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THỐNG KÊ CÁC CHƢƠNG TRÌNH HỢP TÁC VỚI CÁC ĐỐI TÁC NƢỚC 

NGOÀI 

TT Ký hiệu văn bản Nội dung hợp tác Tên đơn vị hợp tác 

1 Biên bản ghi nhớ Hợp tác đào tạo và nghiên 

cứu khoa học 

Học viện Hồng Hà, 

Trung Quốc 

2 Biên bản ghi nhớ Hợp tác đào tạo  Trung tâm đào tạo 

Nông nghiệp Quốc tế 

ARAVA- Israel 

3 Biên bản ghi nhớ Hợp tác về đào tạo và nghiên 

cứu khoa học 

Viện khoa học Nông 

nghiệp Quảng 

Tây,Trung Quốc 

4 Biên bản ghi nhớ Hợp tác về đào tạo và nghiên 

cứu khoa học 

Học viện dạy nghề 

Nông nghiệp Quảng 

Tây 

5 Thỏa thuận hợp 

tác 

Xây dựng khu trình diễn 

Khoa học, Kỹ thuật nông 

nghiệp thuộc dự án hành lang 

khoa học kỹ thuật Trung – 

Việt 

Viện Khoa học Nông 

nghiệp Quảng 

Tây,Trung Quốc 

6 Biên bản ghi nhớ Hợp tác nghiên cứu khoa học  Viện nghiên cứu thú y 

Harbin 

7 Biên bản ghi nhớ Hợp tác đào tạo và nghiên 

cứu khoa học 

Học viện Kỹ thuật dạy 

nghề Tài nguyên, Môi 

trường và Sinh vật Hồ 

Nam 

8 Biên bản ghi nhớ Hợp tác đào tạo và nghiên 

cứu và cung cấp nhân lực 

  n  t   N   

Ne  ope  à Nộ -C   

n án    c    n  

9 Thỏa thuận hợp 

tác 

Đào tạo, thực tập rèn nghề và 

tuyển dụng nhân sự 

Công ty TNHH 

Luxshare- ICT Vân 

Trung 

10 Biên bản hợp tác Tuyển TTS Công ty tuyển dụng 

quốc tế và tổ chức thực 

tập nông nghiệp tại 

Đ n Mạch – 

Workadvice 

11 Biên bản hợp tác Hợp tác nghiên cứu khoa học Viện K NN   ượng 

Hải 
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DANH MỤC TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN ĐÃ KÝ KẾT VỚI CÁC ĐỐI TÁC 

TRONG NƢỚC 

TT Ký hiệu văn 

bản 

Nội dung hợp tác Tên đơn vị hợp tác 

1 Số 207/TTh- 

VTY-Đ    

Liên kết đào tạo và nghiên 

cứu khoa học 

Viện thú y 

 Thỏa thuận hợp 

tác 

Liên kết nghiên cứu khoa học Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh B c Giang 

2 Số    /TTH-

VKHNNVN-

Đ NL   

Liên kết đào tạo và nghiên 

cứu khoa học 

Viện Khoa học nông 

nghiệp Việt Nam 

3 Số 145/BAFU-

NCFPT 

Khảo nghiệm giống, phối 

hợp nghiên cứu, chuyển giao 

giống cây trồng   

Trung tâm khảo kiểm 

nghiệm giống, sản phẩm 

cây trồng quốc gia 

4 Biên bản ghi 

nhớ 

Hợp tác nghiên cứu khoa 

học, hội nhập quốc tế và bồi 

dưỡng cán bộ      đoạn 

2016- 2020 

Uỷ ban nhân dân tỉnh 

B c Giang 

5 Hợp đồng Hợp đồng thử nghiệm Phân 

lập và Nhân thuần chủng 

giống nấm men 

  n  t   P D n  dưỡng 

Hải Thịnh 

6 Thỏa thuận  S n  v ên đ    S N ật Bản Công ty TNHH Newway 

7 Thỏa thuận Đào tạo, NCKH Trung tâm phát triển 

nguồn nhân lực Tài 

nguyên và M   trường 

8     n  t   N   tư vấn 

AUS. 

1 Số 44    -

Đ NL   

- Tuyên truyền tuyển sinh 

- Đón   óp xâ  dựn  c ươn  

trìn  đào tạo 

- Tuyển dụng sinh viên  

- Trang bị 01 tủ thuốc: Học 

tập và thí nghiệm  

  n  t   P    ốc     y 

 oàn    n  

2     n ớ  ợp tác 

 

- Hợp tác NCKH, tổ chức sự 

kiện, hội thảo.. 

- Hỗ trợ 300tr năm, mỗi kỳ 

50tr cho học bổn , đào tạo 

 ướng nghiệp; giới thiệu 

nhân sự 

- Hỗ trợ trực tiếp cho SV và 

giản  v ên 120tr năm, t ực 

hiện tron  3 năm  

Công ty BMG 

3     n ớ  ợp tác - Hợp tác tron  lĩn  vực về   n  t   N   một 



 CNTY, triển k    các đề tài , 

dự án, tr o đổi học thuật.... 

- Hỗ trợ 30 triệ  đồn  năm  

c o q ĩ k   ến học của khoa 

t àn  v ên S KD M 

 rườn    ịn  

4     n ớ  ợp tác 

 

- Hợp tác tron  lĩn  vực về 

CNTY, triển khai các đề tài , 

dự án, tr o đổi học thuật.... 

- Hỗ trợ 30 triệ  đồn  năm  

c o q ĩ k   ến học của khoa 

  n  t   P d n  dưỡn  

 ả    ịn  

1  

 

 

 

 

 

Biên bản ghi 

nhớ 

Hợp tác đào tạo và nghiên 

cứ  lĩn  vực quản lý Tài 

n   ên và M   trường 

Trung tâm quan tr c Môi 

trường B c Giang 

2 Hợp tác đào tạo, chuyển giao 

công nghệ - kỹ thuật lĩn  vực 

 à  n   ên và M   trường 

Công ty cổ phần đo đạc 

và khoáng sản 

3 Hợp tác đào tạo và nghiên 

cứu khoa học lĩn  vực Tài 

n   ên M   trường 

    n án  văn p òn  

đăn  ký đất đ   huyện 

Việt Yên 

4 Hợp tác đào tạo và nghiên 

cứu khoa học lĩn  vực Tài 

n   ên M   trường 

    n án  văn p òn  

đăn  ký đất đ      ện 

Lạng Giang 

5 Hợp tác đào tạo và nghiên 

cứu khoa học lĩn  vực Tài 

n   ên M   trường 

    n án  văn p òn  

đăn  ký đất đ   t ị xã Từ 

Sơn,   c Ninh 

 

 

 

                                                                                                                                                                   

 

 


