
Workshop Announcement
Vietnam – Germany Workshop on Renewable Energy

Friday and Saturday, 16th and 17th Octorber 2009
Hanoi University of Technology - Vietnam

Nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng
năng lượng tái tạo (NLTT) tại Việt Nam, Trường Đại học
Bách Khoa Hà Nội tổ chức

“Hội thảo Việt Đức vê ̀ năng lượng tái tạo”
với sự tài trợ của Cơ quan trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD). 
Ban Tổ chức hội nghị xin thông báo và trân trọng kính mời
các nhà khoa học, các cơ quan tham gia và báo cáo tại hội
nghị.
• Mục đích

– Trao đổi thông tin nghiên cứu và thúc đẩy
hợp tác giữa các nhà khoa học trong nước và
Quốc tế trong lĩnh vực NLTT.

– Phối hợp nghiên cứu giữa các nhà khoa học
với các doanh nghiệp trong lĩnh vực NLTT.

•   Chủ đề
– Năng lượng gió
– Năng lượng nước
– Năng lượng mặt trời
– Năng lượng sinh học
– Pin nhiên liệu…

• Chương trình
– Ngày 16/10/2009: Báo cáo khoa học tại

Phòng Hội thảo thư viện Tạ Quang Bửu
(trường ĐHBKHN).

– Ngày 17/10/2009: Thăm quan nhà máy phát
điện tuabin gió của tập đoàn GE Energy tại
Khu công nghiệp Nomura TP. Hải Phòng. 

• Ban tổ chức
– Trường ĐHBK Hà Nội
– Trường Đại học Ứng dụng Stralsund (CHLB 

Đức)
– Trung tâm nghiên cứu Năng lương mặt trời

và Năng lượng Hydro Baden Württemberg 
(Ulm - CHLB Đức).

• Thông tin / Đăng ký
Thông tin chi tiết và mẫu đăng ký có thể tải từ website:

http://www.chemeng.hut.edu.vn
hoặc liên hệ với
TS. Mai Thanh Tùng mttung-cndh@mail.hut.edu.vn
TS. Phùng Lan Hương huongpl-dce@mail.hut.edu.vn

In order to promote research collaboration in the field of 
Renewable Energy (RE) in Vietnam, the Hanoi University of 
Technology is pleased to announce the workshop

“Vietnam-Germany Workshop on Renewable Energy”
with the sponsor by German Academic Exchange Service 
(DAAD). 
The hosting group announces and invites the scientists, 
institutes and enterprises  to participate the Workshop. 
• Purposes

– Exchange scientific informations and promote 
international collaboration between vietnamese
and international scientists in the field of RE. 

– Promote collaboration between scientists and 
industry in the the field of RE.

• Topics
– Windpower
– Hydropower
– Solar Energy
– Biomass
– Biofuel, Fuel Cell…

• Programme
– Friday 16th Octorber 2009: Workshop at 

Conference Hall of Ta Quang Buu Library 
(Hanoi University of Technology).

– Saturday 17th Octorber 2009: Technical tour in 
Wind turbine Generator Factory of GE Energy in 
Haiphong.

• Organizer
– Hanoi University of Technology
– University of Applied Science Stralsund 

(Germany)
– Research Center for Solar- and Hydroenergies

Baden Württemberg (Ulm - Germany).

• Information / Registration
Further information and registration form is available on 

the website: http://www.chemeng.hut.edu.vn
or by contacting 
Dr. Mai Thanh Tung mttung-cndh@mail.hut.edu.vn
Dr. Phung Lan Huong huongpl-dce@mail.hut.edu.vn

Sponsor by

http://www.chemeng.hut.edu.vn

Deadline of Registration: 5th September, 2009


