
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

          KHOA NÔNG HỌC 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2019. 

  Số: ……………... 

THÔNG BÁO 
(v/v phối hợp thực hiện đề tài thạc sỹ chuyên ngành Khoa học cây trồng) 

 Nhằm tạo điều kiện cho học viên cao học chuyên ngành Khoa học cây trồng tại 

Khoa Nông học (trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh) thực hiện thành công 

đề tài luận văn thạc sỹ, tăng tính ứng dụng và liên kết, Khoa Nông học thông báo đến các 

học viên một số các đề tài liên kết thực hiện với Viện Sinh học nhiệt đới và Viên Nghiên 

cứu Dầu và Cây có dầu như sau: 

1. Phòng Vi sinh, Viện Sinh học Nhiệt đới 

- Tên đề tài: Sàng lọc vi sinh giảm nhiễm mặn nhằm ứng dụng trong sản xuất nông 

nghiệp 

- Số lượng: 01 học viên 

Yêu cầu:  

1. Thời gian thực hiện bất đầu từ tháng 11/2019.  

2. Địa điểm và Hướng dẫn được thực hiện tại phòng Vi sinh, Viện sinh học nhiệt đới.  

3. Học viên có tinh thần và trách nhiệm trong công việc cao.  

4. Mọi điều kiện thí nghiệm sẽ được hỗ trợ. 

Liên hệ: Ngô Đức Duy; cellphone: 0918044285; email ngoduy007itb@gmail.com 

2. Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu 
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- Nhiệm vụ: Nghiên cứu chọn tạo giống lạc có hàm lượng dầu cao (từ tháng 1/2019 

– 12/2023) 

- Nhiệm vụ: Chọn tạo giống vừng có năng suất, hàm lượng dầu và axit linoleic cao 

(từ 1/2020 – 12/2023)  

 Mỗi nhiệm vụ gồm nhiều đề tài được thực hiện đồng thời và/hoặc kế thừa. 

 Các học viên có nhu cầu thực hiện, vui lòng liên lạc với hai đơn vị trên và báo cho 

Cô ThS. Nguyễn Thị Thanh Duyên (email ntthanhduyen@hcmuaf.edu.vn, điện thoại 0984 

177 879) biết để tiện việc hỗ trợ. 

 Nay thông báo. 

TRƯỞNG KHOA 
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