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MỤC ĐÍCH
- Giới thiệu, tổng kết, đánh giá những kết quả điều tra, nghiên cứu địa
chất biển và ứng dụng đối với phát triển kinh tế biển và phòng tránh thiên tai
đã đạt được trong 06 năm qua (từ sau Hội nghị Địa chất biển toàn quốc lần
thứ hai, tổ chức năm 2013 đến nay).
- Thảo luận định hướng phát triển nghiên cứu địa chất biển gắn với mục
tiêu điều tra cơ bản, khai thác tài nguyên phục vụ phát triển bền vững và bảo
vệ an ninh quốc phòng trong thời gian tới.
- Tạo môi trường học thuật để các nhà quản lý, nghiên cứu khoa học
trong và ngoài nước thảo luận, tăng cường hợp tác nghiên cứu và ứng dụng
khoa học công nghệ trong quản lý, khai thác và sử dụng bền vững nguồn tài
nguyên.
NỘI DUNG CHÍNH
* Diễn đàn khoa học: Địa chất biển phục vụ phát triển kinh tế biển và
bảo vệ chủ quyền quốc gia.
* Hội nghị khoa học:
+ Tiểu ban 1: Địa chất và Tài nguyên, khoáng sản biển;
+ Tiểu ban 2: Địa vật lý biển;
+ Tiểu ban 3: Tai biến địa chất và biến đổi khí hậu;
+ Tiểu ban 4: Ứng dụng viễn thám trong điều tra nghiên cứu môi trường
biển;
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
Hội đồng khoa học Ngành Khoa học và Công nghệ biển
Viện Địa chất và Địa vật lý biển
ĐƠN VỊ PHỐI HỢP
- Tổng cục Biển và Hải đảo;
- Viện Tài nguyên và Môi trường
- Tổng cục Địa chất và Khoáng
biển;
sản Việt Nam;
- Viện Dầu khí Việt Nam;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Viện Khoa học Địa chất và
- Viện Địa chất;
Khoáng sản;
- Viện Vật lý địa cầu;
- Đại học Khoa học tự nhiên;
- Viện Địa lý;
- Đại học Mỏ - Địa chất;
- Viện Công nghệ Vũ trụ;
- Tổng Công ty Thăm dò và Khai
- Viện Hải dương học;
thác dầu khí;
- Viện Địa lý Tài nguyên TPHCM;

- Trung tâm Quy hoạch và Điều
tra tài nguyên - môi trường biển
khu vực phía Bắc;
- Trung tâm Quy hoạch và Điều
tra tài nguyên - môi trường biển
khu vực phía Nam;
- Liên đoàn Vật lý Địa chất;

- Hội Khoa học Kỹ thuật Địa vật lý
Việt Nam;
- Hội Khoa học Kỹ thuật biển Việt Nam;
- Hội Địa chất Dầu khí Việt Nam;
- Hội Địa chất biển Việt Nam.
- Chương trình KC.09/16-20;

