BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cần Thơ, ngày 22 tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO SỐ 2
(Thay thế Thông báo Số 1)

Hội nghị khoa học:
“Hội nghị toàn quốc chuyên ngành Khoa học đất dành cho sinh viên
và học viên sau đại học”
được Bộ môn Khoa học đất, Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ và Công ty
phân bón Cà Mau đồng tổ chức
Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra phức tạp, Ban tổ chức Hội nghị khoa học
“Hội nghị toàn quốc chuyên ngành Khoa học Đất dành cho sinh viên và học viên sau đại
học” xin được điều chỉnh thời gian tổ chức Hội nghị.
Thông báo số 2 này thay thế cho Thông báo số 1 của Hội nghị.
Các thông tin chung về Hội nghị được đăng tại website của Hội nghị:
https://nsscs.ctu.edu.vn
1. Các chủ đề của Hội nghị:
❖

Đặc tính và tiến trình đất

❖

Suy thoái và bạc màu đất

❖

Cải thiện sức khỏe đất và sử dụng đất bền vững

❖

Đất và môi trường

❖

Quản lý và quy hoạch đất đai

❖

Ứng dụng công nghệ trong quản lý và sử dụng đất (phân bón, công nghệ mới,…)

2. Ngôn ngữ: Tiếng Việt
3. Thời gian và địa điểm tổ chức:
❖

Thời gian: Thứ Sáu và Thứ Bảy, ngày 04 và 05 tháng 3 năm 2022

❖

Địa điểm: Khoa Nông nghiệp – Trường Đại học Cần Thơ.
Khu 2, Đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ.
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4. Đối tượng tham dự: sinh viên đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh và cán bộ trẻ tham
gia hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp.
5. Chương trình Hội nghị
- Phiên toàn thể:
+ Đất và biến đổi khí hậu (PGs. Ts. Châu Minh Khôi).
+ Vai trò của khoa học đất trong nền nông nghiệp hiện đại (PGs. TS. Lê Văn Khoa).
+ Ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất phân bón phục vụ sử dụng đất bền vững
(Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau).
- Các tiểu ban chuyên môn
* Tiểu ban 1: Đặc tính và tiến trình đất
(Chủ tọa: PGs. Ts. Lê Văn Khoa + Ts. Trần Bá Linh)
* Tiểu ban 2: Suy thoái và bạc màu đất
(Chủ tọa: PGs. Ts. Châu Minh Khôi + Ts. Nguyễn Minh Phượng)
* Tiểu ban 3: Cải thiện sức khỏe đất và sử dụng đất bền vững
(Chủ tọa: Gs. Ts. Võ Thị Gương + Ts. Dương Minh Viễn)
* Tiểu ban 4: Đất và môi trường
(Chủ tọa: Gs. Ts. Ngô Ngọc Hưng + Ts. Lê Công Nhất Phương)
* Tiểu ban 5: Quản lý và quy hoạch đất đai
(Chủ tọa: Gs. Ts. Võ Quang Minh + Ts. Trương Hồng)
* Tiểu ban 6: Ứng dụng công nghệ trong quản lý và sử dụng đất
(Chủ tọa: PGs. Ts. Trần Văn Dũng + Ts. Nguyễn Minh Đông)
6. Hoạt động triển lãm các sản phẩm, thành tựu nghiên cứu và giải thưởng
Hoạt động triển lãm và trưng bày các poster, các sản phẩm, thành tựu nghiên cứu khoa
học được diễn ra song song cùng chương trình Hội nghị. Các giải thưởng gồm “the best oral
presentation”, “the best poster” và người mô tả phẩu diện đất hay nhất sẽ được trao giải.
7. Công bố khoa học:
❖ Kỷ yếu của Hội nghị: các báo cáo tóm tắt sẽ được xuất bản trong Kỷ yếu Hội nghị và
được phát trong Hội nghị. Kỷ yếu Hội nghị sẽ được đăng tải lên website của Hội nghị tại
địa chỉ: https://nsscs.ctu.edu.vn và Bộ môn Khoa học Đất tại địa chỉ:
https://coa.ctu.edu.vn/trang-chu-ssd.html
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❖ Quyển tạp chí Khoa học Đất (Số Đặc biệt) sẽ được xuất bản sau Hội nghị: các bài báo
cáo tham gia Hội nghị sẽ được Tiểu Ban chuyên môn của Hội nghị duyệt, gửi thẩm định
và đăng trên Tạp chí Khoa học Đất số đặc biệt có mã số tiêu chuẩn quốc tế ISSN và thuộc
danh mục các tạp chí được tính điểm công trình của Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà
nước.
8. Hình thức gửi bài:
❖

Hướng dẫn định dạng bài viết tóm tắt và toàn văn được đăng tại website Hội
nghị: https://nsscs.ctu.edu.vn

❖

Bài báo cáo tóm tắt và bài báo cáo toàn văn gửi về địa chỉ email: nsscs@ctu.edu.vn (cc
đến địa chỉ email thư ký hội nghị: lttchi@ctu.edu.vn)

9. Thời hạn đăng ký:
❖

Thời hạn gửi báo cáo tóm tắt đến hết ngày: ngày 31 tháng 12 năm 2021

❖

Thời hạn gửi báo cáo toàn văn đến hết ngày: ngày 31 tháng 01 năm 2022

❖

Thời hạn đăng ký thông tin trưng bày sản phẩm đến hết ngày: ngày 28 tháng 02 năm 2022

❖

Thời hạn đăng ký tham dự Hội nghị đến hết ngày: ngày 28 tháng 02 năm2022

10. Phí tham dự: 200.000đ/đại biểu (Ban tổ chức Hội nghị sẽ xem xét miễn phí tham dự Hội
nghị cho một số trường hợp, xin vui lòng đăng ký tại đây).
11. Thông tin liên hệ:
❖

Bộ môn Khoa học Đất – Khoa Nông nghiệp – Trường Đại học Cần Thơ.
Khu 2, Đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ.

❖

Website: https://nsscs.ctu.edu.vn; Email: nsscs@ctu.edu.vn

❖

Điện thoại liên hệ: + PGs.Ts. Nguyễn Khởi Nghĩa: 0932 801 727
+ Ths. Lê Thị Thanh Chi: 0919 455 207

3

