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Bao cao seminar, cac chuyen de Hộp thư đến x

Tran Thi Hong Hanh 001849 <tthhanh@ctu.edu.vn>

tới Can, svts, Nguyen, cong108901, Ho, Le

Nhấp vào đây để Trả lời, Trả lời tất cả hoặc Chuyển tiếp

Kính chào quí Thầy Cô,
Kính mời quí Thầy Cô tham khảo thông tin Lịch seminar, báo cáo chuyên đề, báo cáo nghiên cứu
http://caf.ctu.edu.vn/caf/index2.php?id_news=693%20&id_pa=23

- Ban Chủ nhiệm Khoa sẽ đề cử danh sách cán bộ tham dự Hội đồng để tham dự
- Các Bộ môn cử CB tham dự và lập danh sách gởi cho cô LTK Liên tổng hợp
- Đề nghị các em sinh viên đăng ký tham dự qua email cho anh Nguyễn Thế Diễn 
- Cô HTH Oanh giúp gởi thông báo đến học viên cao học, NCS. Học viên Cao học và NCS đăng ký tham
- Cô LTK Liên (TL NCKH) lo công tác tổ chức các buổi báo cáo (đăng ký phòng/hội trường,.....)

Đề nghị các Bộ môn, các em sinh viên đăng ký tham dự seminar sau đây từ nay đến hết ngày thứ tư, 0

Thời gian:            14 giờ 00, ngày 10/05/2013

Tên báo cáo :      Ảnh hưởng của chế phẩm sinh học và glucose đến tỷ lệ sống v

Người báo cáo:   PGS Ts Ngô Thị Thu Thảo

Địa điểm:             Hội trường 1 Khoa Thủy sản

Các seminar, báo cáo chuyên đề kế tiếp sẽ được đăng ký tiếp theo.
Kính chúc quí Thầy Cô và các em sinh viên vui khỏe!
Cô Hạnh

thu moi dự seminar 
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