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Featuring: 

HỘI  NGHỊ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 
CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG 2013 

từ ngày 10-13/12/ 2013 
tại  Trung Tâm Hội nghị  & Triển lãm Sài Gòn, 

Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Hội thảo Hàu quốc tế lần thứ 5  (IOSS) 
Hiệp hội Hàu Thế giới 

 
 

 

 

Cơ quan đồng chủ trì tổ chức: 
- Bộ NN&PTNT, Việt Nam 
- Hiệp hội Nuôi trồng Thủy sản Thế giới 
- Viện Công nghệ Châu Á 

 

 

 



 

Stay in touch with the program developments for ASIAN-PACIFIC AQUACULTURE 2007 
through our Web Page at:  http://www.was.org 

 

HỘI NGHỊ NUÔI TRỒNG 
THỦY SẢN CHÂU Á – 
THÁI BÌNH DƯƠNG 2013 

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NUÔI TRỒNG 
THỦY SẢN LẦN THỨ HAI TỔ CHỨC 
TẠI VIỆT NAM 

Sau Hội nghị lần thứ nhất được tổ chức thành 
công tại Việt Nam năm 2007,  Hội nghị Nuôi 
trồng Thủy sản Châu Á – Thái Bình Dương 
2013 là cơ hội để cho cộng đồng người nuôi 
thủy sản trên thế giới đến thăm Việt Nam và 
chứng kiến sự lớn mạnh nhanh chóng của 
ngành nuôi trồng thủy sản Việt Nam – tăng gần 
50% diện tích nuôi trồng thủy sản trong 5 năm 
gần đây và sản lượng tăng trung bình hơn 10 % 
mỗi năm trong vòng 16 năm qua. Các đại biểu 
tham dự sẽ có thể nhìn thấy những gì đang xảy 
ra đối với ngành nuôi trồng thủy sản Việt Nam 
để tạo nên sự tăng trưởng nói trên cũng như sự 
phát triển trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản ở 
phần còn lại của các nước Đông Nam Á. 

Hội nghị Nuôi trồng thủy sản Châu Á – Thái 
Bình Dương 2013 là nơi để biết được những 
thành tựu trong nuôi trồng thủy sản, nhìn thấy 
được những công nghệ mới nhất thông qua các 
gian trưng bày thương mại tại khu triển lãm từ 
các công ty và nhà sản xuất trên thế giới cũng 
như tham quan và thưởng ngoạn các điểm du 
lịch ở Việt Nam. 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT DÀNH 
CHO NGƯỜI SẢN XUẤT 

Hội nghị Nuôi trồng Thủy sản Châu Á – Thái 
Bình Dương 2013 sẽ có “Ngày của Nông dân”  
với những kiến thức thực tiễn dành cho những 
người sản xuất trong nuôi trồng thủy sản ở Việt 
Nam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO KHOA 
HỌC VỚI NHỮNG NGHIÊN CỨU 
MỚI NHẤT 

Các Tiểu ban chuyên môn và các Hội thảo khoa 
học tại Hội nghị Nuôi trồng Thủy sản Châu Á – 
Thái Bình Dương 2013 sẽ bao gồm tất cả 
những khía cạnh nuôi trồng thủy sản tại Việt 
Nam và Đông Nam Á: 

- Sinh thái & Môi trường 
- Bệnh thủy sản 
- Dinh dưỡng trong nuôi trồng thủy sản 
- Các hệ thống nuôi trồng thủy sản 
- Nuôi nhuyễn thể và giáp xác 
- Nuôi cá nước ngọt 
- Nuôi cá biển 
- Công nghệ sau thu hoạch 
- Nuôi trồng các đối tượng thủy sản khác 
- Khoa học KT-XH trong nuôi trồng thủy sản 
HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ VỀ HÀU 
QUỐC TẾ LẦN THỨ 5 

Hiệp Hội Hàu thế giới sẽ tổ chức Hội thảo 
chuyên đề về Hàu lần thứ 5 kết hợp với  Hội 
nghị Nuôi trồng Thủy sản Châu Á – Thái Bình 
Dương 2013 tại Việt Nam. Đăng ký tham dự  
Hội nghị Nuôi trồng Thủy sản Châu Á – Thái 
Bình Dương 2013 sẽ bao gồm quyền tham gia  
Hội thảo chuyên đề về Hàu lần thứ 5. 

 

 

Các cá nhân, nông dân, người sản xuất, nhà 
khoa học và các doanh nghiệp xin mời đăng ký 
tham gia Hội thảo khoa học, trưng bày triển lãm 
khoa học công nghệ và các Chương trình đặc 
biệt của Hội nghị Nuôi trồng Thủy sản Châu Á 
– Thái Bình Dương 2013 do Bộ Nông nghiệp & 
Phát triển Nông thôn Việt Nam, Hiệp hội Nuôi 
trồng Thủy sản và Viện Công nghệ Châu Á 
đồng tổ chức. 

Có thể đăng ký tham gia Hội nghị tại 
website www.vienthuysan2.org.vn  

 
 

 
Mọi thông tin chi tiết về Hội nghị Nuôi trồng Thủy sản Châu Á – Thái Bình Dương 2013 xin tham khảo 

trực tiếp trên website: http://www.was.org 
Tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức tại Hội nghị Nuôi trồng Thủy sản Châu Á – Thái Bình Dương 2013 




