CONG HOA XA HO! CHLIJ NGHIA VIT NAM
UBND TINH QUANG NAM
TRUONG ftJ HQC QUANG NAM
Dc Ip - Tir do - Hnh phüc
Só:.305/TB-DHQN

Quáng Nani, ngày4 tháng . nám 2020

THÔNG BAO sO 3
V vic thay di thô'i gian to chüc Hi thão khoa h9c sinh viên Ln thu 6
"Phtro'ng pháp tr h9c và nghiên cü'u khoa h9c trong bi cãnh cuc
cách m1ng cong nghip 4.0"
Theo K hoach, Trithng Di hçc Quãng Narn dir kiên s to chirc Hi thâo
khoa hçc sinh viên lan thi 6 vâi chü dê "Phucmg pháp tir h9c và nghiên c&u
khoa hçc trong bôi cãnh cuc each mng cong nghip 4.0" vào cuôi tháng
4/2020 tai Trix&ng Dti h9c Quáng Narn.
TnxOc tInh hInh din bin phirc tp cüadjch bnh Covid-19 hin nay,
Tri.thng Di h9c Quang Narn quyêt djnh thay dôi thii gian to chirc Hi tháo.
Thôi gian t chrc Hi thão dir kin: Cui tháng 5/2020.
Gia hn nhn bài toàn van: Hin cui ngày 20/4/2020.
V miic dIch, nôi dung, cu trIc bài vi&, tong hqp bài vit và dja chi lien
h nhix trong Thông báo so 2 (hoc tai website: http://www.qnamuni.edu.vn)
Trén day là Thông báo v vic thay dOi thai gian to chxc Hi tháo khoa
h9c sinh viên lan thir 6 'Phuang pháp tir hçc và nghiên cru khoa hçc trong bôi
cãnh cuc each mng cong nghip 4.0 ", Nhà trung dC nghj các Khoa chuyên
rnôn, Doàn trithng, F1i Sinh viCn, giãng viCn, sinh viCn trong toàn Tnthng triên
khai va thrc hin Thông báo nay dC Hi thão thành cong tot dep.
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Noi n/i in:
- Các dan vj, giàng viôn và sinh viôn toãn Tnr&ng;
- e-Office;
- Ltrti: VT, QLKH&HTQT.
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