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 Trường Đại học Nha Trang ký kết hợp đồng nghiên cứu khoa học với công ty
TNHH Long Sinh
Trần Trọng Đạo - Bộ môn Mác-Lênin - 05/01/12-05:13:20

Trường Đại học Nha Trang sẽ tiến hành nghiên cứu và cung cấp mẫu sản phẩm, tài liệu khoa học
liên quan đến việc thử nghiệm chitosan trên cây trồng và vật nuôi (thuỷ sản) phục vụ nhu cầu sản
xuất thử nghiệm của công ty Long Sinh

Sáng 04/01/2012, tại Phòng họp số 01 đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng nghiên cứu khoa học giữa

Trường Đại học Nha Trang với công ty TNHH Long Sinh. Theo thỏa thuận, Trường Đại học Nha Trang sẽ

tiến hành nghiên cứu và cung cấp cho công ty Long Sinh: 05 mẫu sản phẩm chitosan với tính chất khác

nhau (độ deacetyl và độ tinh, thô khác nhau) phục vụ nhu cầu sản xuất thử nghiệm của công ty; cung cấp

kết quả phân tích đầu vào (phế liệu tôm, ghẹ), đầu ra của sản phẩm chitosan; cung cấp tài liệu khoa học

có liên quan đến việc thử nghiệm chitosan trên cây trồng và vật nuôi (thuỷ sản); hai bên phối hợp tiến

hành, theo dõi và đánh giá quá trình khảo nghiệm sản phẩm. Công ty Long Sinh sẽ cung cấp tài chính để

phục vụ công tác nghiên cứu; tạo điều kiện để Nhà trường thực hiện chế biến mẫu, tổ chức quá trình thử

nghiệm đảm bảo đáp ứng các chỉ tiêu về số lượng, chất lượng công nghệ và chất lượng sản phẩm; cung

cấp các thông số kỹ thuật của sản phẩm (thành phẩm) mà công ty có nhu cầu đưa ra thử nghiệm và sản

xuất kinh doanh.

Ông Vũ Văn Xứng - Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang và ông Vương Vĩnh Hiệp - Tổng Giám đốc công ty TNHH Long Sinh

ký kết hợp đồng NCKH

Hoạt động nghiên cứu khoa học để giải quyết những vấn đề thực tiễn của Trường và xã hội, trong đó

tập trung kết nối, thực hiện với chất lượng cao các đề tài theo đặt hàng của doanh nghiệp, địa phương

trong cả nước là chủ trương nhất quán và ưu tiên hàng đầu của Trường Đại học Nha Trang những năm

qua. Thực tế sự thành công của nhiều đề tài nghiên cứu, góp phần đem lại lợi ích thiết thực cho các

doanh nghiệp và xã hội đã chứng minh tính đúng đắn của chủ trương này. Đồng thời, đây chính là việc làm

cụ thể của Nhà trường nhằm thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào

tạo về tăng cường mối quan hệ giữa cơ sở giáo dục với các doanh nghiệp, gắn kết chặt chẽ hơn nữa

giữa hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của các trường đại học với thực tiễn sản xuất.
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