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Nhằm tổng kết, đánh giá những thành tựu nghiên cứu khoa học đạt được trong lĩnh vực 

Khoa học Đất và các giải pháp sử dụng phân bón hiệu quả trong canh tác nông nghiệp dưới điều 

kiện biến đổi khí hậu ở Việt Nam, đặc biệt là khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. 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”, tại 

Khoa Nông Nghiệp – Trường Đại học Cần Thơ vào ngày 05 tháng 12 năm 2019. 

Hội nghị này cũng là cơ hội để các nhà khoa học đến từ các viện, trường đại học, các 

doanh nghiệp, cá nhân, đơn vị địa phương gặp gỡ, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm cũng như 

những khó khăn trong sản xuất nông nghiệp tại địa phương, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý đất 

và sử dụng phân bón. Đồng thời, Hội nghị là nơi giới thiệu và triển lãm các sản phẩm như: sản 

phẩm phân bón thông minh, mô hình sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, thành 

tựu nghiên cứu về quản lý đất hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, công nghệ sản xuất phân 

bón,… Ban tổ chức Hội nghị trân trọng kính mời Quý doanh nghiệp, cơ quan, cá nhân, đơn vị 

cùng tham gia nhằm giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ và ý tưởng khoa học trong Hội nghị. 

Để tạo nguồn kinh phí cho tổ chức Hội nghị, Ban tổ chức rất mong nhận được sự tài trợ 

từ Quý doanh nghiệp, cơ quan, cá nhân và đơn vị qua tài khoản ngân hàng với thông tin như 

sau: Bà Lê Thị Thanh Chi (Ban Hành chánh Hội nghị), Số tài khoản: 0111001019897, Ngân 

hàng Vietcombank, Chi nhánh Cần Thơ. Địa chỉ: Văn phòng Bộ môn Khoa học Đất – 

Khoa Nông Nghiệp- Trường Đại học Cần Thơ. Khu II, Đường 3/2, Phường Xuân Khánh, 

Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ. Sự đóng góp về kinh phí của Quý doanh nghiệp, cơ 

quan, cá nhân và đơn vị sẽ góp phần vào sự thành công của Hội nghị.  

Chúng tôi chân thành cám ơn sự tài trợ của Quý doanh nghiệp, cơ quan, cá nhân và đơn vị. 

Trân trọng kính chào. 
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