Daikin brings practical solutions and actions:
1. Promote inverterization of high-performance and energy-saving civil air conditioners
2. Enhance the use of the new generation of refrigerants R32 for air conditioning products
3. Promoting the project of using energy-saving hot water heat pumping equipment
4. Applying the technology of connecting things to control and control indoor air quality with Daikin Reiri solution
5. Maintenance services from Daikin Vietnam application with Daikin Care air conditioning care package. Bring smart, 

accurate, fast and convenient maintenance services with the motto "Professional - Convenience - Transparency - Advanced 
Techniques"

6. Air conditioner rental service
7. Solutions to adjust and meet load according to the requirements of smart urban areas.
We believe and focus on pursuing the potential of the air, constantly adding new value and providing an unprecedented 

source of ideal air for the world.
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG NAM
TRUNGNAM GROUP

ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG VÀNG| GOLD SPONSOR

Địa chỉ: 7A/68 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh
Address: 7A/68 Thanh Thai Street, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City

Tel/fax: (+84.28) 6264 5178 / (+84.28) 6264 5180
Website: www.trungnamgroup.com.vn 

GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trungnam Group) thành lập năm 2004, tổng vốn điều lệ 3.500 tỷ đồng. Hơn 
một thập kỷ xây dựng và phát triển, đến nay Trungnam Group với hệ thống 14 công ty thành viên, gần 1200 cán bộ công 
nhân viên hoạt động trong 4 lĩnh vực chính gồm: Năng lượng, Xây dựng, Hạ tầng và Bất động sản. Suốt 15 năm qua, Trungnam 
Group không ngừng lớn mạnh và liên tục mở rộng quy mô hoạt động tại 3 miền Bắc - Trung - Nam, nhanh chóng tạo dựng 
được thương hiệu uy tín, xây dựng sự tín nhiệm với đối tác, khách hànp, đồng thời tạo dựng được vị thế của một nhà Đầu tư 
hàng đầu tại Việt Nam. Điều đó được khẳng định bằng những dự án đầy thách thức, những dấu ấn riêng biệt tiêu biểu trên 
khắp cả nước. Với chiến lược phát triển kinh doanh bài bản và tầm nhìn dài hạn, Trungnam Group hướng tới trở thành một 
Tập đoàn lớn mạnh trong các lĩnh vực hoạt động không chỉ tại Việt Nam mà còn cả khu vực Đông Nam Á. “Đầu tư bền vững, 
xây dựng tương lai” chính là kim chỉ nam giúp Trungnam Group xác định mục tiêu hiệu quả, cam kết chất lượng và sự bền 
vững trong mọi dự án đầu tư.

Trungnam Group is a professional organization investing in Energy, Infrastructure - Construction and Real Estate. The company 
has developd its own brand in business management, production management, and exploration leading to breakthroughs 
and development. To quickly create its reputation and build its status as an investment company, Trungnam Group achieved 
recognition with challenging projects, meeting the need customers by combining teamwork with superior management, 
creativity, and professional deployment. With strengths in resources and finance, along with the motto of contributing to the 
overall development of the county through its business activities, Trungnam is aiming to become a major corporation in real 
estate, energy, and infrastructure. "Sustainable Investment - Building Up the Future" is the slogan that helps Trungnam Group to 
define its goal effciently, and commit to quality and sustainability in every investment project.
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TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ DAHUA 
DAHUA TECHNOLOGY

ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG VÀNG| GOLD SPONSOR

Address: Headquarters : Hangzhou, China
Office in HCMC: AB tower, Le Lai, District 1, HCMC
Office in Hanoi: Thanh Xuan District, Hanoi

Tel/fax: 19002620
Website: www.dahuasecurity.com

GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

Dahua Technology là tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới về IoT thông minh, bảo mật giám sát và các giải pháp thông 
minh cho thành phố, tòa nhà, nhà máy, bán lẻ và ngân hàng.

Năm thành lập: 2001

IPO: 2008 tại Sở giao dịch chứng khoán Shenzen

Trụ sở chính: Hàng Châu

Hoạt động: trên 180 quốc gia với 57 công ty con và văn phòng đại diện tại các khu vực khác nhau trên toàn cầu.

Xếp hạng trên thế giới: Top 2 Thị phần toàn cầu theo xếp hạng A&S (https://www.asmag.com/rankings/)

Doanh thu năm 2021: 4,98 tỷ USD

Tập trung xây dựng năng lực cốt lõi, với mức đầu tư cao cho R&D là 3,452 tỷ CNY (523 triệu USD) vào năm 2021, tăng 15,16% 
so với cùng kỳ năm trước; Tổng vốn đầu tư cho R&D lên tới 17,569 tỷ CNY (2,66 tỷ USD) kể từ khi IPO. 

- Cam kết luôn luôn có những đổi mới công nghệ, công ty đầu tư khoảng 10% doanh thu bán hàng hàng năm cho R&D.

- Công ty có hơn 22.000 nhân viên, trong đó hơn 50% làm việc trong lĩnh vực R&D. 

Dahua đã phát triển chiến lược công ty # Dahua Think, sử dụng các công nghệ hàng đầu của công ty được tích lũy trong 
hơn 20 năm qua và tuân thủ định vị chiến lược của mình như một nhà cung cấp dịch vụ và giải pháp IoT thông minh lấy video 
làm trung tâm. Dahua tập trung vào các giải pháp cho thành phố và doanh nghiệp và đó hai chiến lược kinh doanh chính, 
tuân thủ chặt chẽ các nền tảng kỹ thuật số AIoT và IoT, đồng thời sử dụng năng lực nổi trội của mình trong “Five Fulls”: Cảm 
biến đầy đủ, Kết nối đầy đủ, Thông minh đầy đủ, Điện toán đầy đủ và Hệ sinh thái đầy đủ (Full Sensing, Full Connection, Full 
Intelligence, Full Computing &  Full Ecosystem) nhằm mục đích cung cấp giá trị của IoT thông minh, tập hợp các đối tác và 
tạo ra một hệ sinh thái IoT thông minh đồng xây dựng, đồng sáng tạo và đôi bên cùng có lợi, cho phép đổi mới kỹ thuật số đô 
thị và chuyển đổi thông minh kỹ thuật số doanh nghiệp, cũng như giúp phát triển bền vững, xanh , và phát triển chất lượng 
cao của nền kinh tế và xã hội.

Dahua Technology is a world leading company in smart IoT, surveillance security and smart solutions for cities, buildings, 
retail, and banks.

Year of establishment: 2001 
IPO: 2008 at Shenzen Stock Exchange
Headquarters: Hangzhou 
Operations: over 180 countries with 57 subsidiaries and representative offices representing in different regions around the 

globe.
Ranking in the world: Top 2 Global Market share by A&S ranking (https://www.asmag.com/rankings/) 
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Revenue in 2021: $4.98 billion
- Focused on building core competency, with high R&D investment of CNY 3.452 billion (USD 523 million) in 2021, YOY 

increase of 15.16%; Total R&D investment amounted to CNY 17.569 billion (USD 2.66 billion) since IPO. 
- The company has more than 22,000 employees, of which over 50% are engaged in R&D. 
Dahua has released the Dahua Think# corporate strategy, utilizing the company's leading technologies accumulated for 

more than 20 years and adhering to its strategic positioning as a video-centric smart IoT solutions and service provider. It 
focuses on cities and enterprises as its two main business strategies, firmly adheres to AIoT and IoT digital platforms, and utilizes 
its “Five Fulls” capabilities: Full Sensing, Full Connection, Full Intelligence, Full Computing and Full Ecosystem. It aims to deliver the 
value of smart IoT, gather partners, and create a co-building, co-creation, and win-win smart IoT ecosystem, enabling urban 
digital innovation and enterprise digital intelligence transformation, as well as helping the sustainable, green, and high-quality 
development of the economy and society.
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FRASERS PROPERTY VIETNAM
FRASERS PROPERTY VIETNAM

ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG VÀNG| GOLD SPONSOR

Địa chỉ: Lầu 19, Melinh Point, số 02 Ngô Đức Kế, P. Bến Nghé,  Quận 1,
Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Address: L.19, Melinh Point, 02 Ngo Duc Ke, Ben Nghe Ward,
Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel/fax: 028 - 3822 6789
Website: www.frasersproperty.com/vn

GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

Frasers Property là một công ty đa quốc gia có bề dày kinh nghiệm trong sở hữu, vận hành và phát triển các sản phẩm và 
dịch vụ đa dạng trong lĩnh vực bất động sản. Được niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán Singapore (“SGX-ST”) và có trụ 
sở chính tại Singapore, Tập đoàn có tổng giá trị tài sản lên đến S$42.8 tỷ đô la Sing tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2022. 

Hoạt động kinh doanh đa quốc gia của Frasers Property bao gồm 5 lĩnh vực: nhà ở, bán lẻ, trung tâm thương mại & dịch 
vụ, hậu cần và dịch vụ lưu trú trải dài trên các quốc gia và vùng lãnh thổ trên hơn 70 thành phố và 20 quốc gia. 

Tập đoàn hiện diện tại Việt Nam với các dự án nổi bật như Binh Duong Industrial Park -- Khu công nghiệp xanh, hiện đại, 
năng động tại vị trí chiến lược tỉnh Bình Dương, Melinh Point -- Toà nhà văn phòng hạng A tại Quận 1, Worc@Q2 -- tòa văn 
phòng hiện đại đầy cá tính thuộc khu phức hợp cao cấp Q2 Thao Dien -- Dự án nhà ở kết hợp thương mại hạng sang -- tại 
Thành phố Thủ Đức. Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú của Frasers Property cũng có mặt tại Việt Nam với sự 
góp mặt của Fraser Suites Hanoi, Fraser Residence Hanoi và Capri by Fraser.

Frasers Property is a multi-national developer-owner-operator of real estate products and services across the property 
value chain. Listed on the Main Board of the Singapore Exchange Securities Trading Limited (“SGX-ST”) and headquartered in 
Singapore, the Group has total assets of approximately S$42.8 billion as at 31 March 2022.

Frasers Property's multi-national businesses operate across five asset classes, namely, residential, retail, commercial & 
business parks, industrial & logistics as well as hospitality in over 20 countries and 70 cities.

In Vietnam, its signature developments include Binh Duong Industrial Park -- a modern, dynamic & sustainable industrial park 
strategically placed in Binh Duong Province; Melinh Point -- a Grade A boutique office building in HCMC’s commercial District 
1; Worc@Q2 -- a stylish and modern office building within Q2 Thao Dien -- a luxury mixed-use development in Thu Duc City. Its 
Fraser Hospitality business also maintains a local presence with Fraser Suites Hanoi, Fraser Residence Hanoi and Capri by Fraser 
in Ho Chi Minh City.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM | PRODUCT/SOLUTION INTRODUCTION

Là một trong những nhà phát triển bất động sản tích hợp hàng đầu tại Việt Nam, Frasers Property Vietnam đặt mục tiêu 
đạt được những bước tiến lớn trên ba phân khúc chính - công nghiệp, thương mại và nhà ở.

