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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2017 

 
THÔNG BÁO SỐ 2: THƯ MỜI 

Viết bài cho Hội nghị quốc tế lần 3 về chủ đề  
“Nghiên cứu Biển, Cửa sông và Bãi bồi” 

  
 

Kính gửi:    
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  

Nhằm mục tiêu giao lưu giữa các các nhà quản lý, nhà khoa học từ các trường đại 
học, các viện nghiên cứu trong và ngoài nước, đồng thời chia sẻ các kết quả nghiên cứu 
mới nhất trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế, xã hội. Hội nghị quốc tế lần 3 về 
“Nghiên cứu biển, Cửa sông và Bãi bồi” được tổ chức bởi Trường Đại học Tài nguyên và 
Môi trường TP. Hồ Chí Minh, Viện Khoa học và Công nghệ Tính toán và Trường Đại 
học Nihon, Nhật Bản với thông tin cơ bản như sau: 

1. CHỦ ĐỀ VIẾT BÀI (nhưng không giới hạn) 
- Bảo vệ cửa sông và ven biển  
- Công trình biển  
- Dòng chảy và vận chuyển bùn cát của sông ven biển  
- Đầm phá nước lợ 
- Động lực và chuyển đổi của vùng cửa sông ven biển 
- Hình thái cửa sông và ven biển  
- Môi trường biển 
- Nuôi trồng thủy hải sản 
- Phân bố loài trong điều kiện môi trường khác nhau 
- Quá trình biến đổi bề măt và đáy biển 
- Quản lý tổng hợp đới bờ  
- Vùng nước chuyển tiếp 

2. NGÔN NGỮ VÀ KỶ YẾU HỘI NGHỊ 
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Ngôn ngữ chính sử dụng trong hội nghị và bài viết hội nghị: Tiếng Anh và Tiếng 
Việt. 

Tất cả các bài viết sau khi chấp nhận sẽ được đăng trong cuốn kỷ yếu Hội nghị (có 
chỉ số ISBN) hay dưới hình thức poster. 

3. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ  
Thời gian: Hội nghị sẽ diễn ra từ ngày 07 đến 10 tháng 11 năm 2017 
Địa điểm: Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

4. THỂ LỆ, THỜI HẠN, CHI PHÍ VÀ LIÊN HỆ 
4.1. Thể lệ viết bài 

Bài viết gửi Hội nghị chưa được gửi đăng trên các sách, báo và tạp chí khác. Bài 
viết toàn văn sẽ được Ban tổ chức của hội thảo xét duyện, kết quả thẩm định bài viết 
(chấp nhận, yêu cầu chỉnh sửa hoặc không chấp nhận) sẽ được thông báo đến tác giả. Bài 
chấp nhận sẽ được đăng trong cuốn kỷ yếu Hội nghị (có chỉ số ISBN) hay poster. 

Mỗi bài tóm tắt được trình bày bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt, không quá 200 từ. 
Hình thức nộp bài là nộp trực tuyến trên website: http://iecssvn.biendaohcm.com 

Định dạng: Font Times New Roman, cỡ chữ 11, căn lề 2.5cm. Tiêu đề căn giữa, 
tối đa 12 chữ, viết hoa, in đậm trên đầu trang. Cách một dòng trước tên tác giả (căn giữa). 

Tên tác giả: In nghiêng, đậm tên của tác giả trình bày báo cáo. Nếu nhiều tác giả 
từ cùng một cơ quan, tổ chức thì ghi tên của cơ quan/ tổ chức một lần. Sau mỗi tác giả/ 
nhóm tác giả, sử dụng dấu ngoặc đơn để đính kèm quan hệ, phòng, ban, tỉnh/ thành phố 
và quốc gia. Cách một dòng sau phần thông tin tác giả và bắt đầu văn bản, giãn dòng đơn, 
căn lề trái, cách một hàng giữa các đoạn, vui lòng không thụt đoạn. 

Tóm tắt được viết bằng thể chữ văn bản thông thường, không sử dụng tiêu đề phụ, 
hình ảnh, bảng biểu và các kí tự tượng hình. Không sử dụng danh mục trích dẫn, các kí tự 
đặc biệt, tiêu đề trang và chân trang. Địa chỉ email của tác giả và đồng tác giả trình bày 
phải được liệt kê. Từ khóa: từ 4 đến 5 từ. 

Mọi thông tin chi tiết về hội thảo như định dạng, biểu mẫu bài viết tóm tắt và toàn 
văn cũng như cách thức nộp bài, quý tác giả vui lòng tham khảo trên website: 
http://iecssvn.biendaohcm.com 

4.2. Thời hạn nộp bài và diễn ra hội nghị 
15/07/2017  Hạn cuối nộp tóm tắt 
20/07/2017  Thông báo chấp nhận tóm tắt  
15/08/2017  Hạn nộp toàn văn 
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05/09/2017  Thông báo phản biện bài báo 
20/09/2017  Hạn cuối nộp bài chỉnh sửa 
15/10/2017  Đăng kí tham dự  
07/11/2017  Diễn ra Hội nghị 
8-10/11/2017  Thực địa ở Phan Thiết 

4.3. Liên hệ 
Mọi thông tin thắc mắc xin liên hệ địa chỉ sau: 

Bộ môn Quản lý Tài nguyên Biển và Hải đảo 
 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh 

ĐT:  08 399 144 92 – Fax: 08 38 449 474 
Email: qltnbienhaidao@hcmunre.edu.vn 

Chi tiết về hội nghị và thông tin tham dự xin truy cập website: 
http://iecssvn.biendaohcm.com/ hoặc  http://iecss.biendaohcm.com/ 

Rất mong sự tham gia của các quý vị. 
Trân trọng 

 
 

 
 

              PGS.TS. Phan Đình Tuấn 
 

 
 


