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THÔNG BÁO SỐ 2 
HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ VietGeo 2018 

 Địa kỹ thuật và Địa chất công trình trong ứng phó với biến đổi khí hậu  
và phát triển bền vững cơ sở hạ tầng  

 
Hội thảo quốc tế VietGeo 2018 lần thứ 4 được tổ chức bởi Hội Địa chất Công trình và 

Môi trường Việt Nam (VAEGE), Trường Đại học Mỏ - Địa chất (HUMG), Sở Khoa học và 

Công nghệ Quảng Bình, Tập đoàn Thế giới kỹ thuật (TW Group), Trường Đại học 

Yamaguchi (Nhật Bản), Trường Đại học Công nghệ (Thái Lan), Trường Đại học Đồng Tế 

(Trung Quốc), Trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Khoa 

học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-HUS), Trường Đại học Khoa học - Đại học 

Huế, Viện Thủy công - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam vào ngày 21 và 22 tháng 9 năm 

2018 tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 

1.  Hội thảo quốc tế VietGeo 2018 sẽ tập trung vào các chủ đề sau: 

- Trượt sườn dốc - mái dốc, và dự báo, 

- Địa kỹ thuật bờ biển, bờ sông thích ứng với biến đổi khí hậu, 

- Hố móng sâu và thi công, xây dựng công trình ngầm,  

- Công nghệ cải tạo nền đất yếu phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng, 

- Quan trắc địa kỹ thuật và vật liệu địa kỹ thuật. 

2. Thời gian, địa điểm tổ chức:  

- Ngày 21, 22 tháng 9 năm 2018 tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam. 

- Hội thảo được tổ chức tại Khách sạn Mường Thanh Luxury Nhật Lệ, Đồng Hới 

Quảng Bình (chi tiết xem tại: http://luxurynhatle.muongthanh.com/). 

3. Ngôn ngữ trình bày tại Hội thảo: Tiếng Anh 

4. Kinh phí tham dự Hội thảo: 

- Khách nước ngoài: 250 USD 

- Sinh viên nước ngoài: 150 USD 

- Các nhà khoa học Việt Nam: 2.000.000 VNĐ 

- Sinh viên Việt Nam: 1.000.000 VNĐ 

 ♦ Kinh phí này đã bao gồm:  

- Phản biện, in ấn bài báo đăng trong kỷ yếu Hội thảo có chỉ số ISBN của Nhà xuất bản Đại 

học Quốc gia Hà Nội hoặc Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật; 

- Kinh phí tổ chức Hội nghị, ăn trưa ngày 21/9 và tiệc Gala Diner tối ngày 21/9; 

http://luxurynhatle.muongthanh.com/
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- Kinh phí tổ chức tham quan Động Thiên Đường (xe đưa đón, vé tham quan, ăn trưa ngày 

22/9); 

Các chi khác do đại biểu tham dự tự chi trả. 

5. Địa điểm và phí thăm quan thực địa:  

- Địa điểm: Động Thiên Đường, chi tiết xem tại 

http://www.quangbinhtourism.vn/Tai-nguyen-du-lich/Chi-tiet-diem-

den/tabid/82/ArticleId/281/D-ng-Thien-D-ng.aspx 

- Chi phí tham quan đã bao gồm trong kinh phí tham dự Hội thảo. 

6. Các mốc thời gian quan trọng: 

- 30/7/2018:  Hoàn thành nộp bài báo tham dự;  

- 15/8/2018: Hoàn thành đăng ký tham dự, Thông báo chương trình chi tiết Hội thảo; 

 - 21, 22 tháng 9/2018: Tổ chức Hội thảo và tham quan. 

7. Yêu cầu bài báo tham dự: 

Bài báo tham dự Hội thảo VietGeo 2018 trình bày theo mẫu gửi kèm, gửi về Email 

vietgeo2018@gmail.com trước ngày 30/7/2018.  

8. Thông tin liên hệ: 

 - Website:  http://vaege.org.vn/chuyen-muc/viet-geo/viet-geo-2018  

 - Email:  vietgeo2018@gmail.com 

- Hotline:  0084.986.882.169 (ThS Nguyễn Văn Hùng) 

0084.904.546.259 (ThS Dương Văn Bình) 
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