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THƯ MỜI 
Tham dự các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập Viện Toán ứng dụng và Tin học 

Kính gửi: - Các thế hệ giảng viên, cán bộ viên chức, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh 
                    của Viện Toán ứng dụng và Tin học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

                              - Các Cơ quan, Đơn vị, Các đồng nghiệp đã và đang cộng tác với Viện   
 

    Năm 2016, Viện Toán ứng dụng và Tin học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (tiền thân là Tổ Toán gồm 
13 thầy giáo về Trường từ tháng 7 năm 1956) tròn 60 tuổi. Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, với sự 
đóng góp to lớn của các thế hệ giảng viên, cán bộ, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, Viện đã 
không ngừng lớn mạnh và đạt nhiều thành tựu trong đào tạo và nghiên cứu khoa học. 

Nhân dịp này, Ban lãnh đạo Viện trân trọng kính mời các thế hệ giảng viên, cán bộ viên chức, sinh viên, học 
viên cao học, nghiên cứu sinh đã và đang công tác, học tập tại Viện cùng tham dự các hoạt động chào 
mừng Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Viện Toán ứng dụng và Tin học.   

1. Lễ kỷ niệm, gặp mặt và giao lưu  
Thời gian:  8h00 – 12h00, Thứ Bảy, ngày 15/10/2016 
Địa điểm:  Tầng 1, Nhà D3, Đại học Bách khoa Hà Nội 

2. Hội nghị khoa học về Toán ứng dụng và Tin học  
Thời gian: 12/11/2016 – 13/11/2016 
Địa điểm:  Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội  

                    Website Hội nghị: http://sami.hust.edu.vn/hoi-nghi/ 

   Viện rất trân trọng ghi nhận, tri ân và tự hào về sự hợp tác, đóng góp quý báu của các thế hệ cán bộ, 
giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh trong sự nghiệp phát triển của Viện Toán ứng dụng 
và Tin học. Nhân dịp này Viện Toán ứng dụng và Tin học xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới sự quan tâm, 
chỉ đạo và ủng hộ của các cấp lãnh đạo và sự hợp tác có hiệu quả của các Cơ quan, Đơn vị, các đồng 
nghiệp trong và ngoài Trường. Kính mong Quý vị cùng đồng hành với các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành 
lập Viện và các hoạt động thường niên thông qua việc tài trợ về tinh thần cũng như vật chất. 

Mọi ý kiến và đóng góp của Quý vị xin gửi về Ban Tổ chức theo địa chỉ: Phòng 106, nhà D3, Viện Toán ứng 
dụng và Tin học, Đại học Bách khoa Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Địa chỉ email: 
sami@hust.edu.vn.   

Thông tin chi tiết xin liên hệ TS. Lê Quang Thuỷ, Viện trưởng. Số điện thoại:  0912868131.  Email: 
thuy.lequang@hust.edu.vn 

Xin trân trọng cảm ơn. 
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