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Thứ Tư, 17 tháng Tư, 2019 

 THÀNH PHỐ TỔ CHỨC HỘI THẢO MIỄN PHÍ NHÂN THÁNG AN TOÀN XÂY DỰNG 

 Garden Grove sẽ tổ chức một buổi hội thảo miễn phí nhân dịp Tháng Năm là Tháng 

An Toàn Xây Dựng hàng năm của Hội International Code Council's (ICC) lần thứ 39, tại 

Trung tâm Hội nghị cộng đồng Garden Grove, tọa lạc tại 11300 Stanford Avenue với chủ 

đề "No Code, No Confidence".  Hội thảo sẽ cung cấp thông tin và tài nguyên có giá trị cho 

những ai trong các ngành nghề như xây dựng, kỹ thuật, quy hoạch và các ngành công 

nghiệp liên quan.  Hội thảo sẽ được trình bày bởi ông David Dent, thuộc Ban Phát triển 

Kinh tế và Cộng đồng Thành phố Garden Grove, và đại diện của các Thành phố lân cận 

như Inglewood, Irvine, Laguna Niguel và Long Beach.                                                           

Chương trình sơ lược của buổi hội thảo như sau:              

• 8:00 đến 9:00 sáng - Đăng ký và ăn sáng nhẹ miễn phí                         

• 9:00 đến 9:30 sáng - Chào mừng và giới thiệu chương trình                                                                              

• 9:30 đến 10:00 sáng - Điểm nổi bật của các dự án trong Thành phố                                                                

• 10:00 đến 11:30 sáng - Thảo luận theo nhóm                                                                                            

• 11:30 đến 12:00 tối - Ăn trưa miễn phí                                                                                                 

• 12:00 đến 12:30 trưa - Các điều lệ quy định                                                                                                             

• 12:30 đến 1:00 trưa – CASP                                                                                                         

• 13:00. đến 1:15 trưa - Kết thúc hội thảo                

• 1:15 đến 2:00 trưa - Gian hàng triển lãm và xã giao 
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 Được tài trợ bởi ICC, Tháng An Toàn Xây dựng (Building Safety Month) là một chiến 

dịch quốc tế vào thời điểm tháng Năm để nâng cao nhận thức và thúc đẩy an toàn xây 

dựng và tầm quan trọng của việc thực thi các điều lệ quy định mạnh mẽ để đảm bảo các 

cá nhân được an toàn trong các tòa nhà nơi họ sống, làm việc, và vui chơi.                                                 

 Chỗ ngồi có giới hạn.  Để đăng ký, hãy gửi email cho bà Svetlana Moure tại 

building@ggcity.org và nhớ để “GG Building Month RSVP” khi ghi danh.   

 Để biết thêm chi tiết, coi tại trang mạng Thành phố tại ggcity.org/building-and-

safety. 

       ###   

 

   

 

 

 

 


