
  
 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRẺ TOÀN QUỐC NGÀNH THỦY SẢN  

Và 

NGÀY HỘI VIỆC LÀM  

“Liên kết trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công 

nghệ và sản xuất kinh doanh hướng tới phát triển hiện đại và bền 

vững ngành thủy sản”  

 

I GIỚI THIỆU 

Nuôi trồng thủy sản là ngành kinh tế mũi nhọn của cả nước và vùng Đồng bằng 

Sông Cửu Long. Ngành thủy sản hiện nay đang hướng tới mục tiêu hiện đại hóa, công 

nghiệp hóa, phát triển nhanh và bền vững. Cùng với nhiều giải pháp khác nhau, việc đẩy 

mạnh hợp tác, liên kết trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ được xem là 

động lực quan trọng.  

  Trong các năm qua kể từ năm 2010, các Trường đại học và Viện nghiên cứu nuôi 

trồng thủy sản thành viên VIFINET, cùng với các cơ quan, công ty thủy sản đã tích cực 

luân phiên, đồng hành tổ chức thành công các “Hội nghị khoa học trẻ toàn quốc ngành 

thủy sản” nhằm chia sẻ thông tin các thành tựu trong nghiên cứu khoa học và công nghệ 

thủy sản, đặc biệt của các bộ trẻ và sinh viên, đồng thời thúc đẩy hợp tác phát triển của 

các đơn vị và ngành thủy sản trong vùng và cả nước nói chung. 

    Năm 2018, “Hội nghị Khoa học Thủy trẻ sản toàn quốc ngành thủy sản, lần 

thứ 9 và ngày hội việc làm”, sẽ được Khoa Thủy sản – Trường Đại học Cần Thơ lần thứ 

2 đăng cai tổ chức, với chủ đề “Liên kết trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển 

giao công nghệ và sản xuất kinh doanh hướng tới phát triển hiện đại và bền vững 

ngành thủy sản”.  Ban tổ chức trân trọng kính mời sự tham gia tích cực của các cán bộ 

trẻ và sinh viên ngành thủy sản của các Viện – Trường trong cả nước.  Ban tổ chức kính 

mong và chân thành cám ơn sự đồng hành và hỗ trợ hiệu quả của các công ty, đơn vị  cho 

hội nghị. Hy vọng đây là cơ hội tuyệt vời để các doanh nghiệp giao lưu các nhà khoa học 

và sinh viên và tuyển dụng việc làm.  

 



II. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN 

- Hội nghị Khoa học trẻ toàn quốc ngành thủy sản năm 2018 sẽ được tổ chức tại 

Khoa Thủy Sản – Trường Đại học Cần Thơ 

- Thời gian hội nghị: Ngày 04-7-2018 

- Các mốc thời gian quan trọng: 

o Thông báo hội nghị: Ngày 19-3-2018 

o Hết hạn nộp tóm tắt: 15-4-2018 

o Hết hạn nộp bài báo toàn văn: 30-4-2018 

o Hết hạn phản biện bài báo: 15-5-2018 

o Hết hạn chỉnh sửa bài báo toàn văn: 30-5-2018 

o In xong Kỷ yếu hội nghị: 30-6-2018 

o Hội nghị khoa học và ngày hội việc làm: 04-7-2018 

o Tham quan thực tế Thủy sản ĐBSCL: 05-7-2018 

III NỘI DUNG KHOA HỌC CỦA HỘI NGHỊ 

Hội nghị sẽ bao gồm các chủ đề sau: 

1. Sinh học, dinh dưỡng, sinh lý, di truyền trong nuôi trồng thủy sản 

2. Công nghệ sản xuất giống và nuôi trồng thủy sản 

3. Bệnh học thủy sản 

4. Môi trường và nguồn lợi thủy sản 

5. Chế biến thủy sản 

6. Kinh tế xã hội nghề cá 

7. Liên kết trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, phát triển thủy sản 

IV QUI ĐỊNH VỀ NỘP BÀI BÁO TOÀN VĂN 

Tóm tắt và bài báo toàn văn được định dạng theo qui định của tạp chí Khoa học 

Trường Đại học Cần Thơ (tại website: https://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia/article-hdtv.html) 

V BAN TỔ CHỨC 

- Trưởng ban tổ chức:  GS TS Nguyễn Thanh Phương  (Trường Đại học Cần Thơ) 

- Phó Trưởng ban tổ chức:  

1. PGS TS Trương Quốc Phú (Trường Đại học Cần Thơ) 

2. PGS TS Trần Ngọc Hải  (Trường Đại học Cần Thơ) 

3. PGS TS Nguyễn Như Trí  (Trường Đại học Nông Lâm – TP HCM) 

- Thành viên:  

1. PGS TS Vũ Ngọc Út (Trường Đại học Cần Thơ) 

2. TS Nguyễn Thanh Long (Trường Đại học Cần Thơ) 

3. PGS TS Phạm Quốc Hùng (Trường Đại học Nha Trang) 

 



4. TS Lê Văn Dân  (Trường Đại học Nông Lâm Huế) 

5. TS Nguyễn Minh Thành (Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP 

HCM) 

6. PGS TS Trần Nắng Thu (Học viên Nông nghiệp Việt Nam) 

7. PGS TS Phan Thị Vân  (Viện NC NTTS 1) 

8. TS Nguyễn Văn Sáng (Viện NC NTTS 2)  

9. PGS TS Nguyễn Hữu Ninh (Viện NC NTTS 3) 

10. PGS TS Phạm Thanh Liêm  - Thư ký  (Trường Đại học Cần Thơ) 

V BAN BIÊN TẬP KỶ YẾU HỘI NGHỊ 

1. GS TS Nguyễn Thanh Phương     (Trưởng ban) 

2. PGS TS Trần Thị Thanh Hiền      (Phó Trưởng ban) 

3. PGS TS Trương Quốc Phú           (Phó Trưởng ban) 

4. PGS TS Trần Ngọc Hải                (Thành viên) 

5. PGS TS Vũ Ngọc Út                     (Thành viên) 

6. PGS TS Đỗ Thị Thanh Hương      (Thành viên) 

7. PGS TS Trần Đắc Định                 (Thành viên) 

8. PGS TS Phạm Thanh Liêm           (Thành viên) 

9. PGS TS Đặng Thị Hoàng Oanh    (Thành viên) 

10. PGS TS Trần Thị Tuyết Hoa (Thành viên) 

11. Ts Huỳnh Trường Giang  (Thành viên) 

12. Ts Trần Minh Phú                          (Thư ký) 

VI. ĐỊA CHỈ GỬI BÀI VÀ ĐĂNG KÝ THAM GIA HỘI NGHỊ 

 TS Trần Minh Phú 

Khoa Thủy Sản – Trường Đại học Cần Thơ 

           Email: tmphu@ctu.edu.vn           (đồng gửi:   kts@ctu.edu.vn)      

           Điện thoại: 0908512101  

        

       TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC  
        

 


