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 Khai gi ảng khóa đào tạo về “Công ngh ệ chế biến thủy sản và an toàn th ực
phẩm” cho cán b ộ của Đại học Udon Thani Rajabhat (UDRU), Thái Lan
Trần Trọng Đạo - Bộ môn Mác-Lênin - 13/03/12-03:29:54

10 cán bộ của Đại học Udon Thani Rajabhat s ẽ tham gia khóa h ọc về “Công ngh ệ chế biến thủy
sản và an toàn th ực phẩm” t ại Đại học Nha Trang

Sáng 12 tháng 3, tại Phòng họp số 01 đã diễn ra lễ khai giảng khóa đào tạo về “Công nghệ chế biến

thủy sản và an toàn thực phẩm” cho 10 cán bộ của Đại học Udon Thani Rajabhat, Thái Lan. Tham dự lễ

khai giảng có ông Chatchai Muangpatom, Phó Hiệu trưởng Đại học Udon Thani Rajabhat (Trưởng đoàn)

cùng 19 cán bộ quản lý, cán bộ tham gia khóa học của Trường. Phía Đại học Nha Trang có PGS. TS

Trang Sỹ Trung - Phó  Hiệu trưởng Nhà trường cùng lãnh đạo các phòng, khoa liên quan.

Phát biểu tại lễ khai giảng, PGS. TS Trang Sỹ Trung đánh giá cao hiệu quả của mối quan hệ hợp tác

giữa hai trường trong những năm qua và ý nghĩa của khóa đào tạo. Lãnh đạo hai trường đã thảo luận

và thống nhất đánh giá sự thành công của khóa đào tạo là tiền đề để phát triển mối quan hệ hợp tác ngày

càng sâu rộng giữa hai trường trong tương lai.

Đây là lần đầu tiên Đại học Nha Trang tổ chức lớp đào tạo về “Công nghệ chế biến thủy sản và an

toàn thực phẩm” cho cán bộ của một trường đại học ở nước ngoài. Thông qua khóa học (từ 11/3 đến

31/3/2012), cán bộ của Đại học Nha Trang sẽ cung cấp cho cán bộ Đại học Udon Thani Rajabhat những

kiến thức cơ bản về công nghệ chế biến thủy sản, vấn đề an toàn thực phẩm ở Việt Nam và trên thế giới

hiện nay.
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Các tin khác

  Tổ chức Chương trình truy ền hình “T ư vấn Tuyển sinh n ăm 2012” trên sóng
Truyền hình Vi ệt Nam VTV Phú Yên

  Kết qu ả hội thao Công đoàn Trường Đại học Nha Trang

  Hội ngh ị sơ kết học kỳ I năm học 2011 - 2012, khối thi đua Công đoàn các
trường học trên địa bàn t ỉnh Khánh Hòa

  Ngh ị quyết số 12-NQ/TW Hội ngh ị lần thứ 4 Ban Ch ấp hành Trung ương
Đảng (khóa XI) v ề một số vấn đề cấp bách v ề xây dựng Đảng hi ện nay

  Đoàn công tác c ủa Ban Tổ chức Trung ương ki ểm tra, kh ảo sát công tác đào
tạo, bồi dưỡng lý lu ận chính tr ị của Nhà trường giai đoạn 2006 - 2011
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