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               Ngày 20/1/2011, Trường

ðại học Nha Trang làm việc với Tập

ñoàn Shandong Liuhe, Trung Quốc .

Về phía Nhà  trường có  Ông:

TS  Hoàng  Hoa  Hồng-Phó  hiệu

trưởng và  ñại  diện  Phòng

KHCN-HTQT,Khoa Nuôi Trồng Thủy sản.

 Về phía khách mời:  Ông Xiaocheng Zhang – Chủ tịch  tập ñoàn

Shandong Liuhe và 10 thành viên của ñoàn cùng tham dự.

Nội dung hai bên làm việc: Thảo luận về sự phát triển ngành Nuôi

trồng Thủy sản Việt Nam; Nâng cao ñiều kiện nguồn nước và công nghiệp

nuôi trồng; Trao ñổi về các biện pháp về cảnh báo và kiểm soát dịch bệnh

trên tôm hoặc cá giữa Trung Quốc và Việt Nam.

 
  

Trang chủ Giới thiệu ðào tạo Sinh viên KHCN-HTQT  English

» Cấp trường

» Phòng ban

» Khoa - Viện - TT

» Văn bản quản lý

» Phân hiệu Kiên Giang

» Thư viện ðiện Tử

» Liên hệ - tìm kiếm

» ðăng nhập

» T.Sinh ðH&Cð 2010

» Chuẩn ñầu ra

» Các thỏa thuận hợp tác

» TOEIC Test Site

» Cao học Noma

» Dự án SRV2701
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ðại diện Trường ðại học Nha Trang làm việc với Tập ñoàn Shandong
Liuhe, Trung Quốc

ðược biết, tập ñoàn Shandong Liuhe Trung Quốc là một tập ñoàn

nông nghiệp siêu lớn. Tập ñoàn chủ yếu chăn nuôi gia súc, tôm và cá,

chế biến thức ăn, sản xuất thuốc thú y. Hiện nay tập ñoàn có hơn 50000

cán bộ viên chức, tổng giá trị sản xuất năm 2010 khoảng 50 tỷ nhân dân

tệ. Tập ñoàn có một ñội ngũ cán bộ nghiên cứu KHCN với trình ñộ cao,

hàng năm ñầu tư vốn lớn vào dự án nghiên cứu, không ngừng dẫn dắt

ngành thủy sản cùng nhau tiến bộ.         

Ngoài ra,trong buổi tiếp Ông Deqiang Jia Giám ñốc Công ty Dược

phẩm Kang Di En trực thuộc tập ñoàn Shandong Liuhe là  một  doanh

nghiệp  lớn  sản  xuất  thuốc thú  y,  có  thành  tích  nổi  bật  trong  lĩnh  vực

nghiên cứu phát minh thuốc thủy sản và chất làm sạch nước ñồng thời

công ty  hàng ñầu nghiên cứu phương pháp chống bệnh tôm he chân

trắng Nam Mỹ, miễn dịch cho cá , liệu thuốc vi sinh thái và làm sạch nước

v.v. ñã ñóng góp nhiều cho lĩnh vực vi khuẩn Bacte rianitrifying hạn chế

nitrite,  vacsxin  aeromonas  hydrophilia  dùng  ñề  phòng  chống  bệnh

khuẩn cá  và  chất  khử  dbdmh dùng  ñể phòng  chống  bệnh  dịch  bệnh

khuẩn của tôm he chân trắng.

Buổi gặp mặt hợp tác, trao ñổi diễn ra trong không khí ñoàn kết,

hữu nghị giữa Nhà trường và Tập ñoàn Shandong Liuhe tạo bước phát

triển  cho  ngành  Nuôi  trồng  thủy  sản  Việt  Nam  và  tập ñoàn  mong

muốn ñóng góp cho sự phát triển của ngành thủy sản Châu Á cũng như

ngành chăn nuôi thủy sản toàn cầu nói chung trong thời gian tới.

          Một số hình ảnh trong buổi gặp mặt:(ảnh Văn Hòa)
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Các tin khác

  Nghị quyết ðại hội ñại biểu toàn quốc lần thứ XI ðảng Cộng sản Việt Nam

  Khoa Chế biến sản xuất nước mắm phục vụ Xuân Tân Mão

  Trường ðại học Nha Trang tăng cường chỉ ñạo công tác PCCC

  ðẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUA CÁC KỲ ðẠI HỘI
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  ðẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUA CÁC KỲ ðẠI HỘI
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