Khu công nghiệp đầu tiên của Frasers Property Vietnam, Binh Duong Industrial Park (BDIP) tọa lạc tại tỉnh Bình Dương, BDIP 
đang triển khai tích cực và trở thành điểm sáng trong chuỗi các KCN thuộc cùng kinh tế trọng điểm phía Nam. BDIP nổi bật 
với sự cam kết phát triển bền vững, kiến tạo một KCN xanh, năng động và đảm bảo carbon ròng bằng không (0) trong quá 
trình phát triển, hướng đến chứng nhận công trình xanh LEED GOLD với thiết kế đầy cải tiến đáp ứng các tiêu chí bền vững 
nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động cũng như nâng cao sức khỏe đời sống cho cộng đồng.

Melinh Point, tháp văn phòng hạng A tại trung tâm Quận 1 của Thành phố Hồ Chí Minh. Melinh Point thành công trong 
chiến lược xanh hóa tòa nhà với các tính năng bền vững nhằm mang lại những trải nghiệm đầy cảm hứng và một môi trường 
làm việc trong lành cho khách thuê. Melinh Point vinh dự là tòa nhà hiện hữu đầu tiên tại Việt Nam đạt được chứng nhận Công 
trình Xanh “Green Mark” hạng Bạch Kim cao nhất từ Bộ Xây dựng Singapore.
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trong tòa nhà và cả những khách thuê từ bên ngoài khi có nhu cầu tìm thuê cho hoạt động kết nối, hội thảo hay một nơi làm 
việc năng động và hiện đại.

Phải kể đến Q2 Thao Dien, dự án Nhà ở đầu tiên của Frasers Property tại Việt Nam. Q2 Thao Dien được kiến tạo dành cho 
những cư dân tinh tú tại khu vực phường Thảo Điền phồn hoa nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Dự án bao gồm tháp chung cư 
cao cấp sang trọng với 333 căn hộ, Q2Terrace -13 căn thương mại thuộc khối đế, khu liền kề Q2 Thao Dien còn có 06 biệt thự 
và 12 nhà phố. Q2 Thao Dien hiện đã hoàn thành bàn giao toàn bộ cho cư dân và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ thị 
trường.

As one of Vietnam's leading diversified property developers, Frasers Property Vietnam aims to make large strides forward 
across its three main segment - industrial, commercial and residential.

The first industrial park by Frasers Property Vietnam, Binh Duong Industrial Park (BDIP), located at Binh Duong province, 
BDIP is growing fast and become a shinning point in Vietnam's key southern economic hubs. BDIP's pursuit of excellence and 
its commitment to developing a modern, dynamic and sustainable, green and carbon neutral future are reflected in the 
harmonious landscape. BDIP is built to achieve LEED GOLD green building certification, the facility offers key design features to 
improve productivity and operational efficiency as well as enhance the wellbeing of occupants.

Melinh Point, a Grade A boutique-styled office in Ho Chi Minh City’s CBD. Equipped with modern amenities and sustainable, 
resource-efficient features, Melinh Point became the first operating and non-residential building in Vietnam to achieve the 
Green Mark Platinum certification from Singapore’s Building and Construction Authority.

Frasers Property Vietnam observed an improving trend in commercial office in 2021, awaked an era of flexibility flexible 
office space with Worc@Q2. Unique to Worc@Q2 are three thoughtfully planned amenities and community spaces, not only 
serve for its tenant but also non-tenant joining to connect, collaborate and create a dynamic and modern workplace.

Q2 Thao Dien is the first residential project of Frasers Property in Vietnam. Q2 Thao Dien is designed for choice living in Ho 
Chi Minh City’s most sought-after enclave of Thao Dien Ward, Thu Duc City. The project comprises of a luxury hi-end residential 
tower with 333 units, the landed residential with 06 villas and 12 townhouses, and 13 retail components namely Q2Terrace. Q2 
Thao Dien is totally handed over to residential buyers with extremely positive market response.



Frasers Property is a multinational investor, operator and developer 
of a diverse, integrated portfolio of properties in over 70 cities and 
20 countries. Guided by our commitment to stay true to doing 
good, Frasers Property continues to take meaningful action 
towards sustainability in the communities we operate in.

Frasers Property là một tập đoàn đa quốc gia đầu tư, phát triển và 
quản lý danh mục bất động sản đa dạng ở hơn 70 thành phố trên khắp 
20 quốc gia. Với triết lý tạo ra những điều tốt đẹp, Frasers Property 
không ngừng thực hiện các hành động có ý nghĩa hướng tới sự bền vững 
cho cộng đồng mà chúng tôi kiến tạo.

Inspiring experiences, 
creating places for good.

www.frasersproperty.com/vn
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HIKVISION VIỆT NAM
HIKVISION VIETNAM

ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG VÀNG| GOLD SPONSOR

Địa chỉ: Tầng 38, Keangnam Hanoi Landmark Tower Khu E6, Khu ĐTM Cầu Giấy, Phường Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội. 
Tầng 12A, Vincom Center Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Address: 38th Floor, Keangnam Hanoi Landmark Tower. 72 Building, Plot E6, Pham Hung Street, Cau Giay New Urban Area, Me 
Tri, Tu Liem. Hanoi City 
12Ath Floor, Offices, Vincom Dong Khoi Building, 72 Le Thanh Ton, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City .

Tel/fax: 024 7300 7586
Website: https://www.hikvision.com/vn/

GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

Hikvision cam kết phục vụ các ngành công nghiệp khác nhau thông qua các công nghệ tiên tiến về nhận thức máy móc, 
trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn, dẫn đầu tương lai của AIoT:

- Thông qua các công nghệ cảm nhận toàn diện về máy móc, chúng tôi mong muốn giúp mọi người kết nối tốt hơn với 
thế giới xung quanh;

- Với vô số sản phẩm thông minh, chúng tôi cố gắng xác định và đáp ứng các nhu cầu đa dạng bằng cách cung cấp trí 
thông minh trong tầm tay bạn; 

- Thông qua các ứng dụng AIoT sáng tạo, chúng tôi trao quyền cho mọi cá nhân để tận hưởng một tương lai tốt đẹp hơn 
bằng cách xây dựng một thế giới thông minh thuận tiện, hiệu quả và an toàn hơn. 

Để đảm bảo đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của khách hàng, người dùng và đối tác, Hikvision đã thiết lập mạng lưới tiếp 
thị và dịch vụ rộng khắp, bao gồm 66 công ty con và văn phòng chi nhánh tại hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hikvision is committed to serving various industries through its cutting-edge technologies of machine perception, artificial 
intelligence, and big data, leading the future of AIoT:

- Through comprehensive machine perception technologies, we aim to help people better connect with the world around 
them;

- With a wealth of intelligent products, we strive to identify and satisfy diverse demands by delivering intelligence at your 
fingertips;

- Through innovative AIoT applications, we are dedicated to empowering every individual to enjoy a better future by 
building an intelligent world that is more convenient, efficient and secure. 

Hikvision has established one of the most extensive marketing networks in the industry, comprising 66 subsidiaries and branch 
offices globally, to ensure quick responses to the needs of customers, users and partners. Hikvision products serve a diverse set 
of vertical markets covering more than 150 countries.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM | PRODUCT/SOLUTION INTRODUCTION

Hikvision cung cấp một loạt các sản phẩm bảo mật vật lý, bao gồm bảo mật video, kiểm soát truy cập và hệ thống báo 
động. Hikvision cũng cung cấp các giải pháp bảo mật tích hợp được hỗ trợ bởi công nghệ AI để hỗ trợ người dùng cuối với 
các ứng dụng và khả năng mới để quản lý an toàn và kinh doanh thông minh.  

An ninh toà nhà và chung cư luôn là một kịch bản an ninh cực kỳ khắt khe. Mọi người không chỉ cần an ninh xung quanh 
nhà của họ, mà còn cần một trải nghiệm tốt hơn. Được xây dựng trên một hệ thống an ninh, chúng tôi mang đến trải nghiệm 
ra vào sáng tạo để tăng cường hiệu quả vào giờ cao điểm cho cả người dân và khách đi bộ. Ngoài ra, bảo mật video được 
AI hỗ trợ giống như một người bảo vệ an tâm 24/7. Giải pháp của Hikvision theo Kịch bản dành cho Căn hộ giúp người dùng 
tận hưởng trải nghiệm sống an toàn và dễ chịu hơn với chi phí tối thiểu cùng với hiệu suất và phân phối đáng tin cậy. 
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Giải pháp Hikvision - Mang đến một giải pháp an toàn và hiệu quả để quản lý toà nhà của bạn.

Hikvision provides a broad range of physical security products, covering video security, access control, and alarm systems. 
We also provide integrated security solutions powered by AI technology to support end-users with new applications and 
possibilities for safety management and business intelligence. 

Apartment security is always an incredibly demanding security scenario. People need not just security around their home, 
but a better residential experience with it. Built on a system of security, we offer an innovative entry & exit experience to boost 
rush hour efficiency for both residents and walk-in visitors. Also, AI-empowered video security stands like a reassuring guard 24/7. 
Hikvision's Solution by Scenario for Apartments helps users enjoy a safer and more pleasant living experience at a minimal cost 
with reliable delivery and performance.  

Hikvision Solution - A secure and efficient way to manage your Apartments
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG PHÚC KHANG
PHUC KHANG CONSTRUCTION AND INVESTMENT CORPORATION

ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG VÀNG| GOLD SPONSOR

Địa chỉ: 51 Ngô Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM, Việt Nam
Address: 51 Ngo Thoi Nhiem street, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh city, Vietnam

Tel/fax: (028) 39 333 789
Website: Phuckhang.vn

GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

Phuc Khang Corporation là nhà phát triển công trình xanh theo hướng bền vững với sứ mệnh:“Tiên phong và thúc đẩy 
việc kiến tạo phong cách sống tốt hơn cho sức khỏe cộng đồng và môi trường sinh thái nhân văn bền vững theo chuẩn mực 
xanh toàn cầu”. 

Hơn 13 năm hoạt động trong lĩnh vực công trình xanh, Phuc Khang Corporation ngày càng lớn mạnh và khẳng định ưu thế 
dẫn đầu khi liên tục gặt hái được nhiều thành công với hàng loạt giải thưởng danh giá và uy tín. Gần đây nhất là danh hiệu 
Top 10 doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2021, Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ II, Top 5 dự án công 
trình xanh thông minh tốt nhất năm 2021… 

Không chỉ nỗ lực kiến tạo nên những công trình xanh chuẩn mực quốc tế tại thị trường Việt Nam, cung cấp các “giải pháp 
không gian sống”, Phuc Khang Corporation còn kiên định với chiến lược xây dựng và phát triển những cộng đồng nhân văn 
trong các đô thị bền vững tại Việt Nam.

Phuc Khang Corporation is a Green Building Developer headed to sustainable standards with the mission: “Pioneer and 
promote the creation of a better lifestyle for public health and sustainable humanistic ecological environment in accordance 
with global green standards.

