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dụng công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh” (Công ty CP KHCN 

Việt Nam)  

141 

21 
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Chương trình Hành động Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng 
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học và Kỹ thuật Việt Nam) 

2 

Chương trình Hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị 
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Quyết định Ban hành Chương trình làm việc toàn khóa của Hội đồng Trung 

ương Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 

(số 348/QĐ-LHHVN ngày 04/5/2021 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 

thuật Việt Nam) 

 


