
   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ         Độc lập  -  Tự do  -   Hạnh phúc 
                                          

        Số: 243/TM-ĐHCT-KNN                             Cần Thơ, ngày 06  tháng  11 năm 2020 
       (V/v mời tham gia Hội thảo Khoa học  

              về Nông nghiệp năm 2020) 

  

THƯ MỜI 
 

 

Kính gởi: 

………………………………………………………………... 
 

 

Hội thảo Khoa học Nông nghiệp được tổ chức định kỳ mỗi hai năm để chia sẻ các kết 

quả nghiên cứu và định hướng, tăng cường, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực khoa học Nông 

nghiệp giữa Trường Đại học Cần Thơ và các cơ quan, ban ngành, Viện, Trường, công ty và 

các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực Nông nghiệp. Năm 2020, Hội thảo được tổ chức nhằm 

thông tin các kết quả nghiên cứu thuộc Dự án Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ từ nguồn 

vốn vay của Chính phủ Nhật Bản, gồm các lĩnh vực Cây trồng, Chăn nuôi - Thú y và Công 

nghệ Thực phẩm. Thông qua Hội thảo, Ban tổ chức mong muốn chia sẻ và chuyển giao các 

kết quả nghiên cứu đồng thời tìm kiếm sự hợp tác với các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên 

quan để phát triển, mở rộng.  

Thời gian và địa điểm 

 Hội thảo sẽ được tổ chức chính thức vào ngày 28 tháng 11 năm 2020, tại Khoa Nông 

nghiệp - Trường Đại học Cần Thơ (Chương trình kèm theo) 

Các chủ đề được báo cáo trong Hội thảo gồm: 

- Quản lý và sử dụng bền vững đất canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu 

- Nghiên cứu dịch hại cây trồng và phát triển các công nghệ trong BVTV 

- Chọn giống cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu 

- Kỹ thuật nuôi và quản lý dịch bệnh trong chăn nuôi 

- Nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng thực phẩm 

Ban tổ chức Hội nghị trân trọng kính mời đại diện lãnh đạo quý cơ quan, các nhà quản 

lý, nhà doanh nghiệp và nhà khoa học của các Viện, Trường; Cựu sinh viên ngành Nông 
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nghiệp, quý lãnh đạo Nhà Trường, các Khoa, Phòng, Ban và đại diện sinh viên, học viên cao 

học và Nghiên cứu sinh Trường Đại học Cần Thơ đến tham dự Hội nghị vào thời gian và địa 

điểm nêu trên. 

Rất hân hạnh được đón tiếp quý đại biểu. 

 Trân trọng kính chào./. 

                                                                                    
                   

 

Ghi chú:  

- Để thuận tiện trong việc tổ chức, đề nghị quý cơ quan và đại biểu vui lòng đăng ký 

tham dự trước 17g00 ngày 20/11/2020 

- Phí tham dự hội thảo khoa học: 200.000 VNĐ/người (bao gồm tài liệu của hội nghị, 

ăn nhẹ giờ giải lao và ăn trưa) 

- Địa chỉ đăng ký: 

 Ô. Lê Minh Tường: lmtuong@ctu.edu.vn, ĐT: 0918.003.719 

 Bà Lê Thị Bích Phương: bichphuong@ctu.edu.vn, ĐT: 0973.395.691 

 Văn phòng Khoa Nông nghiệp: 02923.830984 hoặc 02923.830985  

  Fax: 02923.830814 

- Trong thời gian hội nghị, BTC có tổ chức triễn lãm và phục vụ bán một số ấn phẩm và 

sản phẩm nông nghiệp do Khoa và các Công ty sản xuất.   
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