
1 Giải nhất: 
12,000,000 VND

2 Giải nhì: 
6,000,000 VND 

Bạn có công trình nghiên cứu mới thú vị trong lĩnh vực điện hóa?

METROHM VIETNAM
YOUNG ELECTROCHEMIST AWARD
ĐĂNG KÝ NGAY GIẢI THƯỞNG DO METROHM VIỆT NAM TỔ CHỨC 
METROHM VIETNAM YOUNG ELECTROCHEMIST AWARD!

•  Nộp bản thảo công trình nghiên cứu điện hóa của bạn
•  Hạn chót nộp bài: 31/10/2020
•  Cơ cấu giải thưởng:
  1 x giải nhất :12,000,000 VND 
  2 x giải nhì: 6,000,000 VND 
 

ĐĂNG KÝ NGAY HÔM NAY TẠI 
connect.metrohm.vn/awards2020

* Điều khoản và điều kiện áp dụng.

SHOW US 
WHAT YOU GOT!

CÔNG TY TNHH METROHM VIỆT NAM
Tầng 6, Tòa Nhà Park IX Số 08 Phan Đình Giót 
Phường 2, Quận Tân Bình 
Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
T: +84 28 3622 2030
Email: info@metrohm.vn



THAM GIA NGAY!
Giành giải thưởng trị giá 
12,000,000 VND (giải nhất) và
6,000,000 VND (giải nhì)

Bạn là sinh viên, đã tốt nghiệp, học viên 
cao học hoặc nghiên cứu sinh tại Việt 
Nam? 

Bạn có công trình nghiên cứu thú vị 
trong lĩnh vực điện hóa.

Metrohm Vietnam  
Young Electrochemist Award
Đăng ký ngay giải thưởng 
Metrohm Young Electrochemist 
Award hôm nay!

Nộp bản thảo công trình nghiên cứu 
nếu bạn đang học tập và sinh sống tại 
Việt Nam

Thời hạn
Nộp báo cáo cho Metrohm Việt Nam 
đến hết ngày 31/10/2020 tại website 
connect.metrohm.vn/awards2020

*  Thể lệ tham dự và điều khoản chung  

• Cuộc thi này dành cho sinh viên đại học, đã 
tốt nghiệp, sinh viên cao học hoặc nghiên 
cứu sinh đang theo học tại một tổ chức học 
thuật ở Việt Nam tại thời điểm nộp báo cáo

• Yêu cầu cư trú: thí sinh đủ điều kiện phải cư 
trú tại Việt Nam tại thời điểm nộp và đến 
tháng 12 năm 2020.

• Những người chiến thắng giải thưởng sẽ 
được công bố vào tháng 12 năm 2020.

• Công trình phải là nghiên cứu mới lạ hoặc 
một cách tiếp cận sáng tạo trong lĩnh vực 
điện hóa học và phải được hoàn thiện trước 
ngày nộp bản thảo.

• Bản thảo phải được viết bằng tiếng Anh/ 
Tiếng Việt, nộp online cho Metrohm Việt 
Nam với đầy đủ thông tin liên lạc chi tiết của 
người tham dự trước ngày 31/10/2020.

• Các Giáo sư trong lĩnh vực điện hóa sẽ được 
mời tham gia chấm giải và chọn người chiến 
thắng trước ngày 01 tháng 12 năm 2020.

• Metrohm Việt Nam sẽ thông báo cho người 
chiến thắng qua điện thoại hoặc email như 
đã đăng ký tại thời điểm nộp bản thảo. Danh 
sách người nhận giải cũng sẽ được công khai 
trên bản tin điện hóa số tháng 12/2020 của 
Metrohm Việt Nam.

Cơ cấu giải thưởng
• 1 giải nhất: 12,000,000 VND, 2 giải nhì: 

6,000,000 VND/giải

HẠN CHÓT 
NHẬN 

BÁO CÁO 
31/10/2020

www.metrohm.vn 


