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THƯ MỜI TÀI TRỢ 

Kính gửi: Quý Công ty 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội kết hợp với 

Khoa Sinh học tổ chức Hội nghị quốc tế: “Khám phá tiềm năng về dược chất, độc 

tính và kinh tế - xã hội của những chiết xuất tự nhiên tại khu vực phía Bắc Việt 

Nam” (tên tiếng Anh: Exploring the medical, (eco)-toxicological and socio-economic 

potential of natural extracts in northern Vietnam). 

Thông tin về Hội nghị: 

  Thời gian: ngày 08 tháng 11 năm 2022. 

  Địa điểm: Khách sạn Quốc tế Bảo Sơn, 50 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. 

  Chương trình dự kiến: (mời xem Phụ lục) 

Trong số các quốc gia ở Đông Nam Á, Việt Nam là một trong những quốc gia 

có tài nguyên phong phú về cả hệ sinh thái thực vật cũng như hệ vi sinh vật. Bên cạnh 

đó, kho tri thức quý giá của nền y học cổ truyền lâu đời của Việt Nam cũng đã sử dụng 

các loại cây đặc hữu để đưa vào trong các bài thuốc dân gian, tuy nhiên phần lớn các 

cơ chế sinh học của các bài thuốc này vẫn chưa được nghiên cứu và làm sáng tỏ. Bên 

cạnh đó, việc phát triển kinh tế địa phương dựa trên việc khai thác các cây dược liệu 

bản địa còn nhiều bất cập ở khu vực phía Bắc Việt Nam, dẫn đến kinh tế kém phát 

triển, đặc biệt là ở khu vực nông thôn.  

Khoa Sinh học là một trong những đơn vị tiên phong với bề dày truyền thống 

nghiên cứu về các chiết xuất tự nhiên, cây thuốc và hệ vi sinh vật ở miền Bắc Việt 

Nam. Các nhóm nghiên cứu thuộc Khoa Sinh học đã phối hợp với các đối tác của Đại 

học Liège, Đại học Mons, Đại học Namur (Bỉ) và nhóm nghiên cứu trường Đại học 

Khoa học Xã hội nhân văn để triển khai dự án Exploring the medical, (eco)-

toxicological and socio-economic potential of natural extracts in northern Vietnam do 

Quỹ của Viện Hàn lâm nghiên cứu và giáo dục Đại học Bỉ (ARES) tài trợ từ năm 

2017-2022. Với những kết quả đạt được của dự án, Khoa Sinh học và các đối tác hân 

hạnh tổ chức Hội nghị quốc tế về “Khám phá tiềm năng về dược chất, độc tính và kinh 

tế - xã hội của những chiết xuất tự nhiên tại khu vực phía Bắc Việt Nam”.  

Hội nghị là nơi các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp về lĩnh 

vực sinh học và dược liệu trong nước và trên thế giới trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về 

tất cả các khía cạnh của nghiên cứu liên quan đến cây dược liệu, vi sinh vật liên kết với 



cây dược liệu và hoạt tính sinh học của các chiết xuất dược liệu tại miền Bắc Việt 

Nam. Bên cạnh đó, hội nghị cũng cung cấp nền tảng liên ngành để các nhà khoa học 

trình bày, thảo luận về những đổi mới, xu hướng cũng như những thách thức thực tế 

gặp phải trong những nghiên cứu về dược liệu gần đây.  

Khoa Sinh học kêu gọi sự quan tâm tài trợ tài chính và vật chất của các 

doanh nghiệp và đơn vị. 

Sự tài trợ của quý đơn vị là một trong những tiền đề giúp chúng tôi tổ chức 

thành công Hội nghị khoa học “Khám phá tiềm năng về dược chất, độc tính và 

kinh tế- xã hội của những chiết xuất tự nhiên tại khu vực phía Bắc Việt Nam”. 

Thư mời này cũng là thư kêu gọi tài trợ từ quý đơn vị.  

Thời hạn xác nhận tài trợ:  

Trước thời gian diễn ra Hội thảo. 

Thông tin chuyển tiền tài trợ: 

 + Thanh toán bằng tiền mặt: trực tiếp tại Văn phòng Khoa Sinh học 

 + Thanh toán bằng chuyển khoản: 

 - Tên tài khoản: Nguyễn Thị Hải 

 - Số tài khoản: 22210000844418 

- Ngân hàng: Ngân hàng BIDV, chi nhánh Thanh Xuân, Hà Nội 

- Nội dung chuyển khoản: tài trợ HNKN KSH 

Thông tin liên lạc:  

Mọi sự tài trợ và LOGO xin vui lòng gửi về: Văn phòng Khoa Sinh học, 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, P427 nhà T1, Trường Đại học Khoa học Tự 

nhiên, 334, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 

Số điện thoại: 02438584734, email: biology@hus.edu.vn  

Quyền lợi của nhà tài trợ: Logo của nhà tài trợ được in trên thư mời, poster, photo 

backdrop, standee, tài liệu của Hội thảo. Các nhà tài trợ chính được triển lãm giới thiệu 

sản phẩm tại Hội thảo. 

Ban Tổ chức xin gửi tới quý doanh nghiệp và đơn vị lời chúc sức khỏe, thành 

công trong công việc và cuộc sống 

Trân trọng cảm ơn! 