BAN TỔ CHỨC
Trưởng ban: Nguyễn Văn Cư;
Phó Trưởng ban: Đỗ Huy Cường, Trần Đình Lân, Nguyễn Như Trung,
Trần Tuấn Dũng;
Ủy viên: Vũ Trường Sơn, Đỗ Cảnh Dương, Nguyễn Quốc Thập, Trần
Thanh Hải, Nguyễn Xuân Anh, Trần Tuấn Anh, Đào Đình Châm, Phạm
Việt Hòa, Bùi Trọng Tuyên, Võ Sỹ Tuấn, Đinh Văn Huy, Nguyễn Hồng
Minh, Nguyễn Trung Minh, Trần Tân Văn, Trịnh Nguyên Tính, Lại
Mạnh Giàu, Phạm Hoàng Hải, Bùi Công Quế, Ngô Thường San, Mai
Thanh Tân, Trần Văn Trị, Trần Nghi, Đào Mạnh Tiến, Phạm Huy Tiến.
BAN THƯ KÝ HỘI NGHỊ
Nguyễn Như Trung (Trưởng ban), Trần Tuấn Dũng (Phó ban),
Dương Quốc Hưng, Phan Đông Pha, Trần Anh Tuấn, Nguyễn Bá Đại,
Trịnh Hoài Thu, Ngô Bích Hường, Nguyễn Thị Thu Hương, Bùi Bảo
Anh, Lê Đức Anh, Lê Đình Nam, Bùi Văn Nam, Phạm Thị Thúy.
THỜI HẠN NỘP BÀI
Đăng ký và nộp tóm tắt bài viết: trước ngày 15/5/2019
Nộp toàn văn bài viết, đăng ký tham dự: trước ngày 15/7/2019
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
Nguyễn Như Trung, Viện Địa chất và Địa vật lý biển, nhà A27,
Số 18, Đường Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
ĐT: 024 37910137; Fax: 024 7561647; Mobile: 0904208688
Email: mgeo3nd@gmail.com; Chi tiết về hội nghị xin tham khảo tại
trang Web:htpp://imgg.vast.vn

QUY ĐỊNH BÀI VIẾT GỬI HỘI NGHỊ:
- Bài viết về kết quả các công trình nghiên cứu khoa học địa chất biển
được viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, soạn thảo bằng phần mềm
Microsoft Word, font Times New Roman, cỡ chữ 12, cách dòng 1.2, hình và
ảnh rõ ràng, có chú thích đầy đủ, kích thước hình vẽ và ảnh không quá
15×20cm.
- Bài viết không quá 12 trang khổ A4 kể cả tóm tắt, bảng biểu, hình vẽ và
tài liệu tham khảo.
- Bài viết ghi rõ họ tên tác giả và đồng tác giả, cơ quan công tác, địa chỉ
liên hệ, điện thoại và email. Trong bài sử dụng các thuật ngữ khoa học và đơn
vị đo lường hợp pháp và thông dụng của Việt Nam và quốc tế.
- Tài liệu tham khảo: Bài viết gửi Hội nghị phải có danh mục tài liệu
tham khảo và phải được trích dẫn đầy đủ, rõ ràng trong bài. Mỗi tài liệu tham
khảo trình bày theo thứ tự: Họ và tên tác giả (đồng tác giả), năm xuất bản, tên
bài báo hoặc tên sách, tên tạp chí hoặc nhà xuất bản sách, tập hoặc quyển, số,
trang, nơi xuất bản sách. Các tài liệu tham khảo cần đánh số thứ tự và xếp
theo trình tự trích dẫn trong bài. Đối với các tài liệu tham khảo thuộc hệ chữ la
tinh giữ nguyên tên gốc, nếu thuộc hệ chữ tượng hình cần dịch ra tiếng Việt
hoặc tiếng Anh và ghi chú tên hệ chữ nguyên bản.
- Tóm tắt: Mỗi bài gửi đăng phải có phần tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng
Anh (Abstract). Tóm tắt phải ghi đủ tên bài báo, cung cấp đầy đủ, cô đọng
thông tin về nội dung và kết quả đạt được trong bài báo với khối lượng không
vượt quá 500 từ. Bên dưới tóm tắt cần ghi đủ các từ khóa.
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ĐỊA CHỈ NHẬN BÀI VIẾT GỬI HỘI NGHỊ
Email: mgeo3nd@gmail.com
(lưu ý: Tác giả ghi lựa chọn đăng bài viết ở 1 trong 5 nhánh của Hội nghị là:
Diễn đàn khoa học/Tiểu ban 1/Tiểu ban 2/Tiểu ban 3/Tiểu ban 4.
Ví dụ ghi vào email: “Bài viết gửi đăng ở Tiểu ban 2”; sau đó đính
kèm theo bài viết).
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