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HỘI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
XÚC TÁC - HẤP PHỤ VIỆT NAM 

------------------------------------------ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
----------------------------------- 

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2017 

THÔNG BÁO SỐ 3 
HỘI NGHỊ XÚC TÁC VÀ HẤP PHỤ TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX 

“Công nghệ và vật liệu Xúc tác - Hấp phụ tiên tiến vì sự phát triển bền vững” 
Từ 3-5/8/2017 tại trường Đại học Quy Nhơn, Bình Định 

------------------------------------------ 
 

Từ nay đến Hội nghị không còn nhiều thời gian, để các đại biểu nắm bắt tình hình và chủ động 
kế hoạch tham dự Hội nghị, Ban Tổ chức xin trân trọng thông báo: 

1. Về Chương trình của Hội nghị: 

1.1. Chương trình tổng thể 

- Chiều 3/8/2017: Đón tiếp đại biểu trong nước và quốc tế, trao đổi học thuật, ký kết hợp tác. 

- Sáng 4/8/2017: Hội nghị phiên toàn thể:  
+ Đăng ký đại biểu dự Hội nghị ngày 4/8, nhận phù hiệu, tài liệu, quà tặng. 
+ Đăng ký đại biểu dự tham quan ngày 5/8.  
+ Khai mạc, chào mừng của Hiệu trưởng Đại học Quy Nhơn.  
+ Báo cáo khoa học của 2 Giáo sư đầu ngành Việt Nam và 2 Giáo sư Đài Loan, Trung Quốc. 

- Chiều 4/8/2017: Báo cáo các chuyên đề theo phân ban. Mỗi phân ban có 8 báo cáo. Hai phân 
ban có 5 báo cáo của GS nước ngoài và 11 báo cáo của phía Việt Nam. 

+ Phân ban 1: Xúc tác và hấp phụ phục vụ công nghiệp Lọc hóa dầu và Bảo vệ môi trường. 
+ Phân ban 2: Tổng hợp vật liệu xúc tác và hấp phụ mới – tiên tiến. 
+ Hội nghị giữa nhiệm kỳ Hội Khoa học Công nghệ Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam:  
Nghe báo cáo tình hình hoạt động từ 2015 đến nay, kế hoạch hoạt động từ nay đến hết nhiệm 

kỳ 2020. Có thể xem xét kiện toàn nhân sự lãnh đạo Hội và Lãnh đạo Hội đồng Biên tập Tạp chí 
Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam để duy trì hoạt động bền vững của Tạp chí theo ý kiến của Hội đồng 
Chức danh Giáo sư Nhà nước và Hội đồng chức danh Giáo sư Liên Ngành.  

Thống nhất kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ X năm 2019 và chuyển quyền đăng 
cai tổ chức Hội nghị cho đơn vị mới. 

+ Bế mạc. 
+ Tiệc chiêu đãi của Trường Đại học Quy Nhơn. 

- Cả ngày 5/8/2017: Các đại biểu đã đăng ký với BTC đi tham quan danh lam thắng cảnh ở TP 
Quy Nhơn, Bình định. 

1.2. Chương trình chi tiết các phiên 

Các báo cáo được Ban Tổ chức chọn lựa sẽ trình bày bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh ở tất cả 
các phiên họp. Tuy nhiên, BTC khuyến khích các tác giả chuẩn bị slides báo cáo bằng tiếng Anh 
để các GS nước ngoài có thể theo dõi được nội dung trình bày. 

Danh sách các báo cáo và nhóm tác giả của các báo cáo nói sẽ được BTC thông báo trước 
10/7/2017 đến tác giả đại diện đã đăng ký trong bài báo nộp Hội nghị. 

Chương trình tham quan cả ngày 5/8 sẽ được chuyển cho các đại biểu đăng ký tham quan trong 
buổi sáng 4/8. 
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1.3. Về bài báo tham dự Hội nghị 
- Đã có hơn 100 bài báo gửi tham dự Hội nghị. Sau nhiều tháng tổ chức thẩm định học thuật 

chặt chẽ, những bài báo có chất lượng tốt, được các phản biện duyệt đồng ý đã được biên tập và 
chỉnh sửa để xuất bản trong các số 1, 2, 3 và 4 tập 6 năm 2017.  

