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THONG BÁO SÓ 1 
ve viÇc tô chic hÙi thão khoa hpe n�m 2022 voi chù de "Sån xuat cây trong thich ung 

biên dôi khi hu tgi miên Trung và Tây Nguyên" 
Thrc hiÇn kê ho¡ch ho¡t dÙng khoa hÍc n�m hÍc 2021-2022, huóng dên các ho¡t 

dÙng ký niçm 55 nàm thành lp Truong Dai hoe Nông Lâm, Dai hÍc Huê. Truomg Dai hÍc 

Nong Lâm. Dai hoc Huê thông báo k� ho¡ch tó chérc hÙi th£o khoa hÍc n�m 2022 vói thông 
tin cu thê nhu sau: 

I. Thông tin chung vê hÙi th£o. 
-Chu de hÙi thào: Sän xuât cây trông thich ing biên dôi khí hau tgi miên Trung 

Tay Nguyên. 
- Các bài vièt tp trung vào công tác tông k¿t các ho�t dÙng nghiên céu khoa hÍc cça 

cán bÙ giàng viên, hÍc viên và sinh viên Khoa Nông hÍc; Các két quå nghiên céu vè s£n 

xuât cây trông thích ing bi¿n dôi khí hu t¡i miÁn Trung và Tây Nguyên cça các nhà Khoa 

hÍc, các co quan doanh nghiÇp có hop tác nghiên cru vói Khoa Nong hÍc trong thoi gian t 

n�m 2017 �ên n�m 2022. 
- Các bài viet së duge �ang trong ký yéu "Tuyên tâp Két quà nghien cu Khoa hÍe 

cây trong giai do¡n 2017-2022" cça Khoa Nông hoc, �ai hÍc Nông Lâm, �¡i hÍc Huê, xuât 
ban vào tháng 7 n�m 2022. 

II. Kë ho�ch thåre hiÇn 
-Thoi gian nhn bài viêt të 17/3-30/4;
- Quy dinh, thê lÇ bài viêt dính kèm ß trang 2; bài mâu dinh kèm ó trang 3. 
- Thoi gian to chéc hÙi thào (du kiên): Tháng 8 n�m 2022. 
- Thoi lugng: 01 ngày. 
- Dja diêm tô chúc:"Truong �ai hoc Nông Lâm, �ai hÍc Huê. 
- Hinh thtc tô chérc: Truc tiêp ho·c trrc tuyên (së thông báo cu thê sau); 
- Don vË chçtri hÙi thào: Khoa Nông hoc, Truong Dai hÍc Nông Lâm, �ai hÍc Huê. 

II. Thông tin liên hÇ 
Thông tin nguÝi nhn bài: Ms. Trân ThË Huong Sen, �T: 0974126026, Email: 

tranthihuongsen@huaf.edu.vn; 
- Dai biêu ��ng ký tham gia hÙi thào, di lai än o liên hÇ qua: Mr. Lê Kh£c Phúc, DT: 

0912121362/0989194985 (Zalo), Email: lekhacphuc@huaf.edu.vn; 



- Dai bieu tu túc kinh phí di l¡i, �n & trong thÝi gian tò chúc hÙi thào: 

Thông tin chi tiêt có thê truy cp vào trang web 

https://nh.huaf.edu.vn/category/khoa-hoc-va-cong-nghe/ 

Khoa Nong hÍc: 

Trân trong./.u 
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QUY DINH VÅ THE L� BÅI VIÉT 

Bài báo gùi d�ng phài có nÙi dung khoa hÍc, tinh mÛi và chua duge công bó trên 

bat ký Tap chí nào ho·c các d¡ng xuât bàn phâm khác. 
- Bài tông quan không quá 10 trang, bài báo khoa hÍc không quá 07 trang giáy khô 

A4 bao gôm cà tài liçu tham khào. Bài báo viêt bàng tiêng ViÇt, dánh máy vi tính trên 
Microsoft Word. phôong chï Times New Roman, co chï 12, dËnh d¡ng tát cå lë �êu 2cm, 

cách dong 1,2 (Paragraph/Line spacing Multiple at 1,2), kho£ng cách giua các doan: 6pt. 

Hinh anh rð vÛi dËnh dang PNG, JPG, có chúthích ro ràng. In dm só hinh và b£ng. Sô thp 

phân dùng dâu phây. 
- Bài viêt phài có bô cuc nhu sau: 

(1) Tên bài báo bäng tiêng ViÇt và tiêng Anh, tên cça tác gi£ (hay nhóm tác gia), dja 

chi các tác già, dËa chi tác già chju trách nhiÇm vê bài viêt (tên ca quan công tác, Email, 

Diên thoai); 
(2) Tóm t�t (Abstract) cça bài báo b�ng tiêng ViÇt và tiêng Anh có �Ù dài không quá 

250 tù viêt liên và phàn ánh drgc nÙi dung co bàn cça bài báo; co chï 10; Tóm tät bäng 

tiêng ViÇt d·t o dâu bài báo, bàng tiêng Anh d·t ß cuói bài báo. 
(3) Të khóa (Keywords): co chï 10, xêp theo thé tu alphabet. Tù khóa cân phài rút ra 

tir "Tóm t�t/Abstract", liÇt kê 3 - 5 tu ho·c cum të. 

(4) Dat vân �ê/ Tinh câp thiêt; 
(5) Vt liÇu và phuong pháp nghiên céu 

(6) Kêt quà nghiên ctu và thào luân; 
H 

(7) Két lun và dê nghi; 

(8) Loi cám on (nêu có); 

(9) Tai liÇu tham kh£o (dánh sô thu tu): chi nêu nhïng tài liÇu dugc sù dång trong 

bài báo và tói da không quá 10 tài liêu. Các tài liÇu droc trinh bày theo thé tu alphabet, theo 
trinh ty: Tên tác già (n�m xuát bàn), tên bài báo/ tên tài liçu. Tap chí xuát b£n/ nhà xuát bàn. 
tap (sô), só trang (gach ngang dài (O gita hai sô). 

Bai viêt phài duge dánh sô nhu sau: 1, sau dó 1.1, 1. 1. .. 1.2, 1.2.1...Các ph§n 
không can �ánh só gôm: Tóm tàu/'Abstract; Löi c£m on (néu có); Tài liÇu tham kháo. 

Tác già (hay nhóm tác già) tu chju trách nhiÇm vè nÙi dung bài vi¿t và �Ù chính 

xác cça tài liÇu trích dân. 

Thây Cô d�ng ký và gui bài qua email cô Tràn ThË Huong Sen (email: 

Lranthihuongsen@huaf.edu.vn). Sô diÇn thoai: 0974126026. 
Bài viêt mau: Trang 3 (kèm theo). 
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STUDY ON GROWTH, DEVELOPMENT, YIELD AND QUALITY OF sOME 

MUNGBEAN VARIETIES IN THUA THIEN HUE PROVINCE 
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ABSTRACT 
The study was carried out on 9 mung bean varieties, aimed to select the varieties being 

good growth and development, high yield, good quality and resistance, well adaption with 

ecological conditions in Thua Thien Hue province. 
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