
Hướng dẫn đăng ký tham dự  
Hội thảo quốc tế “Thuỷ lợi &  
Phát triển năng lượng tái tạo 
 tại châu Á 2008”. 

 

Tạp chí quốc tế “Thuỷ điện & Đập (Hydropower & Dams – H&D)” chủ trì tổ chức 
Hội thảo quốc tế lần thứ 2 “Thuỷ lợi & Phát triển năng lượng tái tạo tại châu Á” tại 
Đà Nẵng 10 – 11/3/2008.  

Những thông tin quan trọng nhất về Hội thảo đã đươc chuyển đên bạn đọc gần 
1 năm qua trên website này. Một số bài chính như sau: 

Trong phần tiếng Việt: 

* Thông báo đầu tiên & mời gửi báo cáo:      /Web/Content.aspx?distid=493 
* Các tuyến tham quan:       /Web/Content.aspx?distid=907 
* Chương trình Hội thảo và giới thiệu tóm tắt thủ tục đăng ký:  
                                            /Web/Content.aspx?distid=1020 

Trong phần tiếng Anh: 

* Thông báo cuối cùng:             /En/Web/Content.aspx?distid=336 
* Chương trình chi tiết và những điều cần chú ý:   
                                                           /En/Web/Content.aspx?distid=350   
* Qui định về hình thức trình bày và mẫu báo cáo đăng trong tập tài liệu Hội 
thảo:                                            /En/Web/Content.aspx?distid=341 
*Qui định về các slides để thuyết trình tại hội trường: 

                                      /En/Web/Content.aspx?distid=336 
Gần đây, nhiều bạn đọc tiếp tục hỏi BBT về thủ tục đăng ký tham dự Hội thảo. 
Để giúp bạn đọc thuận tiện làm các thủ tục đó, BBT xin hướng dẫn cụ thể như 
sau: 

• Đăng ký (registration): Bạn cần điền vào 2 trang mẫu đăng ký tiếng 
Anh dưới đây rồi gửi fax hoặc e-mail cho Ban Tổ chức theo địa chỉ: 

 
 
 

Mẫu đăng ký: 



 



 



 
Chú ý:  
• Lệ phí tham dự Hội thảo (đăng ký sau 1/2/2008) là: 
            US$995  đối với đại biểu bình thường; 
            US$550  đối với người thuyết trình (mỗi báo cáo chỉ 1 người) 

• Ghi rõ phương thức trả lệ phí: 

* Dùng thẻ tín dụng (credit card): chỉ nhận trả từ các thẻ VISA, 
MASTERCARD, AMEX. Trong bản đăng ký phải ghi đầy đủ: tên thẻ, tên  
chủ thẻ, thời hạn thẻ còn giá trị, số thẻ. 

*  Chuyển khoản qua ngân hàng tới tài khoản Ban Tổ chức:    

Account no:       00461141 
Sort code:         16-63-00 
IBAN:                GB98 RBOS 1663 0000 4611 41 
BIC/SWIFT:       RBOS GB2L 
Bank:                 Royal Bank of Scotland 
Bank address:    62/63 Threadneedle Street, PO Box 412 , 
London , EC2R 8LA 
Account key:     COSEASV8- USDA 
Concorde Services Ltd Asia VN 2008 
 

• Địa điểm Hội thảo: 

 
Đón tiếp đại biểu: 

 
Ban Tổ chức khuyến cáo các đại biểu nên đến vào Chủ nhật 9/3/2008 để tránh 
tập trung quá đông vào ngày hôm sau. 
 
Có thể xem thông tin trên website của tạp chí “Hydropower & Dams”: 

 
 

BBT.  