Over 13 years in the green buildings development field, Phuc Khang Corporation has developed more than and affirmed 
its leading position when continuously achieving many successes with a series of prestigious awards. Most recent awards: Top 
10 Vietnam Sustainable Business 2021, The 2nd National Urban Planning Award, Top 5 Best smart green construction projects in 
2021…

Phuc Khang Corporation always strives for its mission of creating green buildings under global standards in Vietnam, 
contributing "living space solutions", consistent with building and developing the humanity communities strategy in sustainable 
urban development in Vietnam.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM | PRODUCT/SOLUTION INTRODUCTION

Phuc Khang Corporation hiện tại là một hệ sinh thái bao gồm các công ty với những chức năng khác nhau như Xây Dựng, 
Giáo Dục, Thương Mại, Tiêu Dùng xoay quanh hạt nhân lõi là Bất Động Sản. Công trình xanh chuẩn mực quốc tế là dòng sản 
phẩm chính mà Phuc Khang Corporation đã và đang nỗ lực theo đuổi trên hành trình phát triển bền vững.  

Các công trình đạt tiêu chuẩn xanh khắt khe nổi bật của Phuc Khang Corporation nhận được sự đánh giá cao của giới 
chuyên môn cũng như đối tác khách hàng có thể kể đến như: Căn hộ xanh chính phẩm theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ đầu tiên tại 
Việt Nam - DIAMOND LOTUS; Khu đô thị Văn hóa - Thương mại - Du lịch LÀNG SEN VIỆT NAM; Chuỗi bất động sản thương mại 
VIETNAM SQUARE. 

Các sản phẩm công trình xanh của Phuc Khang Corporation được kết hợp hài hòa hai hệ giá trị XANH và BỀN VỮNG đảm 
bảo mang đến cho cư dân một cuộc sống xanh đích thực trong không gian yên bình, đồng thời giữ gìn được nét độc đáo 
trong văn hóa của người Việt, chuyển giao cho thế hệ tương lai mà không làm mất đi lợi ích của thế hệ mai sau.
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Phuc Khang Corporation has finished a system with many types of facilities businesses including: Building, Educating, 
Trading, FMCG focusing Real Estate. Green Buildings with global standards is the main field that Phuc Khang Corporation has 
been chasing on its journey of growth.

The green buildings of Phuc Khang Corporation has received many good ratings from experts, partners, customers as 
Diamond Lotus is the first Green Apartments under American standards  in Vietnam, Culture - Trading - Tourism VIETNAM LOTUS 
VILLAGE, Trading Real Estate Chain VIETNAM SQUARE. 

All green products of Phuc Khang Corporation were combined between Green and Sustainably ensuring to bring the 
peaceful space in green life for customers, while preserving the uniqueness of Vietnamese culture, transferring it to future 
generations without losing the benefits of future generations.
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CÔNG TY TNHH SAINT-GOBAIN VIỆT NAM
SAINT-GOBAIN VIETNAM

ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG VÀNG| GOLD SPONSOR

Địa chỉ: Tầng 8 - tòa nhà SOFIC, 10 Mai Chí Thọ, P. Thủ Thiêm, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Tel/fax: (028) 377 61 888

Website: https://www.saint-gobain.com.vn/

GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

THÔNG TIN VỀ TẬP ĐOÀN SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain thiết kế, sản xuất và phân phối các nhóm vật liệu và giải pháp, là những thành tố chính giúp xây dựng không 

gian sống thoải mái và thân thiện cho mỗi người và cho tương lai của tất cả chúng ta. Các giải pháp này có thể được tìm 
thấy ở tất cả mọi không gian trong cuộc sống hàng ngày: trong các tòa nhà, trong giao thông, cơ sở hạ tầng và trong nhiều 
ứng dụng công nghiệp khác. Các giải pháp này đem đến sự tiện nghi, hiệu quả và an toàn khi đối diện những thách thức về 
xây dựng bền vững, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu. Với mục tiêu “MAKING THE WORLD A BETTER 
HOME”, Saint-Gobain cùng với tất cả nhân viên làm việc mỗi ngày để xây dựng thế giới thành một ngôi nhà tốt đẹp hơn.

- Doanh thu toàn cầu năm 2021: 44.2 Tỷ euro 
- Có mặt tại 76 quốc gia với hơn 167.000 nhân viên
- Cam kết đạt được trung hòa Carbon vào năm 2050

ABOUT SAINT-GOBAIN
Worldwide leader in light and sustainable construction, Saint-Gobain designs, manufactures and distributes materials and 

services for the construction and industrial markets. Its integrated solutions for the renovation of public and private buildings, 
light construction and the decarbonization of construction and industry are developed through a continuous innovation 
process and provide sustainability and performance. The Group’s commitment is guided by its purpose, “MAKING THE WORLD 
A BETTER HOME”. 

- 44.2 billion in sales in 2021 
- 166,000 employees, locations in 76 countries 
- Committed to achieving Carbon Neutrality by 2050

01. 9 BU

PANTONE 563 C 
C64 M0 Y28 K10
R103 G185 B176
HEX 67B9B0

PANTONE 2925 C
C80 M25 Y0 K0
R33 G156 B220
HEX 219CDC

PANTONE 7687 C
C100 M80 Y10 K0
R23 G66 B140
HEX 00448A

PANTONE 186 C
C0 M100 Y70 K0
R206 G20 B49
HEX CE1431

PANTONE 166 C
C0 M70 Y100 K0
R229 G83 B26
HEX E5531A
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TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM (VIETNAM AIRLINES)
VIETNAM AIRLINES

ĐƠN VỊ VẬN CHUYỂN CHÍNH THỨC | TRANSPORTATION SPONSOR

Địa chỉ: Số 200, phố Nguyễn Sơn - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội
Tel/fax: (+84).24.38732732

Website: www.vietnamairlines.com

GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

Được thành lập vào ngày 27/05/1995, Vietnam Airlines là hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đóng vai trò chủ lực trong 
vận tải hàng không của Việt Nam và khu vực.

Vietnam Airlines cung cấp dịch vụ vận tải hàng không trên gần 100 đường bay tới hơn 20 điểm đến nội địa và hơn 30 điểm 
đến quốc tế. Sở hữu đội tàu bay hiện đại hơn 100 chiếc, Vietnam Airlines là hãng hàng không đầu tiên ở Khu vực châu Á - Thái 
Bình Dương khai thác đồng thời hai loại máy bay thế hệ mới Boeing 787 và Airbus A350. 

Hành khách toàn cầu yêu thích dịch vụ của Vietnam Airlines bởi sự an toàn, đúng giờ cùng chất lượng dịch vụ đẳng cấp 
và mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam. Hãng Hàng không Quốc gia đã duy trì chất lượng dịch vụ 4 sao của Skytrax trong 
bốn năm liên tiếp và đang từng bước nâng cấp lên tiêu chuẩn 5 sao.

Trong suốt hơn 25 năm phát triển, Vietnam Airlines tự hào là cầu nối giao thương, du lịch và văn hóa giữa Việt Nam với thế 
giới. Vietnam Airlines đang không ngừng mở rộng mạng đường bay, nâng cấp đội tàu bay, cải tiến công nghệ, nâng cao 
chất lượng dịch vụ nhằm giữ vững vị thế dẫn đầu tại thị trường hàng không Việt Nam và hướng tới trở thành hãng hàng không 
hàng đầu trên thị trường châu Á. 

Established on 27th May 1995, Vietnam Airlines is the national flag carrier, playing a major role in the air transport of Vietnam 
and the region.

Vietnam Airlines provides air transport services on nearly 100 routes to more than 20 domestic and 30 international destinations. 
Operating a modern fleet of more than 100 aircraft, Vietnam Airlines is the first airline in Asia-Pacific to simultaneously operate 
two new generation aircraft Boeing 787 and Airbus A350.

Vietnam Airlines' takes great pride in offering its passengers consistent on-time-performance, absolute safety and high 
quality services embedded with Vietnamese cultural identity. Vietnam Airlines has maintained Skytrax's 4-star service quality for 
four consecutive years and is gradually upgrading to 5-star standard.

During over 25 years of development, Vietnam Airlines is proud to help boost the trade, tourism and culture between 
Vietnam and the world. Vietnam Airlines is constantly expanding its route network, upgrading its fleet, improving technology 
and service quality in order to maintain its leading position in Vietnamese aviation market as well as becoming the leading 
carrier in Asia.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM | PRODUCT/SOLUTION INTRODUCTION

- Dịch vụ vận tải hành khách hàng không, vận tải hàng hóa hàng không (hành lý, hàng hóa, bưu kiện, bưu phẩm, thư);

- Hoạt động, dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không;

- Hoạt động hàng không chung (bay chụp ảnh địa hình, khảo sát địa chất, bay hiệu chuẩn các đài dẫn đường hàng 
không, sửa chữa bảo dưỡng đường điện cao thế, phục vụ dầu khí, trồng rừng, kiểm tra môi trường, tìm kiếm cứu nạn, cấp cứu 
y tế, bay phục vụ cho nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng); 

- Dịch vụ chuyên ngành hàng không khác;

- Dịch vụ thương mại, du lịch, khách sạn,
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- Bán hàng miễn thuế ở cửa khẩu quốc tế sân bay, trên tàu bay và tại các tỉnh, thành phố;

- Dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất; dịch vụ tại nhà ga hành khách, ga hàng hóa và các dịch vụ phục vụ sân 
đỗ tại các cảng hàng không, sân bay;

- Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải: bảo dưỡng tàu bay, động cơ, phụ tùng vật tư, thiết bị hàng không, thiết bị 
phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất và các thiết bị kỹ thuật khác

- Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển: sản xuất linh kiện, phụ tùng, vật tư tàu bay, trang thiết bị kỹ 
thuật và các nội dung khác thuộc lĩnh vực công nghiệp hàng không; cung ứng các dịch vụ kỹ thuật và vật tư phụ tùng cho 
các hãng hàng không trong nước và nước ngoài.

- Air passenger transportation, air cargo transportation (luggage, cargo, parcels, postal items, mails).
- Direct support services for air transportation.
- General aviation operations (flights for terrain photography, geological surveys, flights for calibration of air traffc control 

towers, repair and maintenance of high voltage transmission lines, oil and gas services, afforestation, environmental inspection, 
search and rescue operations, medical frst aid, flights for political, economic, social, national security and defense tasks)

- Other specialized aviation services.
- Commercial, tourism and hospitality services, sale of duty-free goods in waiting areas at international border gates of 

airports, on-board, and in Vietnam’s provinces and cities.
- Ground-based technical and commercial services; services at passenger terminals, cargo terminals and parking lots at 

airports.
- Repair and maintenance of transportation vehicles: maintenance of aircraft, engines, spare parts, aviation supplies and 

equipment, equipment for groundwork and other technical equipment.
- Manufacturing of measuring, testing, navigating and controlling equipment: manufacturing of spare parts, supplies, 

technical equipment and other aviation industry components, provision of technical services and spare parts to domestic and 
international airlines.
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SIKA® HỮU HẠN VIỆT NAM
SIKA® LIMITED (VIETNAM)

ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG BẠC| SILVER SPONSOR

Địa chỉ: Đường số 10, KCN Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
Address: 10th Street, Nhon Trach 1 Industrial Zone, Nhon Trach, Dong Nai

Tel/fax: +84 251 3560 700 / +84 251 3560 699
Website: https://vnm.sika.com/

GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

Sika® Hữu Hạn Việt Nam
Bắt đầu phục vụ thị trường Việt Nam từ năm 1993, Sika® Việt Nam là công ty vốn 100% Thuỵ Sĩ, trực thuộc Tập đoàn Sika 

AG. Sika® chuyên sản xuất và cung cấp sản phẩm, giải pháp cho hầu hết các ứng dụng trong xây dựng và công nghiệp. 
Sika® luôn là đối tác đáng tin cậy của các đơn vị thiết kế, tư vấn, chủ đầu tư và các công ty xây dựng, dựa trên chất lượng 
sản phẩm và dịch vụ tư vấn kỹ thuật xuất sắc. 

