
 

 

 

 

THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO 

QUẢN LÝ CỎ DẠI BỀN VỮNG TẠI VIỆT NAM 

Kính gửi:………………………………………………………………………….. 

 
Trong khuôn khổ Đại hội thường kỳ, Hội Khoa học cỏ dại Việt Nam (WSSV) 

phối hợp với Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long (CLRRI), Uỷ ban kháng thuốc trừ 

cỏ Việt Nam (HRAC) và hiệp hội CropLife Châu Á tổ chức Hội thảo “Quản lý 

cỏ dại bền vững tại Việt Nam” với mục tiêu chính sau: 

 Giới thiệu các kết quả nghiên cứu về cỏ dại và biện pháp phòng trừ tại một số 

Viện NC, trường Đại học, các Doanh nghiệp trong giai đoạn 2010-2020; 

 Giới thiệu hệ thống phân loại của HRAC, cung cấp các thông tin giúp cho các 

đơn vị quản lý thuốc tại Việt Nam hiểu hơn về hệ thống phân loại mới và áp 

dụng vào hệ thống quản lý nhãn thuốc hiện tại. 

 Giới thiệu các phương pháp nghiên cứu và quản lý tính kháng thuốc trừ cỏ hiện 

nay 

 Kiện toàn hội Khoa học cỏ dại Việt Nam WSSV 

(Chương trình chi tiết kèm theo Giấy mời) 
 

Ban tổ chức trân trọng kính mời Quý đại biểu tham dự hội thảo với thông tin như sau: 

Thời gian: 07.30 – 12.30, thứ 6, ngày thứ 29 tháng 10 năm 2021 

Hình thức: trực tiếp và trực tuyến 

Địa điểm: tại 3 điểm cầu 

 Điểm cầu Hà Nội: Viện Khoa học Nông nghiệp Vịệt Nam, Vĩnh Quỳnh, Thanh 

Trì, Hà Nội. 

 Điểm cầu TP. Hồ Chí Minh: Văn phòng Công ty Cổ phần BVTV Sài Gòn (SPC), 

Nguyễn Văn Quỳ, Khu phố 1, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TP_Hồ Chí Minh 

 Điểm cầu Cần Thơ: Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long, Thới Lai, Omon, Cần 

Thơ 

Đối với đại biểu không thể tham dự trực tiếp tại các điểm cầu có thể truy cập tham 

dự hội thảo thông qua ứng dụng Zoom – link họp chính thức sẽ được gửi qua email 

cho các đại biểu xác nhận tham dự. 



 

 

 

 

 
 

 
 

Đề nghị các Đại biểu vui lòng xác nhận tham dự trước ngày 15/10/2021 thông qua link 
https://forms.gle/wfzUqZX4anKGea2fA hoặc liên hệ với: 

TS. Hồ Lệ Thi (Email: thihlclrri@mard.gov.vn; ĐT: 094.437.6329) đối với đại biểu 

tham dự trực tiếp tại điểm cầu Cần Thơ 

TS. Ngô Đức Minh (Email: minhsfi@gmail.com ; ĐT: 0909.863.869 ) đối với các 

đại biểu tham dự trực tiếp tại điểm cầu Hà Nội 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Dũng (Email: quocdung@spchcmc.vn ; ĐT: 0903.841.242) 

đối với các đại biểu tham dự trực tiếp tại điểm cầu TP. Hồ Chí Minh. 

Nếu gặp khó khăn gì trong quá trình đăng ký online hoặc kết nối với BTC hội 

thảo, vui lòng liên hệ Bà Phạm Ngọc Lê (Email: le.pham@croplifevietnam.org; 

ĐT: 096.194.9908) 
 

 

Hân hạnh được đón tiếp ông, bà tại hội thảo. 

Đại diện WSSV 
 

 

GS. TS. Nguyễn Văn Tuất 

Chủ tịch 

 
Đại diện CropLife Châu Á 

 

Giám đốc điều hành 

mailto:minhsfi@gmail.com
mailto:quocdung@spchcmc.vn


 

 

 

 

 

 

 

 

Chương trình dự kiến 
 

Thời gian Chủ đề Diễn giả/ Điều phối 

7:00 – 7:30 Webinar bắt đầu mở BTC 

Phần khai mạc 

7:30 - 7:35 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu TS. Hồ Lệ Thi – Viện lúa ĐBSCL 

7:35 – 8:05 Phát biểu khai mạc 

 GS.TS. Nguyễn Văn Tuất, Nguyên PGĐ 

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam – 

Chủ tịch WSSV 

 GS.TS. Lê Trần Bình. Chủ tịch Hội các 
Ngành Sinh học Việt Nam 

 Bà Delisa Jang – CropLife Châu Á 

 
 

