
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hội nghị quốc tế lần thứ 5 về Khoa học vật liệu tiên tiến và lần thứ 3 về Vật liệu nano, 

công nghệ và ứng dụng (FMS - NANOMATA 2019) 
Ngày 10–12/11/2019, Đà Nẵng, Việt Nam 

(http://www.fmsconference.org, http://fms.uet.vnu.edu.vn) 

 

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano, Trường Đại học 

Công nghệ, Đại học quốc gia Hà Nội, và kỷ niệm 25 năm thành lập Trường Đại học Duy Tân, 

chúng tôi xin trân trọng thông báo Hội nghị quốc tế lần thứ 5 về Khoa học vật liệu tiên tiến và 

lần thứ 3 về Vật liệu nano, công nghệ và ứng dụng (FMS - NANOMATA 2019) sẽ được tổ chức 

tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam trong các ngày 10-12/11/2019.  

 

Các mốc thời gian quan trọng 

Nhận báo cáo tóm tắt: 

Hạn nộp báo cáo tóm tắt: 

Nhận báo cáo toàn văn: 

Hạn nộp báo cáo toàn văn: 

01/7/2019 

15/8/2019 

15/9/2019  

30/10/2019 

    
Các lĩnh vực khoa học của Hội nghị: 

-  Quang tử và vật liệu lai cấu trúc nano 

-  Multiferroics và vật liệu từ tính cấu trúc nano 

-     Vật liệu cho năng lượng xanh và môi trường 

-    Cảm biến và linh kiện nano 

-  Vật liệu THz và linh kiện 

- Colloids và polymers, xúc tác, các hệ nano-bio  

- Khoa học vật liệu tính toán và lý thuyết 

 

Xuất bản 

Các báo cáo toàn văn sẽ được thẩm định chất lượng theo quy trình của tạp chí. Báo cáo toàn 

văn được chấp nhận sẽ đăng trong các tạp chí SCI hoặc trong nước: 



- Tạp chí SCI (Q1): sẽ được thông báo. 
- Tạp chí Materials Transactions (Q2): số đặc biệt dành cho FMS - NANOMATA 2019. 
- Tạp chí trong nước: sẽ được thông báo. 

 

Để nộp báo cáo tóm tắt, xin vui lòng điền thông tin vào biểu mẫu báo cáo tóm tắt có trên 

website của Hội nghị (http://fms.uet.vnu.edu.vn/submission.html) và gửi qua hệ thống 

EasyChair (https://easychair.org/conferences/?conf=fmsnanomata2019). Nếu Quý vị chưa có 

tài khoản EasyChair, xin vui lòng đăng ký tài khoản trước khi nộp báo cáo tóm tắt. 

 

Hội nghị phí 

(bằng VNĐ) Đến 30/9/2019 Sau 30/9/2019 

Cán bộ 1.500.000 2.500.000 

Sinh viên 1.000.000 1.500.000 

    (Hội nghị phí bao gồm các tài liệu hội nghị, tiệc trà/cà phê, bữa trưa và tiệc banquet) 

 

Cách thức thanh toán Hội nghị phí 

Hội nghị phí có thể được thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng (không bao gồm phí 

chuyển khoản ngân hàng, gửi kèm thông tin khi chuyển khoản như sau: “Họ tên người báo cáo” 

_ Tên trường hoặc viện nghiên cứu), hoặc thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt tại các bàn đăng 

ký tại nơi tổ chức Hội nghị. 

Tài khoản ngân hàng: 

+ Tên tài khoản: Bùi Đình Tú 

+ Số tài khoản: 21510001974291 

+ Tên ngân hàng: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Chi nhánh Cầu Giấy 

+ Địa chỉ: Số 106 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

 

Chương trình (Thông tin liên quan sẽ được cập nhật trên website của Hội nghị) 

Chương trình Hội nghị FMS - NANOMATA 2019 được dự kiến như sau: 

- Chủ Nhật ngày 10/11/2019: Đăng ký. 

- Thứ Hai ngày 11/11/2019:  
 Lễ khai mạc và báo cáo phiên toàn thể. 

 Các phiên song song (báo cáo mời và báo cáo khác). 

 Phiên poster. 

- Thứ Ba ngày 12/11/2019: 
 Các phiên song song (báo cáo mời và báo cáo khác). 

 Phiên poster. 

 Báo cáo phiên toàn thể và Lễ bế mạc. 



Triển lãm 

Triển lãm về các thiết bị, dịch vụ, phần mềm, tài liệu, tạp chí và sách sẽ được tổ chức như một 

phần của Hội nghị FMS – NANOMATA 2019. Các tổ chức và cá nhân quan tâm đến việc đặt gian 

hàng vui lòng liên hệ với Ban thư ký Hội nghị (email: fms.nanomata2019@gmail.com). 

 

Khách sạn và tour du lịch 

Thông tin về khách sạn có thể tìm trực tiếp trên website của Hội nghị. Thông tin hướng dẫn về 

tour sẽ được cập nhật. Ban thư ký Hội nghị có thể hỗ trợ Quý vị việc đặt phòng khách sạn và 

tour du lịch. 

 

Thư mời và thông tin bổ sung 

Thư mời tham dự Hội nghị FMS – NANOMATA 2019 sẽ được gửi tới địa chỉ email đã đăng ký. 

Trong trường hợp Quý vị cần bản cứng của thư mời, xin vui lòng gửi yêu cầu tới Ban thư ký 

Hội nghị theo địa chỉ email: fms.nanomata2019@gmail.com. 

Thông tin về Hội nghị sẽ được cập nhập trên website của Hội nghị. Để biết thêm thông tin, Quý 

vị vui lòng liên hệ với Ban thư ký Hội nghị theo địa chỉ email: fms.nanomata2019@gmail.com. 

 

Đơn vị tài trợ 

 Trường Đại học Duy Tân  

 Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội 

 Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 

 Trung tâm Nghiên cứu Châu Á, Đại học Quốc gia Hà Nội  

 Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia 

 Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

 Việt Vật lý ứng dụng và Thiết bị khoa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 

Việt Nam 

 Đại học Waseda (Nhật Bản) 

 Đại học Goethe (Đức) 

 Đại học Greifswald (Đức) 

 


