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Ha N5i, ngâjIiháng 3 nárn 2018

THONG BAO sO i
vic t chrc Hi nghj Khoa h9c cong ngh 1.n thu XXI
Truông di h9c Giao thông v.n tài
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Hi nghj Khoa hoc cong ngh lan thu XXI cüa Trtthng dai hoc Giao thông van
tãi see clucic to chrc vào trung tu&n tháng 11 nàm 2018 (tai dja chi: Truing DH GTVT,
S6 3 ph6 Cu Giy, Lang Thizçing, D6ng Da, Ha Ni). Hi nghj nh&m tng kt, ctánh
giã các hot dông khoa h9c cong ngh^ cüa Trueing trong giai doan 2015 - 2018, thông
báo các kt qua nghiên cru khoa h9c, trin khai tiên b6 k5' thu.t và chuyên giao cong
nghe phic vii san xut và dcci sang, giài thiu và trao di ye khà nàng hçip tác, lien k&
nghiên cuu khoa hoc và lao dông san xuAt vài các clan vi nghiên cfru, san xuAt ngoài
Tnthng.
Các báo cáo duçic tuy&i ch9n se- ducic clang trên s6 dc bit tp chi Khoa h9c
Giao thông v.n tãi (lap chi diiçic Hi dng chüc danh giáo six ngành GTVT tInh dn
0,75 dim) và dtrçxc trInh bay t?i các tiu ban thuc các linh vrc sau:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

K thut xây drng cong trinh giao thông
Ca khI giao thông vn tái
Diên - Din tCr giao thông van tái
K thu.t xây drng
Vn tái- Kinh t
COng nghe^ thông tin
Môi tnthng và an toàn giao thông
Khoa hoc co'ban
Khoa h9c giáo dic

Ban t6 chirc Hi nghj kinh môi va hoan nghênh sir hung üng, tham gia dông dáo
cüa các can b khoa ho k5 thut, can b quán 1' cüa các clan vi trong và ngoài Truông.
dc bit là các can b6 khoa h9c cüa các tnrông dai h9c, cao clang, vin, hoc vin trong
ngành giao thông vn tái.
DE giñp Ban t05 chüc trin khai Hi nghj thun lçci, chiing tôi giri the^ le^ vi& bài
Urn theo thong báo nay và xin liru ' mt s6 yêu câu sau:
- Báo cáo torn tAt khoãng 200 ti.r vit b.ng ting Vit và tiêng Anh (khO giây A4,
ci chit 12, font Times New Roman) xin giti ye Ban to chuc tnth'c ngày 30/6/2018.

- Bah vi& toàn van (kern file) không qua 10 trang xiri gri ye Ban to chi.rc trtró'c ngãy
24/8/2018.
- Quy cách bài vik kh giAy A4, c& chit 12, font Times New Roman; l e^ trên:
3,5cm, le^ duài: 4,2cm, le^ trái: 3cm, le^ phãi: 3cm; cách dông 1,2, before: 6pt, after: Opt,
line spacing: 1,2.
- Các tác giã ngoài Tru&ng giri file báo do torn tAt và toàn van bài vit v dja chi
tvgiapkhcn@gmail.com. Các tác giá trong Trtring dàng báo cáo torn tAt va toàn van
bài vi eft trên van phOng din ti:r (s6 D.c bit).
Thông fin chi tit xin lien h: Tr.n Van Giáp, PhOng Khoa hoc cong ngh,
Trithng DH GTVT. Diên thoi: 0243 834 7611. Email: tvgiapkhcn@gmail.com
Kmnh mong qu' ca quan thong báo cho các can bQ^ khoa hoc và can bo quán l
thuc ca quan bit d6 tham gia Hi nghj.
Trân trong cam an.!.
KT HU TPG
HO F1 TLOiG

Nci nhn:
- Nhu trên;
- BGH (dê báo cáo);
- Ltru HCTH, KHCN.
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1. MJDAU
2. CAC NQI DUNG CHtNH

Ilinh

(Bang) 1. Ten hInh (being)

3.KETLUAN

TA lieu tham khão
[1]. Ten tác giá: Ten tàiIiu. Ten nhà wit bin, Nth xuM bin, Nãm xuãt bin
[2]. Ten tác giO: Ten tài Iiu. Ten nhà xuât bin, Ncsi xuãt bin, Nãm xuât bin

