


Hội nghị Khoa học trẻ toàn quốc ngành thủy sản sẽ được tổ chức tại Trường Đại học 
Cần Thơ, ngày 23-24/06/2023, với các mốc thời gian quan trong như sau: 

 Ngày 31/3/2023: Thời hạn nộp tóm tắt  

 Ngày 31/5/2023: Thời hạn đăng ký tham dự 

 Ngày 23/06/2023: Hội nghị Khoa học 

 Ngày 24/06/2023: Tham quan dã ngoại (Khu Du lịch sinh thái Cồn Sơn, TP. 
Cần Thơ) 

1. Địa điểm tổ chức Hội nghị: Trung Tâm học liệu, Trường Đại học Cần Thơ, khu II, 
đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

2. Thông tin và đăng ký 

 Thông tin chi tiết của Hội nghị được cập nhật tại: 
https://vifinet2023.ctu.edu.vn/  

 Đăng ký tham dự và nộp tóm tắt: Để thuận tiện cho việc tổ chức, đề nghị Quý 
đại biểu đăng ký tham dự và nộp tóm tắt tại đường link: 
https://forms.gle/pPJkiGdFPJ5Bpb1eA  

 

3. Chủ đề và hình thức báo cáo 

Chủ đề báo cáo: 

 Môi trường nuôi thủy sản  

 Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản 

 Sinh học và sinh lý động vật thủy sản 

 Bệnh học thủy sản 

 Di truyền và sản xuất giống thủy sản 

 Nguồn lợi thủy sản và Kinh tế xã hội nghề cá  

 Công nghệ nuôi thủy sản 

 Chế biến thủy sản và An toàn vệ sinh thực phẩm 

Hình thức báo cáo 

 Báo cáo trình bày tại hội nghị (oral presentation) 

 Báo cáo dạng báo tường (poster presentation) 

  Sau Hội nghị những báo cáo có bài toàn văn sẽ được Ban tổ chức ưu tiên chuyển đăng 
trên Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ và tuân thủ theo thể lệ của tạp chí. 





 Thông tin hội nghị: 

 
https://vifinet2023.ctu.edu.vn/ 

 

 Đăng ký tham dự: 

 

https://forms.gle/pPJkiGdFPJ5Bpb1eA  


