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Sự cẩn trọng là trách nhiệm tất yếu của những người được giao trọng trách liên quan đến sự phát triển

Bộ TNMT hoàn toàn thiếu kiến thức về dòng hải lưu Bắc Nam chạy dọc theo bờ biển Đông Việt Nam. C
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Xin lưu ý trong hệ thống sách vỡ ở Việt Nam và trên thế giới chưa ai quan tâm đến dòng hải lưu tầng đá

Trước đây tác giả đã từng gửi đến những người có trách nhiệm của đất nước về nguồn tài nguyên dòng

Ngày 13/9/2019 tại Hội nghị của các tỉnh miền Trung do Tạp chí Cộng sản và Tỉnh ủy Bình Thuận tổ

Nghị Quyết 55/TW ngày 11/2/2020 lần đầu tiên đưa điện Hải lưu vào danh mục nguồn năng lượng của

Tác giả muốn lưu ý với Bộ TNMT, các đại dự án Dung Quất, Chân May, Kỳ Hà,luồng Soài Rạp,kênh Qu

Đại dự án Khu Đô thị du lịch Biển Cần giờ cũng hoàn toàn thiếu trí tuệ về dòng hải lưu Bắc Nam nên s

Hội Biển Tp HCM là người sớm viết chính biện và viết phản biện về Khu Đô thị du lịch Biển Cần Giờ t
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