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3 
- Tiết 234 Thống kê xã 
hội học – L10 
- Ôn thi cho lớp cao học 
Vật lý 

4 
- Đi seminar tại phòng 
Tối ưu và Điều khiển, 
Viện Toán học 

5 
- Ôn thi cho lớp cao học 
Vật lý 

6 
- Tự nghiên cứu khoa 
học tại nhà 

7 
- Tiết 789: Thống kê xã 
hội học L09 
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10 
- Tiết 234 Thống kê xã 
hội học – L10 

11 
- Đi seminar tại phòng 
Tối ưu và Điều khiển, 
Viện Toán học  

12 
- Tự nghiên cứu khoa 
học tại nhà  

13 
- Tự nghiên cứu khoa 
học tại nhà 

14 
- Dạy môn Phương 
trình vi phân và ứng 
dụng cho cao học 

15 
- Dạy môn Phương 
trình vi phân và ứng 
dụng cho cao học 

16 
- Dạy môn Phương 
trình vi phân và ứng 
dụng cho cao học 

17 
- 14h00: Semianr TƯD 

18 
- Đi seminar tại phòng 
Tối ưu và Điều khiển, 
Viện Toán học 

19 
- Tự nghiên cứu khoa 
học tại nhà 

20 
- Đi hội thảo tối ưu và 
tính toán khoa học lần 
thứ 15 tại Ba Vì 

21 
- Đi hội thảo tối ưu và 
tính toán khoa học lần 
thứ 15 tại Ba Vì 
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- Đi hội thảo tối ưu và 
tính toán khoa học lần 
thứ 15 tại Ba Vì 

23 
- Đi hội thảo tối ưu và 
tính toán khoa học lần 
thứ 15 tại Ba Vì 

24 
- Tự nghiên cứu khoa 
học tại nhà 

25 
- Đi seminar tại phòng 
Tối ưu và Điều khiển, 
Viện Toán học  

26 
- Tự nghiên cứu khoa 
học tại nhà  

27 
- Tự nghiên cứu khoa 
học tại nhà 

28 
- Tiết 789: Thống kê xã 
hội học L09 

29 
- Tự nghiên cứu khoa 
học tại nhà 

30 
-Nghỉ lễ 30/4 

 


