
 



                                                                                                 
 
                                           
                    

NỘI DUNG 

Cuộc thi “Bayer Safe Use Ambassador 2018” 

1. Mục tiêu chương trình 

- Nhằm nâng cao kiến thức về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả cho sinh viên và 

hướng đến lợi ích chung của cộng đồng 

- Giúp sinh viên vận dụng những kiến thức đã học và truyền tải tới nông dân  

- Giúp sinh viên trang bị những kỹ năng cần thiết để đáp ứng yêu cầu công việc sau khi ra trường. 

 

2. Đối tượng tham gia 

- Toàn thể sinh viên Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam và Đại học Nông Lâm TP. HCM  

 

3. Thành phần Ban Tổ Chức và khách mời 

- TS. Vinay Sharma – Bayer South East Asia 

- TS. Bùi Văn Kịp – Giám đốc Kỹ thuật, Phát triển và Đăng ký sản phẩm – Nhánh Khoa học Cây 

trồng, Bayer Việt Nam 

- TS. Võ Thái Dân – Trưởng Khoa Nông học Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM 

- GS. TS. Nguyễn Tất Cảnh – Phó Giám Đốc Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam 

- Anh Trần Quốc Toàn – Sinh viên Đại học Nông Lâm TP. HCM - Đại sứ Bayer Safe Use 

Ambassador – Chiến thắng cuộc thi Bayer Safe Use Ambassador 2017 

  

4. Nội dung cuộc thi “Bayer Safe Use Ambassador” 

Mục đích: Lựa chọn 1 sinh viên chiến thắng để tham dự khóa huấn luyện tại Đức 

Các giai đoạn: 

 Sinh viên đăng ký tham gia 

- Thời gian đăng ký: từ ngày 02/11 – 15/11/2018 

- Cách thức đăng ký: qua QR code hoặc Form đăng ký được cung cấp qua email sinh viên 

Gửi form đăng ký về: 

Anh Trần Quốc Toàn 

- SĐT: 0972 482 892 

- Email: 15145077@st.hcmuaf.edu.vn  

 

 Sinh viên tổ chức huấn luyện “Sử dụng thuốc BVTV an toàn và hiệu quả” cho nông dân 

- Thời gian thực hiện huấn luyện: từ ngày 20/11 – 15/12/2018 

- Địa điểm huấn luyện: sinh viên tự chọn 

- Nội dung huấn luyện: sinh viên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đính kèm và 

hướng dẫn lại nông dân một cách rõ ràng và chính xác nhất. 
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 Nộp báo cáo kết quả huấn luyện 

- Thời gian nộp báo cáo kết quả: từ ngày 16/12/2018 đến hết ngày 20/12/2018 

- Hình thức nộp báo cáo: nộp qua email 15145077@st.hcmuaf.edu.vn  

 

 Đánh giá báo cáo và lựa chọn người chiến thắng 

- Thời gian đánh giá: từ ngày 21/12/2018 đến hết ngày 31/01/2019 

- Thời gian công bố kết quả cuối cùng: 20/02/2019 

- Báo cáo hợp lệ thể hiện quá trình sinh viên huấn luyện nông dân, gồm: 

 Hình ảnh 

 Video clip 10-12 phút quay cảnh training và tương tác với nông dân 

 Danh sách nông dân với đầy đủ họ tên, số điện thoại, chữ ký 

 

- Tiêu chí đánh giá: 

 Cách thức sinh viên tổ chức huấn luyện 

 Chất lượng video, hình ảnh 

 Số lượng nông dân/ số lượng buổi huấn luyện 

 Tác động của việc huấn luyện đến nông dân 

 Sinh viên biết sử dụng tiếng Anh là một lợi thế 

 

4.3. Hỗ trợ thủ tục cho sinh viên chiến thắng đi Châu Âu đào tạo 

- Thời gian: sau khi công bố kết quả cuối cùng 

 

Chúng tôi rất mong nhận được sự tham gia nhiệt tình từ các bạn sinh viên. 

Trân trọng. 

 

ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH BAYER VIỆT NAM 

 
 

Ông Bùi Văn Kịp 

Giám đốc BP. Kỹ thuật, Phát triển và Đăng ký Sản phẩm 

Nhánh Khoa học Cây trồng 
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