
 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO SỐ 2 

HỘI THẢO KHOA HỌC Y SINH QUỐC TẾ LẦN 4 

“Y sinh ở Thế kỉ 21: Góc nhìn từ Châu Á” 

 

  
 

 
 

 

 Hội thảo Khoa học Y Sinh quốc tế (PABSC) là sự kiện nổi bật, được tổ chức 2 năm/lần tại 

các nước châu Á - Thái Bình Dương. Hội thảo lần 4 (PABSC-4) sẽ diễn ra tại Thành phố Đà 

Nẵng do Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng trực tiếp đăng cai, phối hợp cùng Viện Nghiên cứu 

và Đào tạo Việt - Anh, Hiệp Hội Khoa học Y sinh Châu Á - Thái Bình Dương tổ chức với chủ 

đề “Y sinh ở Thế kỉ 21: Góc nhìn từ Châu Á”. 

 Ban Tổ chức Hội thảo xin trân trọng cảm ơn các nhà khoa học, bác sĩ, dược sĩ, các tổ chức 

và bệnh viện trong nước đã đăng kí tham dự và gửi bài báo cáo. Để tạo điều kiện thuận lợi cho 

các nhà khoa học trong và ngoài nước tham dự, Ban Tổ chức xin thông báo gia hạn thời gian 

đăng kí nộp bài và bổ sung một số nội dung về việc tổ chức Hội thảo, cụ thể như sau: 

1. Thời gian tổ chức: Ngày 05 - 07 tháng 12 năm 2018. 

2. Địa điểm tổ chức: Furama Resort - 105 Võ Nguyên Giáp, Đà Nẵng. 

3. Đơn vị tài trợ  

  Đại học Phan Châu Trinh 

  Công ty Bridge Healthcare, Úc 

  Đại học Đà Nẵng 

 Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đăng kí tham gia triển lãm các thành tựu khoa học công 

nghệ, tài trợ và quảng bá sản phẩm tại Hội thảo xin vui lòng liên hệ về Ban Thư kí của Hội thảo. 

4. Các mốc thời gian quan trọng 

  Đăng kí tham dự và gửi bản tóm tắt:  31/08/2018 

  Gửi báo cáo toàn văn:           30/09/2018 

  Thanh toán phí tham dự và đăng bài:                30/10/2018     



 

 

 * Nếu tác giả không có nhu cầu công bố toàn văn bài viết trên Tạp chí thì chỉ cần hoàn 

thành Trang thông tin và bản tóm tắt để gửi về Ban tổ chức. 

5. Phí đăng bài và tham dự Hội thảo 

 Đại biểu được chính thức xác nhận đăng kí tham dự Hội thảo sau khi đã gửi lệ phí Hội thảo 

về Ban tổ chức. 

 Phí Hội thảo được quy định như sau: 

 Người nước ngoài đang công tác:  250 USD 

 Sinh viên nước ngoài:    150 USD 

 Người đang công tác trong nước:  2,000,000 đồng 

 Sinh viên trong nước:    1,000,000 đồng 

 Khách mời, báo cáo viên được mời, chủ tọa đàm: Miễn phí 

 Phí trên chưa bao gồm phí đăng bài trong tạp chí là 1,000,000 đồng. 

 Thông tin về tài khoản: 

 Tên tài khoản: Đại học Đà Nẵng 

 Số tài khoản: 11800048237 

 Ngân hàng: Vietin Bank, Đà Nẵng 

 Swift code: ICBVVNVX 

 Nội dung chuyển khoản: Phí Hội thảo Y Sinh Quốc tế 

 Sau khi chuyển khoản, vui lòng lưu lại biên lai, chụp và gửi về Ban thư kí của Hội thảo qua 

đường email: pabsc2018@gmail.com. 

6. Chương trình Hội thảo 

 Chương trình và địa điểm chi tiết các tiểu ban Hội thảo sẽ liên tục cập nhật trên hệ thống 

http://absc4.udn.vn từ ngày 15/11/2018. Kính đề nghị đại biểu tham dự và báo cáo viên theo dõi 

thông tin thường xuyên trên hệ thống. 

7. Địa chỉ liên hệ 

 Website: http://absc4.udn.vn 

 Email: pabsc2018@gmail.com (Ban thư kí Hội thảo) 

 Điện thoại: (+84) 0236 3990428 

 Ban tổ chức Hội thảo trân trọng thông báo và mong nhận được sự quan tâm tham gia của 

các nhà khoa học, bác sĩ, dược sĩ, các tổ chức và quý vị đại biểu trên toàn quốc. 

 

            TM. BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO 
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