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THÔNG BÁO

 Thông báo cắt điện ngày

11/11/2014

 Thông báo chào cờ tháng

11/2014

 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

 

  
Tin tức sự kiện

Theo chương trình hoạt động của Dự án Hỗ trợ Chính sách Thương mại và Đầu tư của châu Âu (EU-
MUTRAP), từ ngày 07/11/2014, Trường Đại học Nha Trang đã phối hợp với Văn phòng SPS Việt Nam (Cơ quan
thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về Vệ sinh Dịch tễ và kiểm dịch động thực vật Việt Nam - Bộ Nông nghiệp &
Phát triển Nông thôn) tổ chức khóa đào tạo “Giới thiệu các yêu cầu về an toàn thực phẩm để thâm nhập thị
trường EU đối với cá và động vật nhuyễn thể”.

Khóa học dành cho giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh ngành Công nghệ thực phẩm tại Trường
Đại học Nha Trang cũng như những cá nhân quan tâm. Tham gia giảng dạy khóa học gồm ông Marius Bordalba
- Chuyên gia cao cấp về thương mại và đầu tư (Dự án EU-MUTRAP), ông Eduards Bakasejevs - Chuyên gia về
an toàn thực phẩm của EU, bà Nguyễn Thuần Anh - Trưởng bộ môn Đảm bảo chất lượng và ATTP (Khoa Công
nghệ Thực phẩm, Đại học Nha Trang), ông Nguyễn Tử Cương - Trưởng ban Phát triển thủy sản bền vững (Hội
nghề cá Việt Nam - VINAFIS).

Khóa đào tạo gồm các chuyên đề: Khái quát các nguyên tắc an toàn thực phẩm, thú y dich tễ và kiểm dịch
thực vật trong thương mại quốc tế - Hiệp định SPS của Tổ chức thương mại Thế giới (WTO); Các yêu cầu của
EU đối với cá và động vật nhuyễn thể nhập khẩu vào thị trường EU, những vấn đề cụ thể ảnh hưởng tới sản
phẩm Việt Nam trên cơ sở Hệ thống cảnh báo nhanh đối với thực phẩm và thức ăn chăn nuôi (RASFF); Thực
hành sản xuất tốt (GMP) trong ngành công nghiệp thực phẩm; Các quy tắc dán nhãn của EU (Quy chuẩn
1169/2011); Chương trình giảng dạy và các hoạt động trong lĩnh vực an toàn thực phẩm tại Trường Đại học Nha
Trang; Chương trình giảng dạy đại học trong lĩnh vực an toàn thực phẩm tại EU.

Ngoài phần thảo luận, hỏi đáp, phần cuối học viên được tiếp cận quy định thương mại và luật pháp quốc tế
và việc áp dụng tại EU ảnh hưởng tới thương mại nông lương thực, các vấn đề về quy chuẩn hiện hành có tác
động đến khả năng thâm nhập thị trường EU của các doanh nghiệp.

Ảnh: Phạm Ngọc Bích

Khóa đào tạo về an toàn thực phẩm của MUTRAP tại Đại học Nha Trang 

Cơ hội nâng cao kiến thức về ATTP, đặc biệt là những quy định đối với thị trường EU. 
Trần Thị Hà Trang - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

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

 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
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