Mục tiêu của chúng tôi là giải quyết những thách thức mà khách hàng phải đối mặt hàng ngày bằng cách giới thiệu 
các sản phẩm mới theo các quy định chặt chẽ hơn, phát triển các giải pháp đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về ứng dụng 
nhanh và ít tác động đến môi trường, đáp ứng yêu cầu đối với các công trình sử dụng vật liệu nhẹ. Bên cạnh đó, Sika® còn 
hướng tới các sản phẩm đáp ứng yêu cầu độ bền cũng như chi phí hợp lý giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn trong quá 
trình kiến tạo ngôi nhà Việt. Chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng, khẳng định thông điệp “Xây niềm tin, Vượt kỳ vọng” tại Việt Nam. 
Điều đó bắt nguồn từ thái độ tận tâm và dám thay đổi của đội ngũ cán bộ nhân viên. 

Sika® - Xây Niềm Tin

Sika Limited (Vietnam) 
Sika® has been serving in the Vietnam market since 1993 as a 100% foreign owned company, a subsidiary of Sika AG, 

Switzerland. Sika® Vietnam offers products and solutions for most construction and industrial applications. We always put the 
need of local customers at the center of our business; therefore we developed products that are tailored to meet local and 
global customers’ requirements.

We are reliable partners of designers, consultants, owners and construction companies. Our aim is to meet the challenges 
our customers face by launching new products in response to tighter regulations, developing new solutions to meet the 
ever-greater demands in terms of trouble-free application and environmental compatibility, catering for the requirement for 
lightweight constructions as the mega-trend nowadays. Furthermore, Sika is delivering affordable and durable products that 
meet different needs of Vietnamese customers. We shall keep building, confirming trust beyond any expectations. This begins 
with the spirit of courage for innovation from our Sika’s staff who always strive for excellence in delivering products and services 
beyond the expectations of customers.

Sika® - Building Trust 

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM | PRODUCT/SOLUTION INTRODUCTION

Sika Việt Nam chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm và giải pháp cho hầu hết các ứng dụng xây dựng dân dụng, 
thương mại và công nghiệp. Sika Việt Nam là đối tác đáng tin cậy cho các nhà thiết kế, đơn vị tư vấn, chủ đầu tư và các 
doanh nghiệp xây dựng nhờ chất lượng cao, đồng nhất và dịch vụ chuyên nghiệp. 

Sika hướng tới một tương lai bền vững bằng việc tập trung giải pháp xanh vào ba lĩnh vực: 

1. Độ bền: Bằng cách tăng tuổi thọ của công trình, các giải pháp Sika góp phần giảm lượng khí thải carbon. 

2. Giảm Clinker: Các giải pháp Sika cho phép giảm hàm lượng clinker cao trong xi măng và bê tông, ngay cả khi sử dụng 
Vật liệu kết dính bổ sung. Đảm bảo hiệu suất cao và ít ảnh hưởng đến môi trường. 
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3. Sàn Mái Xanh: Một loạt các giải pháp sàn mái bền và lâu dài của Sika góp phần giảm tiêu thụ năng lượng và phủ xanh 
các thành phố.

Sika sở hữu các giải pháp và lợi thế sáng tạo và cải tiến cho phép chuyển đổi cần thiết. Là một nhà cung cấp tính bền 
vững, Sika cung cấp các giải pháp, hệ thống và sản phẩm:

- Các giải pháp sàn mái tiết kiệm năng lượng, bền bỉ: giải pháp cho mái xanh tiết kiệm năng lượng và giảm hiệu ứng đảo 
nhiệt và sàn mái mát hơn giúp giảm tiêu thụ năng lượng lên đến 15%. 

- Sử dụng ít nước, bê tông và xi măng hơn trong sản xuất và ứng dụng: Công nghệ Sika® ViscoCrete® cho phép giảm đến 
40% hàm lượng nước trong bê tông. 

- Bảo vệ và tiết kiệm nước: Hệ thống chống thấm của Sika ngăn ngừa rò rỉ và ô nhiễm cho các hồ chứa và nhà máy xử 
lý nước. 

- Kéo dài tuổi thọ, tăng tính an toàn và hiệu quả năng lượng của kết cấu: Hệ thống sửa chữa Sika giúp gia cố, chống thấm, 
cách nhiệt, bảo vệ và sửa chữa các toà nhà & công trình.

- Cho phép xây dựng các loại phương tiện giao thông nhẹ và xe điện: Keo trám Sika® Power® có thể giảm 50% trọng lượng 
bằng cách sử dụng vật liệu nhẹ. 

- Các chương trình tái chế giúp giảm gánh nặng cho các bãi chôn lấp: chương trình tái chế mái nhà bảo tồn tài nguyên 
thiên nhiên với 36.000 tấn vật liệu tái chế đã qua xử lý được chuyển từ các bãi chôn lấp. 

Bằng việc cơ cấu tập trung theo các Thị trường Mục Tiêu và vận hành theo hướng phân quyền tới địa phương, Sika® sẵn 
sàng cung cấp đủ giải pháp đa dạng đáp ứng đúng nhu cầu của thị trường Việt Nam, từ cơ sở hạ tầng như đường bê tông, 
cầu, cảng, sân bay, đường hầm đến các nhà máy công nghiệp, nhiệt điện, thủy điện, các dự án nhà máy thủy lợi, cấp nước 
và xử lý nước thải, xây dựng dân dụng hoặc các tòa nhà cao tầng.

Sika Vietnam specializes in the manufacture and sale of goods and solutions for most of the construction and industrial 
applications. Sika Vietnam is a trustworthy partner for designers, consultants, owners, and construction businesses due to the 
high quality of its goods and competent services.

Sika aims to provide solutions to drive a sustainable future with 3 key focuses: 
1. Durability: By increasing the lifespan of buildings, Sika solutions contribute to carbon footprint reduction
2. Clinker Reduction: Sika solutions enable high clinker reduction in cement and concrete, even when using more challenging 

Supplementary Cementitious Materials. Ensuring high performance and less environmental impact. 
3. Roofing: Sika’s wide range of durable and long-lasting roofing solutions contribute to the reduction of energy consumption 

and greening of cities. 
Sika possesses the solutions and innovative strength to enable the necessary transformation. As a sustainability enabler, Sika 

provides solutions, systems, and products that: 
- Energy-saving, durable roofing solutions: solutions for green roofs that save energy and reduce heat island effect and for 

cool roofs that reduce energy consumption by up to 15% 
- Using less water, concrete, and cement: Sika® ViscoCrete® technology enables up to 40% reduction of water content in 

concrete. 
- Protecting and saving water: Sika waterproofing systems prevent leakage and contamination of reservoirs and water 

treatment plants
- Prolonging the lifetime, increase safety and energy efficiency of structures: Sika repair systems strengthen, waterproof, 

insulate, protect, and repair buildings & structures. 
- Enabling construction of lightweight and electric vehicles: Sika® Power® adhesives: 50% weight reduction can be achieved 

using lightweight materials. 
- Recycling programs that ease the burden on landfills: roof recycling program conserves natural resources with 36,000 tons 

of processed recycled materials diverted from landfills to date
By structuring the focus of business on different target markets and operating as a decentralized company, Sika Vietnam 

aims to deliver a comprehensive variety of solutions, including infrastructure such as concrete highways, bridges, ports, airports, 
and tunnels, as well as industrial plants, thermal power, hydropower, irrigation plant projects, water supply and wastewater 
treatment, civil construction, and high-rise structures.  
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CÔNG TY KÍNH NỔI VIGLACERA- CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIGACERA- CTCP
VIGLACERA FLOAT GLASS COMPANY- BRANCH OF VIGLACERA CORPORATION- JSC

ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG BẠC| SILVER SPONSOR

Địa chỉ: Khu Sản Xuất Tân Đông Hiệp, P. Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Tel/fax: 02743740902 / 02743740901

Website: www.vifg.com.vn

GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

Ngày 31/7/2002, theo quyết định số 1020/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng, Công ty Kính nổi Viglacera được thành lập trên cơ sở 
của Ban Quản lý dự án Nhà máy kính nổi Viglacera, là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm Xây dựng, nay là 
Tổng Công ty Viglacera - Tổng Công ty sản xuất Vật liệu xây dựng đa ngành lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Dây chuyền sau cải tạo của Công ty Kính nổi Viglacera có công suất 420 tấn thủy tinh/ngày với nhiều thiết bị hiện đại nhất 
của công nghệ sản xuất kính nổi hiện nay trên thế giới, công suất thiết kế 420 tấn/ngày, tương đương với 24,5 triệu m2 kính quy 
tiêu chuẩn/năm, sản phẩm có chiều dày từ 2mm đến 12mm đạt tiêu chuẩn châu Âu EN 572:2004, màu sắc đa dạng, phong 
phú được sử dụng cho xây dựng và các sản phẩm sau kính như sản xuất gương, kính dán, kính mài, kính cường lực, kính low E...

Việc kiểm soát chất lượng sản phẩm tại Công ty được thực hiện nghiêm ngặt và thường xuyên từ khâu nguyên liệu, phối 
liệi cho đến kiểm tra kính thành phẩm, đảm bảo khi xuất kho đạt tiêu chuẩn châu Âu EN 572:2004.

On 31st July, 2002, under the Decision No. 1020 / QD-BXD of the Ministry of Construction, Viglacera Float Glass Company 
(VIFG) was established on basis of the Project Management Board of Viglacera Float Glass Factory. VIFG is a member of The 
Corporation of Glass and Construction Ceramics (Viglacera Corporation - now). Up to now, Viglacera Corporation is the largest 
interdisciplinary construction material manufacturer in Vietnam. 

Viglacera Float Glass Company, which consists of the most modern equipments of the float glass production technology 
of the world, has a capacity of 420 tons per day, equivalent to 24.5 million m2 of standard glass per year. Its glass product 
with diversified color has the thickness from 2mm to 12mm and it meet the European Standards EN 572:2004. They are used in 
constructions and producing after-glass products such as mirror, laminated glass, grinding glass, tempered glass, Low- E glass,... 

