
  

HỘI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 
XÚC TÁC - HẤP PHỤ VIỆT NAM ------------------------------ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------------------------- 

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2021 

THÔNG BÁO SỐ 3 
Về việc thay đổi ngày tổ chức và gia hạn nộp bài  

Hội nghị xúc tác và hấp phụ toàn quốc lần thứ XI ------------------------------------------  
Theo kế hoạch, Hội Khoa học Công nghệ xúc tác và Hấp phụ Việt Nam phối 

hợp với Trường Đại học Cần Thơ và Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau – Tập 
đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị Xúc tác và Hấp phụ toàn 
quốc lần thứ XI “Vật liệu xúc tác và hấp phụ với biến đổi khí hậu ở Việt Nam” 
vào ngày 05-08/8/2021 tại Thành phố Cần Thơ theo kế hoạch đã được thống nhất 
trong Thông báo số 1 và Thông báo số 2 . Tuy nhiên, do dịch bệnh covid-19 diễn 
biến phức tạp, các tỉnh phía Nam đang trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị 
16 của Chính phủ vì vậy Ban Tổ chức quyết định thay đổi thời gian tổ chức Hội 
nghị từ ngày 04 đến ngày 11/11/2021 và gia hạn gửi bài báo tham dự  Hội nghị 
đến hết ngày 30/9/2021.   

Chi tiết xin vui lòng liên hệ: 
TS. Nguyễn Thị Hồng Phượng, điện thoại: 0967.117.098  
Ban tổ chức xin trân trọng thông báo và cảm ơn sự quan tâm của các đơn vị, 

cá nhân trong thời gian qua. 
 
 
 
Nơi gửi: - BCH Hội, các Phân hội;  
- Các Bộ GDĐT, KHCN, CT, Nội vụ; 
- Hội HHVN; Liên hiệp các Hội KHKTVN;  
- Các cơ sở GD&ĐT, Viện NC; 
- Lưu VP Hội.  
  

 
  

 


