
 

 

THÔNG BÁO 

V/v: Tham gia mạng lưới nền tảng công nghệ sinh học vi sinh vật phổ biến. 

 

Mạng lưới nền tảng công nghệ sinh học vi sinh vật phổ biến (The Common Microbial 

Biotechnology Platform network, viết tắt: CMBP) ra mắt vào tháng 2 năm 2018, CMBP ban đầu 

là một trung tâm kỹ thuật có trụ sở tại Hà Nội, Việt Nam, được hợp tác bởi 4 đối tác chính (Trung 

tâm Hợp tác Quốc tế Nghiên cứu Nông nghiệp vì sự Phát triển (CIRAD), Trung Tâm Nghiên Cứu 

Nông Nghiệp Nhiệt Đới Quốc Tế (CIAT-Asia), Viện Di Truyền Nông Nghiệp Việt Nam (AGI) và 

Đại học Deakin). Mạng lưới được thành lập với vai trò sứ mệnh là «Thúc đẩy thực hành sinh thái 

nông nghiệp để tăng cường sức khỏe của đất» với trọng tâm là công nghệ sinh học vi sinh vật cho 

nông nghiệp bền vững ở Châu Á-Thái Bình Dương.  

Trung tâm kỹ thuật của CMBP được đặt tại Hà Nội, Việt Nam nhằm phát triển các giải pháp sáng 

tạo để giải quyết hiệu quả, năng suất và tính bền vững của hệ thống nông nghiệp, được điều chỉnh 

theo nhu cầu của nông dân và các công ty nông nghiệp. CMBP mong muốn đưa ra các giải pháp 

hiệu quả về tài nguyên và bền vững đối với các thách thức - thoái hóa đất, sử dụng quá mức tài 

nguyên nông nghiệp, tác động môi trường mà nền nông nghiệp châu Á phải đối mặt. 

Vào tháng 1 năm 2019, với hơn 10 đối tác tham gia, CMBP không chỉ là một trung tâm kỹ thuật 

mà còn tạo ra một mạng lưới khu vực Đông Nam Á và khu vực Thái Bình Dương. Cho đến nay, 

CMBP đã chào đón 40 đối tác thành viên từ 18 quốc gia trên thế giới trong đó trường Đại học Tây 

Nguyên là một thành viên tích cực của mạng lưới.  

Đến nay, website chính thức của mạng lưới đã được thiết lập và sử dụng. CMBP thông tin đến các 

thành viên đối tác trong đó có trường Đại Học Tây Nguyên có thể sử dụng, truy cập, theo dõi và 

cập nhật tin tức của CMBP thông qua website và tham gia các hoạt động do CMBP tổ chức.  

Địa chỉ website chính thức: https://www.cmbp-network.org/ 

Xin trân trọng thông báo. 
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