HỘI NGHỊ NẤM HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ IV
PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI NGHỊ
Họ và tên:............................................................................................................................
Học hàm/ Học vị: ................................................................................................................
Cơ quan:..............................................................................................................................
Địa chỉ: ...............................................................................................................................
Điện thoại: ..........................................................................................................................
Email:..................................................................................................................................
Tôi xin đăng ký tham gia Hội nghị Nấm học Toàn quốc lần thứ IV năm 2021
- Lệ phí tham dự Hội nghị (Gồm: 01 kỷ
yếu Hội nghị, 01 phần cơm trưa, 02 coffee
break và 01 tiệc tối)
- 500.000 đồng/đại biểu

- Lệ phí tham quan trại nấm
300.000 đồng/đại biểu
(Gồm: xe đưa đón, 01 phần cơm trưa
và nước suối)

- 300.000 đồng/đại biểu SV, HVCH
(dành cho sinh viên, HVCH; gửi kèm thẻ
SV, HVCH còn thời hạn)
Phần dành cho Đại biểu đăng ký bài báo cáo:
- Báo cáo sẽ được trình bày ở dạng (Chỉ chọn một trong ba dạng sau):
Báo cáo hội trường Báo cáo treo tường Đồng ý theo sự sắp xếp của Ban tổ
(Oral)
(Poster)
chức (BTC sẽ chọn dạng trình bày
phù hợp với báo cáo)
Nhóm tác giả cần lưu ý tuân theo format Tóm tắt của hội nghị khi gửi bài.
- Bài báo được đăng ký xuất bản toàn văn trong tập chuyên san của Tạp chí Di truyền học
và Ứng dụng
Lệ phí phản biện: 1.000.000 đồng/bài toàn văn
- Nhóm tác giả cần lưu ý tuân theo format tạp chí gửi kèm sau khi chọn thể thức xuất bản.
Tên bài báo cáo: .....................................................................................................................
...............................................................................................................................................
. ..............................................................................................................................................
Tên nhóm tác giả (ghi rõ họ tên, học hàm, học vị của tác giả chính):
- Tác giả chính: .....................................................................................................................
...............................................................................................................................................

- Các đồng tác giả: ................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
. ..............................................................................................................................................
Tôi xin cam đoan:
- Bài báo cáo trên là kết quả nghiên cứu của tôi/nhóm nghiên cứu của tôi.
- Số liệu và kết quả trong bài báo cáo là hoàn toàn trung thực.
- Tôi xin chịu trách nhiệm về tất cả nội dung bài báo cáo của mình.
- Tôi sẽ nộp bài báo cáo trên về cho Ban Tổ chức đúng thời hạn quy định (Nộp tóm tắt
báo cáo và báo cáo toàn văn trước ngày 25/07/2021).
THAY MẶT NHÓM NGHIÊN CỨU
CAM KẾT VỀ NỘI DUNG
(Dành cho đại biểu đăng ký bài báo cáo)

XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Vui lòng điền đầy đủ thông tin, ký tên xác nhận và gởi phiếu này (dưới dạng file scan) về địa
chỉ
email
của
thường
trực
Hội
nghị:
VNmycoassoc@gmail.com;
myco_ctu2021@ctu.edu.vn hoặc dtxuan@ctu.edu.vn Tiêu đề email ghi rõ: “ĐKTD HN
Nấm 4”.
Các thông tin liên hệ: Bà Đỗ Thị Xuân – ĐT: 0914381961
Lệ phí tham dự vui lòng gởi về Đơn vị thường trực Hội nghị:
Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học,
Số tài khoản (VNĐ): 112000014051
Ngân hàng Công Thương; Chi nhánh Cần Thơ
Vui lòng ghi rõ lý do nộp phí: [Tên đầy đủ đại biểu] – DKTD HNN4
Lệ phí phản biện vui lòng gởi về:
Viện Nấm và Công nghệ Sinh học
Số tài khoản (VNĐ): 260.10.00.1427397
Ngân hàng BDIV – Chi nhánh Mỹ Đình
Vui lòng ghi rõ lý do nộp phí: [Tên đầy đủ báo cáo viên] – LPPB [số lượng bài báo cáo]
HNNHTQ 3
Lưu ý: Để thuận lợi trong việc thống kê, vui lòng nộp riêng từng khoản phí và lệ phí./.
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