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THU MÒI THAM DU'HOI TH¢O
Kinh gir:

Näm 2020 di qua vÛi nhieu bi¿n Ùng vè kinh té, x hÙi và mß ra mÙt nm 2021 vói nhiêu

thách thirc, khó kh¥n cing nhu nhïng thu-n loi khi nhièu hiÇp inh kinh té mÛi duge ký két.
Dieu này chãc ch¯n së mang tói nhièu thách thérc cing nhu nhïng co hÙi lón cho nên kinh

té Viet Nam, trong ó có ngành phân tích và thië nghiÇm.
Chúng tôi Ban tó chúc triên läm Analytica Vietnam phôi hãp cùng HÙi các Phòng thr

nghiÇm ViÇt Nam (VinaLab) và HÙi hóa hÍc ViÇt Nam (CSV) tó chérc HÙi thào "Co hÙi và
thách thrc oi

vói ngành phân tich và thë nghiÇm giai do¡n 2021 - 2025- Nhïng

phrong pháp phân tích, thir nghiÇm mói trong ki¿m soát ô nhiem môi truong, an toàn

thyre phâm và duroe phâm" nh§m câp nh-t cho các cá nhân/tó chérc/doanh nghiÇp ho¡t
dong trong l+nh vrc này mÙt béc tranh tong thÃ vÁ xu huóng phát trièn ngành thë nghiÇm
trong giai do¡n 5 näm tói, dông thoi cung câp các thông tin vê các phuong pháp phân tích
mói trong phòng thë nghiÇm.
Thoi gian: Ngày 29/04/2021.
Dja iêm:

Khách s¡n Dolce Hanoi Golden Lake, B7 phô Giäng Vo, Q. Ba inh,

Hà NÙi.

Don vj to chrc: Ban tó chéc trién läm analytica Vietnam (IMAG GmbBH), HÙi Các phòng
Thù nghiÇm Vit Nam (Vinalab) và HÙi Hóa hÍc ViÇt Nam (CSv).

Thành phân phát biéu và trao oi t¡i hÙi thào gôm có d¡i bi¿u cça Cuc Thông tin Khoa hÍc

và Công nghÇ Quóe Gia, Chuyên gia kinh té, Phòng Thuong m¡i và àu

tu CHLB ic,

Tong cuc Tiêu chuân o luong Chât lugng, HÙi các phòng Thë nghiÇm Vit Nam, HÙi Hóa
hoc ViÇt Nam, các nhà khoa hÍc ckng nhu ¡i diÇn ên të các phòng thí nghiÇm nhà nuóc,
tu nhan và khôi các doanh nghiÇp.

Trân trong kính möi ¡i diÇn Quý Co quan tham då hÙi th£o (Xem chi tiét chuong trinh
kèm theo). Don vË däng ký tham då theo mau kèm theo và gii vê cho chúng tôi truóc ngày
15/04/2021.

Dê biêt thêm thông tin chi tiêt, xin vui lòng liên hÇ vói Ban tó chúc HÙi thåo:

Ms Do Dung

H/P: 0973 583 572

Email: dung.do@analyticavietnam.com.vn

Ms. Thùy Duong

H/P: 0968 439 806

Email: duong@analyticavietnam.com.vn

Chúng tôi rát hân h¡nh dugc ón

tiêp Quý vi và sr hiÇn diÇn cúa Quý vj së góp phân vào

thành cong cça HÙi thåo.
Trân trong cám on!
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Ghi ch

D è nghi E¡i bi¿u tham du tuán thù các quy djnh vÁ phòng chóng dich cúa Chinh phi vàTP Hà NÙi
Hoi tháo së hÑ trg mÙt phån kinh phí cho các báo cáo trinh båy tai hÙi truomg.
Chi phi di lai, Juu trú và ché Ù cça ai biéu tham dy do don vË ty chi trà

