Thông báo APA13 – 15 tháng 10/ 2013.

Hội nghị Nuôi trồng Thuỷ sản Châu Á - Thái Bình Dương và Triển lãm
Thương mại tổ chức ngày 10 - 13/12/2013 tại Thành phố Hồ chí Minh với chủ đề
“Định vị hướng tới Lợi nhuận” nhấn mạnh nuôi trồng thủy sản cần có tiếp cận chiến
lược để phát triển.
Nhằm khuyến khích cán bộ các Trường Đại học, Viện nghiên cứu và các cơ
quan có liên quan tại Việt Nam tham dự Hội nghị APA13, giới thiệu các kết quả
nghiên cứu và thành tựu trong lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản trong nước cũng như gặp
gỡ và trao đổi với các nhà khoa học trên thế giới, trong thời gian từ 15 tháng 10 đến 15
tháng 11 năm 2013, Ban tổ chức Hội thảo áp dụng phí đăng ký giành cho các thành
viên Việt Nam tham dự với mức 1.400.000 đồng/đại biểu. Các nhà khoa học Việt
Nam, các thành viên Viện, Trường Đại học và các tổ chức quan tâm có thể đăng ký
theo mẫu đăng ký trên website www.vienthuysan2.org.vn.
Trong Chương trình của Hội nghị APA13, ngoài các nội dung đã được giới
thiệu trên trang web trước đây, Tổng Cục Thuỷ sản Việt Nam sẽ tổ chức và chủ trì một
hội thảo chuyên đề “Tái cơ cấu nuôi trồng thuỷ sản Việt Nam hướng đến phát triển
bền vững” với sự tham gia của các chuyên gia trong và ngoài nước.
Ban Tổ chức trân trọng thông báo đến các Viện nghiên cứu, Trường Đại học và
các tổ chức, cá nhân quan tâm đến APA13 và rất hân hạnh chào đón sự tham gia của
các thành viên Việt Nam. Để biết thêm chi tiết xin xem trên website
www.vienthuysan2.org.vn hoặc liên hệ qua địa chỉ email: apa2013ria2@hcm.fpt.vn.