The product quality control process at VIFG is carried out strictly and frequently from the raw materials to the final inspection 
of finished glass products to make sure that the output products always achieve European Standards EN 572:2004.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM | PRODUCT/SOLUTION INTRODUCTION

Tại sự kiện này, công ty chúng tôi sẽ mang đến 3 sản phẩm: kính trắng và kính tiết kiện năng lượng ( Low-e và Solar Control)

Phôi kính trắng được sản xuất bởi Viglacera có độ dày từ 2mm-12mm với nhiều kích thước đa dạng

Kính Solar Control là dòng kính cản nhiệt, có khả năng kiểm soát năng lượng bức xạ mặt trời. Với hệ thống đa lớp phủ, kính 
Solar control có thể cản đến 65% năng lượng mặt trời và cản đến 99% tia UV truyền vào trong nhà. Vì vậy, giúp cho không khí 
trong phòng trở nên mát mẻ và tiết kiệm được chi phí làm mát

Kính Low-e ( gồm Low-e Ôn đới và nhiệt đới) là dòng sản phẩm kính cách nhiệt cao cấp với hệ thống 8 lớp phủ trên bề 
mặt phôi kính trắng trong môi trường chân không, trong đó lớp kim loại Bạc đóng vai trò chức năng chính

Kính Low-e ôn đới có độ truyền sang cao sẽ cho nhiều năng lượng mặt trời truyền vào không gian bên trong tòa nhà và 
ngăn cản nhiệt từ bên trong không truyền ra môi trường bên ngoài

Kính Low-E nhiệt đới giúp ngăn cản nhiệt và tia UV truyền qua vách kính, giúp cho không khí bên trong mát mẻ hơn
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In this event, we are going to introducing 3 types of glasses: Clear glass and Saving energy glasses (Low-E; Solar control).
Viglacera is manufacturing from 2mm to 12mm raw  clear glass with various dimentions
Solar control glass is heat resistance product that has the ability to control energy emitted from the sun. With the multilayer 

coating, Solar Control glass can block not only to 65% of solar energy but also 99% of UV rays. Therefore, its help the indoor 
atmosphere coller and save the energy consumption of air conditioning system.

Low-E ( includes:Temperate and Tropical low-e glass) is a line of high quality insulated glass products, is produced by coating 
a system of 8 nano-sized coatings on the clear glass surface, in high vacuum environment. In which, Silver metal plays the main 
function layers. 

Temperate Low-e glass with high transmission will bring lots of energy from the sun into the indoor space and capable to 
prevent heat inside the building, which does not transmit to the outside environment.

Tropical Low-E glass prevents the heat and UV rays of the sun from transmitting through it, helps to keep the inside atmosphere 
cooler.
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CÔNG TY TNHH ARDOR GREEN
ARDOR GREEN COMPANY LIMITED

ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO ĐỒNG HÀNH | BRONZE SPONSOR

Địa chỉ: Văn phòng chính: 214 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Văn phòng đại diện: Vincom Tower (TP.HCM) và Viet Tower (Hà Nội)

Address: Head Office: 214 Nguyen Van Huong, Thao Dien, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Rep. Office: Vincom Tower (HCMC) and Viet Tower (Hanoi)  

Tel/fax: 02835194325
Website: www.ardorgreen.com

GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

ARDOR Green, được thành lập từ năm 2015, là một trong những tư vấn tiên phong và hàng đầu về thiết kế bền vững và 
công trình xanh tại Việt Nam. 

Với hơn 50 công trình dự án đã triển khai, ARDOR Green đã tham gia thực hiện các nghiên cứu khả thi, đào tạo, tư vấn, 
thiết kế công trình xanh, mô phỏng năng lượng công trình, và các đề xuất trang thiết bị, vật liệu bền vững và hiệu quả cho 
nhiều dự án thương mại và nhà ở.

Chúng tôi tham gia tư vấn, thiết kế các Chứng chỉ công trình xanh như LEED, LOTUS, EDGE, Green Mark, WELL và Fitwel. 
Chúng tôi vinh dự là thành viên Ban giám đốc của Hội đồng công trình xanh Việt Nam, Ban chủ nhiệm của CLB Kiến trúc Xanh 
TP. Hồ Chí Minh, và là Thành viên mức Bạc của Hội đồng Công trình Xanh Mỹ.

Với năng lực chuyên môn quốc tế, kinh nghiệm thực tiễn, và nhiệt tâm trong công việc, chúng tôi sẵn sang đáp ứng các 
yêu cầu cao nhất về chất lượng, tiến độ và hiệu quả kinh tế cho các dịch vụ tư vấn của mình. 

ARDOR Green, established in 2015, is one of the leading and pioneering consultants on sustainable design and green 
buildings in Vietnam. 

With more than 50 projects implemented, ARDOR Green performs green building’s feasibility studies, training, consulting 
and design, building energy simulations, and recommendations for high efficiency equipment and sustainable materials for 
many commercial and residential projects. 

We are consulting for Green building certifications including LEED, LOTUS, EDGE, Green Mark, WELL, and Fitwel. We are 
honored to be a partner of IFC, World Bank Group in developing EDGE in Vietnam, and with Sintali - SGS in the regional market 
for Thailand and Philippines. We are the Board members of Vietnam Green Building Council, HCMC Green Architecture Club, 
and the Silver membership of US Green Building Council.

With our international expertise, practical experience, and dedication to our work, we believe in our ability to meet the 
highest requirements of quality, progress and economic efficiency for our consultancy services.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM | PRODUCT/SOLUTION INTRODUCTION

ARDOR Green luôn hướng đến các mục tiêu hiệu quả công trình cao nhất, bao gồm các giải pháp thiết kế tối ưu để tiết 
kiệm năng lượng, nước, vật liệu và hướng đến phát thải ròng bằng không vào 2050. 

Chúng tôi tham gia tư vấn, thiết kế các Chứng chỉ công trình xanh như LEED, LOTUS, EDGE, Green Mark, WELL và Fitwel. 
Chúng tôi vinh dự là thành viên Ban giám đốc của Hội đồng công trình xanh Việt Nam, Ban chủ nhiệm của CLB Kiến trúc Xanh 
TP. Hồ Chí Minh, và là Thành viên mức Bạc của Hội đồng Công trình Xanh Mỹ.

Chúng tôi đã đồng hành cùng nhiều khách hàng lớn như IFC, Sintali, SGS, Taisei, Kajima (Nhật Bản), Sembcorp (Singapore), 
Gamuda Land (Malaysia), Gaw NP Industrial (Hongkong), Vingroup, TTG, Nam Long, Phú Mỹ Hưng, An Gia, TNR Holdings, DIC, 
Bluescope, ChingLuh, Paiho và các tổng thầu lớn như Coteccons, Newtecons, Ricons, Toda... trong nhiều dự án khác nhau. 
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- Văn phòng, thương mại: Landmark 81, Lancaster Luminaire, M Building, Aeon Mall, Lancaster Luminaire, CBC Headquarter 
Office, NEO Offices, HCMC Innovation StartUp Hub, Damosa Diamond Tower, DIC Corp Office, Cat Tuong Group Office, CBC 
Green Office, Toshin Starlake Urban Complex ...

- Chung cư, nhà ở: EHome 5, Flora Fuji, Flora Kikyo, Hausnima, Cardinal Court, The Habitat Bình Dương, Ecopark Aquabay, 
Sky House, Cat Tuong Park House, Sila Thao Dien, Gamuda Land Artisian Park...

- Khách sạn, nghỉ dưỡng, trường học: Hue Square, Layan Green Park, La Vista Villas, Genesis School, VKIST…

- Nhà máy, nhà xưởng: Paiho Garment, NS Bluescope Office, Ricons Manufacturing Plant, TTI Techtronic Industries, Everpia 
Everon Factory, Sembcorp Logistics Park, Gaw NP Nam Đình Vũ, Gaw NP Đồng Văn...

Hãy cùng chúng tôi để tạo nên một môi trường xây dựng xanh hơn cho tương lai. Xây dựng xanh. Xây dựng với ARDOR 
Green. 

ARDOR Green always aims to achieve the highest building efficiency with optimal green design solutions to save energy, 
water, materials and targeting net zero emissions by 2050.  

We are consulting for Green building certifications including LEED, LOTUS, EDGE, Green Mark, WELL, and Fitwel. We are 
honored to be a partner of IFC, World Bank Group in developing EDGE in Vietnam, and with Sintali - SGS in the regional market 
for Thailand and Philippines. We are the Board members of Vietnam Green Building Council, HCMC Green Architecture Club, 
and the Silver membership of US Green Building Council.

We have accompanied many big clients such as IFC, SGS, Sintali, Taisei, Kajima (Japan), Sembcorp (Singapore), Gamuda 
Land (Malaysia), Vingroup, TTG, Nam Long, Phu My Hung, An Gia, TNR Holdings, DIC, Bluescope, ChingLuh, Paiho, and major 
contractors such as Coteccons, Newtecons, Ricons, Toda... in various projects.

- Office, commercial: Landmark 81, Lancaster Luminaire, M Building, Aeon Mall, TTG Lancaster Luminaire, CBC Headquarter 
Office, NEO Offices, HCMC StartUp Hub, Damosa Diamond Tower, Cat Tuong Group Office, CBC Green Office, Toshin Starlake 
Urban Complex ...

- Apartments, residential: EHome 5, Flora Fuji, Flora Kikyo, Hausnima, Cardinal Court, The Habitat Bình Dương, Ecopark 
Aquabay, Sky House, Cat Tuong Park House, Sila Thao Dien, Gamuda Land Artisian Park...

- Hotels, resorts, schools: Hue Square, Layan Green Park, La Vista Villas, Genesis School, VKIST…
- Factories: Paiho Garment, NS Bluescope Office, Ricons Manufacturing Plant, TTI Techtronic Industries, Everpia Everon 

Factory, Sembcorp Logistics Park, Gaw NP Nam Dinh Vu, Gaw NP Dong Van...
Let join us to make a greener built environment for our future. Build Green. Build with ARDOR Green. 
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CÔNG TY TNHH AKZO NOBEL VIỆT NAM
AKZO NOBEL VIỆT NAM

ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO ĐỒNG HÀNH | BRONZE SPONSOR

Địa chỉ: Lô E-1-CN, khu công nghiệp Mỹ Phước 2, Phường Mỹ Phước, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương 
Address: Lot E-1-CN, My Phuoc 2 Industrial Park, My Phuoc Ward, Ben Cat Town, Binh Duong Province
Website: https://www.akzonobel.com/

GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

AkzoNobel có lịch sử hình thành và phát triển gần 400 năm, kế thừa thành quả nghiên cứu vĩ đại qua nhiều thế kỷ, đặc 
biệt là từ người sáng lập - nhà khoa học thiên tài Alfred Nobel, chúng tôi xem nghiên cứu phát triển là nền tảng hoạt động 
của công ty. Ngày nay, AkzoNobel đã trở thành công ty hàng đầu thế giới về sơn trang trí và chất phủ, đồng thời là nhà sản 
xuất chính các sản phẩm chuyên dụng, cung cấp cho các tập đoàn công nghiệp trên khắp thế giới những nguyên liệu chất 
lượng cao thiết yếu cho cuộc sống.

Trong gần 30 năm có mặt tại Việt Nam, Công ty TNHH AkzoNobel Việt Nam đã liên tục phát triển mạnh và vươn lên trở 
thành công ty đi đầu trong ngành công nghiệp sơn trang trí trong nước.

Trong năm 2007, AkzoNobel đã xây dựng nhà máy ở Khu công nghiệp Mỹ Phước 2 - Bình Dương với vốn đầu tư ban đầu là 8 
triệu Euro trên diện tích 60.000m2, nhà máy có công suất sản xuất lên đến 24 triệu lít sơn một năm. Với dây chuyền sản xuất sơn 
hiện đại, công nghệ nghiên cứu & phát triển sản phẩm tiên tiến, quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt cùng các điều 
kiện làm việc tuyệt đối an toàn và quy trình xử lý nước thải hiện đại, than thiện với môi trường của tập đoàn sơn số 1 thế giới.

