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THÔNG BÁO  

Về việc gửi bài và tham dự Hội nghị khoa học  
 

 

Nhân dịp Hội Giao lưu truyền thống ngành Hóa lần thứ VIII, hội nghị Khoa học 
Cán bộ ngành Hóa dự định tổ chức vào ngày 22 tháng 4 năm 2011. Hội nghị nhằm công 
bố những kết quả nghiên cứu mới, tiêu biểu; các hướng nghiên cứu của cán bộ và sinh 
viên thực hiện tại: Khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Khoa Công nghệ 
Hóa học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học 
Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội; Các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực hoá học ở các 
Viện Nghiên cứu và các trường Đại học trên toàn quốc.  

Hội nghị nhận các báo cáo khoa học có chất lượng và gửi đăng trên Tạp chí Hóa 
học số Đặc biệt.  

1. Đăng ký tham dự Hội nghị: 
- Hä vµ tªn:  

- C¬ quan vµ ®Þa chØ: 

- §iÖn tho¹i:     Email: 

- §¨ng ký: Tham gia  ViÕt b¸o c¸o        Tr×nh bµy b¸o c¸o 

Gửi đăng ký theo địa chỉ: 
TS. Nguyễn Việt Cường - Khoa Công nghệ Hóa học, Trường ĐHBK Hà Nội 
Số 1 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 
Điện thoại: +84 4 3868 0070; di động:+84(0)938361889;   
Email: cuongnguyenviet@gmail.com 

2. Thời gian đăng ký: Trước ngày 15 tháng 02 năm 2011. 
Tên và tóm tắt báo cáo (cả bằng tiếng Việt và tiếng Anh) được trình bày trên giấy A4, 

độ dài không quá 1 trang và gửi về địa chỉ trên.  
Göi b¸o c¸o toµn v¨n: 

Báo cáo toàn văn gồm 01 bản in trên giấy A4 (hardcopy) và 01 file điện tử (đĩa mềm) 
gửi về Ban Tổ chức trước ngày 05 tháng 03 năm 2011 theo địa chỉ:  

TS. Nguyễn Việt Cường - Khoa Công nghệ Hóa học, Trường ĐHBK Hà Nội 
Số 1 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 
Điện thoại: +84 4 3868 0070; di động:+84938361889;  
Email: cuongnguyenviet@gmail.com

mailto:cuongnguyenviet@gmail.com


3. Định dạng báo cáo: 
- Định dạng báo cáo theo quy định của Tạp chí Hóa học (chi tiết xem tại 
http://chemeng.hut.edu.vn mục Giao lưu ngành Hoá) 

4. Tổ chức Hội nghị: 
Hội nghị Khoa học cán bộ ngành Hóa trong khuôn khổ Hội Giao lưu cán bộ và Sinh 

viên ngành Hóa lần thứ VIII được tổ chức trong thời gian 01 ngày tại Trường Đại học 
Bách Khoa Hà Nội. Các báo cáo viên sẽ trình bày báo cáo tổng quan các hướng nghiên 
cứu (đặc biệt là các hướng nghiên cứu ưu tiên ở đơn vị mình); Ban Tổ chức Hội nghị sẽ 
lựa chọn các công trình khoa học (đã đăng trên Tạp chí Hóa học số đặc biệt) tiêu biểu để 
báo cáo trong buổi Hội nghị. 

5. Kinh phí Hội nghị khoa học: 600.000 VND/người/bài báo  
- Những cán bộ tham gia có thể nộp kinh phí bằng những hình thức sau: 
a. Chuyển trực tiếp tiền mặt cho chị Nguyễn Thương Hoài (phòng 202 nhà C4-5) - 
Trường ĐHBKHN, điện thoại: (04) 3869 2300; di động: 0989745212 
b. Chuyển khoản tới địa chỉ: Nguyễn Việt Cường 
Số TK: 12210000283128 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi 
nhánh Hà Thành 
Nội dung chuyển tiền: Tên cán bộ tham gia. 
c. Những cán bộ thuộc trường ĐHSP HN và ĐHKH-TN nộp trực tiếp cho các Bí thư 
Chi đoàn cán bộ. Các đồng chí Bí thư chuyển trực tiếp tới chị Nguyễn Thương Hoài, 
khoa CN Hóa học, ĐHBK Hà Nội. 
 

 
 

   BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ 
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