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HIỆP HỘI CÁ TRA VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số: 102/HHCTVN.16-VP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cần Thơ ngày 28 tháng 11 năm 2016 

 

Thư Mời Đào tạo  
Ứng dụng phương pháp mới phòng và trị bệnh trên cá Tra  

Kính gửi:   Quý Lãnh đạo Doanh nghiệp 

 

 Hiệp hội cá Tra Việt Nam tổ chức khóa huấn luyện Ứng dụng phương pháp mới 

phòng và trị bệnh trên cá Tra tại Thành phố Cần Thơ dành cho các đối tượng cán bộ quản lý 

vùng nuôi cá tra nguyên liệu cho mùa vụ thả nuôi mới năm 2017. 

 Giảng viên: Tiến sĩ Lý Thị Thanh Loan- Giám đốc Trung Tâm Nghiên cứu và Tư vấn 

Thủy sản Thanh Loan- Nguyên Giám đốc Trung tâm Quốc gia Quan Trắc môi trường và 

Phòng ngừa dịch bệnh thủy sản khu vực Nam Bộ- Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 2- Bộ 

NN và PTNT. 

 Thời gian: Bắt đầu 8h sáng, Sáng chiều ngày 17/ 12/2016 

Điạ điểm: Hội trường Khách sạn Kim Thơ 

                           Số 01, Ngô Gia Tự, P.Tân An, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ 

 Nội dung huấn luyêṇ: 

- Các yếu tố có khả năng ảnh hưởng đến sự xuất hiện và bùng phát bệnh trên cá 

tra. Dấu hiệu nhận biết và các biện pháp phòng và trị bệnh.  

- Nguyên tắc cơ bản khi dùng hóa chất để xử lý ao nuôi, chế phẩm vi sinh, thảo dược 

để phòng bệnh và kháng sinh điều trị bệnh trên cá nuôi.  

- Các biện pháp quản lý yếu tố nguy cơ để hạn chế bệnh. 

- Giới thiệu từ các công ty hàng đầu trong ngành về một số sản phẩm thuốc thuỷ sản 

mới, xu hướng mới và giải pháp thực tiễn hiệu quả trong phòng và trị bệnh cá tra. 

- Học viên sẽ được tham gia vào kết nối tư vấn bệnh trên cá tra do giảng viên và một 

số chuyên gia khác chia sẻ trên diễn đàn của website pangasiusmap.com. 

 Đối tượng tham dự: nông hộ và các doanh nghiệp, các chi cục thủy sản và chi cục 

thú y, các cá nhân quan tâm đến chủ đề phòng bệnh trên cá Tra. 

Chi phí đào tạo:  850.000 đồng/ học viên. Giảm 10% cho học viên là hội viên tích 

cực đã đóng hội phí cho Hiệp hội qua các năm.  

Hiệp hội cá tra Việt Nam kính mời Quý đơn vị đăng ký tham dự khoá học. Xác nhận 

đăng ký trước ngày 15/12/2016, để công tác hậu cần được chu đáo. 

            Trân trọng kính chào./.  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VP. 
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CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN 

“Ứng dụng phương pháp mới phòng và trị bệnh trên cá Tra” 

 
Thời gian: Từ 17/12/2016 (01 ngày) 

Địa điểm: Khách sạn Kim Thơ - TP Cần Thơ 

Giảng viên: Ts. Lý Thị Thanh Loan 

 

Thời gian Nội dung Thực hiện 

7:30 – 8:00 Đón tiếp học viên, phát tài liệu Ban tổ chức 

8:00 – 8:05 Giới thiệu khoá học Ban tổ chức 

8:05 – 8:15 Phát biểu khai mạc Hiệp hội cá tra Việt Nam 

8:15 – 8:45 
Tình hình sản xuất, xuất khẩu, thị trường cá 

tra năm 2016 

Ông Võ Hùng Dũng 

Tổng Thư ký HHCTVN 

8:45 - 9:45 
Tác nhân ảnh hưởng đến sự xuất hiện bệnh 

trên cá tra 
Ts. Lý Thị Thanh Loan 

9:45 – 10:00 Nghỉ giải lao 

10:00 – 11:00 

Bệnh phổ biến trên cá tra hiện nay: tác nhân 

gây bệnh, dấu hiệu nhận biết, biện pháp 

phòng và trị bệnh 

Ts. Lý Thị Thanh Loan 

11:00 – 11:30 Hỏi và đáp 
Ông Võ Hùng Dũng 

Ts. Lý Thị Thanh Loan 

11:30 – 13:30 Cơm trưa 

13:30 – 14:30 
Nguyên tắc cơ bản sử dụng hoá chất, thuốc, 

kháng sinh trong nuôi cá tra  
Ts. Lý Thị Thanh Loan 

14:30 – 15:00 
Biện pháp quản lý tác nhân gây bệnh và 

khuyến cáo thực tiễn 
Ts. Lý Thị Thanh Loan 

15:00 -15:20 Nghỉ giải lao 

15:20 – 15:40 
Giới thiệu sản phẩm Tăng khả năng biến 

dưỡng trên cá nuôi 

Ông Đặng Hồng Đức -

Trưởng Bộ phận Thủy Sản 

Công ty Liên Doanh Bio-

Pharmachemie 

15:40 – 16:00 
Vai trò và hiệu quả vắc-xin phòng bệnh cho 

cá tra nuôi tại Việt Nam 

Ths. Phạm Công Thành – 

Tổng Giám đốc 

Công ty TNHH Pharmaq 

Việt Nam 

16:00 – 16:45 
Thảo luận: chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và 

giải đáp 

Ts. Lý Thị Thanh Loan 

Đại diện Công ty  

16:45 – 17:00 Trao chứng nhận và Tổng kết khoá học Hiệp hội cá tra Việt Nam 

 

Thông tin tài khoản: 

Hiệp hội cá tra Việt Nam 

STK: 0111.000.199325 

Ngân hàng: Vietcombank - chi nhánh Cần Thơ 


