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THƯ  MỜI 

DỰ LỄ KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP  
KHOA KIẾN TRÚC VÀ QUY HOẠCH - ĐHXD 1967 – 2017 

 
Tháng 11 năm 2017, Khoa Kiến trúc và Quy hoạch trường Đại học Xây dựng sẽ long trọng kỷ niệm 50 

năm thành lập. Một nửa thế kỷ đã qua, cùng với bao thăng trầm của đất nước, các giảng viên và cán 

bộ của Khoa đã vượt lên những khó khăn gian khổ, vun đắp xây dựng Khoa ngày một lớn mạnh. 

Cũng từ nơi đây, với sự tận tình của các thầy cô giáo, hơn 5000 Kiến trúc sư đã ra trường, đóng góp 

trực tiếp vào công cuộc bảo vệ và dựng xây trên mọi miền đất nước. 

Kỷ niệm 50 năm thành lập sẽ là dịp để tất cả cùng nhìn lại. Nhìn lại để tri ân những người đã dành cả 

cuộc đời đóng góp cho sự phát triển của Khoa. Nhìn lại để thấy những bài học kinh nghiệm, những 

giá trị đã hun đúc nên một tinh thần, một đặc trưng của các Kiến trúc sư đào tạo từ trường ĐHXD. 

Nhìn lại cũng là để thấy rõ trách nhiệm của những người cán bộ giảng viên trong Khoa ngày hôm 

nay, biết kế thừa giá trị của truyền thống và luôn luôn đổi mới, vượt qua những khó khăn, thách thức 

mới để đạt tới những mục tiêu lớn hơn, xa hơn. 

Nhiều hoạt động sẽ được tổ chức bao gồm các Hội thảo về đổi mới trong đào tạo, gắn kết Khoa với 

các doanh nghiệp đồng hành, các hoạt động tri ân các thế hệ thầy cô đã có nhiều đóng góp với Khoa, 

kết nối các cựu sinh viên. Tập trung nhất là hoạt động Triển lãm đóng góp của cựu sinh viên sẽ diễn 

ra ngày 10,11,12/ 11/2017 tại Trung tâm thông tin văn hóa Hồ Gươm - số 2 Lê Thái Tổ, Triển lãm 

về quá trình 50 năm đào tạo ngày 18/11/2017 và cuộc Mit-ting trọng thể, gặp gỡ giao lưu thầy cô 

giáo, cựu sinh viên các thế hệ vào ngày 19/11/2017. 

Khoa Kiến trúc và Quy hoạch trân trọng kính mời toàn thể các thế hệ cán bộ và sinh viên, các đơn vị 

và các đối tác về dự các hoạt động kỷ niệm. Rẩt mong nhận được sự tham gia, đóng góp bằng tinh 

thần và vật chất để sự kiện có ý nghĩa này được tổ chức thành công. 

Rất hân hạnh được đón tiếp.  
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