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HỘI KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM 
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC 

          ĐỊA CHỈ: 40 TĂNG BẠT HỔ, HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI, VIỆT NAM; ĐT: +8424 6686 4818 
           ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Số: 31/TTHNKT-KTSVN 
V/v tổ chức Chương trình CPD 4-2022             Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2022 
   

THÔNG BÁO  
TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH 

PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP LIÊN TỤC (CPD 4-2022) 
DÀNH CHO KTS HÀNH NGHỀ  

Ngày 23-24/9/2022 
 

Hội Kiến trúc sư Việt Nam (KTSVN) chân thành cám ơn các anh chị em kiến trúc 
sư hành nghề đã đồng hành và tham gia các hoạt động phát triển nghề nghiệp liên tục 
trong năm 2022. 

Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của kiến trúc sư hành nghề 
theo Luật Kiến trúc 2019, Hội KTSVN có kế hoạch tổ chức Chương trình đào tạo Phát 
triển nghề nghiệp liên tục CDP 4-2022, cụ thể như sau: 

 1. Chủ đề và chứng nhận tích điểm CPD 
 - Chủ đề: “Giám sát quyền tác giả và chuyển đổi số trong kiến trúc” 
 - Chứng nhận tích điểm CPD: 
 + Ngày 23/9/2022 (01 ngày): đạt 1,8 điểm CPD. 
 + Ngày 24/9/2022 (01 ngày): đạt 1,8 điểm CPD 
  2. Thời gian, hình thức và điều kiện tham dự 
 - Thời gian: Ngày 23-24/9/2022. 
 - Hình thức: Trực tuyến qua công cụ Zoom Meeting 
 - Điều kiện tham dự:  
 + Cá nhân đã đăng ký đầy đủ thông tin và thanh toán phí tham dự với BTC trước 
ngày 23/9/2022 nhận được ID và Password qua e-mail, tin nhắn, điện thoại hoặc các 
phương thức phù hợp. Lưu ý, việc đăng ký và thanh toán sẽ là cơ sở để cấp chứng 
nhận.  
 + Cá nhân đăng ký tham dự chịu trách nhiệm bảo mật ID và Password, không 
cung cấp ra bên ngoài. 

 + Có máy tính được cài đặt phần mềm Zoom, kèm theo thiết bị ghi - phát hình và 
tiếng hoặc điện thoại thông minh kết nối mạng ổn định và làm theo hướng dẫn của BTC 
ngày 23 và 24/9/2022. 

+ Tham dự đủ thời lượng chương trình trực tuyến (theo ghi nhận của Zoom). 
  2. Phí tham dự và Đăng ký tham dự 
 - Phí tham dự:  
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TT Thời lượng tham dự Không phải là  
hội viên Hội KTSVN 

Hội viên  
Hội KTSVN 

1 Ngày 23/9/2022 
(1 ngày - 2 chuyên đề - 1,8 điểm) 

600.000 đ/học viên 500.000 đ/học viên 

2 Ngày 24/9/2022 
(1 ngày - 2 chuyên đề - 1,8 điểm) 

600.000 đ/học viên 500.000 đ/học viên 

3 Ngày 23 và 24/9/2022 
(2 ngày - 4 chuyên đề - 3,6 điểm) 

1.000.000 đ/học viên 800.000 đ/học viên 

 - Vui lòng chuyển phí trước ngày 23/9/2022 đến:   
 + Tên TK: Hội Kiến trúc sư Việt Nam 
 + Số TK: 118.0000.36536; Tại: Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội 

  (Ghi rõ nội dung CK: CPD - tên cá nhân đăng ký+ngày tham dự+ Số ĐT) 
+ Xác nhận nộp phí đăng ký qua Kế toán VP Hội - ĐT: 024 38253648  

 - Đăng ký tham dự theo mẫu, xin truy cập: www.chungchihanhnghekts.com 
 - Hội viên Hội KTSVN cần chụp sẵn Thẻ hội viên hoặc QĐ kết nạp hội viên để 
tải (upload) lên trang đăng ký 

- Mọi thông tin về nội dung và chuyên môn xin liên hệ trong giờ hành chính:  
+ Trung tâm Phát triển Hành nghề Kiến trúc, Hội KTSVN  
+ ĐT: +8424 6686 4818 
+ Email: trungtamhanhnghekientruc@gmail.com 
+ TS.KTS. Phạm Khánh Toàn, Giám đốc, DĐ: 091 353 2561 
+ KTS. Đinh Văn Hoàn, Phó GĐ, DĐ: 0903 295 575 

 Hội KTSVN đề nghị các đ/c Chủ tịch Hội KTS tỉnh/ thành phố và Chủ tịch Chi 
hội KTS thông báo tới các hội viên và KTS công tác, hành nghề tại địa phương cũng như 
đơn vị trực thuộc.  
 Chương trình chi tiết được đính kèm theo Thông báo này.  
 Chứng nhận CPD sẽ gửi đến các đơn vị/ cá nhân sau khi kết thúc chương trình tại 
Trung tâm Phát triển Hành nghề kiến trúc – 40 Tăng bạt Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 
hoặc qua đường bưu điện. 
 Hội Kiến trúc sư Việt Nam mong nhận được sự phối hợp, hợp tác của các Hội 
Kiến trúc sư tỉnh/thành phố, Chi hội Kiến trúc sư trực thuộc và tất cả các kiến trúc sư 
hành nghề./. 
 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI KTS VIỆT NAM 
 
 

 
KTS. ĐẶNG KIM KHÔI 

 

http://www.chungchihanhnghekts.com/
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