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Thông báo số 2
Được sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ
thuật Việt Nam. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Hội Đo lường Việt Nam
đồng tổ chức Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Đo lường toàn quốc lần thứ VII.
Tiếp theo thông báo số 1, Ban tổ chức Hội nghị xin trân trọng thông báo số 2 với những
thông tin liên quan đến Hội nghị như sau:
1.THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ
1.1 Thời gian: ngày 22 và 23 tháng 5 năm 2020;
1.2. Địa điểm: Hội trường thư viện Tạ Quang Bửu–Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Địa chỉ: 1 Đại Cồ Việt, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
2. ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI NGHỊ VÀ GỬI BÁO CÁO KHOA HỌC; ĐĂNG
KÝ TRƯNG BÀY SẢN PHẨM ĐO LƯỜNG
2.1 Đăng ký tham dự Hội nghị
Kính mời quý vị đại biểu tiếp tục đăng ký tham dự Hội nghị, đăng ký trưng bày sản
phẩm đo lường tại Hội nghị theo phiếu đăng ký kèm theo thông báo này; thời hạn gửi đăng
ký đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2020 (xem phần địa chỉ liên hệ và gửi đăng ký, báo cáo
tham dự Hội nghị trong thông báo này)
2.2. Nội dung, hình thức trình bày và thời gian gửi báo cáo khoa học
Báo cáo tóm tắt (song ngữ bằng tiếng Việt, tiếng Anh) và báo cáo toàn văn được đánh
máy bằng phông chữ Time News Roman trên MS.Word. Báo cáo tóm tắt dài không quá nửa
trang giấy A4; báo cáo toàn văn dài không quá 6 trang A4 (kể cả hình vẽ). Bố cục báo cáo
toàn văn được trình bày theo các phần chính: Phần tóm tắt; phần nội dung; phần kết luận và
phần tài liệu tham khảo; cỡ chữ tên bài: 14 đậm; nội dung: 12 bình thường; tên tác giả, học
hàm, học vị, cơ quan: 12 đậm nghiêng; căn lề: trên 3cm; dưới 3cm, phải 2cm; trái 3,5cm.
Thời gian nộp báo cáo tóm tắt và báo cáo toàn văn đến hết ngày 20 tháng 3 năm 2020.
Báo cáo tóm tắt và báo cáo toàn văn được gửi bằng bản Word qua Email cho Ban Thư
ký Hội nghị (theo địa chỉ ở phiếu đăng ký kèm theo thông báo này).
3. HƯỞNG ỨNG TÀI TRỢ VÀ ĐÓNG GÓP PHÍ THAM DỰ HỘI NGHỊ
3.1 Hưởng ứng tài trợ kinh phí cho Hội nghị
Ban tổ chức Hội nghị rất mong được các Cơ quan, Ngành từ Trung ương đến Địa
phương, các cơ sở sản xuất kinh doanh thiết bị đo lường, cơ quan nghiên cứu và đào tạo
trong cả nước hưởng ứng và tài trợ kinh phí góp phần thành công cho Hội nghị.
Công văn hưởng ứng tài trợ cho Hội nghị xin gửi về Viện Đo lường Việt Nam hoặc Văn
phòng Hội Đo lường Việt Nam.
3.2. Trưng bày sản phẩm đo lường: Ban Tổ chức Hội nghị có bố trí các gian hàng
trưng bày giới thiệu sản phẩm đo lường diện tích từ 3 ~ 8 m2
Phí trưng bày sản phẩm đo lường: 3.000.000 đ/ 1m2
3.3. Phí tham dự hội nghị: 500.000 đ/ người; đối với sinh viên 250.000 đ/ người.
Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2020

BAN TỔ CHỨC
Trưởng ban: PGS.TS. Vũ Khánh Xuân
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PHIẾU ĐĂNG KÝ
Tham dự Hội nghị KHKT Đo lường toàn quốc lần thứ VII
(Kèm theo thông báo số 2)
Tên đơn vị/ cá nhân: ...............................................................................................
...............................................................................................................................
Địa chỉ: ...................................................................................................................
...............................................................................................................................
Tel: ............................ Fax: ............................Email: ..............................................
Số đại biểu tham dự:
Báo cáo tham dự: Có

Không

Nếu có xin gửi về Ban thư ký: Trước ngày 20/ 03/ 2020 (tóm tắt và toàn văn báo cáo)
Đăng ký mua tuyển tập báo cáo Hội nghị:

Có

Không

(Nếu có ghi số lượng vào ô có):
Đăng ký trưng bày triển lãm sản phẩm đo lường tại Hội nghị:
(Nếu có xin ghi số lượng m2 vào ô trống):
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ GỬI BÁO CÁO VÀ HƯỞNG ỨNG TÀI TRỢ
Ban thư ký hội nghị: VIỆN ĐO LƯỜNG VIỆT NAM
Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Tel: (024) 38 363 242; Fax: (024) 37 564 260
Số tài khoản nhận tài trợ: 1200208036688
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh sở giao dịch
Email: hnkhktdoluongtq7@vmi.gov.vn; hnkhktdltq7@gmail.com
Ghi chú:
- Đại biểu đã đăng ký tham dự sẽ nhận được giấy mời chính thức
- Các bài báo được biên tập và in thành Tuyển tập báo cáo khoa học, được Cục Xuất bản, In và Phát
hành (Bộ Thông tin Truyền thông) cấp mã số ISBN và xuất bản tại Nhà Xuất bản Khoa học Kỹ thuật
- Các tác giả, nhóm tác giả được ban tổ chức phát 01 quyển tuyển tập báo cáo (cho 1 bài báo)

