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Nhằm tạo điều kiện để các nhà khoa học, các doanh nghiệp, cá nhân và đơn vị 

nghiên cứu khoa học gặp gỡ, trao đổi và chia sẻ những thuận lợi, thách thức, cơ hội và 

tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ của lĩnh 

vực khoa học đất và xu hướng sử dụng phân bón hiệu quả, Bộ môn Khoa học Đất – Khoa 

Nông nghiệp – Trường Đại học Cần Thơ phối hợp với Công ty Cổ phần Phân bón Dầu 

khí Cà Mau tổ chức Hội nghị khoa học với chủ đề: “Quản lý đất và sử dụng phân bón 

hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp”  

Thời gian: Thứ Năm, ngày 05 tháng 12 năm 2019 

Địa điểm: Khoa Nông Nghiệp – Trường Đại học Cần Thơ 

 

Hội nghị là diễn đàn khoa học uy tín, thu hút nhiều nhà nghiên cứu từ các cơ quan 

quản lí nhà nước, các doanh nghiệp và các Trường, Viện nghiên cứu tham gia trình bày, 

trao đổi và thảo luận các kết quả nghiên cứu cơ bản và ứng dụng trong lĩnh vực khoa học 

đất và phân bón. Đồng thời, Hội nghị cũng là nơi trưng bày và giới thiệu các sản phẩm, 

dịch vụ và ý tưởng khoa học mới trong lĩnh vực khoa học đất và phân bón.  

Ban tổ chức Hội nghị trân trọng kính mời quý doanh nghiệp, cơ quan, cá nhân và 

đơn vị đến tham dự Hội nghị và cùng phối hợp tổ chức giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ 

và ý tưởng khoa học trong Hội nghị. Sự tham dự và đóng góp của của quý doanh nghiệp, 

cơ quan, cá nhân và đơn vị là niềm vinh hạnh rất lớn của Ban tổ chức cũng như sự thành 

công của Hội nghị.  

Trân trọng kính mời./. 
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