
    

HỘI NGHỊ CƠ HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ X  

VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI CƠ HỌC VIỆT NAM LẦN VIII 

Hà Nội, 8-9/12/2017 

 

THÔNG BÁO SỐ 2 
 

Ngày 16/9/2017, Thường vụ Ban Chấp hành Hội Cơ học Việt Nam đã họp phiên mở rộng 

để xem xét công việc chuẩn bị cho Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X và Đại hội đại biểu toàn 

quốc Hội Cơ học Việt Nam lần thứ VIII. Ban tổ chức xin gửi đến các thành viên Hội Cơ học Việt 

Nam một số nội dung chính đã được thống nhất tại phiên họp về Hội nghị này: 

1. Hội nghị Cơ học toàn quốc được tổ chức vào ngày 08 và 09 tháng 12 năm 2017 tại Học viện 

Kỹ thuật Quân sự. Chương trình Hội nghị sẽ gồm Phiên toàn thể và các Phiên khoa học tại các 

tiểu ban. Chương trình Hội nghị với thời gian cụ thể của các báo cáo sẽ được đưa lên website 

của Hội Cơ học Việt Nam trước khi diễn ra Hội nghị (cohocvietnam.org.vn). 

2. Các Hội chuyên ngành chịu trách nhiệm: Nhận đăng ký tham dự, tóm tắt báo cáo và báo cáo 

toàn văn; Lên chương trình Hội nghị; Biên tập để in Tóm tắt báo cáo; Phản biện các bài báo; 

Biên tập báo cáo toàn văn. 

3. Thời hạn nhận báo cáo được điều chỉnh như sau: 

- Nhận đăng ký và tóm tắt báo cáo:  đến 10/10/2017 

- Nhận báo cáo toàn văn:  đến 15/11/2017 

Địa chỉ nhận bài:  

- Tiểu ban Các vấn đề Giảng dạy và Bồi dưỡng Cơ học, Nguyễn Đăng Tộ:   

 nguyendangto@tlu.edu.vn 

- Tiểu ban Cơ học Đất, Đá và Môi trường rời, Phạm Quốc Tuấn: tuanpq81@gmail.com 

- Tiểu ban Cơ học Máy, Đặng Bảo Lâm:  lam.dangbao@hust.edu.vn 

- Tiểu ban Cơ học Thủy khí, Nguyễn Tiến Cường:  cuong.imech@gmail.com 

- Tiểu ban Cơ học Tính toán, Lê Văn Cảnh:  lecanh1111@gmail.com 

- Tiểu ban Cơ học Vật rắn biến dạng, Đào Như Mai:  dnmai@imech.vast.vn 

- Tiểu ban Động lực và Điều khiển, Nguyễn Quang Hoàng:  hoang.nguyenquang@hust.edu.vn 



4. Báo cáo toàn văn được soạn theo mẫu đăng trên website của Hội (xem 

FullPaperHNCHTQ2017_Template.docx). Những bài báo không nộp toàn văn đúng hạn sẽ 

không được mời báo cáo tại Hội nghị. 

Giấy mời tham dự Hội nghị được gửi từ ngày 15/11/2017. 

5. Hội nghị phí:  

- Hội nghị phí: 500.000 đ/đại biểu 

- Phí đăng bài:  300.000 đ/bài báo (không trả lại tiền cho bài báo không đủ tiêu chuẩn đăng) 

- Nộp hội nghị phí và phí đăng bài qua tài khoản của Hội: từ 31/10/2017 

Tên tài khoản: Hội Cơ học Việt Nam 

Số tài khoản:  1440201029694 

Ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam  

 (AGRIBANK) 

 Chi nhánh Bắc Hà Nội 

Nội dung:  (Họ và tên) nộp Hội nghị phí và phí đăng (số lượng) bài báo. 

 

Xin trân trọng kính báo và mong nhận được sự tham gia tích cực của các Hội viên Hội Cơ 

học! 

 

  T/M BAN CHẤP HÀNH HỘI CƠ HỌC VIỆT NAM 

  Trưởng ban tổ chức Hội nghị 

  GS. TS. Đinh Văn Phong 

 

 


