TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN KỸ THUẬT HÓA HỌC

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2021
THÔNG BÁO SỐ 3
HỘI THẢO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HOÁ VÔ CƠ LẦN THỨ V
Kính gửi: Các quý thầy cô giáo, các nhà khoa học, các nghiên cứu sinh/Học viên cao
học và sinh viên
Sau thông báo số 1 và số 2, Ban tổ chức Hội thảo Khoa học và Công nghệ Hóa Vô cơ
lần thứ V đã nhận được các bản tóm tắt và báo cáo toàn văn của các thầy cô. Ban tổ
chức xin trân trọng cảm ơn sự ủng hộ và hưởng ứng của các thầy cô, các nhà khoa học,
các nghiên cứu sinh/học viên cao học và các em sinh viên.
Để thuận lợi cho công tác tổ chức Hội thảo và theo yêu cầu của các thầy cô và các nhà
khoa học trong cùng lĩnh vực, Ban tổ chức xin trân trọng thông báo một số thông tin
liên quan đến Hội thảo như sau:
1. Hình thức tổ chức
•
•
•

Phiên toàn thể: Các báo cáo mời, các báo cáo khoa học và thảo luận chung,
Các báo cáo poster.
Triển lãm về trang thiết bị, máy móc mới phục vụ nghiên cứu chuyên ngành

Các báo cáo thuyết trình, poster và triển lãm phải gửi bản tóm tắt nội dung đến Ban tổ
chức Hội thảo. Thời gian báo cáo thuyết trình không quá 20 phút kể cả thảo luận. Báo
cáo poster được trình bày trên giấy A0, các tác giả phải tự in trước và nộp cho BTC 01
ngày trước ngày diễn ra Hội thảo.
2. Công bố khoa học
•

•
•

Các báo cáo toàn văn sẽ được gửi đi phản biện, nếu được chấp nhận, bài báo sẽ
được đăng trong 01 số của tạp chí Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam (Vietnam
Journal of Catalysis and Adsorption (JCA), ISSN: 0866-7411). Báo cáo toàn văn
phải trình bày theo đúng quy định của Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam
(http://chemeng.hust.edu.vn/jca/).
Thời hạn nộp toàn văn bài báo (cùng lệ phí) gia hạn đến trước ngày 15 tháng 2
năm 2021.
Hình thức nộp bài (nộp 2 bản, định dạng pdf và word): qua e-mail đến địa chỉ:
hoang.tranvinh@hust.edu.vn hoặc thinh.nguyenngoc@hust.edu.vn

3. Hình thức đăng ký

• Tất cả các thầy cô, các nhà khoa học, các nghiên cứu sinh/học viên cao học và
các em sinh viên, các khách mời, đại diện nhà tài trợ tham dự hội thảo cần điền
form đăng ký hội thảo (tải về trực tiếp tại đây:
https://www.dropbox.com/s/i55ayh6q5iexhbr/Don%20dang%20ki%20tham%2
0gia%20h%E1%BB%8Di%20thao.doc?dl=0) hoặc tải theo dạng file đính kèm
theo thông báo này) và gửi về Ban Tổ chức trước ngày 15 tháng 02 năm 2021.
4. Phí tham gia
•

•
•
•

Đại biểu tham dự có gửi bài đăng tạp chí: 1.600.000 VNĐ/(1 bài báo + 1 đại
biểu). Nếu bài báo có nhiều tác giả, khi nộp bài và nộp kinh phí xin ghi rõ tác
giả đại diện tham dự Hội thảo. Những bài không được đăng sẽ được hoàn lại một
phần kinh phí phản biện theo quy định của Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ.
Đại biểu tham dự nhưng không gửi đăng tạp chí: 600.000 VNĐ/đại biểu.
Hình thức nộp: Chuyển khoản.
THÔNG TIN TÀI KHOẢN:
-Tên tài khoản: NGUYEN NGOC THINH
-Số tài khoản: 12210000261106
-Ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Thành
-Khi chuyển khoản đề nghị ghi: KP gui bai HTVC5 tac gia {tên tác giả 1}

5. Thông tin và liên hệ
Mọi thông tin liên quan khác xin vui lòng liên hệ với ban thư ký hội thảo:
- PGS. TS. Trần Vĩnh Hoàng. Tel: 0942712181. Email: hoang.tranvinh@hust.edu.vn
-TS. Nguyễn Ngọc Thịnh. Tel: 0985124546. Email: thinh.nguyenngoc@hust.edu.vn
-TS. Lương Xuân Điển. Tel: 0911550986. Email: dien.luongxuan@hust.edu.vn
Trân trọng cảm ơn,
T/M Ban Tổ chức Hội thảo

PGS. TS. Huỳnh Đăng Chính

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỘI THẢO
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HOÁ VÔ CƠ LẦN THỨ V
Tổ chức tại: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Thời gian: ngày 05 tháng 3 năm 2021

Họ và tên (Học hàm, học vị): ..............................................................
Đơn vị: ..............................................................................................
Địa chỉ liên lạc: ...................................................................................
Số điện thoại: ......................................................................................
Email: ................................................................................................
Hình thức tham gia hoạt động hội thảo:
{xin chọn hình thức để BTC bố trí/sắp xếp}
☐ Thuyết trình
☐ Poster
☐ Tham dự ☐ Đại diện nhà tài trợ
Tiêu đề báo cáo: ..................................................................................
Tác giả (các tác giả): ...........................................................................
Nộp kinh phí tham dự hội thảo (bằng hình thức chuyển khoản):
☐ Đã nộp cho hình thức đại biểu tham dự có gửi bài đăng tạp chí:
1.600.000 VNĐ/(1 bài báo + 1 đại biểu)
☐ Đã nộp cho hình thức đại biểu tham dự, không có bài gửi đăng tạp
chí)
600.000 VNĐ/đại biểu
☐ Đại diện nhà tài trợ (liên lạc với BTC để biết thêm thông tin)
Hà Nội, ngày..... tháng..... năm 2021
Ký tên

Ghi chú:
*Vui lòng hoàn thành và gửi đơn đăng ký tham dự đến địa chỉ email:
hoang.tranvinh@hust.edu.vn
****Khi gửi bản đăng ký, các đại biểu đăng ký tham dự hội thảo vui lòng chuyển
khoản kinh phí tham dự vào tài khoản: :
-Tên tài khoản: NGUYEN NGOC THINH
-Số tài khoản: 12210000261106
-Ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Thành
-Khi chuyển khoản đề nghị ghi: KP gui bai HTVC5 tac gia {tên tác giả 1}

