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Hà Nội ,  ngày 02 tháng 4  năm 2016 

THƯ NGỎ 
VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG NHÂN DỊP 
LỄ KỈ  NIỆM 65 NĂM THÀNH LẬP 
KHOA VẬT LÍ  ĐẠI  HỌC SƯ PHẠM 
HÀ NỘI  1951 -  2016 

Kính gửi: Quý đại biểu 

Khoa Vật lí trường Đại học Sư phạm Hà 

Nội sẽ tổ chức Lễ kỉ niệm 65 năm thành 

lập Khoa vào ngày 09 tháng 10 năm 

2016. Các hoạt động được tổ chức trong 

Lễ kỉ niệm bao gồm: 

• Mít tinh kỉ niệm, giới thiệu truyền 
thống 65 năm xây dựng và phát 
triển Khoa (9h00 ngày 
09/10/2016). 

• Hội thảo khoa học toàn quốc về 
Dạy học Vật lí theo định hướng 
phát triển năng lực (ngày 
8/10/2016). 

• Hội thảo khoa học Quốc tế về Vật 
lí (ngày 28-30/9/2016). 

• Hội trại, văn nghệ giao lưu các thế 
hệ giảng viên sinh viên (ngày 
8/10/2016).  

• Triễn lãm trang thiết bị, phần mềm 
dạy học, giáo trình và sách giáo 
khoa Vật lí (ngày 8-9/10/2016). 

Bên cạnh việc tổ chức các hoạt động 
trên, Khoa cũng xây dựng tờ rơi thông 
tin tóm tắt về Khoa, thiết kế logo, website 
và xây dựng bộ phim “Khoa Vật lí – 65 
năm xây dựng và phát triển”. 

Khoa Vật lí rất mong Quý đại biểu truyền 
bá thông tin về Lễ kỉ niệm tới các cơ 
quan, tổ chức, các cá nhân là cựu cán 
bộ, sinh viên, học viên cao học, nghiên 
cứu sinh của Khoa.  Để có thể chuẩn bị 
tổ chức Lễ kỉ niệm cùng các hoạt động 
được chu đáo trong điều kiện kinh phí 
hạn hẹp, Khoa cũng rất mong nhận 
được sự hỗ trợ tài chính quý báu của 
các Quý cơ quan và các cá nhân. 

Mọi sự hỗ trợ xin liên hệ với:  

TS. Đinh Hùng Mạnh 

Điện thoại: 04 37 54 7797 

Di động: 0918 69 3366 

Số tài khoản: 020040748599 

Ngân hàng thương mại cổ phần 
Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) 
– Chi nhánh Đông Đô 

Swift Code: SGTTVNVX. 

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn. 

TRƯỞNG KHOA 
PGS.TS LỤC HUY HOÀNG 


