
 
        

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  138/TB-ĐHĐT-NCKH Đồng Tháp, ngày 24  tháng 4 năm 2014 

 

 
THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ  

đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ 
 

Căn cứ Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29/03/2010 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công 

nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 975/QĐ-BGDĐT, ngày 20/03/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài 

khoa học và công nghệ cấp Bộ. 

Nhà trường thông báo về việc tổ chức họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp 

Bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ như sau: 

Tên đề tài: Nghiên cứu một số hiệu ứng cộng hưởng do tương tác electron-phonon 

trong dây lượng tử hình trụ 

Mã số: B2012.20.01 

Chủ nhiệm đề tài: TS. Huỳnh Vĩnh Phúc 

Thành phần tham dự: Theo Quyết định số 975/QĐ-BGDĐT, ngày 20/03/2014 

và những người quan tâm. 

Thời gian: 9h00 ngày 12 tháng 5 năm 2014 (thứ Hai) 

Địa điểm: Trung tâm Vật lý lý thuyết và Vật lý tính toán, Trường Đại học Sư 

phạm - Đại học Huế (Số 32 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế). 

Nhà trường trân trọng kính mời các thành viên Hội đồng và những người quan 

tâm tham dự cuộc họp./. 

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Trường (để chỉ đạo); 

- Các đơn vị (để thực hiện); 

- Lưu: VT, NCKH (Nam). 

 

                   

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
(Đã ký) 

 
Phạm Minh Giản 


