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THÔNG BÁO

 Thông báo tổ chức Hội thảo do

Đại sứ quán Hoa Kỳ tài trợ

 Thông báo quyết toán thuế

TNCN 2014

 Thông báo tuyển kế toán dự án

 Thông báo lịch xét chức danh

Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2015

 Thông báo tuyển chọn sinh viên

dự thi Tin học văn phòng thế giới
2015

 

  
Tin tức sự kiện

Trong khuôn khổ Dự án dành cho các học giả của Chương trình Fulbright (nhân kỷ niệm 20 năm bình

thường hóa quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ) do Đại sứ quán Hoa Kỳ tài trợ, ngày 26/3/2015, Trường Đại học Nha

Trang đã tổ chức hội thảo về “Tăng cường năng lực cho cộng đồng ven biển và hải đảo trong quản lý và bảo vệ

nguồn lợi thủy sản”. Tham dự hội thảo có TS. Phạm Anh Tuấn - Tổng Cục phó Tổng Cục Thủy sản Việt Nam;

GS. Curtis Jolly - Đại học Auburn (Hoa Kỳ), GS. Laura David - Viện Khoa học Biển (Đại học Philippines Diliman),

GS. Don Jackson - Giáo sư ưu tú về thủy sản, Giáo sư danh dự Đại học bang Mississippi (Hoa Kỳ); lãnh đạo Sở

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận,

Bình Thuận; đại diện một số viện nghiên cứu, hội nghề nghiệp cùng các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, giảng

viên, học viên đến từ Việt Nam, Sri Lanka, Liberia, Cambodia.

Tại hội thảo, các báo cáo đã tập trung là rõ một số vấn đề: Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản hướng

đến nâng cao giá trị và phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam; Sức khỏe đại dương và sự bền vững của

cộng đồng ven biển; Nghiên cứu không gian cho các vùng và mạng lưới bảo tồn biển; Tiếp cận lý thuyết cụm

ngành để phát triển nghề cá ngừ đại dương khu vực Nam Trung Bộ; Mô hình đồng quản lý khu bảo vệ hệ sinh

thái Rạn Trào, Vạn Ninh, Khánh Hòa; Mô hình đồng quản lý nguồn lợi Điệp quạt tại xã Phước Thế, huyện Tuy

Phong, tỉnh Bình Thuận; Nâng cao năng lực cho cộng đồng ngư dân xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh

Thuận trong quản lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; Một số kinh nghiệm và đề xuất giải pháp cải thiện khai thác

hải sản bền vững cho cộng đồng ven biển và hải đảo tại Bình Định; Cải thiện việc quản lý và bảo vệ nguổn lợi

biển thông qua việc nâng cao kiến thức khoa học cho cộng đồng.

Hội thảo “Tăng cường năng lực cho cộng đồng ven biển và hải đảo trong quản lý và
bảo vệ nguồn lợi thủy sản” 

Hội thảo do Đại sứ quán Hoa Kỳ tài trợ 

Trần Thị Hà Trang - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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GS Don Jackson trình bày báo cáo

GS Curtis Jolly trình bày báo cáo

Thông qua hội thảo, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong

lĩnh vực kinh tế biển, các học viên sau đại học có điều kiện tích lũy nhiều kiến thức hữu ích.

Sau hội thảo, đại biểu sẽ tham quan một số mô hình sinh kế, trang trại nuôi tại khu bảo vệ hệ sinh thái Rạn

Trào, Vạn Ninh, Khánh Hòa.

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

 Định hướng nghề nghiệp, trang bị kỹ năng tìm việc làm cho gần 1.000 sinh viên

 Đoàn Thanh niên Trường Đại học Nha Trang đem “Xuân yêu thương 2015” đến thôn đảo Điệp Sơn

 Tư vấn hướng nghiệp và tuyển sinh năm 2015 tại Vạn Ninh

 “Đoàn viên - sinh viên đồng hành cùng công tác hướng nghiệp và tuyển sinh năm 2015” tại Trường THPT Hoàng Hoa

Thám (huyện Diên Khánh, Khánh Hòa)

 Ngày mở - NTU Open Day 2015
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