PHÓ VIỆN TRƯỞNG VIỆN TRANG PHỤC VIỆT NHẬN BẰNG KHEN CỦA

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM
Ngày 20 tháng 12 năm 2019, tại Hà Nội, Hội Khoa học Tân lý – Giáo dục Việt Nam đã
long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập. Đông đảo đại biểu của nhiều cơ quan
nghiên cứu và các địa phương khắp cả nước đã về dự, trong đó có Viện trưởng và Phó
Viện trưởng của Viện Trang phục Việt. Riêng Phó Viện trưởng của Viện Trang phục Việt
(Tiến sĩ Lý Thị Mai) đến tham dự với cương vị Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội
Khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam, Ủy viên Ban chấp hành Hội nữ Trí thức thành phố
Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty Tâm lý học Ứng dụng thành phố Hồ Chí Minh.

Tiến sĩ Lý Thị Mai tại lễ kỷ niệm
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Nhân dịp này, Viện sĩ Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các
Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã trao tặng bằng khen cho một số nhà khoa học của
Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam đã liên tục lập được nhiều thành tích tốt đẹp
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình. Phó Viện trưởng của Viện Trang phục Việt
(Tiến sĩ Lý Thị Mai) vinh dự được nhận bằng khen.

Tiến sĩ Lý Thị Mai – người đứng thứ 4 từ trái sang phải – nhận bằng khen

Liên tục trong nhiều năm gần đây, Tiến sĩ Lý Thị Mai đã nhận được nhiều phần thưởng
cao quý nhờ những hoạt động không mệt mỏi trong nghiên cứu khoa học, trong Tư vấn
Tâm lý tại văn phòng, tại các cơ quan đơn vị thuộc nhiều địa phương khác nhau và trên
các phương tiện thông tin đại chúng. Khách tìm đến và xin gặp để lắng nghe lời chia sẻ
chân tình của Tiến sĩ Lý Thị Mai không phải chỉ có hầu khắp các vùng miền của cả nước
mà còn đến từ nhiều quốc gia thuộc các châu lục khác nhau. Đây là niềm vui lớn nhưng
cũng đồng thời là trách nhiệm lớn – Tiến sĩ Lý Thị Mai bộc bạch.
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