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 Thông báo v/v t ổ chức Hội th ảo quốc tế Việt Nam - Đài Loan v ề công ngh ệ sản
xuất gi ống và nuôi bi ển
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Thông báo c ủa Ban t ổ chức Hội thảo:
Nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau và đánh giá tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên để thúc đẩy hợp

tác khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất giống và nuôi biển, Trường Đại học Nha

Trang phối hợp với Đại học Hải dương Quốc gia Đài Loan đồng tổ chức “Hội thảo quốc tế Việt Nam - Đài

Loan về công nghệ sản xuất giống và nuôi biển” như sau:

1. Tên hội thảo: Hội thảo quốc tế Việt Nam - Đài Loan về công nghệ sản xuất giống và nuôi biển.

2. Mục tiêu h ội thảo:

- Tạo điều kiện để hai bên trao đổi, đánh giá về hiện trạng, tiềm năng và chiến lược phát triển nuôi

trồng thủy sản của Việt Nam và Đài Loan.

- Tạo diễn đàn cho các học giả Việt Nam, Đài Loan trao đổi những thông tin nghiên cứu khoa học về

sản xuất giống để phục vụ cho việc phát triển nuôi các đối tượng hải sản có giá trị của mỗi nước.

- Giới thiệu với các học giả,  doanh nghiệp, nhà hoạch định chính sách những công nghệ sản xuất

giống và những đối tượng nuôi biển có giá trị.

- Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, đầu tư và chuyển giao công nghệ giữa hai bên.

3. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 25/5 - 26/5/2012.

- Địa điểm: Phòng H ội thảo A, Thư viện Trường Đại học Nha Trang.

4. Nội dung:

- Ngày 25/5/2012: trình bày các báo cáo khoa học tại Hội trường.

Tiểu ban 1 (buổi sáng): Sản xuất giống cá biển.

Tiểu ban 2 (buổi chiều): Nuôi thương phẩm và chuyển giao công nghệ.

- Ngày 26/5/2012: các đại biểu đi thăm quan (fieldtrip) các cơ sở nuôi biển tại Khánh Hòa.

5. Thành ph ần tham d ự:

- Phía Việt Nam: Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; các học giả, nhà nghiên cứu từ

các trường đại học; các viện nghiên cứu; các cán bộ, chuyên viên các sở Nông nghiệp và Phát triển Nông

thôn, Sở Khoa học Công nghệ; các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thức ăn và nuôi thủy,

hải sản.

- Phía Đài Loan: Trường Đại học Hải dương Quốc gia Đài Loan; các trường đại học, viện nghiên cứu

của Đài Loan; Hiệp hội sản xuất giống và nuôi thủy sản, các doanh nghiệp Đài Loan.

6. Ngôn ng ữ sử dụng trong h ội thảo: tiếng Anh.

Thông tin chi tiết liên hệ: Phòng Hợp tác Đối ngoại, Trường Đại học Nha Trang, 2 Nguyễn Đình Chiểu,

Nha Trang;

Tel: 058.2220797; Fax: 058.3831147;

Website: http://ntu.edu.vn/phongban/hoinghivntw/default.aspx;

Email: dea@ntu.edu.vn
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