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        UBND TỈNH TIỀN GIANG               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Tiền Giang, ngày  15   tháng  2   năm 2022 

THÔNG BÁO SỐ 1 

VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ NĂM 2022 

Chủ đề “Nông nghiệp bền vững vì an ninh lương thực” 

Nhằm mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác trong lĩnh vực Công nghệ thực 

phẩm,  Công nghệ sinh học, Chăn nuôi – Thú y, Nuôi trồng thủy sản, Bảo vệ thực vật và 

Khoa học cây trồng hướng đến an ninh lương thực và thích nghi với biến đổi khí hậu; 

đồng thời, tạo điều kiện cho giảng viên và sinh viên Trường Đại học Tiền Giang có cơ 

hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu với các nhà khoa học trong và ngoài nước, 

Trường Đại học Tiền Giang tổ chức  “HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ NĂM 2022 

(Nông nghiệp bền vững vì An ninh lương thực) tại trường Đại học Tiền Giang với nội 

dung cụ thể như sau: 

1. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: Ngày 23, 24 tháng 6 năm 2022. 

- Địa điểm: Trường Đại học Tiền Giang và phương tiện họp trực tuyến. 

2. Chủ đề hội thảo 

- Chia sẻ những công trình nghiên cứu khoa học các cấp thuộc các lĩnh vực: Công 

nghệ Thực phẩm, Công nghệ Sinh học, Chăn nuôi – Thú y, Nuôi trồng thủy sản, Khoa 

học cây trồng, Bảo vệ Thực vật liên quan đến an ninh lương thực để thích nghi với biến 

đổi khí hậu. Trao đổi những kết quả nghiên cứu có thể áp dụng trên thực tiễn, có thể kết 

hợp với doanh nghiệp hoặc các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước để hiện thực hóa trên 

quy mô lớn hơn. 

- 05 tiểu ban chuyên môn bao gồm: 

+ Công nghệ thực phẩm (Food technology).  

+ Công nghệ sinh học (Biotechnology). 

+ Nông nghiệp, Khoa học cây trồng, bảo vệ thực vật (Agriculture, Plant 

protection, Crop sciences). 

+ Chăn nuôi thú y (Animal Science and Veterinary). 

+ Nuôi trồng thuỷ sản (Aquaculture). 

3. Tài liệu xuất bản 

Bài viết gửi tham dự Hội thảo sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh. Bài viết tham dự sau 

khi được Hội đồng khoa học chấp thuận sẽ được đăng trong Kỷ yếu của Hội thảo. Kỷ yếu 

hội thảo được đăng ký mã ISBN của nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật. Các bài báo cáo sẽ 
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được lựa chọn để trình bày tại Hội thảo dưới dạng tham luận hay poster. Ban tổ chức sẽ 

có thông báo cụ thể đến từng tác giả được chọn.  

4. Đối tượng tham gia  

Tất cả nhà khoa học tại các trung tâm, viện nghiên cứu; giảng viên hay giáo viên; 

sinh viên; học viên cao học; nghiên cứu sinh ở trong và ngoài nước có kết quả nghiên cứu 

liên quan đến chủ đề hội thảo. Tất cả đối tượng tham gia (ngoài trường) được nhận giấy 

chứng nhận của Ban tổ chức. 

5. Đăng ký tham dự hội thảo 

- Các mốc thời gian 

Hạn cuối nộp bài toàn văn 15/5/2022 

Thông báo kết quả phản biện 25/5/2022 

Tác giả hoàn chỉnh lại bài báo cáo và gửi lại 05/6/2022 

Hạn chót đăng ký tham dự Hội thảo 05/6/2022  

- Cách thức đăng ký 

Đăng ký trực tuyến qua đường link: 

https://docs.google.com/forms/d/1X6JjF_jeA2XCPrpipf2UNk3OFcsEisY43YA9J

SSc0ko/edit 

Biểu mẫu bài toàn văn: https://bit.ly/3u5E645  

6. Lệ phí tham dự 

Lệ phí tham dự online không báo cáo     Không 

Lệ phí đăng bài và nhận một quyển kỷ yếu của hội thảo  600.000 đồng 

Lệ phí đăng ký chuyển vào tài khoản sau: 

- Tên: Trường Đại học Tiền Giang 

- Số TK: 067 100 40 95660 

- Ngân hàng: Vietcombank Tiền Giang 

Người đăng ký chuyển tiền trong thời hạn ở mục 6, vui lòng gửi biên nhận chuyển 

tiền về email htqtAFS2022@tgu.edu.vn . Nội dung: [Họ tên] htqtAFS2022.  

7. Tài trợ và triển lãm  

 Các Doanh nghiệp có thể đóng góp tài trợ và tham gia triển lãm nhằm Quảng cáo 

thương hiệu của Quý Doanh nghiệp và cơ sở đến với đông đảo các đại biểu tham dự hội 

thảo. Giới thiệu các sản phẩm mới của Quý Doanh nghiệp trong lĩnh vực Công nghệ hoá 

học, thực phẩm và sinh học, thủy sản, chăn nuôi thú y, bảo vệ thực vật. Trình bày về yêu 

cầu và khả năng hỗ trợ của Quý Doanh nghiệp đối với cộng đồng các nhà nghiên cứu và 

đào tạo trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển các sản phẩm liên quan. Các mức giá tài 

trợ và quyền lợi quảng bá vui lòng liên hệ Ban thư ký. 

https://docs.google.com/forms/d/1X6JjF_jeA2XCPrpipf2UNk3OFcsEisY43YA9JSSc0ko/edit
https://docs.google.com/forms/d/1X6JjF_jeA2XCPrpipf2UNk3OFcsEisY43YA9JSSc0ko/edit
https://bit.ly/3u5E645
mailto:htqtAFS2022@tgu.edu.vn
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8.  Liên hệ 

Mọi thắc mắc xin liên hệ Ban thư ký:  

 Email:htqtVFS2022@tgu.edu.vn, caonguyenthi@tgu.edu.vn, dtnthanh@tgu.edu.vn 

 Tel: (+84) 978 348 757; (+84) 845 101 081 

Ban Tổ chức trân trọng thông báo và kính mời các nhà khoa học, giảng viên, sinh 

viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài 

tỉnh quan tâm đến lĩnh vực Nông nghiệp và An ninh lương thực tham dự và gửi bài về 

hội thảo. 

       

HIỆU TRƯỞNG 
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