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Sức khỏe vật nuôi 

 Bình Dương, ngày 8  tháng 5 năm 2012 

 
Kính gửi:………………………………………………………………… 

 
Trung tâm Công nghệ Sinh học Nông nghiệp, thuộc Viện Khoa học Kỹ thuật Nông 

nghiệp Miền Nam, sẽ tổ chức lớp chuyên đề “Sức khỏe vật nuôi”. 
Thời gian: 01 tuần, từ ngày 4/6 đến 9/6/2012.  
Địa điểm: Trung tâm Công nghệ Sinh học Nông nghiệp 
        Phường Phú Mỹ - Thị xã Thủ Dầu Một – Tỉnh Bình Dương 
Nội dung:  

- Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm và tác hại của sử dụng chất cấm trong thức ăn chăn 
nuôi đến sức khỏe con người. 

- Vấn đề đề kháng kháng sinh và xu hướng mới trong việc sử dụng kháng sinh thực 
vật. 

- Ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử trong chuẩn đoán một số bệnh do virus gây ra 
trên động vật. 

- Vấn đề viêm vú trên bò: kỹ thuật chẩn đoán và điều trị. 
- Vấn đề bệnh sinh sản trên bò và các ứng dụng liệu pháp hormone. 
- Thực hành rèn luyện tay nghề thực hành trên thú sống về các kỹ năng chẩn đoán và 

điều trị viêm vú, bệnh sinh sản. 
Học phí: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng) bao gồm cả tiền ăn, ở, tài liệu và phương tiện 
học tập.  

Trung tâm trân trọng thông báo đến Quý cơ quan thông tin khóa học này và kính mong 
Qúy cơ quan thông báo thông tin này đến các đơn vị/cá nhân có nhu cầu.  

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức lớp học, Quý cơ quan (cá nhân) có nhu cầu 
đào tạo xin liên hệ với Trung tâm trước ngày 25/5/2012 theo địa chỉ: 
Trung tâm Công nghệ Sinh học Nông nghiệp 
Điện thoại: (0650) 6251811;    Fax: (0650) 6251812;     Email: ttcnshnn@gmail.com 
ĐTDD: 0121 2393493 (gặp Cô. Nguyễn Thị Thanh Phương) 
Trân trọng kính chào. 
                       GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận: 
- Như trên; Đã ký   
- Lưu VT. 
 TS. Đoàn Đức Vũ 