- Hội nghị còn có 7 báo cáo của 7 Giáo sư thuộc Hội Xúc tác – Hấp phụ Đài Loan, Hội Xúc 
tác – Hấp phụ Châu Á – Thái Bình Dương, đến từ các trường đại học quốc gia hàng đầu của Đài 
Loan và Trung Quốc. 

- Tất cả các bài báo đã kịp xuất bản trước Hội nghị và sẽ phát cho đại biểu tham dự Hội nghị 
(mỗi bài báo được đăng sẽ được nhận một số có bài của nhóm tác giả) và một quyển tóm tắt tất cả 
các bài báo tham gia tại Hội nghị. 

2. Về công tác tổ chức Hội nghị 
Ban Tổ chức Hội nghị và Bộ phận Thường trực Ban Tổ chức tại trường Đại học Quy Nhơn đã 

và đang rất tích cực chuẩn bị cho Hội nghị. 
2.1. Tình hình đăng ký đại biểu: Chưa có nhiều đại biểu đăng ký. Đề nghị các nhóm nghiên 

cứu có bài tham gia Hội nghị đăng ký ngay để Ban Tổ chức chốt số lượng lên kế hoạch ăn ở, đi lại, 
tham quan, giao lưu,… Hạn đăng ký đến hết 15/7/2017 về mail của VP Hội: j.cat.ads@gmail.com 
và don.tangoc@gmail.com. Sau thời hạn này, đại biểu đăng ký tham dự Hội nghị sẽ tự lo mọi việc 
có liên quan. 

2.2. Chuẩn bị quà tặng: Mỗi đại biểu dự Hội nghị sẽ được nhận 01 bản Chương trình chi tiết 
các phiên họp, 01 phù hiệu, 01 quà tặng là quả cầu phalê có in hình nổi của Hội và Hội nghị Toàn 
quốc lần thứ 9 tại Quy Nhơn. 

2.3. Các đại biểu dự Hội nghị nộp kinh phí tham dự Hội nghị, ngoài quà tặng sẽ được Ban Tổ 
chức hỗ trợ những vấn đề liên quan, ăn trưa, coffee break và dự tiệc tối 4/8 do Trường Đại học Quy 
Nhơn chiêu đãi. 

2.4. Chương trình tham quan cả ngày 5/8 do Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức. Tất cả đại 
biểu tham dự đều đóng góp kinh phí tổ chức để chi cho việc đi lại, ăn trưa, vé tham quan (nếu có),… 
(trừ một số đại biểu mời và các GS nước ngoài sẽ do Ban Tổ chức Hội nghị đài thọ).  

2.5. Về đi lại và khách sạn: 
Trên web của Đại học Quy Nhơn (qnu.edu.vn hoặc của khoa Hóa chem.qnu.edu.vn) đã giới 

thiệu 15 khách sạn hợp lý xung quanh Đại học Quy Nhơn để đại biểu tham khảo và chủ động đặt 
trước (cần đặt KS sớm vì dịp Hội nghị là dịp cao điểm nghỉ mát tại bãi biển Quy Nhơn đang rất hấp 
dẫn du khách). Việc đi lại từ sân bay hoặc bến tầu, xe đến Đại học Quy Nhơn rất thuận lợi, có thể 
đi bằng xe buýt, taxi,… 

Nếu Quý đại biểu cần thêm thông tin về chỗ ăn nghỉ tại Quy Nhơn, xin liên hệ với TS. Trương 
Thanh Tâm (Email: truongthanhtam@qnu.edu.vn; ĐT: 0982.060676)  để được hỗ trợ thêm. 

Trên đây là thông báo cuối cùng của Ban Tổ chức Hội nghị. Nếu còn vấn đề gì chưa rõ, xin 
liên hệ với GS. Tạ Ngọc Đôn (0912.117098), PGS. Nguyễn Phi Hùng (0126.2556586) hoặc TS. 
Phùng Thị Lan (0934.293669). 

Ban tổ chức rất mong các nhà khoa học, giảng viên, chuyên gia, học viên cao học và nghiên 
cứu sinh, các nhà quản lý tích cực tham dự vì sự thành công của Hội nghị và vì sự phát triển của 
Hội Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam. 

Xin trân trọng cảm ơn!                                                                                                    
 

Nơi gửi: 
- BCH Hội, các Chi hội; 
- Các Bộ Nội vụ; TT&TT; 
- Lưu VP Hội. 
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