TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG
HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRẺ VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG 2016
Thông báo lần 1
Hội nghị Khoa học trẻ về công nghệ sinh học và Môi trường
Mục tiêu Hội nghị Khoa học trẻ về Công nghệ sinh học và Môi trường 2016 là một hoạt động
về công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của Viện Công nghệ sinh học và Môi
trường, Trường Đại học Nha Trang vào tháng 5 năm 2016 tại Nha Trang. Mục đích của Hội
nghị là Khuyến khích các nhà khoa học trẻ trong nước và thế giới trao đổi thông tin nghiên cứu,
cập nhật thành tựu mới, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực Công nghệ sinh học và Môi trường.
Đồng thời hội thảo cũng là diễn đàn của sinh viên hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới.
Các lĩnh vực chuyên môn của hội thảo trẻ về Công nghệ sinh học và Môi trường
1. Công nghệ sinh học thủy sản, thú y, thực phẩm
2. Ứng dụng Công nghệ sinh học và doanh nghiệp
3. Bảo vệ Môi trường và phát triển bền vững – Diễn đàn sinh viên
Hình thức tham gia
1. Triển lãm: Dành cho các đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, công nghệ và
thành tựu mới.
2. Báo cáo poster: Giới thiệu về đơn vị, sản phẩm và kết quả nghiên cứu khoa học
3. Báo cáo trình bày hội trường và tiểu ban: Gồm Báo cáo mời giới thiệu tổng quan về thành
tựu nổi bật, định hướng mới và báo cáo chọn giới thiệu kết quả nghiên cứu nổi bật của các nhà
khoa học trẻ, sáng kiến và mô hình hoạt động bảo vệ môi trường của sinh viên và các tổ chức phi
chính phủ.
4. Tham dự hội nghị: Dành cho các đại biểu còn lại.
5. Các hoạt động bên lề hội nghị: Bao gồm tham quan các Viện nghiên cứu, danh lam thắng
cảnh, ... sẽ được tổ chức khi có yêu cầu.
Lệ phí tham gia
Hội nghị không thu phí, dịch vụ cung cấp bao gồm:
Tài liệu: Túi + Proceeding bản in.
Phục vụ: Coffee, tiệc thân mật cho báo cáo viên và BTC.
Thời gian dự kiến: 01 ngày, tháng 5 năm 2016
Địa điểm dự kiến

Trường Đại học Nha Trang, 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Việt Nam.
Ngôn ngữ tại hội thảo: Tiếng Việt (Tiếng Anh đối với chuyên gia và sinh viên nước ngoài)
Lịch thực hiện
Thời gian

Nội dung thực hiện
Thông báo lần 1

01/2016
15/02/2016

Hạn nộp Đăng ký tham dự theo Mẫu (Mẫu Đăng ký)

15/03/2016

Hạn nộp báo cáo tóm tắt
Thông báo lần 2 (loại hình tham gia):
1. Báo cáo hội trường; Sáng kiến bảo vệ môi trường
2. Báo cáo Poster;

15/04/2016

3. Triển lãm
30/04/2016

Hoàn thành in ấn ký yếu

05/2016

Tiến hành Hội nghị

Ban tổ chức
Họ và Tên

STT

Cơ quan

Địa chỉ email

1.

Ngô Đăng

Nghĩa

ĐH Nha Trang

nghiand@ntu.edu.vn

2.

Đặng Thúy

Bình

ĐH Nha Trang

binhdt@ntu.edu.vn

3.

Nguyễn Văn

Duy

ĐH Nha Trang

duynv@ntu.edu.vn

4.

Khúc Thị

An

ĐH Nha Trang

ankt@ntu.edu.vn

5.

Khổng Trung

Thắng

ĐH Nha Trang

thangkt@ntu.edu.vn

6.

Lê Công

Lập

ĐH Nha Trang

laplc@ntu.edu.vn

7.

Mai Quốc

Sáng

ĐH Nha Trang

quocsang0303@gmail.com

Ban Thư ký
STT

Họ và Tên

Cơ quan công tác

Địa chỉ email

1.

Lương Đình

2.

Phan Nguyễn Nha Trang

3.

Trần Thanh

Thư

4.

Vũ Đặng Hạ

Quyên ĐH Nha Trang

5.

Đoàn Vũ

Thịnh

ĐH Nha Trang

thinhdv@ntu.edu.vn

6.

Trương Thị

Oanh

ĐH Nha Trang

gerberalovely.nt@gmail.com

Duy

ĐH Nha Trang

duyld@ntu.edu.vn

ĐH Nha Trang

trangnpn@ntu.edu.vn

ĐH Nha Trang

thuntt@ntu.edu.vn

Tài trợ
Kim cương: >50 tr.; Vàng: >20 tr., Bạch kim: >10 tr., Bạc: 5 Tr.

quyenvdh@ntu.edu.vn

Các nhà tài trợ đều có logo đăng trên các tài liệu, phông, và quảng cáo Hội nghị. Nhà tài trợ kim
cương sẽ được chiếu video quảng cáo tại Hội nghị. Thông tin của hội nghi sẽ được quảng bá trên các
trên các phương tiện truyền thông đại chúng (VTV, KTV, Báo Thanh niên, Tuổi trẻ, Khánh Hòa…)

