BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Kính gửi:

Để tổng kết những thành tựu trong quá trình xây dựng hạ tầng, phát triển
giao thông giai đoạn 2015 - 2020 cũng như thúc đẩy hoạt động nghiên cứu,
ứng dụng, đầu tư khoa học công nghệ cho Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn
tiếp theo. Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (ĐH GTVT
TP.HCM) sẽ tiến hành tổ chức hội thảo khoa học:
“ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH
TRỞ THÀNH ĐÔ THỊ XANH & THÔNG MINH”
với các mục tiêu: chia sẻ kiến thức học thuật, kinh nghiệm thực tiễn và tầm nhìn
trong việc đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ phát triển Thành phố theo
định hướng “Xanh & Thông minh”. Qua đó giúp Nhà trường có thêm cơ sở để
định hướng đào tạo/phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Giao
thông vận tải và các ngành có liên quan. Hội thảo sẽ được tổ chức vào ngày
07/12/2020 tại Trường ĐH GTVT TP.HCM (Số 2, Võ Oanh, P.25, Q. Bình Thạnh,
TP.HCM).
Nhà Trường trân trọng kính mời các nhà nghiên cứu, các chuyên gia, các
nhà quản trị, lãnh đạo và các doanh nghiệp tham gia chia sẻ, tham luận và trình bày
tại Hội thảo theo các chủ đề sau:
1. Đổi mới và cải tiến công nghệ
2. Kỹ thuật xây dựng và phát triển giao thông tiên tiến.
3. Ứng dụng CNTT 4.0 trong quản lý thông tin giao thông và hạ tầng.
4. Giao thông và sức khỏe cộng đồng.
5. Giải pháp “Hạ tầng Xanh” trong phát triển đô thị bền vững.

Sau Hội thảo, Ban Biên tập sẽ tổng hợp và lựa chọn những nội dung báo cáo
/tham luận để đăng tải trên TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(ISSN: 1859-4263, Tạp chí được Hội đồng Giáo sư nhà nước công nhận). Mọi
kinh phí liên quan đến việc đăng bài sẽ do Nhà Trường hỗ trợ.
Các báo cáo/tham luận xin gửi về phòng Khoa học công nghệ & Nghiên cứu
phát triển - Trường ĐH GTVT TP.HCM trước ngày 02/12/2020 thông qua địa chỉ:
https://forms.gle/G78jG7vaf73RMSwD6
hoặc gửi theo đường bưu điện đến Số 2, Võ Oanh, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM.
Thông tin liên hệ:
Ông Nguyễn Hoàng Hải - Thư kí Hội đồng biên tập
Điện thoại: 0909 353 283 - Email: khcn.ut@gmail.com
Nhà trường rất mong sự tham gia và hợp tác của Quý vị./.
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