Bui ta àm thu hút và nhn c nhiu ý kin trao i ca các chuyên gia trong và ngoài nc v lnh vc kin trúc quy hoch, cnh quan môi trng.
GSTS.KTS Nguyn Quc Thông, Phó Ch tch Hi KTS Vit Nam, Tng Biên tp Tp chí Kin trúc phát biu dn ti ta àm.

Các ý kin ti ta àm t vn : Thành ph à Nng s tr thành ô th ln, sinh thái và thông minh, là trung tâm khi
nghip, i mi, sáng to và là thành ph bin áng sng ng cp khu vc châu Á.
Do vy, bên cnh vic nêu nhng kinh nghim trong nc và quc t v phát trin không gian kin trúc ô th ven
sông - bin, các ý kin cng trao i nhng nh hng gii pháp phù hp vi à Nng.
Vi nh hng này, các chuyên gia và KTS trong và ngoài nc tp trung trao i các ni dung v phát trin kin
trúc cao tng, ngay c i vi ô th bin, là xu hng tt yu trên th gii.
Thit k kin trúc cao tng phi c coi là thành t trong ngun tài nguyên phát trin ô th cho à Nng nh: t,
sông, bin, cnh quan phát huy ti a các ngun lc cho phát trin ô th à Nng.
Theo baodanang.vn
TNG ÀI DCH V CÔNG: (0236) 1022 hoc *1022 , min phí phc v
1. Nhn phn ánh, góp ý ca ngi dân cho Thành ph và chuyn c quan chc nng x lý
2. Hng dn, gii áp TH TC hành chính, quy nh, chính sách
3. Hng dn s dng dch v chính quyn in t
4. Cung cp các thông tin khác ca Thành ph (thiên tai, a im, s kin, ….)
5. Cung cp dch v Call Center , nhn tin CSKH chuyên nghip, GIÁ R NHT.

