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TRUNG TÂM  CNSH  NÔNG NGHIỆP 

 

STT Khóa học Mã 
số 

Thời gian dự 
kiến 

Kinh 
phí(*) 

Mục tiêu 

1 Gieo tinh nhân tạo 
trâu bò 

CB1 26/3 – 27/4 06 triệu 
đồng 

Học viên có kiến thức cơ bản và tay 
nghề để thực hiện kỹ thuật gieo tinh 
nhân tạo cho bò CB2 6/8 – 6/9 

2 Nâng cao kỹ thuật 
gieo tinh 

NC1 11/6 – 15/6 02 triệu 
đồng 

Học viên cập nhật kiến thức mới và rèn 
luyện kỹ năng tay nghề trong việc ứng 
dụng công nghệ hiện đại xử lý sinh sản 
trên bò 

NC2 22/10 – 26/10 

3 Thú y nâng cao 
chuyên ngành bò 
sữ, bò thịt 

TY1 21/5 – 25/5 02 triệu 
đồng 

Học viên có kiến thức mới và tay nghề 
trong việc ứng dụng công nghệ hiện 
đại để chuẩn đoán và xử lý thú y trên 
bò 

TY2 5/11 – 9/11 

4 ứng dụng công 
nghệ sinh học 
trong chăn nuôi 

CN 16/7 – 20/7 02 triệu 
đồng 

Học viên được cập nhật kiến thức mới 
trong việc ứng dụng công nghệ hiện 
đại trong việc chọn tạo giống vật nuôi; 
quản lý và cải thiện sinh sản; ứng dụng 
công nghê vi sinh trong thức ăn chăn 
nuôi và xử lý môi trường; xây dựng 
định hướng nghiên cứu và ứng dụng 
CNSH  

5 ứng dụng công 
nghệ sinh học 
trong chọn tạo 
giống cây trồng 

TT 8/10 – 12/10 02 triệu 
đồng 

Học viên có kiến thức mới trong việc 
ứng dụng công nghệ hiện đại trong 
việc chọn tạo giống cây trồng; hướng 
tiếp cận mới trong kỹ thuật sản xuất 
rau sạch; kỹ thuật nhân giống cây sạch 
bệnh; xây dựng định hướng nghiên cứu 
và ứng dụng CNSH 

 
 (*) Kinh phí bao gồm học phí, ăn ở. Không bao gồm chi phí đi lại giữa địa phương và trung 
tâm. Ngoài các khóa học trên Trung tâm nhận tổ chức các lớp học theo yêu cầu của địa phương. 


