
 
 

THƯ MỜI VIẾT BÀI 
HỘI THẢO KHOA HỌC  

 

Kính gửi: Quý nhà khoa học  

Nhằm tập hợp lực lượng các nhà khoa học trẻ, trí thức trẻ và xây dựng môi trường 

giao lưu và chia sẻ giữa các nhà khoa học trẻ trong khối các Đại học Quốc gia, Đại học 

Vùng mở rộng nói riêng và trên cả nước nói chung, Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội thảo Khoa học Cán bộ trẻ các Đại học Quốc 

gia, Đại học vùng mở rộng lần thứ II. Ban tổ chức Hội thảo kính mời quý nhà khoa học 

trẻ viết bài tham luận Hội thảo, cụ thể như sau: 

 

1. ĐỐI TƯỢNG: 

 - Sinh viên, học viên, giảng viên các trường Đại học, Cao đẳng và Học viện trên 

toàn quốc; cán bộ, trí thức trẻ, các nhà khoa học trẻ thuộc các trường, trung tâm, viện 

nghiên cứu, đơn vị sự nghiệp, các cơ quan, doanh nghiệp nước ngoài. 

 - Độ tuổi dưới 40. 

2. CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO: 

 - Thời gian dự kiến: tháng 9-10/2023; 

 - Địa điểm: thành phố Đà Nẵng. 

3. CHỦ ĐỀ CỦA HỘI THẢO 

Các nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Khuyến 

khích các nghiên cứu liên quan đến: 

- Phát triển bền vững, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; 

- Chuyển đổi số trong quản lý, phát triển kinh tế xã hội; 

- Ứng dụng khoa học kỹ thuật trong kinh tế tuần hoàn, phát triển xanh. 

4. QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI GỬI BÀI THAM GIA CÔNG BỐ VÀ BÁO CÁO 

TẠI HỘI THẢO 

- Tất cả tác giả/nhóm tác giả có báo cáo tham luận tại Hội thảo đều được cấp 

giấy chứng nhận đã gửi bài tham luận hội thảo từ Ban tổ chức. 

- Tất cả báo cáo tham luận đều được đăng trên kỷ yếu của Hội thảo có chỉ số 

ISBN.  

- Các bài báo gửi tham dự được Hội đồng khoa học phản biện đánh giá đạt chất 

lượng tốt sau khi chỉnh sửa sẽ được công bố trong số đặc biệt của Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng (thuộc danh mục ACI).  

 



 5. THỂ LỆ BÀI VIẾT VÀ THAM GIA HỘI THẢO 

5.1. Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Việt. 

5.2. Hình thức bài viết theo quy định của Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại 

học Đà Nẵng: https://jst-ud.vn/jst-ud/instruction/author-guideline.  

Quý Nhà khoa học truy cập đường dẫn 

https://docs.google.com/document/d/1vfqqs5SBgDxPx7uovComA9NVbNehfndE/ để 

tải mẫu bài viết quy định của Hội thảo và Tạp chí. 

5.3. Thời hạn nhận bài viết: Hạn cuối gửi bài trước ngày 15/06/2023. 

5.4. Địa chỉ gửi bài viết: Thông qua hệ thống của Tạp chí Khoa học và Công nghệ 

- Đại học Đà Nẵng: https://jst-ud.vn/jst-ud 

5.5. Phí tham dự Hội thảo: Miễn phí. 

6. THÔNG TIN LIÊN LẠC 

Để có thêm thông tin chi tiết về Hội thảo, Quý đại biểu vui lòng liên hệ:  

TS. Nguyễn Thành Đạt – Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Đà Nẵng: 

0986103302, ntdat@ac.udn.vn. 

TS. Đỗ Lê Hưng Toàn – Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Đà Nẵng: 

0906180814, dlhtoan@ac.udn.vn. 

Ban tổ chức kính mời các nhà khoa học tham dự và viết bài cho Hội thảo. 

Trân trọng./. 

 Đà Nẵng, ngày 16 tháng 01 năm 2023 

TM. BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO 

 

 

 

 

 

TS. NGUYỄN THÀNH ĐẠT 

BÍ THƯ ĐOÀN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

https://jst-ud.vn/jst-ud/instruction/author-guideline
https://docs.google.com/document/d/1vfqqs5SBgDxPx7uovComA9NVbNehfndE/