         Trưởng Khoa Sinh học 

 

PGS. TS. Nguyễn Quang Huy 

mailto:biology@hus.edu.vn


Tentative Agenda 

 “INTERNATIONAL CONFERENCE ON EXPLORING THE MEDICAL, 

ECO-TOXICOLOGICAL AND SOCIO-ECONOMIC POTENTIAL OF 

NATURAL EXTRACTS IN NORTHERN VIETNAM”  

Tuesday, 8 November 2022 

Venue: Bao Son International Hotel, 50 Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Ha Noi  

 Opening ceremony 

8:30 - 9:00  Registration 

9:00 - 9:30 Opening ceremony, Photography session 

Session 1 Chairperson: Prof. Pierre Duez & Asssoc. Prof. Nguyen Quang Huy 

9:30 - 10:00 Keynote speech 1: Overview of the ARES project accomplishment. 

Speaker: Prof. Marc Muller (Project leader, Université de Liège); 

Assoc. Prof. Pham The Hai (University of Science, Vietnam National 

University, Hanoi) 

10:00 - 10:30 Presentation 1: 

Title: Thị trường dược liệu ở Miền núi phía Bắc Việt Nam: Tiềm năng 

và cơ hội, dưới góc nhìn kinh tế xã hội. (Medicine market in Vietnam 

northern mountainous area: potential and opportunities, from a socio-

economic viewpoint). 

Speaker: Assoc. Prof. Nguyen Truong Giang (University of Social 

Science and Humanities) 

10:30 - 10:50 Invited speech 1: (to be announced - a pharmaceutical company 

representative) 

Title: 

Speaker: 

10:50 - 11:00 Tea break 

11:00 - 11:20 Invited speech 2: 

Title: Bioactive compounds from medicinal plants in Vietnam. 

Speaker: Assoc. Prof. Nguyen Tien Dat (Center for Research and 

Technology Transfer, Vietnam Academy of Science and Technology) 

11:20 - 11:40 Presentation 2: 

Title: Toxicological and immunomodulatory properties of the ethanol 

extract from Clerodendrum cyrtophyllum Turz. 

Speaker: Dr. Nguyen Thu Hang (Hanoi University of Pharmacy) 

11:40 – 12:00 Presentation 3: 

Title: Biological properties of northern Vietnam medicinal plant 

extracts on zebrafish, HeLa cells and mouse spleen immune cells. 



 Opening ceremony 

Speaker: Assoc. Prof. Nguyen Lai Thanh (University of Science, 

Vietnam National University, Hanoi) 

12:00 - 13:30 Lunch 

Session 2 Chairperson: Prof. Marc Muller & Assoc. Prof. Pham The Hai 

13:30 - 14:00 Keynote speech 2: 

Title: Traditional African Medicine: validation and modernization. 

The case of D.R. Congo. 

Speaker: Prof. Pierre Duez (Université de Mons, Belgium) 

14:00 - 14:20 Presentation 4: 

Title: Antineoplastic activity of extracts from several medicinal plants. 

Speaker: Assoc. Prof. Nguyen Dinh Thang (University of Science, 

Vietnam National University, Hanoi) 

14:20 – 14:40 Presentation 5: 

Title: Anticancer activity, genotoxicity and composition of ethanol 
extract of Croton kongensis Gagnep. 

Speaker: Dr. Nguyen Thi Bich Loan (University of Science, 

Vietnam National University, Hanoi) 

14:40 - 15:00 Presentation 6: 

Title: Biological actions of medicinal plants from northern Vietnam 

tested on zebrafish embryos and larvae: developmental and behavioral 

effects. 

Speaker: Tran My Hanh (Ph.D. candidate) (University of Science, 

Vietnam National University, Hanoi) 

15:00 – 15:20 Presentation 7: 

Title: Penicillium digitatum as a model fungus for detecting antifungal 

activity of medicinal plants collected in northern Vietnam 

Speaker: Assoc. Prof. Tran Van Tuan (University of Science, 

Vietnam National University, Hanoi) 

15:20 - 15:40 Tea break 

15:40 - 16:10 Keynote speech 3: 

Title: Production of Chinese Foxglove (Rehmania glutinosa) in 

northern Vietnam threatened by the occurrence of Fusarium species in 

the soil inducing significant yield loss. 

Speaker: Dr. Didier Lesueur (The International Center for Tropical 

Agriculture (CIAT)) 

16:10 – 16:30 Presentation 8: 

Title: Microorganisms associated with medicinal plants in northern 

Vietnam 

Speaker: Assoc. Prof. Pham The Hai (University of Science, 



 Opening ceremony 

Vietnam National University, Hanoi) 

16:30 – 16:50 Presentation 9: 

Title: Antibacterial potentials of medicinal plants in northern Vietnam 

Speaker: Assoc. Prof. Bui Thi Viet Ha (University of Science, 

Vietnam National University, Hanoi) 

16:50 – 17:00 Presentation 10: 

Title: In-vitro antiviral activities of ethanol and aqueous extracts of 

Vietnamese traditional medicinal plants against PED virus and PRRS 

virus. 

Speaker: Dr. Nguyen Kim Nu Thao (University of Science, Vietnam 

National University, Hanoi) 

17:00 - 17:10 Closing speech: Prof. Marc Muller & Assoc. Prof. Pham The Hai 

 

 


