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Các mốc thời gian quan trọng
10/06/2017: Hạn nộp đăng ký tham dự và báo cáo
tóm tắt
10/07/2017: Thông báo chấp nhận báo cáo trình
bày trong Diễn đàn- Hội nghị
01/08/2017: Thông báo sau cùng
15/08/2017: Xác nhận tham dự của đại biểu
12/09/2017: Khai mạc Diễn đàn-Hội nghị Khoa học
Quốc tế “Biển Đông 2017”
15/10/2017: Hạn nộp báo cáo toàn văn

Viện Hải dương học
95 naêm nghieân cöùu khoa hoïc bieån
(1922 – 2017)
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“Biển Đông 2017”

Khoa học vì
sự tăng trưởng xanh
ở Biển Đông
Ngày 12-14 tháng 9 năm 2017
Nha Trang, Việt Nam
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Cơ quan tổ chức
Viện Hải dương học
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Giới thiệu
Biển Đông là một trong những vùng biển có đa
dạng sinh học cao nhất trên thế giới, có nguồn tài
nguyên phong phú, đa dạng và là một vùng biển có
ý nghĩa địa chính trị vô cùng quan trọng. Tuy nhiên,
hiện nay Biển Đông đang đối mặt với những thách
thức lớn, xuyên biên giới về môi trường và tài
nguyên biển, không chỉ tác động đến vùng ven bờ
mà cả vùng biển khơi. Vì vậy, các vấn đề trên đã
và đang thu hút sự quan tâm nghiên cứu của
không chỉ các nước xung quanh Biển Đông, những
quốc gia phụ thuộc lớn vào nguồn lợi tự nhiên của
vùng biển này, mà còn cả của các nước trong khu
vực khác trên thế giới.
Trong suốt 95 năm hình thành và phát triển, hợp
tác nghiên cứu khoa học cùng các đối tác trong và
ngoài nước, Viện Hải dương học đã tiến hành hàng
loạt nghiên cứu khảo sát, thu được những kiến
thức khoa học to lớn về Biển Đông, góp phần đáng
kể vào sự phát triển bền vững kinh tế biển và bảo
tồn đa dạng sinh học và môi trường Biển Đông.
Nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập
(14/9/1922 - 14/9/2017), Viện Hải dương học sẽ tổ
chức Diễn đàn-Hội nghị Khoa học Quốc tế “Biển
Đông 2017: Khoa học vì sự tăng trưởng xanh ở
Biển Đông” nhằm tổng kết các kết quả và thành tựu
nghiên cứu khoa học về Biển Đông trong 05 năm
qua, nâng cao kiến thức về khoa học biển và tăng
cường hợp tác quốc tế hướng tới phát triển kinh tế
biển xanh trong khu vực.

Đăng ký tham dự và nộp báo cáo tóm tắt
Đăng ký tham dự và báo cáo tóm tắt gửi về Ban
Thư ký Diễn đàn - Hội nghị trước ngày 10/06/2017,
hoặc trực tuyến của Diễn đàn- Hội nghị tại trang
web
http://www.vnio.org.vn/biendong2017,
hoặc emails haidoan.bd2017@gmail.com;
btminhha@gmail.com.
Tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh, font Times
New Roman cỡ 13, trình bày trên khổ giấy A4,
không quá 400 từ, không có hình ảnh và bảng biểu.

Các tiểu ban và các chủ đề diễn đàn

Các tiểu ban khoa học
• Đa dạng sinh học và nguồn lợi biển
• Sinh học biển và nuôi trồng hải sản
• Tai biến và rủi ro môi trường
• Các quá trình hải dương học và công trình biển
• Địa chất và hóa học biển
• Quản lý biển và đại dương
Các chủ đề của Diễn đàn
• F1: Khoa học vi sự phát triển bền vững ở Biển
Đông
• F2: Hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học
trên Biển Đông
• F3: Đào tạo nguồn nhân lực vì một Việt Nam
mạnh về biển

Chương trình sơ bộ
12/09/2017
Buổi sáng: Đăng ký đại biểu
Phiên khai mạc & Phiên toàn thể
Buổi chiều: Diễn đàn F1, các tiểu ban khoa học
13/09/2017
Buổi sáng : Diễn đàn F2, các tiểu ban khoa học
Buổi chiều : Các tiểu ban khoa học
14/09/2017
Buổi sáng : Phiên toàn thể và Diễn đàn F3
Bế mạc Diễn đàn - Hội nghị
Buổi chiều: Lễ kỷ niệm 95 năm ngày thành lập
Viện Hải dương học

Ngôn ngữ Tiếng Việt và tiếng Anh
Xuất bản

Bản thảo toàn văn báo cáo trình bày tại Hội nghị
sẽ được phản biện để đăng trong phụ trương của
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển (ISSN
1859-3097), một tạp chí khoa học có uy tín của
quốc gia về khoa học biển.

Đi lại và khách sạn

Thông tin hướng dẫn đi lại và khách sạn tại Nha
Trang có trên trang web của Diễn đàn - Hội nghị
http://www.vnio.org.vn/biendong2017

