THÔNG BÁO SỐ 1
Tham dự Hội thảo khoa học về “Bảo vệ Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên
thích ứng với biến đổi khí hậu”

Trong chuyến công tác thăm và làm việc tại Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) vào ngày
10/8/20181, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn rằng Trường ĐHCT sẽ là cơ sở nghiên
cứu, đề xuất chủ trương, giải pháp thực hiện Nghị quyết 120 của Chính phủ về phát triển Đồng
bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thích ứng với biến đổi khí hậu. Trường ĐHCT cam kết đồng
hành với các tỉnh, thành và sẵn sàng làm đầu mối trong công cuộc phát triển bền vững ĐBSCL.
Tại hội thảo "Sau một năm thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP về phát triển bền vững ĐBSCL
thích ứng với biến đổi khí hậu" do Trường ĐHCT phối hợp với nhóm Thời báo Kinh tế Sài Gòn
tổ chức vào ngày 14/12/20182, một lần nữa Trường ĐHCT khẳng định mong muốn và nỗ lực
trong việc hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển bền vững của vùng đồng bằng dưới tác động bất lợi
từ biến đổi khí hậu và thay đổi tài nguyên môi trường.
Hướng đến việc đánh giá thực trạng thực hiện Nghị quyết 120/NĐ-CP của Thủ tướng
Chính phủ và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thực hiện Nghị
Quyết 120 nhằm thúc đẩy phát triển bền vững cả vùng đồng bằng, Trường ĐHCT sẽ tổ chức
hội thảo “Bảo vệ Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên Thích ứng với Biến đổi Khí hậu” vào ngày
07 tháng 11 năm 2019. Một số chủ đề quan trọng sẽ được trình bày và thảo luận tại hội thảo
bao gồm:
(i)
Thực trạng triển khai Nghị quyết 120/NĐ-CP: Cơ hội và thách thức đối với
ĐBSCL;
(ii)
Biến đổi khí hậu: Tác động và giải pháp thích ứng;
(iii) Quản lý bền vững nguồn tài nguyên tài nguyên và môi trường;
(iv) Kiểm soát và xử lý môi trường; và,
(v)
Năng lượng – Môi trường – Đa dạng sinh học.
Thông qua sự kiện này, Trường ĐHCT mong muốn tạo ra một diễn đàn để các nhà khoa
học, nhà quản lý và các doanh nghiệp có liên quan có cơ hội để thảo luận về những thách thức
cũng như một số giải pháp trong tương lai liên quan đến phát triển bền vững ĐBSCL, đặc biệt
là trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu và biến động về kinh tế - xã hội trong vùng, quốc
gia và quốc tế. Hội thảo cũng là cơ hội để thúc đẩy hơn nữa nối kết nghiên cứu khoa học với
thực tiễn cuộc sống và xác định một số định hướng chính nhằm giải quyết những khó khăn từ
quan điểm tổng thể, bao gồm cả về các khía cạnh từ kinh tế - xã hội và môi trường. Ngoài ra,
các bài báo sau khi đã đáp ứng yêu cầu của bước thẩm định về chất lượng khoa học sẽ được
đăng trên số đặc biệt của Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ.

-

Các mốc thời hạn
Thông báo mời đăng ký tham dự và viết bài tham dự hội thảo:
Bắt đầu nhận đăng ký, báo cáo tóm tắt:
Hạn chót gửi tóm tắt báo cáo (không quá 300 từ):
Thông báo chấp nhận tóm tắt báo cáo:
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11/12/2018
11/12/2018
15/03/2019
30/03/2019

https://vov.vn/chinh-tri/thu-tuong-dh-can-tho-phai-vao-nhom-1000-truong-dh-hang-dau-the-gioi-798761.vov
https://www.thesaigontimes.vn/282912/tuong-thuat-truc-tiep-hoi-thao-sau-mot-nam-thuc-hien-nghi-quyet-120nq-cp-vedbscl.html
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-

Hạn chót gửi báo cáo toàn văn theo mẫu quy định:
Phản hồi kết quả phản biện bài báo cáo toàn văn:
Hạn chót gửi báo cáo toàn văn đã chỉnh sửa theo góp ý phản biện:
Hạn chót đăng ký tham dự hội thảo:

15/04/2019
01/06/2019
01/07/2019
20/10/2019

Ban Tổ chức hội thảo rất mong nhận được sự quan tâm và tích cực tham gia từ các nhà
khoa học từ các Viện / Trường, các nhà quản lý đến từ các Bộ và các Sở / Ban / Ngành cũng
như công ty có liên quan để hội thảo được thành công tốt đẹp, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ
môi trường và tài nguyên thiên nhiên hướng đến sự phát triển bền vững của vùng ĐBSCL.
Chi tiết về đăng ký tham gia, xin vui lòng liên hệ đến địa chỉ sau:
PGs. TS. Văn Phạm Đăng Trí – Phó Trưởng Khoa, Khoa Môi trường và Tài nguyên
Thiên nhiên, trường Đại học Cần Thơ.
Điện thoại: 0909 552 092
E-mail: vpdtri@ctu.edu.vn hoặc hoithaomttntnbdkh@ctu.edu.vn
Trân trọng kính chào.
BAN TỔ CHỨC
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CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO DỰ KIẾN

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Thời gian: ngày 07 tháng 11 năm 2019
Địa điểm: Trung tâm học liệu – trường Đại học Cần Thơ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Thời gian
Nội dung
07:00 - 08:00 Đăng ký đại biểu
PHIÊN TOÀN THỂ (Hội trường Trung tâm Học liệu)
08:00 - 08:10 Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
08:10 - 08:20 Phát biểu khai mạc
08:20 - 08:30
08:30 - 08:50

08:50 - 09:00

09:00 - 09:30

Phát biểu cảm ơn và tặng hoa cảm ơn các
nhà tài trợ
Thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết
120/NĐ-CP: Cơ hội và thách thức đối
với ĐBSCL
Thách thức trong phát triển bền vững
vùng Đồng bằng sông Cửu Long – Vai
trò của trường Đại học Cần Thơ
Chụp hình, giải lao, tham quan poster

Ghi chú
Tiếp tân
Dẫn chương trình
Ban Giám Hiệu
Trường Đại học Cần Thơ
Ban Giám Hiệu
Trường ĐHCT
Đại diện Viện Chiến lược, Chính
sách Tài nguyên và Môi trường
(Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Ban Giám Hiệu
Trường Đại học Cần Thơ

TIỂU BAN CHUYÊN MÔN
 Dự kiến hội thảo sẽ bao gồm các tiểu ban với các chủ đề sau:
-

Thực trạng triển khai Nghị quyết 120/NĐ-CP: Cơ hội và thách thức đối với ĐBSCL;

-

Biến đổi khí hậu: Tác động và giải pháp thích ứng;

-

Quản lý bền vững nguồn tài nguyên tài nguyên và môi trường;

-

Kiểm soát và xử lý môi trường; và,

-

Năng lượng – môi trường – đa dạng sinh học.

11:00 - 11:30

Tổng kết bế mạc

Ban Giám Hiệu
Trường Đại học Cần Thơ

Sau buổi hội thảo, kính mời Quí Đại biểu dùng cơm thân mật tại sảnh Trung tâm học liệu.
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