
10:0012:00 Tổng quan về ngành Thủy sản Việt Nam.
Overview of Aquaculture Vietnam.

Tình hình Nuôi trồng những Giống nuôi thủy sản khác: cá tra, cá 
diêu hồng, cá nước lạnh, động vật thân mềm, nhuyễn thể..
Aquaculture of other species: pangasius, shrimp, tilapia, cold fish 
species, mollusk, invertebrate.

Công nghệ Dinh dưỡng & Thức ăn trong Nuôi trồng Thủy sản.
Nutrition and Feed in Aquaculture.

Nuôi Tôm Tiết kiệm Năng lượng & Thích ứng Biến đổi Khí hậu.
Energy efficiency in shrimp production & Climate change adaptation.

13:3016:00

01

02

03

04

09:1512:00 Hệ thống canh tác (ao, chuồng, raceway, bio
oc, RAS..)
Farming system (ponds, cages, raceway, biofloc, RAS..)

Kiểm soát Bệnh dịch & Môi trường và Vấn đề sử dụng Probiotic 
trong Nuôi trồng Thủy sản.
Environment & Disease and Probiotics use.

Tình hình sản xuất & cung ứng Giống nuôi Thủy sản.
Seed Production and Supply for Aquaculture.

Công nghệ Chế biến, Sau thu hoạch và Chất lượng Sản xuất.
Processing, Post-harvest technology and Production quality.

13:3016:00
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09:1512:00 Tình hình Thương mại / Thị trường và Chuỗi Giá trị / Cung ứng - 
Truy xuất nguồn gốc & Chứng nhận.
Economic / market and value / supply chains  Traceability & Certification.

DIỄN ĐÀN THẢO LUẬN:
Cơ hội đầu tư trong Ngành Nuôi trồng Thủy sản Việt Nam.
DIALOGUE SESSION:
Investment Opportunity in Vietnam's Aquacuture Industry.
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10

Competence of Aquaculture Vietnam - Opportunity for Investment

HỘI THẢO THỦY SẢN 
AQUACULTURE CONFERENCE

Tiềm năng của ngành Nuôi trồng Thủy sản Việt Nam
- Cơ hội cho các nhà đầu tư

Đơn vị hỗ trợ hội thảo 
Conference Supporting Organizations

Đơn vị tài trợ hội thảo 
Conference Sponsors

Program updated as of 15 August 2019. The 
organizer reserved the right to change the program 
and speakers in the best of interest of conference.

Chương trình được cập nhật đến ngày 15 
tháng 08 năm 2019. BTC có quyền thay đổi nội 
dung  để đảm bảo chất lượng chương trình.
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