
Thứ 3, ngày 29 tháng 11 năm 2022

09:00 - 11:45 AM

Trong bối cảnh thị trường xuất nhập khẩu thủy sản ngày càng phát triển,

 với mong muốn các doanh nghiệp được tiếp cận với các ứng dụng và 

giải pháp công nghệ cao trong lĩnh vực thủy sản. Công ty TBKH Việt Anh

phối hợp cùng Trung tâm kiểm nghiệm kiểm chứng và Tư vấn chất lượng

nông lâm thủy sản (RETAQ) và hãng Merck Việt Nam tổ chức buổi hội thảo

trực tuyến “Nâng cao năng lực phân tích dư lượng kháng sinh và xu

hướng kiểm soát môi trường trong sản xuất, chế biến thủy sản”.

Thư mời

Đăng ký tham dự 

Nội dung chương trình

Trân trọng kính mời

Công ty TNHH TBKH Việt Anh

Thông tin diễn giả

Đơn vị tổ chức và tài trợ

TS. Trần Đăng Ninh
Giám đốc Trung tâm 

kiểm nghiệm kiểm chứng và
Tư vấn chất lượng nông lâm

thủy sản (RETAQ)

Mr. Nguyễn Thành Khôi
Giám đốc kinh doanh mảng

Biomonitoring - Merck Việt Nam
 

Mr. Phạm Hữu Vinh
Giám đốc kinh doanh mảng
Labwater - Merck Việt Nam

 

09:00 - 09:05:
09:05 - 09:35: 

09:35 - 10:05:

10:05 - 10:25:
10:25 - 10:55:

10:55 - 11:25:

11:25 - 11:40: 
11:40 - 11:45:

Khai mạc
Các quy định kiểm soát và phương pháp xác định 
dư lượng kháng sinh trong nuôi trồng thuỷ sản.
TS. Trần Đăng Ninh
Tối ưu chất lượng nước trong phân tích dư lượng
kháng sinh và giải pháp lọc nước Milli-Q từ Merck.
Mr. Phạm Hữu Vinh
Thảo luận và giải đáp Section 1
Chia sẻ kinh nghiệm và một số lưu ý trong kiểm soát 
môi trường sản xuất, chế biến thuỷ sản.
TS. Trần Đăng Ninh
Các giải pháp giúp nâng cao hiệu quả kiểm soát 
vi sinh trong môi trường nhà máy sản xuất thuỷ sản. 
Mr. Nguyễn Thành Khôi
Thảo luận và giải đáp Section 2
Bế mạc

Kính chào Quý khách hàng/ Quý đại biểu,

Trân trọng kính mời Quý khách hàng tham dự hội thảo.


