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HỘI KHOA HỌC 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 17 tháng 9 năm 2020 

THÔNG BÁO SỐ 2 

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

LẦN THỨ III (NHIỆM KỲ 2020-2025)  

VÀ HỘI THẢO KHOA HỌC CHUYÊN ĐỀ 

“Vật liệu tiên tiến ứng dụng trong xúc tác, hấp phụ và năng lượng” 
------------------------------------------ 

 

Từ nay đến Đại hội và Hội thảo 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. Chương trình của Đại hội và Hội thảo 

1.1. Chương trình của Đại hội: Chiều ngày 02/10/2020  

+ Đón tiếp đại biểu dự Đại hội và nhận tài liệu. 

+ Khai mạc, chào mừng của Lãnh đạo Hội và Giám đốc Đại học Huế. 

+ Phát biểu chỉ đạo Đại hội của Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam. 

+ Báo cáo kết quả hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm kỳ 

2020-2025. 

+ Thảo luận về Báo cáo, phương hướng hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2020-2025 và hướng 

phát triển của Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam; thảo luận về địa điểm và chủ đề Hội nghị toàn 

quốc năm 2021. 

+ Trình bày và thảo luận về đề án nhân sự BCH khóa mới. 

+ Biểu quyết nhân sự BCH khóa mới. 

+ BCH mới ra mắt. 

+ Tổng kết, thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội. 

1.2. Chương trình Hội thảo: Sáng ngày 03/10/2020 

+ Đón tiếp đại biểu dự Hội thảo, nhận phù hiệu và tài liệu. 

+ Khai mạc, chào mừng của Lãnh đạo Hội và Hiệu trưởng trường ĐH Khoa học-ĐH Huế. 

+ Báo cáo khoa học của các Giáo sư, Phó Giáo sư  đầu ngành Việt Nam. 

+ Báo cáo các chuyên đề. 

+ Tổng kết, bế mạc Hội thảo. 

 Các báo cáo được Ban Tổ chức chọn lựa sẽ trình bày bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Tuy 

nhiên, BTC khuyến khích các tác giả chuẩn bị slides báo cáo bằng tiếng Anh. 

 Về bài báo tham dự Hội thảo. 

Đã có hơn 50 bài báo gửi tham dự Hội thảo. 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 3 và 4 tập 9 năm 2020.  

2. Về công tác tổ chức Hội nghị 

Ban Tổ chức Hội thảo và Bộ phận Thường trực Ban Tổ chức đã và đang rất tích cực chuẩn bị 

cho Đại hội và Hội thảo. Các đại biểu có thể đăng ký tham dự trước ngày 25/9/2020 theo link đăng 

ký: https://forms.gle/7idJtSJUJ4Tj8cJW6 (sau khi đăng ký sẽ được cấp mã đăng ký). 

https://forms.gle/7idJtSJUJ4Tj8cJW6
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Các đại biểu dự Đại hội và Hội thảo nộp kinh phí tham dự, sẽ được Ban Tổ chức hỗ trợ những 

vấn đề liên quan, ăn tối ngày 02/10/2020; coffee break và ăn trưa ngày 03/10/2020. 

Nếu Quý đại biểu cần thêm thông tin về di chuyển và chỗ ăn nghỉ tại Lăng Cô, xin liên hệ với 

anh Hoàng (0935.483.548) để được hỗ trợ thêm. 

Trên đây là thông báo cuối cùng của Ban Tổ chức Hội thảo và Đại hội. Nếu còn vấn đề gì chưa 

rõ, xin liên hệ với GS. Tạ Ngọc Đôn (0912.117098) hoặc TS. Nguyễn Thị Hồng Phượng 

(0904.519006). 

Ban tổ chức rất mong các Hội viên, 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 Đại hội, Hội thảo và vì sự 

phát triển của Hội Khoa học Công nghệ 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. 


