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phố Hồ Chí Minh
Đồng tác giả bài báo khoa
học: Nâng cao khả năng tiết
kiệm năng lượng trong
chung cư cao tầng ở Việt
Nam
Bài báo khoa học: Yếu tố
kinh tế - xã hội trong chến
lược phát triển kiến trúc nhà
ở tiêu chuẩn trung bình ở
thành phố Hồ Chí Minh

Năm

Nơi công bố
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(Địa điểm / Tên tạp chí ...)

2011

LB Nga / Tạp chí: Bulletin of civil
engineers, Saint-Petersburg, №1(26),
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LB Nga / Tạp chí: Bulletin of civil
engineers, Saint-Petersburg, №1(28),
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LB Nga / Tạp chí: Bulletin of civil
engineers, Saint-Petersburg, №4(33),
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Đồng tác giả bài báo:
Designing of high-rise
dwelling houses for
Hochiminh City within the
framework of the “smart
city” concept”
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Designing of high-rise
dwelling houses for
Hochiminh City within the
framework of the “smart
city” concept”
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Volume 33 (2018), E3S Web Conf., 33
(2018) 01026
https://www.e3sconferences.org/articles/e3sconf/abs/2018
/08/e3sconf_hrc2018_01026/e3sconf_hrc
2018_01026.html
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