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 Lãnh đạo Nhà trường tiếp phái đoàn của Pháp đến thăm và tìm kiếm cơ hội hợp
tác trong dự án Đánh giá ô nhiễm nước biển, nước sông và tác động của chúng
đối với an toàn thực phẩm
Trần Trọng Đạo - Bộ môn Mác-Lênin - 24/11/11-09:49:21

Các nội dung hợp tác về việc tham gia vào giai đoạn 2 của dự án Đánh giá ô nhiễm nước biển,
nước sông và tác động của chúng đối với an toàn thực phẩm đã được lãnh đạo Nhà trường cùng
phái đoàn Pháp thảo luận và thống nhất vào sáng ngày 24/11

Tham gia cuộc gặp, phía phái đoàn Pháp có ông Michel Morvan - Tổng Giám đốc Chương trình Chiến

lược đô thị, thành phố Brest, Pháp; GS Parent Massin Dominique - Trường Đại học Brest, Pháp; ông

Philippe Le Duff - Giám đốc Kỹ thuật Công ty Veolia Việt Nam. Phía Nhà trường có đại diện Ban Giám

hiệu, các Phòng, Khoa liên quan cùng đại diện của Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi

trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Ngoại vụ Khánh Hòa.

Đại diện phái đoàn Pháp, GS Parent Massin Dominique đã thông báo các thông tin liên quan đến việc

triển khai giai đoạn 2 của dự án Đánh giá ô nhiễm nước biển, nước sông và tác động của chúng đối với

an toàn thực phẩm cùng mong muốn mời Trường Đại học Nha Trang tham gia. Trên cơ sở nội dung giai

đoạn 2 của Dự án, lãnh đạo Nhà trường cùng phái đoàn Pháp đã thảo luận và thống nhất về kế hoạch

thực hiện, cán bộ trực tiếp tham gia thực hiện, lịch trình cụ thể.

Bà Parent Massin Dominique thông báo các thông tin liên quan đến việc triển khai giai đoạn 2 của Dự án

Được biết, giai đoạn 1 của dự án Đánh giá ô nhiễm nước biển, nước sông và tác động của chúng

đối với an toàn thực phẩm đã được thực hiện có hiệu quả tại thành phố Hải Phòng. Trên cơ sở thành

công của giai đoạn 1, các đối tác của Pháp mong muốn cùng Trường Đại học Nha Trang triển khai tiếp

giai đoạn 2 của Dự án trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Khi tham gia Dự án, Trường Đại học Nha Trang được

cử 1 cán bộ tham gia khóa đào tạo ngắn hạn (3 tháng) tại Pháp, được hỗ trợ về kinh phí và thiết bị phục

vụ nghiên cứu, thí nghiệm.
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Thảo luận về khả năng hợp tác giữa 2 bên

Các tin khác

  Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của Đoàn Phân
hiệu Kiên Giang

  Đoàn của Trường Đại học Công nghệ Queensland, Australia thăm và tìm
kiếm cơ hội hợp tác với Nhà trường

  Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của cán bộ viên
chức Nhà trường

  Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

  GS. Mary Collins chuyên gia Fulbright báo cáo về hệ thống giáo dục đại học
Hoa Kỳ và các vấn đề đào tạo theo tín chỉ
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