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Trang chủ Giới thiệu Đào tạo Khoa học Công nghệ Hợp tác đối ngoại Tuyển sinh Sinh viên Newsletter

Cán bộ & giảng viên

Sinh viên

Cựu sinh viên

Tham quan Trường

  
THÔNG BÁO

 Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày thành

lập Quân đội NDVN (thay đổi thời
gian và địa điểm)

 Thông báo nộp hồ sơ chương

trình cao học NORHED

 Thong báo tổ chức Hội nghị

khoa học Châu Á về CN Thông tin

 Thông báo tuyển sinh chương

trình thạc sĩ quốc tế về Quản lý
hệ sinh thái biển và biến đổi khí
hậu

 Thông báo số 01 về tổ chức Hội

thảo khoa học nhân kỷ niệm 45
năm thực hiện Di chúc của Chủ
tịch Hồ Chí Minh

 

  
Tin tức sự kiện

Ngày 11/01/2015, Bộ môn Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm (Khoa Công nghệ Thực phẩm) và
sinh viên đã tổ chức, tham gia diễn đàn An toàn thực phẩm lần thứ 3 với sự góp mặt của Giám đốc chất lượng
Công ty TNHH Hải Vương - ThS. Nguyễn Công Bảy.

  

Tại diễn đàn, những người tham gia đã thảo luận các vấn đề liên quan đến hê ̣thống quản lý chất lượng
trong nhà máy chế biến thủy sản như: các tiêu chuẩn chất lượng, hê ̣thống quản lý nhâp̣ khẩu; chứng nhâṇ hệ
thống quản lý chất lượng BRC, IFS, ISO; thiết lâp̣ hê ̣thống quản lý chất lượng tại nhà máy; xây dựng hê ̣thống
truy xuất nguồn gốc thực phẩm, …

Diễn đàn này là nơi trao đổi, cập nhật kiến thức về hê ̣thống quản lý chất lượng đang được thực hiêṇ trong
các doanh nghiêp̣ sản xuất thực phẩm, cùng nhiều thông tin thực tế và hữu ích khác.

Nguyễn Thị Vân

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

 Hội thảo khoa học Việt Nam - Hàn Quốc về kỹ thuật hóa học

 Hội thảo về nghiên cứu khoa học trong đoàn viên, thanh niên khối các trường, viện tỉnh Khánh Hòa

 Hội thảo khoa học 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 Hội thảo khoa học quốc tế về năng lượng, kỹ thuật và khoa học xã hội lần thứ 6 (I-SEEC 2014)

 Hội thảo khoa học châu Á về Công nghệ thông tin ACML và ACIS 2014

Diễn đàn về An toàn thực phẩm tại Đại học Nha Trang lần thứ 3 

Bộ môn ĐBCL&ATTP (Khoa Công nghệ Thực phẩm) tổ chức diễn đàn này. 
Trần Thị Hà Trang - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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