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Hà Nội, ngày  04  tháng 01  năm 2023 
 

 

THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO 
 

Phổ biến, cập nhật kiến thức về  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân 
cấp công trình xây dựng trong thiết kế xây dựng (QCVN 03:2022/BXD);  

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình  
(QCVN 06:2022/BXD) 

 

Thời gian: 01 ngày, thứ Tư ngày 08 tháng 02 năm 2023 
                      Hình thức: Trực tuyến trên nền tảng Zoom Webinar 

 
              Kính gửi:  Các tổ chức và cá nhân 

       Được sự hỗ trợ của cơ quan chủ trì biên soạn là Viện Khoa học Công nghệ 
Xây dựng - Bộ Xây dựng, Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam trân trọng kính 
mời các tổ chức, cá nhân tham dự hội thảo phổ biến, cập nhật kiến thức về  hai 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới được Bộ Xây dựng ban hành: 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp công trình phục vụ thiết kế xây 
dựng (QCVN 03:2022/BXD) ban hành kèm theo Thông tư 05/2022/TT-BXD ngày 
30/11/2022, có hiệu lực từ ngày 01/6/2023; 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình (QCVN 
06:2022/BXD) ban hành kèm theo Thông tư số 06/2022/TT-BXD ngày 
30/11/2022, có hiệu lực từ ngày 16/01/2023. 

 

1. Chương trình chi tiết 
 Buổi sáng:  từ 8h 00 – 12h 00, giải lao 15 phút giữa giờ 

          8h 00 -  8h 30: kết nối thiết bị trực tuyến, xác nhận tham dự.  
          8h 30 -  8h 35: khai mạc của Lãnh đạo Hiệp hội. 
          8h 35 -  12h 00:  

- Các nội dung của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp công trình xây 
dựng trong thiết kế xây dựng (QCVN 03:2022/BXD); 

- Thảo luận, giải đáp các câu hỏi. 
          Người trình bày: Đại diện Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng (IBST) 
 
 Buổi chiều: từ 13h30 đến 17h 00, giải lao 15 phút giữa giờ. 
- Các nội dung Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công 

trình (QCVN 06:2022/BXD) ; 
- Thảo luận, giải đáp các câu hỏi. 

         Người trình bày: Đại diện Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng (IBST) 



     
2. Yêu cầu đối với cá nhân tham dự 

- Sử dụng thiết bị có chức năng camera và micro kết nối, đường truyền mạng 
tốt và ổn định; 

- Ban tổ chức sẽ cấp tài khoản truy cập và hướng dẫn chi tiết khi cá nhân hoàn 
thành đăng ký và thanh toán phí tham dự. 

3. Đăng ký tham dự  
- Các tổ chức, cá nhân đăng ký (theo mẫu) gửi về Hiệp hội Tư vấn Xây dựng 

Việt Nam trước ngày 04/2/2023 theo địa chỉ email: vecascpd@gmail.com  

4. Phí tham dự và thanh toán:  
- Phí tham dự:  200.000 đ/người đối với cá nhân thuộc Hiệp hội; 

                   300.000 đ/người đối với cá nhân không thuộc Hiệp hội 
- Thanh toán trước ngày 07 /2 /2023 theo thông tin: 

- Đơn vị thụ hưởng: Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam 
          Tầng 6, Cung Trí thức Thành phố, Số 1 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội. 

- Số tài khoản : 116000001020 
- Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hai Bà Trưng            

5. Nội  dung khác 
- Cá nhân là Kiến trúc sư hành nghề tham dự đầy đủ chương trình được cấp 

Chứng chỉ tham dự phát triển nghề nghiệp liên tục (CPD) lĩnh vực kiến trúc 
với số điểm CPD là 1.7 điểm. 

- Cá nhân là Kỹ sư được công nhận Kỹ sư chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN 
tham dự đầy đủ chương trình được cấp Giấy chứng nhận số giờ tham dự nếu 
có nhu cầu (song ngữ Việt – Anh) 

6. Thông tin liên hệ:  
- Người liên hệ: Mr Nguyễn Minh Hoàng, Phó CVP Hiệp hội (0944817993); 
- Điện thoại cơ quan: (024) 38218093;  Email: vecascpd@gmail.com      

                                   Website: www.vecas.org.vn 
 

Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam trân trọng thông báo! 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 

 

 


