
Kính gửi Quý Đồng nghiệp, 

Hội nghị quốc tế CÁC TIẾN BỘ TRONG NGHIÊN CỨU UNG THƯ VÀ Y 
HỌC TÁI TẠO lần thứ 3 (Innovations in Cancer Research and Regenerative 
Medicine - CRRM), được đồng tổ chức bởi Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 
Đại học Quốc gia Tp.HCM; Đại học California, Los Angeles, Hoa Kì và Trung tâm 
Ung thư MD Anderson, Đại học Texas, Hoa Kì tại Trường Đại học KHTN, ĐHQG 
Tp.HCM, 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Tp.HCM từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 09 
năm 2017. 

 
CRRM là một diễn đàn quốc tế cho các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các bác sĩ 
và sinh viên nghiên cứu về ung thư và y học tái tạo. Hội nghị là nơi để giao lưu, 
học hỏi, chia sẻ các kiến thức, thông tin bổ ích. CRRM2017 dự kiến sẽ thu hút trên 
500 người tham dự từ hơn 20 quốc gia khác nhau. 

CRRM2017 đã được chấp nhận giới thiệu bởi Nature (NatureEvent), Hội tế bào 
gốc quốc tế (ISSCR), Hiệp hội Công nghệ Sinh học Châu Á (AFOB)…  
 
Đặc biệt, CRRM2017 được hợp tác với Nhà xuất bản BioMedPress và Nhà xuất 
bản Springer-Nature để xuất bản Tóm tắt và Toàn văn của Hội nghị. Tất cả các 
Tóm tắt đăng kí hội nghị được xuất bản như một phụ san của Tạp chí Biomedical 
Research and Therapy (indexed by ESCI, Web of Science, EMBASE, DOAJ, 
EBSCO…) và Các bài báo cáo toàn văn sẽ chọn lọc để đăng trên Advances in 
Experimental Medicine and Biology (indexed SCIE, Scopus, Pubmed, EMBASE… 
có Impact Factor (Thomsone Reuters) là 1.953 vào năm 2015/2016). Tất cả các xuất bản 
là miễn phí.  
 

Website: 
crrmconference.com 
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crrmconference@gmail.com 
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Hội nghị CRRM2017 thực sự là một diễn đàn lí tưởng cho các nhà khoa học trong 
nước và thế giới không chỉ để chia sẻ mà còn để công bố kết quả nghiên cứu của 
mình.  

Đại diện Ban tổ chức Hội nghị, chúng tôi kính mời các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến 
sĩ, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các nghiên cứu sinh và sinh viên nộp 
bài cho Hội nghị và đăng kí tham dự Hội nghị này. 

Thông tin bài viết, thời hạn nộp bài, đăng kí tham dự, Xin vui lòng truy cập tại 
địa chỉ website của Hội nghị: 
håp://www.crrmconference.com 

Công trình nghiên cứu và sự tham gia của Quý đồng nghiệp góp phần to lớn vào 
sự thành công của Hội nghị này. Chúng tôi mong chờ sự tham gia của Quý Đồng 
nghiệp. Nếu có bất kì thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ 
email là: crrmconference@gmail.com 

Xin chân thành cám ơn.  

TM. Ban tổ chức  
Trưởng Ban Chương trình  

Phuc Van PHAM 
Program Chair, CRRM2017        
Email: pvphuc@hcmuns.edu.vn 

Xuất bản Tóm tắt 

Xuất bản Toàn văn

Đơn vị bảo trợ thông tin chính: 


