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Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2017 

 
 

Kính gửi:  Các nhà khoa học, các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm  
                                Khoa học và Công nghệ Việt Nam  

Nhân ngày sách Việt Nam và hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm Ngày 
Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5, ngày thành lập Viện Hàn lâm Khoa học 
và Công nghệ Việt Nam (KHCNVN) 20/5, Trung tâm Thông tin - Tư liệu và 
Nhà Xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ phối hợp tổ chức Hội thảo và 
Triển lãm sách tại Viện Hàn lâm KHCNVN: 

Thời gian:  Ngày 20-21 tháng 4 năm 2017 
Địa điểm:  Thư viện Viện Hàn lâm KHCNVN, Trung tâm Thông tin – 

Tư liệu, Nhà A11, Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà 
Nội  

Chương trình:  
20/4/2017:   09h00 – 09h30: Đón tiếp đại biểu, tiệc trà 

09h30 – 11h30: Hội thảo (Các báo cáo mời) 
14h00 – 16h30: Triển lãm sách 

21/4/2017: Triển lãm sách (cả ngày) 
Đây là hoạt động thường niên tạo cơ hội cho các nhà nghiên cứu khoa học 

và các đơn vị trong và ngoài Viện Hàn lâm KHCNVN gặp gỡ  trao đổi và chia 
sẻ về các nguồn tài nguyên Sách và Thông tin khoa học công nghệ, kinh nghiệm 
khai thác sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên này trong hoạt động nghiên 
cứu khoa học của mình. 

Ban tổ chức trân trọng kính mời các đơn vị, các nhà khoa học, đặc biệt là 
các cán bộ nghiên cứu trẻ, nghiên cứu sinh tham dự Hội thảo và Triển lãm sách.  

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với Bà Vũ Thị Tâm (ĐT: 
0912144770; Email: vttam@isi.vast.vn). 

Xin trân trọng kính mời./. 

Nơi nhận: 
- Như trên qua Email; 
- Lưu VT: L.. 
 
 
 
 
 
 


