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THÔNG BÁO

 Thông báo cắt điện ngày

22/10/2014

 Thông báo đề xuất nhiệm vụ

KHCN đón đầu năm 2016

 Thông báo: Lễ khai giảng và Lễ

tốt nghiệp đào tạo Sau Đại học
Đợt II năm 2014

 Chương trình hành động Tăng

cường công tác dân vận

 Thông báo cắt điện ngày

08/10/2014

 

  
Tin tức sự kiện

Từ ngày 24 - 25/10/2014, Viện Nuôi trồng Thủy sản đã tham dự Hội nghị Khoa học trẻ Thủy sản toàn quốc

lần thứ V với chủ đề "Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển" tại Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I (Bắc Ninh).

Có 44 báo cáo khoa học được trình bày ở 4 tiểu ban cùng nhiều poster trưng bày tại Hội nghị. Các báo cáo

thuộc lĩnh vực: Di truyền và sản xuất giống thủy sản; Dinh dưỡng và công nghệ nuôi trồng thủy sản; Bệnh học

và quản lý môi trường nuôi thủy sản; Kinh tế - Xã hội, bảo quản, chế biến và phát triển nguồn lợi thủy sản. Viện

Nuôi trồng Thủy sản đại diện Trường Đại học Nha Trang tham dự với 9 thành viên trình bày báo cáo, giới thiệu

các poster và đã giành được 1 giải nhất, 2 giải nhì, 1 giải ba trong tổng số 9 giải được trao cho các báo cáo viên

của Hội nghị.

Hội nghị Khoa học trẻ Thủy sản toàn quốc là nội dung hoạt động định kỳ hàng năm của Mạng lưới ViFINET

(các Viện, Trường đào tạo, nghiên cứu về lĩnh vực thủy sản Việt Nam). Đây là diễn đàn cho các cán bộ khoa

học, giảng viên trẻ và sinh viên trao đổi thông tin, giao lưu, học tập, khuyến khích nghiên cứu, ứng dụng khoa

học công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học. Đồng thời, thông

qua Hội nghị, tạo sự gắn kết hơn nữa giữa các thành viên ViFINET trong hợp tác nghiên cứu và đào tạo, góp

phần thúc đẩy phát triển sự phát triển chung của ngành thủy sản. 

     Năm 2015, Hội nghị sẽ được tổ chức tại Viện Nuôi trồng Thủy sản 3 - Nha Trang.

Phùng Thế Trung

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

 Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất nước mắm từ sò lông bằng enzyme protease thương mại

 Tập huấn “Phòng tránh và kiểm soát độc tố nấm mốc trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi”

 Hội nghị khoa học Vì sự phát triển bền vững nghề cá

 Hạ thủy và chạy thử tàu cá hợp tác với Nhật Bản

 Tàu gì hiệu quả nhất cho ngư dân?

Đại học Nha Trang giành 4/9 giải tại Hội nghị Khoa học trẻ thủy sản toàn quốc lần thứ
V 

Tác giả là các báo cáo viên của Viện Nuôi trồng Thủy sản 

Trần Thị Hà Trang - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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