
Hội thảo  
“Tổng kết đề án VS/RDE:  Giải pháp Quản lý Môi trường ven biển  

để phát triển bền vững” 
5 – 7 May 2006 in Nha Trang 

 
 
Mục đích chính của Hội thảo: 

- Tổng quan đánh giá các kết quả đã đạt được của đề án; 
- Trình bày các báo cáo khoa học liên quan đến Quản lý Môi trường ven biển;  
- Trao đổi thông tin, kinh nghiệm và những bài học rút ra từ các dự án hợp tác đã 

và đang thực hiện. 
 
Các chủ đề của Hội thảo: 

- Những vấn đề thách thức của vùng ven biển : môi trường. kinh tế, xã hội… 
- Quản ký đới bờ biển 
- Bảo vệ đa dạng sinh học, phát triển nguồn lợi, tài nguyên vùng ven biển 

 
Địa điểm Hội thảo 
Hội thảo sẽ được tổ chức tại Viện hải dương học, Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Nha Trang, Việt 
Nam (Địa chỉ liên hệ đầy đủ được ghi phía dưới và có trong Bản đăng ký đính kèm). 
Nếu có yêu cầu ban Tổ chức Hội thảo sẽ đặt phòng cho Đại biểu tham dự nghỉ tại Khách 
sạn Biệt Thự Bảo Đại, ngay sát Viện Hải dương học để thuận tiện cho việc đi lại, giá 
phòng  USD 25, 35, 50, 70, 80/phòng (nếu khách là người Việt sẽ được hưởng giá ưu 
đãi). Đại biểu có yêu cầu đánh dấu vào ô thích hợp trong bản đăng ký. 
 
Ngôn ngữ Hội thảo 
Tiếng Anh và tiếng Việt sẽ là ngôn ngữ sứ dụng trong Hội thảo. 
 
Đại biểu tham dự  
Đại biểu tham dự là các nhà khoa học, quản lý Việt Nam và Thụy Điển thành viên của 
các dự án thuộc Chương trình Hợp tác Nghiên cứu Việt Nam - Thụy Điển; Khách mời từ 
các đơn vị như Sida, ĐSQ Thụy Điển, Văn phòng Chương trình, Bộ KHCN, lãnh đạo các 
tỉnh nơi dự án được thực hiện, Đại học Quốc gia… 
 
Hỗ trợ tài chính 
Các Dự án VS/RDE-01HP, VS/RDE-02NT và Tiểu Chương trình RD&E thuộc Chương 
trình Hợp tác Nghiên cứu Việt Nam - Thụy Điển là các đơn vị tài trợ cho Hội thảo. Tiểu 
Chương trình RD&E sẽ tài trợ kinh phí đi lại và khách sạn cho 1-2 người mỗi dự án 
thuộc Chương trình HTNC Việt Nam - Thụy Điển trong giai đoạn 2004-2007. Các đại 
biểu không thuộc Chương trình tự túc kinh phí. 



 
Báo cáo tóm tắt và toàn văn: 
Để Hội thảo đạt kết quả tốt nhất, bên cạnh các báo cáo khoa học của dự án, kính mời các 
nhà khoa học tham gia báo cáo tại Hội thảo. 
- Thời hạn nhận Bản đăng ký, tên và tóm tắt bài báo: 31/3/2006 
- Thời hạn nhận bài báo toàn văn: 15/4/2006 
- Kỷ yếu Hội thảo dự kiến sẽ được in trước khi tổ chức Hội thảo 
- Báo cáo tóm tắt bằng hai thứ tiếng Việt và Anh. Báo cáo toàn văn có thể trình bày bằng 
tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Tuy nhiên các bài báo viết bằng tiếng Anh sẽ được ưu tiên lựa 
chọn trình bày trong Hội thảo. 
- Báo cáo tóm tắt và Báo cáo toàn văn gửi cho Ban Tổ chức qua email theo địa chỉ dưới 
đây và 01 bản hardcopy qua đường bưu điện. 
 
Các hướng dẫn cụ thể cho tác giả được đính kèm dưới đây. 
 
Sự tham gia của quý vị đại biểu sẽ là những đóng góp rất quý giá cho thành công của Hội 
thảo.  
 
Ghi chú: Kính mời mỗi dự án cử 02 đại biểu tham dự cuộc họp của Tiểu Chương trình RD&E tổ 
chức vào ngày 4/5/2006 (Chương trình cụ thể sẽ được thông báo trong thời gian sớm nhất). 
 
 
 
 
 
Địa chỉ liên hệ: 
Đỗ Minh Thu 
Việi Hải dương học 
01, Cầu Đá, Nha trang, Việt Nam 
Tel: 84-58-590035, Fax: 84-58-590034  
E.mail: haiduong@dng.vnn.vn 
 
 


