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Số 22/TB-EFS Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2022 

THÔNG BÁO 
V/v: Tuyển dụng nhân sự hoạt động nghiên cứu viên 

 

GIỚI THIỆU TRUNG TÂM: 
Trung tâm Nghiên cứu Đất, Phân bón và Môi trường phía Nam thuộc Viện 

Thổ nhưỡng Nông hóa (Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam – Bộ Nông nghiệp 
và PTNT), có chức năng và nhiệm vụ hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực: 

+ Điều tra, nghiên cứu, đánh giá độ phì nhiêu và tài nguyên đất, xây dựng các 
loại bản đồ về đất và quy hoạch sử dụng đất đai; 

+ Nghiên cứu dinh dưỡng cây trồng, nâng cao hiệu quả sử dụng các loại phân 
bón, chất điều hoà sinh trưởng, các chế phẩm cải tạo đất và hệ thống canh tác phù 
hợp; 

+ Nghiên cứu mối quan hệ giữa độ phì nhiêu đất, dinh dưỡng cây trồng và chất 
lượng nông sản; nghiên cứu và sản xuất thử các loại phân bón, chất điều hoà sinh 
trưởng, các chế phẩm cải tạo đất. 

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: 
Nhân sự nghiên cứu làm việc trong lĩnh vực hoạt động nghiên cứu khoa học 

đất, đánh giá độ phì nhiêu đất đai, dinh dưỡng cây trồng và phân tích chất lượng đất; 
Số lượng: 3 – 4 người 
Mô tả công việc: 
+ Tham gia điều tra, đánh giá độ phì nhiêu đất đai và tài nguyên đất; 
+ Tham gia nghiên cứu dinh dưỡng cây trồng, nghiên cứu nâng cao hiệu quả 

sử dụng các loại phân bón, chất điều hoà sinh trưởng, các chế phẩm cải tạo đất và hệ 
thống canh tác phù hợp; 

+ Tham gia thực hiện bố trí thí nghiệm hiệu lực bón phân cân đối và cân bằng 
dinh dưỡng cho các đối tượng cây trồng; 

Yêu cầu: 
- Nam/Nữ đam mê làm việc trong môi trường nghiên cứu khoa học; 
- Tốt nghiệp Đại học/Sau đại học có chuyên ngành thuộc các lĩnh vực khoa 

học đất, nông học, hệ thống thông tin địa lý (GIS), hóa học, sinh học, khoa học môi 
trường, kinh tế nông nghiệp; 

- Có kỹ năng thuyết trình; không ngại việc, có tinh thần trách nhiệm trong công 
việc và học hỏi, tự nâng cao trình độ chuyên môn. 

- Có nguyện vọng làm việc lâu dài tại Trung tâm. 
- Làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh: Lầu 3, số 12, đường Võ Văn Kiệt, phường 

Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. 
Quyền lợi: 



 Nhân viên có năng lực tốt có thể ký hợp đồng chính thức, tham gia thi tuyển 
biên chế viên chức ngạch nghiên cứu viên do Viện Thổ nhưỡng Nông hóa tổ chức. 

 Môi trường làm việc chủ động, thân thiện, cơ hội thăng tiến. Được đào tạo 
thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. 

 Tăng lương theo hiệu quả công tác và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho 
người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN…). 

 Có thưởng cuối năm theo quy định Trung tâm. 
 Được nghỉ chiều thứ 7, CN và các ngày lễ theo quy định. 
 Được tham gia các hoạt động đào tạo ngoại khóa bổ sung chuyên môn, kỹ 

năng mềm; 
 Được hưởng chế độ công tác theo quy định Nhà nước và Quy định của 

Trung tâm; 
Thời gian làm việc: toàn thời gian (theo giờ hành chính) 
Lương: Thỏa thuận 
Hồ sơ: 
- Thư dự tuyển, CV (Tiếng Việt) 
- Sơ yếu lí lịch có dán ảnh 4x6 (không quá 06 tháng) 
- Các văn bằng, chứng chỉ cần thiết kèm. 
- Chứng minh thư/CCCD (bản photo không cần công chứng). 
- Đơn xin việc viết tay/đánh máy. 
Hồ sơ gửi trực tuyến qua địa chỉ email trungtamdatphan@gmail.com hoặc nộp 

trực tiếp tại Trung tâm Nghiên cứu Đất, Phân bón và Môi trường phía Nam. 
Địa chỉ: Lầu 3, số 12, đường Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, quận 

1, Tp. Hồ Chí Minh 
Trân trọng./. 

Nơi nhận 
- Trường Đại học NL HCM; 

- Trung tâm; 

GIÁM ĐỐC 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 
 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

Lê Minh Châu 

 



 