AkzoNobel has a history of nearly 400 years of establishment and development, inheriting great research achievements 
over many centuries, especially from its founder - genius scientist Alfred Nobel, we consider development research as the 
company's operating background. Today, AkzoNobel has become a world leader in decorative paints and coatings, and a 
major manufacturer of specialty products, supplying industrial groups around the world with high-quality raw materials. high 
quantity essential for life.

During nearly 30 years of presence in Vietnam, AkzoNobel Vietnam Co., Ltd. has continuously thrived and risen to become 
the leading company in the domestic decorative paint industry.

In 2007, AkzoNobel built a factory in My Phuoc 2 Industrial Park - Binh Duong with an initial investment of 8 million Euros 
on an area of 60,000m2, the factory has a production capacity of up to 24 million liters of paint per year. five. With modern 
paint production line, advanced product research & development technology, strict quality control process and absolutely 
safe working conditions and modern wastewater treatment process, coal Environmentally friendly of the world's No. 1 paint 
corporation.

TM
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CÔNG TY CP HÓA DẦU CÔNG NGHỆ CAO HI-PEC
HI-PEC HIGH TECHNOLOGY PETROCHEMICAL JSC

ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO ĐỒNG HÀNH | BRONZE SPONSOR

Địa chỉ: Lầu 1, 26-34 Lê Văn Linh, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 
Address: 1st Floor, 26-34 Le Van Linh street, ward 13, district 4, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel/fax: (84) 028 3943 4480/82 / (84) 028 3943 4481
Website: www.hi-pec.com.vn

GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

Công Ty Cổ Phần Hóa Dầu Công Nghệ Cao Hi-Pec được thành lập năm 2004, với chiến lược xanh hóa ngành sơn Việt Nam 
bằng công nghệ “Khác Hơn - Tốt Hơn”. 

   Hiện nay, Hi-Pec là Nhà phân phối độc quyền cho 14 hãng sơn lớn trên thế giới với các sản phẩm  sơn sinh thái gồm:  Sơn 
chống ăn mòn, Sơn trang trí - Dân dụng;  Sơn chống nóng - Bảo ôn ... 

    Hi-Pec có đầy đủ cơ sở vật chất và nhà xưởng ở Khu công nghiệp Tân Kim - Long An.
    Hi-Pec không chỉ cung cấp sơn mà còn cung cấp dịch vụ trọn gói từ làm sạch bề mặt đến áp dụng sơn cho sắt, thép và 

bêtông bằng công nghệ sạch: Bắn hạt mài (Garnet, PS Ball) khô hoặc ướt, Bắn nước siêu cao áp (3.000bar).
    Hi-Pec đã thi công hàng trăm công trình lớn cho Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam, Tập đoàn Điện lực, Ngành hàng hải, Nhà 

máy Nước, Quân đội...
    Hi-Pec luôn đi đầu trong việc phát triển áp dụng các sản phẩm xanh và sinh thái của thế giới vào Việt nam

Hi-Pec High Technology Petrochemical Joint Stock Company was established in 2004, with the strategy of greening the 
Vietnamese paint industry by the "Different & Better" technology. 

Today, Hi-Pec is the exclusive Distributors of 14 major eco-paint companies such as Protective & Marine paint, Decorative 
paint; Insulation paint ... 

Hi-Pec has the factory in Tan Kim Industrial Park at Long An province.
Hi-Pec supplies a full service for cleaning surfaces and applying paint by using wet grit blasting (Garnet, PS Ball) and ultra-

high pressure water (3000bar).
Hi-Pec has done hundreds of big projects for Viet Nam Oil and Gas Corporation, Electricity Corporation, Marine Industry, 

Water Supply Companies, Army, etc.
Hi-Pec is the pioneer in development and application the eco-green products of the world into Vietnam
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NGÂN HÀNG HSBC VIỆT NAM
HSBC BANK (VIETNAM) LIMITED

ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO ĐỒNG HÀNH | BRONZE SPONSOR

Địa chỉ: Metropolitan, 235 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM
Tel/fax: +84 28 38292288

Website: www.hsbc.com.vn

GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

Ngân hàng HSBC có mặt tại Việt Nam hơn 150 năm. Ngân hàng mở văn phòng đầu tiên ở Sài Gòn (nay là Thành phố Hồ Chí Minh) 
vào năm 1870. Tháng 8 năm 1995, chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh được cấp phép hoạt động và cung cấp đầy đủ các dịch vụ 
tài chính ngân hàng. Tháng 1 năm 2009, HSBC là ngân hàng nước ngoài đầu tiên thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài với tên 
gọi Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam). Hiện tại, mạng lưới hoạt động của ngân hàng bao gồm hai chi nhánh và năm 
phòng giao dịch tại TP. Hồ Chí Minh, một chi nhánh và bốn phòng giao dịch tại Hà Nội, hai chi nhánh tại Bình Dương và Đà Nẵng. 

HSBC cung cấp đầy đủ các dịch vụ tài chính ngân hàng bao gồm: Dịch vụ Quản lý Tài sản và Tài chính Cá nhân, Dịch vụ Ngân 
hàng Doanh Nghiệp, Dịch vụ Thanh khoản và Quản lý tiền tệ, Dịch vụ Thanh toán Quốc tế và Tài trợ thương mại, Dịch vụ ngoại hối và 
thị trường vốn, và Dịch vụ Chứng Khoán. 

Tháng 1 năm 2022, HSBC Việt Nam công bố cam kết hỗ trợ thu xếp nguồn vốn lên tới 12 tỷ USD tài trợ trực tiếp và gián tiếp cho 
các dự án bền vững của Việt Nam và các doanh nghiệp tại Việt Nam cho đến năm 2030. HSBC hiện là một trong những ngân hàng 
nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam xét về vốn, cơ cấu sản phẩm, và số lượng khách hàng.

HSBC has been in Vietnam for over 150 years - the bank first opened an office in Saigon (now Ho Chi Minh City) in 1870. In August 
1995, HSBC opened a full-service branch in Ho Chi Minh City. HSBC was the first foreign bank to launch its locally incorporated entity on 
1 January 2009 as HSBC Bank (Vietnam) Ltd. The bank’s current network includes two branches and five transaction offices in Ho Chi 
Minh City, one branch and four transaction offices in Hanoi, and two full-service branches in Binh Duong and Da Nang. 

HSBC provides a comprehensive range of banking services including Wealth and Personal Banking, Wholesale Banking, Global 
Liquidity and Cash Management, Global Trade and Receivables Finance, Global Markets and Securities Services. 

In January 2022, HSBC Vietnam announced its commitment to supporting to arrange up to USD12 billion of direct and indirect 
sustainable financing for Vietnam and the corporate sector in Vietnam by 2030. HSBC is one of the largest foreign banks in the country 
in terms of investment capital, product range, and customer base.
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CÔNG TY TNHH PENETRON VIỆT NAM
PENETRON VIETNAM CO., LTD

ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO ĐỒNG HÀNH | BRONZE SPONSOR

Địa chỉ: Lầu 3, tòa nhà C.T, 56 Yên thế, P.2, Q.Tân Bình, Tp.HCM
Address: 3rd Floor, C.T Building, 56 Yen The, Ward 2, Tan Binh District, HCMC

Tel/fax: (028) 6281 5992
Website: www.penetron.com.vn

GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

Được thành lập vào cuối năm 1970, Tập đoàn Penetron đã phát triển các sản phẩm chống thấm gốc xi măng và phụ gia để tạo 
ra một công nghệ tinh thể tối ưu. Ngày nay, các hệ thống sản phẩm của Penetron được bán ra trên toàn thế giới ở hơn 66 quốc gia 
thông qua các đại diện thương hiệu, nhà phân phối có chọn lọc và uy tín cùng với đội ngũ chuyên gia kỹ thuật dày dạn kinh nghiệm 
kết nối với khách hàng thông qua việc tư vấn hỗ trợ kỹ thuật sản phẩm và mạng lưới các nhà thi công chuyên nghiệp nhằm giới thiệu 
sâu rộng việc ứng dụng thi công sản phẩm từ nhà dân dụng đến các công trình hạ tầng quốc gia, đáp ứng được các yêu cầu của 
các đơn vị tư vấn, thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu, chủ đầu tư. Những bí quyết và kinh nghiệm đạt được trong 40 năm qua đã cho 
phép Penetron đưa ra một loạt các giải pháp cho bê tông, bao gồm cả vật liệu tinh thể chống thấm, băng cản nước và chất tăng 
cứng dạng lỏng và hàn gắn cho bê tông.

Hiện diện ở thị trường Việt Nam từ năm 2010 thông qua các nhà phân phối và đội ngũ thi công tại địa phương đã giới thiệu và ứng 
dụng sản phẩm PENETRON® ở hầu hết các dự án xây dựng dân dụng và giao thông với chất lượng đã được khẳng định. Dưới sự chấp 
thuận của Penetron International Ltd. (Hoa Kỳ), Công ty TNHH Penetron Việt Nam được thành lập theo Giấy CNĐKKD số: 0312764360, 
do Sở KH&ĐT Tp.HCM cấp ngày 05 tháng 05 năm 2014. Tuy là một doanh nghiệp mới thành lập nhưng có ý nghĩa đánh dấu sự có mặt 
trở lại chính thức tại thị trường Việt Nam của tập đoàn Penetron. Không chỉ đảm nhận việc phát triển thương hiệu, nhập khẩu và phân 
phối độc quyền toàn bộ sản phẩm PENETRON® tại thị trường Việt Nam, mở rộng mạng lưới các đại lý, phát triển các nhà thi công 
chuyên nghiệp, Công ty TNHH Penetron Việt Nam còn hỗ trợ tư vấn kỹ thuật và cung cấp các dịch vụ về giải pháp chống thấm và 
bảo vệ bê tông toàn diện cho khách hàng. 

Founded in the late 1970s, PENETRON developed cementitious waterproong products and additives to create an optimal crystalline 
technology. Today, the PENETRON system of products is sold around the world in over 66 countries through qualied applicators and 
distributors by combining superior product performance with exceptional client support, Penetron continues to dene dependability 
and excellence in protective concrete treatments for engineers, architect and builders the world over. The know-how and experience 
gained over the past 40 years has enabled PENETRON to o er a broad range of concrete solutions, including crystalline waterproong, 
waterstops and liquid sealers. "We strive to consistently provide the highest quality products and the required support system to 
ensure the success of our customers’ projects - anywhere in the world.” - Robert Revera, President & CEO The PENETRON system has 
been proven e ective on countless major projects worldwide. The technical excellence of the products and a knowledgeable and 
dependable team of people have made the company the industry leader

Presence in Viet Nam market since 2010 via the networking of distributors and applicators in the local country, the crystalline 
PENETRON system has been recommended and applied in a wide range of civil construction projects, infrastructure and transportation 
projects with high level of quality required. As a subsidiary authorized company was approval by Penetron International Ltd. USA, 
Penetron Viet Nam Ltd. Company was established on 05th May, 2014 according to business license number 0312764360, issued by 
Investment & Planning Department. As a young enterprise with a desire to introduce a competence high quality of construction 
chemical products and services for the local market in Vietnam, we are pleased to ocially benmark about our global presence in Viet 
Nam.
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CÔNG TY CỔ PHẦN NETNAM
NETNAM CORPORATION

ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO ĐỒNG HÀNH | BRONZE SPONSOR

Địa chỉ: Khu thử nghiệm công nghệ, số 18 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Address: 18 Hoang Quoc Viet Str., Cau Giay Dist., Hanoi, Vietnam
Tel/fax: 1900 1586/024 3565 5656  

Website: www.netnam.com

GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

NetNam tự hào là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp và dịch vụ Internet chất lượng cao; Dịch vụ An toàn 
thông tin mang; Dịch vụ Công nghệ cho sự kiện, Dịch vụ trực tuyến; Dịch vụ Quản trị mạng và Tích hợp hệ thống.

