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HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THAM GIA DỊCH VỤ  

“BẠN ĐỌC TRỰC TUYẾN” 

Cảm ơn quý anh/chị đã quan tâm đến dịch vụ của Trung tâm, để đăng ký dịch vụ 

Bạn  đọc anh/chị cần làm những bước sau:  

1.      Điền thông tin vào phiếu đăng ký, gửi lại qua mail cho nhân viên hỗ trợ đăng 

ký. 

2.      Đóng phí sử dụng: 300.000 vnđ/1 năm. Quý anh/chị có thể đến trực tiếp cơ 

quan theo địa chỉ bên dưới hoặc chuyển phí vào 1 trong 2 tài khoản sau: 

-  HUỲNH THỊ HẠNH THUẦN ( Số tài khoản: 007.100.458 2107 tại : Ngân 

hàng ngoạithương TP.HCM – chi nhánh Kỳ Đồng (Vietcombank). 

- TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ THỐNG KÊ KHOA HỌC VÀ CÔNG 

NGHỆ  ( Số tài khoản: 007.100.0077577 tại : Ngân hàng ngoại thương TP.HCM 

(Vietcombank). 

 

Lưu ý: Khi khách hàng chuyển khoản cần ghi rõ họ tên người đăng ký và báo lại cho 

nhân viên hỗ trợ đăng ký biết để nhận được tài khoản và tài liệu hướng dẫn sử dụng sớm 

nhất 

Nếu cần hỗ trợ anh/chị có thể đến trực tiếp trung tâm theo địa chỉ bên dưới, gửi 

mail hoặc gọi điện cho nhân viên hướng dẫn theo thông tin ghi bên dưới. 

Hi vọng sẽ làm hài lòng anh/chị. 

Liên hệ đăng ký: Phạm Thị Diệu Huyền 

Phòng tư liệu, Trung tâm Khoa học & Công nghệ TP. HCM 

ĐC: 79 Trương Định, P. Bến Thành, Q. 1, TP. HCM (Lầu 6) 

ĐT: (08)38 232 197 – 0975727135 (gặp Huyền) – Fax: (08) 38291957. 

Email: dieuhuyen@cesti.gov.vn 
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