
 
 

Trường Đại học Tây Nguyên 

  Ban dự án SFARM 

 

THÔNG BÁO 

Về các khóa học đào tạo nghề ngắn hạn do dự án SFARM tài trợ 

 

Được sự cho phép của lãnh đạo Trường Đại Học Tây Nguyên, Khoa Nông Lâm Nghiệp, Trung 

tâm ứng dụng và chuyển giao kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp, để tiếp nối sự thành công của khóa học 

đào tạo nghề ngắn hạn do dự án SFARM - Canh tác nông nghiệp bền vững- tổ chức, chúng tôi 

trân trọng kính mời các cá nhân, tổ chức, đơn vị đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, các 

bạn sinh viên, cựu sinh và những ai quan tâm đến các khóa học dưới đây có thể đăng ký với ban 

tổ chức để tham gia các khóa học tiếp theo. Nội dung cụ thể như sau:  

 

1. Khóa học 1" KỸ THUẬT TRỒNG DƯA LƯỚI TRONG NHÀ MÀNG" 

-Thời gian: 8h00-16h00 ngày 28-30/07/2020 

- Địa điểm: Trung tâm ứng dụng Chuyển giao Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp - Khoa Nông Lâm 

Nghiệp - ĐH Tây Nguyên. 

- Giảng viên: TS. Nguyễn Ngọc Hữu - Khoa Nông Lâm Nghiệp. 

- Số lượng học viên: 15 người/lớp 

- Kinh phí: Miễn phí, cá nhân tự túc việc đi lại, ăn ở. 

2. Khóa học 2" KỸ THUẬT TRỒNG RAU THEO HƯỚNG HỮU CƠ" 

- Thời gian: 8h00-16h00 ngày 27/07/2020 và 31/07/2020. 

- Địa điểm: Trung tâm ứng dụng Chuyển giao Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp - Khoa Nông Lâm 

Nghiệp - ĐH Tây Nguyên. 

- Giảng viên: ThS. Nguyễn Thị Hương Cẩm -Khoa Nông Lâm Nghiệp. 

- Kinh phí: Miễn phí, cá nhân tự túc việc đi lại, ăn ở. 

- Số lượng học viên: 15 người/lớp 

 

Thời gian đăng kí: từ nay đến hết ngày 27/07/2020 hoặc đến khi đủ số lượng tối đa học viên/lớp. 

 

Thông tin đăng ký và liên hệ (dự án SFARM):  

TS. Đỗ Thị Kiều An, Khoa Nông Lâm nghiệp, ĐH Tây Nguyên. Đ/C: 567 Lê Duẩn, Buôn Ma 

Thuột, Đăk Lăk. ĐT: 0855955955; Email: dtkan@ttn.edu.vn; Zalo: (+84) 855955955. 

 

Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp quý học viên tham dự. 
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