Với gần 30 năm kinh nghiệm hoạt động tại Việt Nam, là đối tác Tier1 của nhiều nhà viễn thông toàn cầu, NetNam là sự lựa chọn 
hàng đầu cho các khách sạn 5*, khu căn hộ cao cấp, các tổ chức phi chính phủ, các tập đoàn đa quốc gia, hệ thống mạng lưới 
doanh nghiệp FDI, ITO, SME và các tổ chức chính phủ.

NetNam được biết đến là đơn vị số 1 về cung cấp dịch vụ công nghệ sự kiện qua việc tham gia vào các sự kiện lớn như:

- Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Phó tổng thống đương nhiệm Kamala Harris 08/2021

- Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều (DPRK - USA Hanoi Summit) 2019

- APEC Danang 2017

- Apricot 2017

- Chuyến thăm chính thức của tổng thống Mỹ Barack Obama 2016

Chúng tôi cũng là thành viên tích cực của các Hội, Hiệp hội, Cộng đồng uy tín trong lĩnh vực ICT tại Việt Nam.

NetNam is proud to be a pioneer in providing Premium Internet services and solutions; Online services, Managed Services & 
System Integration. With 30 years as a leading ISP in Vietnam, NetNam becomes the first choices of 5* hotels/resorts, luxury apartments, 
multinational companies, enterprises, state-owned & governmental organizations, etc.

NetNam is also known as the No.1 Services Provider as serving major events, such as:

- Vice President Kamala Harris’ visit to Vietnam 2021

- DPRK - USA Hanoi Summit 2019

- APEC Danang 2017

- Apricot 2017

- President Obama's Visit to Vietnam in 2016

Annual Internet Day, Security World, Vietnam Expo,... 

In addition, NetNam is an active member of many prestigious ICT associations and communities in Vietnam, including Vietnam 
Internet Association (VIA), Vietnam Information Security Association (VNISA), Vietnam Association for Information Processing (VAIP), 
Vietnam E-commerce Association (VECOM),

Vietnam Free and Open Source Software Association (FOSSA), B20 + Group (IoT business club in Vietnam), Security Bootcamp ...

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM | PRODUCT/SOLUTION INTRODUCTION

NetNam giới thiệu 2 dịch vụ tại sự kiện này là: 

1.Dịch vụ Vận chuyển số (Digipost) được kiến tạo bởi Công ty Cổ phần NetNam - Đơn vị tiên phong với hơn 27 năm kinh 
nghiệm trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp và dịch vụ Internet chất lượng cao; Dịch vụ trực tuyến và các dịch vụ Quản 
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trị mạng & Tích hợp hệ thống tại Việt Nam. DIGIPOST được thiết kế giúp những người làm marketing, nhà phát triển ứng dụng, 
doanh nghiệp gửi thông tin marketing, thông báo, hóa đơn… thông qua thư điện tử. Dịch vụ đảm bảo độ tin cậy, bảo mật 
với chi phí hợp lý, giúp người dùng giải các bài toán khó trong việc gửi email từ một (hoặc một số) địa chỉ đến nhiều địa chỉ 
trong thời gian ngắn với số lượng lớn.

ƯU ĐIỂM DỊCH VỤ

- Gửi email số lượng lớn với tốc độ nhanh

- Bảo vệ tối đa dữ liệu khách hàng

- Giao diện quản trị thân thiện với người người dùng

- Tối ưu công cụ email

- Tích hợp hệ thống sẵn có của doanh nghiệp

2. Dịch vụ An toàn thông tin mạng (MSSP) do NetNam cung cấp đảm bảo khả năng giám sát, phát hiện sớm các mối nguy 
hại, từ đó xây dựng các phương án phản ứng nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại tới hệ thống CNTT, giúp khách hàng giảm đi 
gánh nặng về chi phí và con người.

- netSecure: Giám sát và ứng cứu sự cố ATTT

- Pentest as Service: Đánh giá an toàn thông tin

- Security Defense Services : Bảo vệ ứng dụng, hệ thống ATTT

- Managed Security Services: Quản trị thiết bị, hệ thống ATTT

- Network & Application Monitoring: Giám sát hạ tầng mạng và ứng dụng

TÍNH NĂNG NỔI BẬT 

- Theo dõi, thu thập, phân tích, phát hiện các rủi ro, các mối đe dọa mất ATTT 

- Giám sát kiểm soát truy cập (Access Controls Monitoring) 

- Giám sát kiểm soát vùng mạng và thiết bị mạng (Network Monitoring) 

- Giám sát kiểm soát thiết bị đầu cuối (Endpoint Monitoring) 

- Giám sát kiểm soát hệ thống máy chủ ứng dụng (Application Server Monitoring) 

- Giám sát mã độc của hệ thống (Malware Monitoring) Cung cấp báo cáo định kỳ theo tuần, tháng, quý, năm, hoặc theo 
sự cố 

- Phân tích và phối hợp ứng phó sự cố ATTT, đưa ra các khuyến nghị xử lý, khắc phục nhanh chóng sự cố

ƯU ĐIỂM DỊCH VỤ

- Giám sát và cảnh báo sự cố liên tục 24x7x365 

- Theo dõi, phân tích, phát hiện nhanh các mối đe dọa theo thời gian thực 

- Cập nhật liên tục các mối đe dọa mới với CSDL Threat Intelligence 

- Tích hợp công nghệ AI và Big Data 

- Thời gian triển khai nhanh chóng, dễ dàng tích hợp với Hệ thống sẵn có của Khách hàng.

Netnam will introduce 2 services at this event:

1.Digital Transportation Service (Digipost) was created by Netnam Corporation - A pioneer with more than 27 years of experience 
in the field of providing solutions and high quality Internet services; Online services and Network Administration and System Integration 
services in Vietnam. DIGIPOST was designed to help marketers, application developers, business send marketing informations, 
announcements, invoices…through email. The service ensures reliability, security at a reasonable cost, helping users to solve difficult 
problems in sending emails from one (or several) addresses to many addresses in a short time with large quantities.

SERVICE ADVANTAGES

- Send bul emails at fast speeds

- Maximum protection of customer data

- User-friendly admin interface

- Optimize email tools

- Integrate your existing systems

2. Cyberinformation Security Service (MSSP) provided by NetNam ensures the ability to monitor and detect hazards early, thereby 
developinh response plans to minimize damage to IT systems, helping customers reduce the burden of costs and people. 

- netSecure: Monitoring and responding to security incidents

- Pentest as Service: Information Security Assessment

- Security Defense Services: Protect applications. security systems

- Managed Security Services: Administration of equipment, security systems

- Network & Application Monitoring: Monitor network infrastructure and applications
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STANDOUT FEATURES 

- Monitor, collect, analyze, detect risks and threats of losing security 

- Access Controls Monitoring 

- Network Monitoring 

- Endpoint Monitoring 

- Application Server Monitoring 

- Malware Monitoring, Provides periodic reports by week, month, quarter, year, or incident 

- Analyze and coordinate the response to security incidents, make recommendations for handling and quickly fix problems

SERVICE ADVANTAGES

- 24x7x365 continuous monitoring and alerts 

- Monitor, analyze, quickly detect threats in real time 

- Constantly update new threats with threat intelligence database 

- Integrating AI and Big Data technology 

- Fast deployment time, easy integration with Customer Availability System.
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CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU CÁCH ÂM - CÁCH NHIỆT CÁT TƯỜNG
CAT TUONG SOUND - HEAT INSULATION MATERIALS PRODUCTION CORPORATION

ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO ĐỒNG HÀNH | BRONZE SPONSOR

Address: Flemington Tower, 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11
Tel/fax: 0283 863 8989

Website: https://cattuongcorp.com/vi

GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

Chúng tôi là nhà cung cấp giải pháp cách nhiệt- cách âm hàng đầu tại Việt Nam. Trải qua hơn hai thập kỷ hình thành và phát 
triển, với những nốt thăng trầm và đầy thử thách, Cát Tường vẫn luôn giữ vững thị phần số 1 Việt Nam về sản xuất và cung cấp vật 
liệu cách âm cách nhiệt. Không chỉ khẳng định vị thế trong nước với việc phát triển hệ thống bán hàng hơn 9000 đại lý trên toàn 
quốc, Cát Tường mang khát vọng vươn ra thị trường quốc tế, tính đến thời điểm hiện tại đã xuất khẩu đi 15 quốc gia và vùng lãnh thổ. 

We are the leading supplier of thermal and sound insulation solutions in Vietnam. After more than two decades of establishment 
and development, Cat Tuong has always maintained the number 1 market share in Vietnam in terms of manufacturing and supplying 
insulation materials.Not only affirming our position in the country with the development of more than 9,000 agents nationwide, Cat 
Tuong aspires to reach out to 15 countries and territories.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM | PRODUCT/SOLUTION INTRODUCTION

Theo nghiên cứu của Đại học Huddersfield thuộc Vương quốc Anh chỉ ra rằng tại Việt Nam khu dân cư, thương mại và 
công nghiệp chiếm 73% tiêu thụ năng lượng, trong đó có đến 31.9% lượng tiêu thụ với mục đích làm mát. Trong bối cảnh phần 
lớn năng lượng của quốc gia đến từ nhiên liệu hóa thạch, việc giảm mức tiêu thụ năng lượng sẽ tác động tích cực đến khí 
hậu, giảm lượng khí thải CO2, làm chậm quá trình nóng lên toàn cầu. Và sử dụng cách nhiệt là một trong những giải pháp 
đơn giản nhưng hiệu quả để góp phần kiểm soát biến đổi khí hậu. 

Cát Tường không chỉ là nhà sản xuất vật liệu cách nhiệt hàng đầu tại Việt Nam. Năm 2019, công ty còn là một trong những 
doanh nghiệp sản xuất đầu tiên lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời mái nhà cho nhà máy sản xuất tại Long An. Dự án đã 
trở thành một nghiên cứu điển hình để xây dựng các hướng dẫn đầu tư năng lượng mặt trời do GIZ và MOIT tài trợ. 

Năm 2020, Cát Tường tham gia tài trợ cho "Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu và thiên tai” của tổ chức UNDP, giúp 
đỡ cho người dân vùng lũ lụt. Cát Tường tự hào với hệ thống dây chuyền sản xuất XPS theo công nghệ iện đại, sử dụng CO2 
ở trạng thái siêu tới hạn, không sử dụng khí dễ cháy hoặc khí gây suy giảm tầng ôzôn như CFC, HCFC. 

