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 Khoa Nuôi trồng Thủy sản tổ chức lớp tập huấn “Kỹ thuật sản xuất giống nhân
tạo tôm he chân trắng”
Trần Trọng Đạo - Bộ môn Mác-Lênin - 16/12/11-11:32:16

Các kiến thức mới về kỹ thuật sản xuất giống, phương pháp chuẩn đoán và biện pháp phòng trị
các bệnh thường gặp trong sản xuất nhân tạo tôm he chân trắng đã được phổ biến cho 35 học
viên là cán bộ quản lý ngành Nuôi trồng Thủy sản các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh
Thuận và Bình Thuận

Nhằm hướng dẫn các văn bản quản lý quy định về điều kiện sản xuất giống và cập nhật kiến thức, kỹ

thuật mới trong lĩnh vực sản xuất giống nhân tạo tôm he cho cán bộ quản lý và người dân hoạt động trong

ngành Nuôi trồng Thủy sản của các tỉnh miền Trung. Được sự tài trợ của Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp

và Phát triển Nông thôn, từ ngày 09 - 12 tháng 12 năm 2011, Khoa Nuôi trồng Thủy sản đã tổ chức lớp tập

huấn: “Kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo tôm he chân trắng” cho 35 cán bộ quản lý ngành Nuôi trồng Thủy sản

các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Lớp học đã trang bị cho học viên kiến thức cơ bản về các văn bản quản lý nhà nước qui định về điều kiện

sản xuất giống, các kiến thức mới về kỹ thuật sản xuất giống, phương pháp chuẩn đoán và biện pháp phòng trị

các bệnh thường gặp trong sản xuất nhân tạo tôm he chân trắng hiện nay. Sau hai ngày học tập và thực hành,

các học viên được đi tham quan thực tế trại sản xuất giống nhân tạo tôm he chân trắng của công ty TNHH

Thông Thuận ở Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận để hiểu rõ hơn về những kiến thức mới được học.

Đây là hoạt động thiết thực góp phần phát triển nghề sản xuất giống tôm he chân trắng của nước ta theo

hướng bền vững và được Ban chủ nhiệm Khoa Nuôi trồng Thủy sản xác định là nhiệm vụ đào tạo cần thiết

trong kế hoạch đào tạo thường xuyên của Khoa giai đoạn tới.
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  Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác giáo dục và việc nâng cao chất lượng
giáo dục đào tạo ở Trường Đại học Nha Trang giai đoạn hiện nay

  Hội thảo Viết dự án khoa học quốc tế tại Tam Đảo - cơ hội phát triển mạng
lưới các nhà khoa học trẻ

  Đoàn Khoa Kỹ thuật Giao thông vô địch giải bóng đá mini nam dành cho
HSSV Nhà trường

  Đoàn công tác Trường Đại học Nha Trang thăm và làm việc với một số
trường Đại học NaUy
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