VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT
_____________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
_____________________
Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2016

Số: 157 /BVTV-KH & HTQT

THÔNG BÁO
V/V MỞ LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC
Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh
- Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh
- Chi cục Bảo vệ thực vật các tỉnh
- Trung tâm khuyến nông các tỉnh
- Các Công ty/ Doanh nghiệp Nông- Lâm nghiệp
- Các Viện nghiên cứu Nông- Lâm nghiệp
- Các trường Đại học/ Cao đẳng Nông – Lâm nghiệp

Thực hiện Quyết định số 1256, ngày 12/4/2016 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT về việc phê
duyệt, điều chỉnh bổ sung và giao nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng không thường xuyên năm 2016.
Căn cứ công văn số 2988/BNN-TCCB, ngày 14/4/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về
việc triển khai các lớp ĐTBD ngắn hạn ứng dụng CNSH phục vụ thực hiện Đề án Tái cơ cấu Ngành
Nông nghiệp và đào tạo SĐH thuộc Chương trình CNSH năm 2016, Viện Bảo vệ thực vật tổ chức
các lớp đào tạo ngắn hạn:
1. “Ứng dụng nấm đối kháng trong quản lý bệnh hại cây ăn quả.”
2. “Ứng dụng chế phẩm sinh học để quản lý dịch hại trong sản xuất rau an toàn”
Địa điểm: Viện Bảo vệ thực vật- Phường Đức Thắng- Bắc Từ Liêm- Hà Nội.
Thời gian đào tạo: 30 ngày (Ngày khai giảng dự kiến: 17 tháng 8 năm 2016)
Thời gian đăng ký: Đến hết ngày 10/8/2016
Đối tượng học:
- Những cán bộ hoạt động chuyên môn hoặc quản lý trong lĩnh vực có liên quan đến Công
nghệ sinh học, Sinh học, Bảo vệ thực vật, Nông-lâm nghiệp và Khoa học cây trồng, có trình độ từ
cao đẳng trở lên (kể cả những đối tượng không hưởng lương từ ngân sách nhà nước);
- Các kỹ sư/cử nhân, học viên cao học và nghiên cứu sinh thuộc các ngành liên quan.
- Những người đã tốt nghiệp đại học/cao đẳng thuộc các ngành liên quan.
Quyền lợi của học viên tham gia khóa đào tạo:
1. Không phải đóng học phí;
2. Được hỗ trợ một phần tiền ăn (50.000đ/ngày/học viên);
3. Học viên ở xa được bố trí chỗ ở (không thu tiền);
4. Có điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn để phục vụ tốt cho công việc;
5. Được cấp chứng chỉ đào tạo;
6. Sau khi được đào tạo, học viên có nhiều cơ hội việc làm mới và phát triển chuyên môn.
Viện Bảo vệ thực vật trân trọng kính mời các đơn vị, cá nhân có nhu cầu, đăng ký tham dự
khóa đào tạo (Theo mẫu phiếu đăng ký đính kèm).
Mọi chi tiết xin liên hệ: Phạm Thị Hồng Hạnh, Phòng Khoa học và HTQT, Mobile:
0986945718; Email: phamhanhbvtv@gmail.com; Fax: 04 38363 563.
Phạm Thị Hồng Lam, Phòng Khoa học và HTQT, Mobile: 0984666724, Email:
lam.nipp@gmail.com; Fax: 04 38363 563.
VIỆN TRƯỞNG