Chúng tôi cam kết thực hiện sứ mệnh góp phần chống lại biến đổi khí hậu và đạt được các mục tiêu của COP 26

According to research at the University of Huddersfield, UK Residential, commercial, and industry contribute 73% of energy 
consumption in Vietnam while 31.9% of the consumption is for cooling. With most of the country’s energy still coming from fossil fuels, 
reducing that energy consumption would have significant climate impacts and reduce CO2 emissions. Improving insulation is a simple 
yet cost-effective climate action with real impact.

Cat Tuong has gone beyond just being an insulation materials manufacturer. In 2019 the company was one of the first manufacturing 
companies that install solar energy systems in its facilities. The project became a case study to develop solar energy investment 
guidelines sponsored by GIZ and MOIT. 

In 2020, Cat Tuong contributed to the “Climate change and disaster resilience program” by UNDP, the program helped people in 
flood-prone areas. 

Our XPS production line follows modern technology, using CO2 in the supercritical state, without using flammable gases or gases 
that cause ozone depletion such as CFCs, and HCFCs. 

Cat Tuong commits its mission to help fight climate change and achieve the COP 26 goals 
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Địa chỉ: Số 2, Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Tel/fax: 024 3747 4777

Website: Eurowindow.biz
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Ra đời với khát vọng nâng tầm chất lượng cuộc sống cho hàng triệu người Việt, năm 2002, Eurowindow tiên phong đưa sản phẩm 
cửa hiện đại uPVC tiêu chuẩn Châu Âu vào thị trường nội địa, làm nên cuộc cách mạng về cửa, mở ra “kỷ nguyên mới” cho những 
ngôi nhà.

Từ cửa uPVC, Eurowindow đã liên tục ứng dụng công nghệ mới, phát triển đa dạng các dòng sản phẩm gồm: cửa nhôm, vách 
nhôm kính lớn, cửa gỗ, cửa gỗ chống cháy, cửa tự động, cửa cuốn, cửa thủy lực, các sản phẩm kính, nội thất… 

Luôn dẫn dắt nhu cầu, tạo ra xu hướng tiêu dùng mới trên thị trường, các giải pháp vật liệu xây dựng xanh, tiết kiệm năng lượng 
của Eurowindow đã góp phần hiện thực hóa các thiết kế công trình xanh có kiến trúc bền vững tại Việt Nam, trong đó có các công 
trình trọng điểm cấp quốc gia như: Tòa nhà Quốc hội, Tòa nhà chính phủ, các cảng hàng không quốc tế...

Trải qua hai thập kỷ hình thành và phát triển, Eurowindow đã mang đến những trải nghiệm khác biệt cho người dùng, nâng tầm 
giá trị các công trình và đóng góp tích cực vào sự phát triển phồn vinh của đất nước.

Born with the aspiration to improve the quality of life for millions of Vietnamese people, in 2002, Eurowindow pioneered to bring 
modern European standard uPVC doors into the domestic market, making a revolution in doors and opening doors. "new era" for 
homes.

From uPVC doors, Eurowindow has continuously applied new technologies, developed a variety of product lines including: 
aluminum doors, large aluminum glass walls, wooden doors, fireproof wooden doors, automatic doors, rolling doors, hydraulic doors , 
glass products, furniture…

Always leading the demand, creating new consumer trends in the market, Eurowindow's energy-saving and green building material 
solutions have contributed to the realization of green building designs with sustainable architecture in Vietnam. Vietnam, including key 
national projects such as National Assembly Building, Government Building, international airports...

Over two decades of establishment and development, Eurowindow has brought different experiences to users, enhanced the 
value of works and actively contributed to the prosperous development of the country.
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Cửa uPVC cao cấp thương hiệu Eurowindow sử dụng thanh profile nhập khẩu từ hãng Koemmerling (CHLB Đức) được sản 
xuất theo tiêu chuẩn “Greenline”. Đây là hệ thống tiêu chuẩn cho các chất ổn định không có chì trong thanh profile uPVC, 
thân thiện với môi trường, không gây độc hại cho người sử dụng. Sản phẩm không bị ôxy hóa hay ố vàng trong điều kiện bức 
xạ mặt trời, độ bền và khả năng cách âm, cách nhiệt cao, giúp tiết kiệm điện năng và chi phí bảo dưỡng.

Cửa nhôm Eurowindow ra đời là bước tiến mới, mang đến giải pháp tối ưu cho các công trình nhà riêng, biệt thự, đón đầu 
xu hướng phát triển mạnh mẽ của các công trình cao tầng có kiến trúc dạng hi - tech như toà nhà văn phòng, trung tâm 
thương mại, cao ốc…  Dòng sản phẩm này có độ bền cao, chống xước, không bị ăn mòn bởi hoá chất thông thường hay 
tác động của thời tiết và có thể tái chế được sau vòng đời sử dụng. Ngoài ra, với hệ thống xử lý nước thải hoàn toàn tự động 
nhập khẩu từ Singapore, nguồn nước thải từ nhà máy của Eurowindow được xử lý đạt mức “A Grade” - tiêu chuẩn cao nhất 
của Việt Nam về bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, ứng dụng công nghệ đột phá, cửa nhôm cao cấp có cầu cách nhiệt Eurowindow cấu tạo 3 lớp gồm 2 thanh 
profile nhôm định hình gắn kết bởi dải polyamide cản nhiệt (cầu cách nhiệt) ở giữa, thanh profile có nhiều khoang rỗng, 
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gioăng ép kính có thiết kế chân dài tạo thành 3 khoang rỗng. Khi kết hợp cùng 3 tầng gioăng EPDM với kính hộp, sản phẩm 
có độ kín khít cao: đảm bảo cách âm lên tới 40dB, chịu sức gió lên tới bão cấp 17, chống thấm nước tuyệt đối ngay cả khi 
gặp bão cấp 11. Không chỉ thế, cửa nhôm có cầu cách nhiệt Eurowindow còn ghi điểm bởi khả năng cách nhiệt cao hơn 
50% so với cửa nhôm thông thường. Cấu tạo profile đặc biệt kết hợp hộp kính giúp hạn chế tối đa sự truyền nhiệt. Sản phẩm 
giúp tiết kiệm tới 30% chi phí điện năng tiêu thụ trong quá trình sinh hoạt tại gia hay vận hành hệ thống cả tòa nhà. Bên cạnh 
đó, profile nhôm có thể linh hoạt sơn 2 mặt với 2 màu khác nhau, vừa nâng cao thẩm mỹ kiến trúc mặt ngoài công trình vừa 
đảm bảo phù hợp nội thất bên trong nhà. 

Sản phẩm cửa và vách nhôm Eurowindow kiến tạo nên những không gian sống, làm việc giao hòa với thiên nhiên, lan tỏa 
lối sống xanh tích cực trong cộng đồng, đang góp phần phát triển trào lưu thiết kế bền vững tại Việt Nam. Năm 2021, cửa 
nhôm có cầu cách nhiệt Eurowindow đã được vinh danh TOP 1 Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích.

Cửa gỗ Eurowindow được sản xuất từ gỗ tự nhiên nguyên tấm, gỗ tự nhiên ghép thanh, gỗ MDF, HDF với nguyên liệu là 
gỗ rừng trồng và gỗ nhập khẩu. Nguồn nguyên liệu này được chọn lọc kỹ lưỡng và xử lý biến tính trước khi đưa vào sản xuất 
nhằm làm tăng tính ổn định và độ bền, hạn chế tối đa sự biến dạng của gỗ trước điều kiện khí hậu Việt Nam. Nguyên liệu gỗ 
Eurowindow đã đạt chứng nhận FSC - là chứng nhận của tổ chức những người yêu trồng rừng và không mở rộng đến các 
nguồn gỗ tự nhiên.

Tuân thủ quy trình kiểm soát và sản xuất nghiêm ngặt, các sản phẩm của Eurowindow đáp ứng tiêu chuẩn của vật liệu 
xanh, đã được tổ chức DNV (CH Na - uy) đánh giá và cấp chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 
9001:2015 và được Viện tiêu chuẩn Anh (BIS) cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường tiêu chuẩn ISO 14001: 2015.

High-class uPVC doors with Eurowindow brand use profile bars imported from Koemmerling (Germany) manufactured according 
to "Greenline" standards. This is the standard system for lead-free stabilizers in uPVC profile bars, environmentally friendly, non-toxic to 
users. The product does not oxidize or yellow under solar radiation, has high durability and soundproofing and heat insulation, saving 
electricity and maintenance costs.

The birth of Eurowindow aluminum doors is a new step, bringing the optimal solution for private houses and villas, catching up with 
the strong development trend of high-rise buildings with hi-tech architecture such as buildings. This product line is durable, scratch-
resistant, not corroded by common chemicals or the impact of weather, and can be recycled after the life cycle of use. In addition, 
with a fully automatic wastewater treatment system imported from Singapore, the wastewater from Eurowindow's factory is treated to 
"A Grade" - Vietnam's highest standard for environmental protection.

In particular, applying breakthrough technology, high-class aluminum doors with Eurowindow insulation bridge are composed of 3 
layers, including 2 aluminum profile bars connected by a heat-resistant polyamide strip (insulation bridge) in the middle, the profile bar 
has many compartments. hollow, the glass seal has a long-legged design that forms 3 hollow chambers. When combined with 3 layers 
of EPDM gaskets with box glass, the product has a high degree of tightness: ensuring sound insulation up to 40dB, wind resistance up to 
level 17 storms, absolute waterproof even when encountering level 11 storms. Not only that, aluminum doors with Eurowindow insulation 
bridge also score points because of their 50% higher insulation capacity than ordinary aluminum doors. Special profile structure 
combined with glass box to minimize heat transfer. The product helps to save up to 30% of electricity consumption costs during home 
life or operating the whole building system. In addition, aluminum profiles can be flexibly painted on both sides with 2 different colors, 
both enhancing the architectural aesthetics of the building's exterior and ensuring it is suitable for the interior of the house.

Eurowindow aluminum door and wall products create living and working spaces in harmony with nature, spreading a positive green 
lifestyle in the community, contributing to the development of sustainable design trends in Vietnam. In 2021, Eurowindow insulated 
aluminum door was honored as TOP 1 Vietnamese goods loved by consumers.

Eurowindow aluminum door and wall products create living and working spaces in harmony with nature, spreading a positive green 
lifestyle in the community, contributing to the development of sustainable design trends in Vietnam. In 2021, Eurowindow insulated 
aluminum door was honored as TOP 1 Vietnamese goods loved by consumers.

Eurowindow wooden doors are manufactured from natural wood panels, natural wood panels, MDF, HDF with imported wood and 
plantation wood as raw materials. This source of raw materials is carefully selected and denatured before being put into production 
to increase stability and durability, and minimize the deformation of wood under Vietnamese climate conditions. Eurowindow wood 
materials have obtained FSC certification - which is the certification of afforestation lovers and does not extend to natural wood 
sources.

Complying with strict production and control processes, Eurowindow's products meet the standards of green materials, have 
been evaluated and certified by DNV (Norway) organization. ISO 9001:2015 and has been granted the Certificate of Environmental 
Management System ISO 14001:2015 by the British Standards Institute (BIS).






