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THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC 
 

Nhằm chia sẻ kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ định kỳ hai năm một lần về lĩnh vực “Môi 

trường, Tài nguyên Thiên nhiên và Biến đổi Khí hậu”, Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên phối hợp với 

Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, Trường Đại học Cần Thơ sẽ tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Môi trường, 

Tài nguyên Thiên nhiên và Biến đổi Khí hậu lần thứ 6” vào tháng 4/2023. 

Mục tiêu của hội thảo  

Chia sẻ kết quả nghiên cứu về “Môi trường, Tài nguyên Thiên nhiên và Biến đổi Khí hậu”, thảo luận xác 

định nhu cầu, định hướng và phương thức phối hợp nghiên cứu về khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, 

bảo vệ đa dạng sinh học, khai thác sử dụng năng lượng môi trường và giảm thiểu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu 

đến người dân ở vùng đồng bằng sông Cửu Long hướng đến phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long. 

Chủ đề hội thảo 

1. Quan trắc, đánh giá và dự báo báo thay đổi môi trường 

2. Xử lý ô nhiễm môi trường đất, nước và không khí 

3. Đánh giá và quy hoạch sử dụng bền vững tài nguyên đất, nước và đa dạng sinh học 

4. Tác động, thích ứng biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính trong nông nghiệp và thủy sản 

5. Đô thị hóa và hạ tầng xanh thích ứng biến đổi khí hậu 

6. Kinh tế tuần hoàn trong công nghiệp, nông nghiệp và thủy sản 

7. Chuyển đổi năng lượng trong sản xuất và sinh hoạt 

8. Tài nguyên, môi trường và kinh tế biển 

Thành phần tham dự: 

• Các Khoa, Viện, Trung tâm trong Trường Đại học Cần Thơ 

• Các Sở, Ban ngành, Trung tâm, Viện, Trường trong và ngoài vùng Đồng bằng sông Cửu Long 

Thời gian và địa điểm 

Hội thảo dự kiến được tổ chức vào ngày 28 tháng 4 năm 2023 (Thứ Sáu) tại Trung tâm Học liệu – Trường 

Đại học Cần Thơ, Khu 2, đường 3/2 quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 

Ngôn ngữ sử dụng: 

Tiếng Việt. 

Ban tổ chức kính mời các nhà khoa học viết bài tham dự hội thảo. 

Các mốc thời gian: 

• Thông báo hội thảo, nhận tóm tắt bài báo khoa học (theo hướng dẫn)  05/11/2022 

• Hạn cuối nhận bài báo khoa học toàn văn     31/12/2022 

• Chấp nhận bài báo khoa học sau khi chỉnh sửa theo góp ý phản biện  30/03/2023 

• Hạn cuối đăng ký tham dự hội thảo       15/04/2023  

• Tổ chức hội thảo        28/04/2023 
 

✓ Hướng dẫn viết tóm tắt tại https://cenres.ctu.edu.vn/images/upload/news/HoiThao-2019/2022/Huong-dan-viet-

tom-tat.pdf 

✓ Đăng ký tham dự hội thảo, gởi bài tóm tắt bài báo theo địa chỉ hoithaomttntnbdkh@ctu.edu.vn; 

✓ Gởi bài toàn văn tại https://ctujsvn.ctu.edu.vn/index.php/ctujsvn/submission/wizard?section=MTTNTN2023 

✓ Hướng dẫn viết bài báo khoa học https://ctujsvn.ctu.edu.vn/index.php/ctujsvn/guide-for-authors 

✓ Lệ phí nộp bài báo khoa học (sau khi bài báo được chấp nhận đăng) 1.000.000 đồng/bài 

 

Ban tổ chức sẽ chọn các bài báo tiêu biểu để báo cáo tại Hội thảo. Tất cả các báo cáo toàn văn được phản 

biện chấp nhận sẽ được đăng trên Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ số đặc biệt “Môi trường và Biến đổi 

khí hậu” năm 2023. 

TRƯỞNG KHOA 

 

PGS. TS. Nguyễn Văn Công 
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