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THÔNG BÁO SỐ 2
Về việc tổ chức Đại hội toàn quốc Hội Hóa lý thuyết và Hóa tin năm 2019
và Hội thảo khoa học toàn quốc về “Hóa học tính toán và ứng dụng”
Kính gửi: Các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu viên, nghiên cứu sinh, học viên
cao học và những người quan tâm
Tiếp theo Thông báo số 1 đã được gửi đến các trường đại học, cao đẳng, các viện
nghiên cứu trong cả nước, Ban tổ chức xin gửi Thông báo số 2 kính mời các nhà khoa
học cùng cộng sự tham dự Đại hội toàn quốc Hội Hóa lý thuyết và Hóa tin năm 2019 và
Hội thảo khoa học toàn quốc về “Hóa học tính toán và ứng dụng”.
1) Thời gian và địa điểm
 Thời gian: ngày 19 và 20 tháng 7 năm 2019
 Địa điểm: Trường Đại học Quy Nhơn, 170 An Dương Vương, TP. Quy Nhơn.
2) Đăng kí tham dự Hội thảo
Đăng ký tham dự Hội thảo tại link sau đến hết ngày 15/3/2019
https://goo.gl/forms/BDkR4GSATFqsTuRj1
3) Bài báo tham dự Hội thảo
 Bài báo khoa học đạt chất lượng sẽ được đăng trên số đặc biệt của Tạp chí Hóa
học (dự kiến xuất bản trong tháng 7/2019). Ban tổ chức khuyến khích các tác giả
gửi bài báo bằng Tiếng Anh, toàn văn bài báo giới hạn trong 05 trang in theo
đúng quy định và định dạng của Tạp chí Hóa học theo mẫu được đăng trên
website Hội thảo (http://chem.qnu.edu.vn/vi/lab-lccm/dang-ki-tham-du-hoithao), từ trang thứ 6 tác giả nộp thêm chi phí in ấn 200.000 đ/trang.
 Báo cáo toàn văn xin gửi đến Thư ký Hội thảo thông qua email
vuthingan@qnu.edu.vn đến hết ngày 15/4/2019.
4) Kinh phí
 Lệ phí đăng bài: 1.700.000 đồng (một triệu bảy trăm nghìn đồng). Bài không
được đăng sẽ được hoàn lại kinh phí sau khi trừ phí phản biện.
 Lệ phí tham dự Hội nghị: 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng)
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