
VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC 

VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 

Số:           /VHL-ƯDTKCN 

V/v mời tham dự Hội thảo  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày      tháng 02 năm 2023 

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc 

Với mục tiêu tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các đơn vị nghiên cứu, 

nhà khoa học để đồng hành cùng doanh nghiệp và các cơ quan quản lý chuyên ngành 

của nhà nước trong các hoạt động nhằm thúc đẩy hoạt động ứng dụng, triển khai 

công nghệ và đổi mới sáng tạo, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

(Viện Hàn lâm) phối hợp với Chương trình Aus4Innovation và Câu lạc bộ Đổi mới 

sáng tạo ngành rau hoa quả tổ chức Hội thảo “Kết nối công nghệ phát triển nông 

nghiệp trồng trọt”: 

1. Thời gian: 08h00 – 11h30 ngày 21 tháng 02 năm 2023 (thứ Ba). 

2. Địa điểm: Hội trường Tầng 10, Tòa nhà Trung tâm, Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ Việt Nam, 18C Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội; 

3. Thành phần tham dự: Các nhà khoa học, nhà quản lý từ các đơn vị trực 

thuộc Viện Hàn lâm; Câu lạc bộ Đổi mới sáng tạo ngành rau hoa quả (với ~800 

thành viên là các doanh nghiệp, hợp tác xã,...); Đơn vị quản lý, doanh nghiệp liên 

quan,... 

(Chương trình Hội thảo dự kiến gửi kèm). 

Viện Hàn lâm trân trọng kính mời đại diện Lãnh đạo đơn vị tham dự Hội thảo 

và đề nghị Đơn vị cử các các bộ nghiên cứu, quản lý liên quan tham dự. 

Để công tác chuẩn bị được chu đáo, đại biểu vui lòng đăng ký tham dự Hội 

thảo trước 17h00, ngày 20 tháng 02 năm 2023. Mọi thông tin chi tiết đề nghị đại 

biểu liên hệ: CVC. Nguyễn Khắc Huynh, Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ; 

SĐT: 0984.104.914; Email: huynhnk@vast.vn để được hỗ trợ. 

Rất mong sự có mặt của Quý đại biểu để Hội thảo thành công tốt đẹp. 

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Chủ tịch Viện (để b/c); 

- PCT. Chu Hoàng Hà (để b/c); 

- Lưu: VT, Ban ƯDTKCN 

TL. CHỦ TỊCH 

TRƯỞNG BAN ỨNG DỤNG 

VÀ TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ 

 

 

 

 

 

 

 

Phan Tiến Dũng 

 

 

mailto:huynhnk@vast.vn


CHƯƠNG TRÌNH 
Hội thảo “Kết nối công nghệ phát triển nông nghiệp trồng trọt” 

(Kèm theo Công văn số             /VHL-ƯDTKCN ngày        /02/2023 

của Viện Hàn lâm KHCNVN) 

 

Thời gian Nội dung Thực hiện 

08h00-08h30 Đón tiếp, đăng ký đại biểu, phát tài liệu Ban ƯD&TKCN 

08h30-08h35 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 
Lãnh đạo Ban 

ƯD&TKCN 

08h35-08h45 Phát biểu của Lãnh đạo Viện Hàn lâm KHCNVN 
Lãnh đạo Viện Hàn lâm 

KHCNVN 

 Trình bày báo cáo, tham luận 

08h45-09h45 

Giới thiệu về Câu lạc bộ Đổi mới sáng tạo rau hoa 

quả 

Bà Nguyễn Thị Tân Lộc, 

CLB Đổi mới sáng tạo 

ngành rau hoa quả 

Sử dụng các chế phẩm vi sinh để xử lý, chế biến 

phụ phẩm, phế thải giàu hữu cơ thành phân bón 

hữu cơ, giá thể trồng rau hữu cơ và các cây trồng 

có giá trị kinh tế 

PGS.TS. Tăng Thị Chính, 

Viện Công nghệ môi 

trường 

Phân bón công nghệ cao tăng hiệu quả canh tác 

cây nông nghiệp  

GS.TS. Nguyễn Hoài 

Châu, Viện Công nghệ 

môi trường 

Dưỡng chất nano ứng dụng cho cây trồng  PGS.TS. Hà Phương Thư, 

Viện Khoa học vật liệu 

09h45-10h00 Trao đổi, tham luận trực tiếp  

10h00-10h15 Giải lao  

 Tiếp tục nội dung báo cáo, tham luận 

10h15-11h00 

Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô thực vật trong 

nhân giống chất lượng cao 

TS. Đỗ Đăng Giáp, Viện 

Sinh học nhiệt đới 

Giới thiệu công nghệ chế tạo vật liệu bao gói khí 

quyển biến đổi trong bảo quản thực phẩm 

TS. Nguyễn Trung Đức, 

Viện Hóa học 

Giới thiệu công nghệ sản xuất sản phẩm bảo vệ 

sức khỏe từ cây Lan Kim Tuyến  

TS. Đoàn Chính Chung, 

Viện Sinh học nhiệt đới 

11h00-11h20 Trao đổi, tham luận trực tiếp  

11h20-11h30 Phát biểu kết luận và bế mạc 
Lãnh đạo Viện Hàn lâm 

KHCNVN 

 

     

Đăng ký trực tuyến 

https://forms.gle/TLoFrVchbWmfY94a
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