Điều phối: 

GS.TS. Nguyễn Hồng Sơn – 

GĐ Viện KHNN Việt Nam 

Phần trình bày báo cáo và thảo luận 

7:05 – 8:25 Hệ thống phân loại thuốc cỏ của HRAC, những 

thay đổi và ý nghĩa của hệ thống mới 

TS. Luis Camacho – Bayer Crop Science, Head of 
Stewardship, Compliance & Quality (Asia Pacific 

 
 
 
 
 
 

 

 
Điều phối: 

TS. Hồ Lệ Thi – Viện lúa ĐBSCL 

TS. Lê Duy – HRAC 

8.25-8.40 Kết quả điều tra thành phần cỏ dại hại một số cây 

trồng chính ở Việt Nam giai đoạn 2006-2010 

TS. Nguyễn Văn Liêm - Viện trưởng viện 
BVTV 

8.40-8.55 Đa dạng di truyền của cỏ lồng vực (Echinochloa 

spp.) và sự mẫn cảm của chúng đối với 
Quinclorac. 

PGS. TS. Nguyễn Minh Chơn 
- Phó Viện trưởng Viện 

CNSH, ĐHCT 

8.55-9.10 Nghiên cứu đặc tính hình thái một số dòng lúa cỏ 

ở đồng bằng sông Cửu Long 

TS. Nguyễn Thế Cường 
GĐ Trung tâm CNSH và CNC. Viện Lúa ĐBSCL 

9.10-9.25 Nghiên cứu khả năng đối kháng thực vật của 8 
giống lúa OM  trên cỏ lồng vực nước Echinochloa 

crus-galli, phân lập và định danh các chất đối 
kháng thực vật có trong giống lúa OM4498 

Ths. Nguyễn Lê Vân. Trung tâm DVPT, Viện Lúa 
ĐBSCL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.25-9.40 Tiềm năng ức chế thực vật cao chiết sài đất ba 

thuỳ Wedilia trilobata L.. 

TS. Đỗ Tấn Khang. Trưởng BM CNSH. Viện CNSH, 
ĐHCT 

 

9.40-9.55 Thành phần cỏ dại gây hại trong vườn cam tại 

huyện Buôn Đôn, tỉnh Đẳk Lắk và thực trạng kiểm 
soát cỏ dại. 

TS. Đỗ T. Kiều An. Khoa Nông Lâm Nghiệp. 

Trường ĐH Tây Nguyên 

9.55-10.10 Đánh giá tính đối kháng thực vật của cây gai 

(Boehmeria nivea) tới sự sinh trưởng và phát triển 
của cỏ lồng vực 

PGS. TS. Trần Đăng Khánh. Viện Di truyền 

10.10-9.25 Khảo sát tính kháng của nhóm ACCase & ALS với 

cỏ lồng vực & đuôi phụng 

Dương Hoàng Tú, Syngenta VN 

10.25-10.40 Nghiên cứu tính đối kháng thực vật của cây Liêm 

hồ đằng (Cissus  sicyoides) trong công tác phòng 

trừ cỏ dại trên đồng ruộng 

TS. Nguyễn Thanh Quân. Viện Di truyền 

10.40-10.55 Nghiên cứu tính ức chế thực vật của 6 loài cây họ 

cúc (Asteraceae) và định lượng hàm lượng 

Phenolic và Flavonoid tổng. 

TS. Hồ Lệ Thi. GĐ Trung tâm DVPT, Viện Lúa 

ĐBSCL 

10.55-11.10 Đánh giá khả năng đối kháng thực vật của dịch 

chiết từng bộ phận cây cỏ đậu (Arachis pintoi) lên 
cải bẹ xanh (Brassica juncea), cỏ lồng vực nước 

(Echinochloa crusgalli) và cỏ lồng vực cạn 
(Echinochloa colonum). 

KS. Phan Khánh Linh. Trung tâm DVPT, Viện Lúa 

ĐBSCL 

11.10-11.30 Tổng kết báo cáo và thảo luận chung GS.TS. Nguyễn Hồng Sơn  

11.30-11.40 Thông qua kết quả hoạt động của hội giai đoạn 
2001-2021 

GS.TS. Nguyễn Hồng Sơn  

11.40-11.55 Báo cáo đề án kiện toàn và bầu BCH Hội cỏ dại 
Việt Nam giai đoạn 2021-2025 

PGS.TS. Dương Văn 
Chín 

11.55-12.05 Tổng kết hội nghị GS.TS. Nguyễn Văn Tuất 

Ăn trưa 

 


