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TIN TRONG THÁNG TÁM

Được sự ủng hỗ và hỗ trợ kinh phí từ CEEVN và cũng như sự thống nhất của Ban lãnh đạo
Chi cục thú y Cà Mau. Chi cục Thú y Cà Mau đã tổ chức thành công một lớp tập huấn: “ Nâng
cao năng lực cho đội ngủ cán bộ Thú y-thuỷ sản ở cơ sở ” của Chi cục thú y. Tham dự lớp tập
huấn này có 35 cán bộ đang làm việc ở cơ sở của Chi cục, đây là những cán bộ tham gia trực
tiếp các hoạt động của đơn vị để hổ trợ hướng dẫn, giúp nông dân trong sản xuất, nhằm phát
triển kinh tế-xã hội cho địa phương .

Do đặc thù là cán bộ ở ở vùng sâu, vùng xa nên năng lục, chuyên môn còn nhiều hạn chế, đặc
biệt là tiếp cận các thông tin về khoa học- công nghệ. Cho nên những cán bộ này cần được
quan tâm đào tạo, tập huấn để nâng cao kiến thức và cập nhựt thông tin nhằm để trang bị
năng lực cho họ hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cơ sở. Nội dung tập huấn là Quy
“
trình kỹ thuật
nuôi tôm quảng canh cải tiến và nuôi tôm công nghiệp, bệnh trên tôm nuôi và cách
phòng, trị theo dõi giám sát dịch bệnh, cách nhận biết và giải phẫu, quan sát một số
bệnh trên tôm” .
Chính
vì vậy, lớp tập huấn đã bổ sung một phần chuyên môn, năng lực như đã thổi vào những cán bộ
này một luồng sinh khí mới giúp cho họ tự tin, vững tâm trong công tác để hoàn thành tốt nhiệm
vụ được giao nhằm đóng góp một phần cho địa phương.

Trên đây là những hoạt động rất thiết thực, bổ ích của CEEVN mà đặc biệt là sự quan tâm sâu
sắc của Cô Minh để hỗ trợ, giúp đở các địa phương còn gặp nhiều khó khăn. Mong rằng trong
thời gian tới sẽ còn nhiều lớp tập huấn nữa được sự hỗ trợ từ CEEVN. Thay mặt cho Ban lãnh
đạo Chi cục Thú y Cà Mau xin chân thành cảm ơn CEEVN, Cô Minh, chị Xuân Hương đã tạo
điều kiện hỗ trợ kinh phí, tinh thần giúp cho Chi cục thú y Cà Mau tổ chức thành công lớp tập
huấn này.

Trân Trọng và chúc sức khoẻ.
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA LỚP TẬP HUẤN.
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