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 Hội th ảo quốc tế về “Hướng đến phát tri ển bền vững trong khai thác và nuôi
trồng th ủy sản"
Trần Trọng Đạo - Bộ môn Mác-Lênin - 18/06/12-10:01:51

Các ki ến thức và kỹ năng qu ản lý để hướng đến phát tri ển bền vững trong khai thác và nuôi tr ồng
thủy sản đã được các đại bi ểu tham d ự hội thảo thảo luận

Sáng 14 tháng 6, tại Phòng họp số 3, đã diễn ra hội thảo quốc tế về chủ đề “Hướng đến phát triển

bền vững trong khai thác và nuôi trồng thủy sản”. Tham dự hội thảo có ngài Stale Torstein Risa - Đại sứ

đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Na Uy tại Việt Nam cùng các giáo sư đến từ Đại học Tromso - Na Uy,

Đại học Auburn và Đại học Connecticut - Hoa Kỳ, các nhà nghiên cứu từ các nước Bangladesh và Sri

Lanka, lãnh đạo Tổng cục Thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các học giả, nhà nghiên

cứu từ các trường đại học, viện nghiên cứu trong nước.

Đại biểu tham dự hội thảo đã nghe và thảo luận 7 báo cáo tập trung vào các chủ đề chính: những

thách thức đã và đang đe dọa đến việc phát triển bền vững trong khai thác, nuôi trồng thủy sản; thực

trạng, định hướng và chính sách phát triển nghề cá của Việt Nam; vấn đề phát triển bền vững trong khai

thác, nuôi trồng thủy sản ở một số nước trên thế giới và kinh nghiệm đối với Việt Nam; vấn đề đào tạo, sử

dụng nguồn nhân lực có kỹ năng, chuyên môn về khai thác và nuôi trồng thủy sản...

Sự thành công của hội thảo đã góp phần tạo diễn đàn để các nhà khoa học trao đổi những thông tin

về thành tựu nghiên cứu mới trong nuôi trồng và khai thác thủy sản đảm bảo tăng suất và chất lượng,

giảm thiểu sự tác động đến môi trường và hướng đến phát triển bền vững. Đồng thời, thông qua hội thảo,

các nhà khoa học có điều kiện tư vấn cho các nhà hoạch định chính sách những phương pháp tiếp cận và

cách làm hiệu quả của một số nước trên thế giới trong nuôi trồng và khai thác thủy sản đảm bảo phát triển

bền vững.
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Đại biểu tham dự hội thảo

Ảnh: Văn Hòa

Các tin khác

  Lễ cắt băng khánh thành bia đá ghi nh ận sự hỗ trợ của Chính ph ủ Na Uy

  Lễ tốt nghi ệp và trao b ằng th ạc s ĩ cao học qu ốc tế NOMA - FAME

  Quyền của đơn v ị sự nghi ệp công l ập trong đơn phương ch ấm dứt hợp
đồng lao động

  Bộ môn K ỹ thu ật Tàu Thủy tổ chức thành công sân ch ơi chuyên môn cho
sinh viên l ớp 52TT

  Đoàn trường Đại học Nha Trang t ổ chức ký cam k ết cuộc vận động “Mùa thi
nghiêm túc - ch ất lượng”
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