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THÔNG BÁO 
Về việc đăng ký xuất bản phẩm năm 2019 

 
Kính gửi: - Quý Lãnh đạo các đơn vị, 
  - Quý Thầy/Cô, công chức, viên chức  

   Trường Đại học Cần Thơ  
 

Thực hiện quy định của Cục Xuất bản, In và Phát hành (CXBIPH) - Bộ Thông 
tin và Truyền thông, Nhà Xuất bản Đại học Cần Thơ (NXB ĐHCT) sẽ tổng hợp danh 
mục xuất bản phẩm để đăng ký “Kế hoạch xuất bản năm 2019” với CXBIPH.  

NXB ĐHCT xin thông báo và kính mời Quý Lãnh đạo các đơn vị, Quý 
Thầy/Cô, công chức, viên chức trong toàn trường đăng ký các xuất bản phẩm dự kiến 
xuất bản trong năm 2019, bao gồm: Giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo, tài 
liệu hướng dẫn học tập, kỷ yếu hội nghị/hội thảo, các tác phẩm thuộc thể loại văn, thơ, 
truyện ngắn,… 

Quý Thầy/Cô có nhu cầu xuất bản xin vui lòng điền thông tin theo "Mẫu đăng 
ký xuất bản phẩm năm 2019" (đính kèm) và gửi đến NXB ĐHCT theo địa chỉ: 

- Ban biên tập NXB ĐHCT (khu vực Xưởng in), Khu 2, Trường ĐHCT. 
- Điện thoại: (0292) 3508828. 
- Email: nxbdhct@ctu.edu.vn hoặc tlhnguyen@ctu.edu.vn. 
(Vui lòng gửi bằng bản có chữ ký và file qua email để NXB ĐHCT tổng hợp) 

Thời gian đăng ký: Từ nay đến hết ngày 20/12/2018. 

Hiện nay, các xuất bản phẩm do NXB ĐHCT xuất bản được cấp mã số tiêu 
chuẩn quốc tế ISBN; giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo được tính điểm 
công trình khoa học theo quy định của Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước. 

NXB ĐHCT rất hân hạnh được phục vụ Quý Thầy/Cô. 

Trân trọng kính chào./. 
 

 GIÁM ĐỐC 
 
 
 

 
(Đã ký) 

 
 

Trần Thanh Điện 
Nơi nhận: 
- Như trên;  
- Lưu VT. 

 

 


