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Sinh viên

Cựu sinh viên

Tham quan Trường

THÔNG BÁO TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN THỨC ĂN THỦY SẢN KHU VỰC LẦN THỨ 6 - RAF 6 

(Được đăng bởi: Hợp tác Đối ngoại Ngày đăng:(19-09-2014))

Diễn đàn thức ăn thủy sản khu vực  lần thứ 6 (The 6th Regional Aquafeed Forum) là một sự kiện quan trọng quy tụ
gần 100 chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế; các doanh nghiệp thủy sản lớn trong lĩnh vực thức ăn thủy
sản khu vực Châu Á.

Diễn đàn sẽ được tổ chức tại Trường ĐH Nha Trang từ ngày 27-30/09/2014.

Địa điểm tổ chức: Phòng Hội thảo, Thư viện, Trường Đại học Nha Trang

Thông tin chi tiết về về hội thảo (chương trình, nội dung báo cáo) có tại trang web: 
http://ntu.edu.vn/hoptacdoingoai/vivn/h%E1%BB%99ingh%E1%BB%8Bh%E1%BB%99ith%E1%BA%A3o/h%
E1%BB%99ith%E1%BA%A3oraf6.aspx

Quý vị đại biểu muốn đăng ký tham gia vui lòng liên hệ trước với Ban tổ chức tại các địa chỉ: 
Phạm Quốc Hùng: pqhungait@yahoo.com; Lê Anh Tuấn leanhtuandhts@gmail.com

Trân trọng,

Thông báo khác

 Thông báo v/v tổ chức Lễ Kỷ niệm 55 năm Ngày Thành lập Trường (30-09-2014)

 Thông báo tổ chức lớp tập huấn Quản lý đàn cá bố mẹ và chọn giống (24-09-2014)

 Thông báo khám sức khỏe cho CBVC (24-09-2014)

 Thông báo tổ chức Diễn đàn thức ăn thủy sản khu vực lần thứ 6 - RAF 6 (19-09-2014)

 Thông báo cắt điện ngày 23/9/2014 (16-09-2014)

 Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI (15-09-2014)

 Thông báo nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 (27-08-2014)

 Thông báo Kế hoạch đón, bố trí tân sinh viên nhập học niên khóa 2014 - 2018 (26-08-2014)

 Thông báo lịch phát sóng giới thiệu về Trường trên VTV Phú Yên (25-08-2014)

 Thông báo chiếu phim Chuyện của Yesterday (21-08-2014)
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