
AOÀN A萎I H窺C THÁI NGUYÊN  
BCH TR姶云NG A萎I H窺C KHOA H窺C  

S嘘:      /CV-ATN 
V/v Aｚ nghお Hじi đげng AT&KH các đ¬n vお hざ trぢ phＶn biうn  

Bài báo Hじi nghお Khoa hがc trｔ n<m 2016  

 

AOÀN TNCS. H唄 CHÍ MINH 
 
 

Thái Nguyên, ngày 5 tháng 04 n<m 2016 

 

Kính g穎i:     - Ban Ch栄 nhi羽m các Khoa, B瓜 môn  
- H瓜i đ欝ng Aào t衣o và Khoa h丑c các Khoa, B瓜 môn 

 

C<n c泳 k院 ho衣ch công tác n<m h丑c 2015-2016 c栄a tr逢運ng A衣i h丑c Khoa h丑c - 

A衣i h丑c Thái Nguyên; 

C<n c泳 k院 ho衣ch Ch逢挨ng trình công tác Aoàn và Phong trào Thanh niên n<m h丑c 

2015-2016 c栄a Aoàn tr逢運ng A衣i h丑c Khoa h丑c - A衣i h丑c Thái Nguyên; 

A逢嬰c s詠 đ欝ng ý, nh医t trí v隠 ch栄 tr逢挨ng c栄a A違ng 栄y, Ban Giám hi羽u tr逢運ng A衣i 

h丑c Khoa h丑c – A衣i h丑c Thái Nguyên, BCH Aoàn Thanh niên nhà tr逢運ng ti院n hành t鰻 

ch泳c “H瓜i ngh鵜 Khoa h丑c Tr飲 l亥n th泳 I n<m 2016” vào trung tu亥n tháng 5/2016. 

 A吋 H瓜i ngh鵜 Khoa h丑c tr飲 n<m 2016 đ逢嬰c di宇n ra thu壱n l嬰i, BCH Aoàn Thanh 

niên nhà tr逢運ng kính đ隠 ngh鵜 Ban Ch栄 nhi羽m, H瓜i đ欝ng AT&KH các Khoa, B瓜 môn 

tr詠c thu瓜c nhà tr逢運ng h厩 tr嬰 Aoàn Thanh niên trong công tác ph違n bi羽n bài báo khoa 

h丑c đ<ng ký tham gia h瓜i ngh鵜, c映 th吋 nh逢 sau: 

1. Ph違n bi羽n, đánh giá: c穎 01 ph違n bi羽n cho m厩i bài báo khoa h丑c thu瓜c 

chuyên ngành do đ挨n v鵜 ph映 trách; 

2. Kinh phí:  100.000đ/1 bài báo (s胤 đ逢嬰c chuy吋n sau khi k院t thúc H瓜i ngh鵜) 

3. Th運i gian: hoàn thành và g穎i b違n nh壱n xét tr逢噂c ngày 15/4/2016 (cho đ/c 

Bí th逢 Liên chi đoàn) 

Xin chân thành c違m 挨n. 

                 
 

            
 

               T/M BAN TH姶云NG V影 
            BÍ TH姶 

 
 
 

           Ngô Ng丑c Linh 
 



 
 


