
9/25/2015 Tin tức

http://ntu.edu.vn/Tintuc.aspx?macd=664&matin=6403&lang=0 1/2

NTU | Thư viện | Webmail | E-Learning| English

ĐĂNG NHẬP |

TinTuc

Trang chủ Giới thiệu Đào tạo Khoa học Công nghệ Hợp tác đối ngoại Tuyển sinh Sinh viên Newsletter

Cán bộ &Giảng viên
Sinh viên

Cựu sinh viên
Tham quan Trường

  
THÔNG BÁO

 Thông báo tổ chức sinh hoạt

chính trị đầu năm học 2015 -
2016

 Thông báo cắt điện ngày

11/9/2015

 THÔNG BÁO Về việc phun

thuốc diệt muỗi trong Trường đợt
I (năm học 2015-2016)

 Thông báo cắt điện ngày

22/8/2015

 Thông báo: Quyết định số:

614/QĐ-ĐHNT, ngày 10/7/2015
v/v thành lập Đội phòng cháy và
chữa cháy

 

  
Tin tức sự kiện

Vừa qua, Viện Nuôi trồng Thủy sản, Trường Đại học Nha Trang phối hợp với Chương trình đào tạo nghề
cá thuộc Trường Đại học Liên Hợp quốc (UNU - FTP) và mạng lưới các Trung tâm NTTS Châu Á Thái Bình
Dương (NACA) đã tổ chức Hội thảo quốc tế xây dựng chương trình tập huấn ngắn hạn về nghề cá dựa trên nuôi
trồng thủy sản (Culture based Fisheries) cho vùng nước nội địa.

Trong bối cảnh dân số toàn cầu tăng nhanh cùng mức tiêu thụ thực phẩm thủy sản ngày càng nhiều làm
gia tăng vai trò của ngành thủy sản trong đảm bảo an ninh lương thực. Tuy nhiên, nguồn lợi thủy sản tự nhiên
ngày càng giảm sút bởi áp lực khai thác và quản lý kém hiệu quả, môi trường bị suy thoái, ảnh hưởng của biến
đổi khí hậu… Vì vậy, nuôi trồng thủy sản ngày càng phát triển và có vai trò quan trọng, không chỉ cung cấp thực
phẩm, mà còn góp phần tái tạo nguồn lợi tự nhiên. Ở các vùng nước nội địa, nơi tập trung đông dân cư nông
thôn, việc phát triển bền vững nghề cá để đảm bảo an ninh lương thực và góp phần vào sự phát triển kinh tế -
xã hội địa phương trở thành vấn đề cấp thiết. Từ đó, phát triển nghề cá dựa trên nuôi trồng thủy sản nhằm bảo
vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên, bảo vệ môi trường, thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu, cải
thiện thu nhập cho cộng đồng, góp phần đảm bảo an ninh lương thực là giải pháp hiệu quả, cấp thiết.

Với sự tham dự của các chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực thủy sản đến từ Iceland, Australia, Thailand,
China, Sri - Lanka và Việt Nam, hội thảo đã cập nhật và hoàn thiện các khái niệm, khung tài liệu hướng dẫn về
nghề cá dựa trên nuôi trồng thủy sản cho vùng nước nội địa, đồng thời xây dựng nội dung chương trình tập
huấn quốc tế ngắn hạn cho cán bộ hoạch định chính sách và kỹ thuật NTTS, các tổ chức nghiên cứu và phát
triển về thủy sản, người sản xuất giống thủy sản ở các nước đang phát triển thuộc châu Á, châu Phi. 
        Khóa tập huấn quốc tế, dự kiến tổ chức vào tháng 10 năm 2016 tại Viện Nuôi trồng Thủy sản, Trường Đại
học Nha Trang với sự tham dự của 25 học viên đến từ Bangladesh, Cambodia, China, India, Indonesia, Laos,
Pakistan, Vietnam, Sri Lanka, Kenya, Rwanda, Ghana, Cameroon.

Một số hình ảnh về hội thảo

Hội thảo quốc tế xây dựng chương trình tập huấn nghề cá dựa trên nuôi trồng thủy
sản cho vùng nước nội địa 

Hội thảo đã cập nhật, hoàn thiện các khái niệm, khung tài liệu hướng dẫn về nghề cá
và xây dựng nội dung chương trình tập huấn quốc tế ngắn hạn 

Trần Trọng Đạo - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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Phòng Hợp tác Đối ngoại

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

 Tăng cường hợp tác với Đại học Ulsan (Hàn Quốc)

 Phòng Thương mại và Công nghiệp Kushiro, Nhật Bản thăm và làm việc với Trường

 Hội nghị quốc tế về “Công nghệ vi nang ứng dụng trong thực phẩm, dinh dưỡng và nuôi trồng thủy sản”

 Đoàn công tác Đại học Memorial (Canada) thăm và làm việc với Trường

 Các đoàn công tác của Đại sứ quán Australia, Đại học Quốc gia Pukyong thăm và làm việc tại Trường
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