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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

KHOA KINH TẾ 

---------------- 
 Số: 04/TM-KT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

------------------------------  

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2021 

 

THƯ MỜI 

Viết bài đăng kỷ yếu Hội thảo khoa học  

“ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG SẢN XUẤT 

 VÀ KINH DOANH NÔNG NGHIỆP” 

 

Kính gửi: Quý Thầy/cô, NCS và các anh chị học viên Cao học. 

 

Ứng dụng công nghệ trong sản xuất và kinh doanh nông nghiệp không những giúp gia 

tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, và gia tăng lợi nhuận mà còn đóng vai trò quan trọng 

trong việc giảm thiểu rủi ro và giảm chi phí sản xuất; tuy nhiên, để hoạt động này được phát 

huy giá trị của nó cần có sự chia sẻ thông tin, phối hợp của các nhà khoa học, viện nghiên 

cứu, doanh nghiệp, chính quyền địa phương và nhà sản xuất. Bộ môn Kinh tế Nông nghiệp, 

khoa Kinh tế Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM tổ chức Hội thảo "Ứng Dụng Công 

Nghệ Trong Sản Xuất và Kinh Doanh Nông Nghiệp" với mục tiêu: (1) tăng cường khả 

năng nghiên cứu cho giảng viên, NCS, cao học viên, và sinh viên; (2) trang bị những kiến 

thức thực tiễn trong sản xuất, kinh doanh vào giảng dạy; và (3) tăng cường sự trao đổi, chia 

sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác nghiên cứu và đào tạo với các viện nghiên cứu 

và doanh nghiệp. 

Ban tổ chức hội thảo kính mời quý Thầy/Cô, NCS và các anh chị học viên Cao học 

viết bài đăng kỷ yếu hội thảo. 

1. Thời gian và địa điểm 

Hội thảo được dự kiến tổ chức vào ngày thứ sáu 07/05/2021, từ 08h00 đến 11h30, tại 

Hội trường Phượng Vỹ, trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM, khu phố 6 phường Linh 

Trung, thành phố Thủ Đức, Tp.HCM. 

2. Chủ đề gợi ý cho bài viết  
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 Ứng dụng công nghệ vào sản xuất và kinh doanh nông nghiệp, chế biến nông sản sau 

thu hoạch nhằm giảm thiểu rủi ro, giảm chi phí, nâng cao năng suất, và nâng cao 

giá trị sản phẩm, hàng hóa; 

 Ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu; 

 Xây dựng mối liên kết sản xuất và tiêu thụ, vai trò các bên liên quan trong chuỗi liên 

kết sản xuất tiêu thụ các mặt hàng nông sản; 

 Quản trị chuỗi cung ứng và thương mại hóa nông sản; 

 Xu hướng mới trong tiêu dùng nông sản;  

 Ngoài các chủ đề gợi ý trên, Ban tổ chức Hội thảo khuyến khích quý thầy cô gửi các 

kết quả trong quá trình nghiên cứu, sản xuất liên quan chủ đề Hội thảo. 

3. Thể thức bài viết 

Mỗi bài viết được trình bày dưới dạng Microsoft Word, bao gồm: tiêu đề tiếng Việt và 

tiếng Anh; tóm tắt tiếng Việt và tiếng Anh (tối đa 200 từ); từ khóa (3 đến 5 từ); nội dung bài 

viết không quá 10 trang trên khổ giấy A4, cỡ chữ 12, font chữ Times New Roman, lề trái 3 

cm, lề phải 2 cm, lề trên 2 cm, lề dưới 2 cm,  cách dòng 1 line; trích dẫn và định dạng tài 

liệu tham khảo theo chuẩn APA. 

Bài viết xin kèm theo thông tin cá nhân: Họ và tên tác giả (Học hàm, học vị), đơn vị 

công tác, số điện thoại và email liên lạc.  

Địa chỉ nhận bài: levu@hcmuaf.edu.vn và nguyenminhton@hcmuaf.edu.vn 

File bài gửi được đặt tên theo định dạng: AAEC2021_tên tác giả 

4. Thời hạn nhận bài: đến hết ngày 31/03/2021 (Thứ tư).  

5. Mọi liên lạc vui lòng liên hệ ThS. Nguyễn Văn Cường theo số điện thoại 093 3292 162 

Kính mong nhận được sự quan tâm, cộng tác và viết bài của quý Thầy Cô 

Trân trọng. 

                                                                                          TM Ban tổ chức Hội thảo 

Trưởng BM Kinh Tế Nông Nghiệp 
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