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                    Cần Thơ, ngày 02  tháng 12 năm 2019 

 

THƯ MỜI  

Kính gửi: Ban Lãnh đạo - Quý Doanh nghiệp 

 Với mục tiêu nắm bắt thực trạng diễn biến thị trường xuất khẩu qua các doanh 

nghiệp, các cơ quản lý liên quan cho hoạt động nuôi trồng, chế biến cá tra xuất khẩu; 

Thảo luận các định hướng và chính sách cho phát triển ngành cá tra trong Chương  trình 

sản phẩm quốc gia đến năm 2020. Đồng thời giới thiệu các giải pháp mới cải thiện chất 

lượng con giống, nâng cao hiệu quả sản xuất và gắn kết với các giải pháp đảm bảo về 

mội trường trong nuôi thương phẩm và chế biến đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu. 

 Hiệp hội cá Tra Việt Nam phối hợp cùng Cục chế biến và phát triển thị trường 

nông sản -  Bộ NN&PTNT tổ chức Diễn đàn “ Nâng cao giá trị xuất khẩu sản phẩm 

cá tra thích ứng với thị trường thế giới”. (Chương trình kèm theo). 

 Thời gian: Buổi Sáng Chiều, ngày 11/12/2019. 

Địa điểm: Tại Trung tâm Hội nghị HP1 - Khách sạn Sao Mai, số 178 Nguyễn 

Huệ, Phường 2, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

 Thành phần tham dự: Đại diện các cơ quan thuộc Bộ NN&PTNT; Lãnh đạo, 

cơ quan QLNN các địa phương sản xuất cá tra; cơ quan đại diện thương mại của các 

quốc gia có nhu cầu nhập khẩu cá tra Việt Nam; các đơn vị nghiên cứu, đào tạo; các 

doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở, hộ nuôi, nhà cung cấp thức ăn, con giống, thuốc thú y, 

tổ chức chứng nhận, nhà phân phối và tiêu thụ sản phẩm tham gia chuỗi sản xuất, chế 

biến, tiêu thụ cá tra.  

 Hiệp hội trân trọng kính mời Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp đến tham dự Diễn 

đàn. Để công tác chuẩn bị và tiếp đoán được chu đáo. Ban tổ chức rất mong nhận thông 

tin đăng ký tham dự trước ngày 08/12/2019. 

 Trân trọng kính mời và rất hân hạnh được đón tiếp tại Diễn đàn./. 

 Nơi nhận: 

         - Như trên, 

         - Lưu VP. 

 

  

 

Liên hệ: Hiệp hội cá Tra Việt Nam 

ĐT: 02923 819 091 – Fax: 02923 819003 

Mr Thanh Phong, Di động: 0907 788798; Email: hiephoicatravietnam@gmail.com 
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  CHƯƠNG TRÌNH 

Diễn đàn: Nâng cao giá trị xuất khẩu sản phẩm cá tra thích ứng với 

thị trường thế giới 

Thời gian: Ngày 11/12/2019 

Tại: Trung tâm hội nghị HP1 – Khách sạn Sao Mai, số 178 Nguyễn Huệ, Phường 2, 

TP Cao Lãnh - tỉnh Đồng Tháp 

1. PHIÊN HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 

Chủ trì: Hiệp hội cá tra Việt Nam (VINAPA), Cục Chế biến và phát triển thị 

trường nông sản, Lãnh đạo địa phương 

Thời gian Nội dung Thực hiện 

7h30 – 8h00 Đón tiếp & đăng ký đại biểu Ban Tổ chức 

8h00 – 8h10 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu VINAPA 

8h10 – 8h20 Phát biểu khai mạc  Cục CB&PTTTNS 

8h20 – 8h30 Phát biểu chào mừng Lãnh đạo địa phương 

Chuyên đề 1: Hiện trạng và giải pháp thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật 

trong sản xuất và chế biến cá tra 

8h30 – 8h45 
Hiện trạng và xu hướng ứng dụng tiến bộ 

khoa học kỹ thuật  trong sản xuất cá tra 

Khoa Thủy sản - Đại học 

Cần Thơ 

8h45 – 9h00 
Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ 

sản xuất Giống cá tra 
Viện Nghiên cứu NTTS II 

9h00 – 9h15 
Ứng dụng KHCN trong Chế biến và phát 

triển sản phẩm GTGT cá tra  
Công ty Vĩnh Hoàn 

9h15 – 9h45 

Thông tin về một số công nghệ, giải pháp 

mới trong việc nâng cao chất lượng, an 

toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo 

vệ môi  trường,…trong sản xuất và chế 

biến cá tra. 

Cơ quan quản lý, đơn vị 

nghiên cứu, Hiệp hội, 

Doanh nghiệp liên quan. 

9h45 – 10h15 Thảo luận Toàn thể đại biểu 

10h15 – 10h30 Giải lao Toàn thể đại biểu 

Chuyên đề 2: Ngành hàng cá tra thích ứng thị trường xuất khẩu và mở rộng tiêu 

thụ nội địa 

Thời gian Nội dung Thực hiện 

10h30 – 10h45 
Nâng cáo năng lực sản xuất và tiếp cận 

thị trường cho các doanh nghiệp cá tra 
VINAPA 

10h45 – 11h00 
Chế biến và tiêu thụ các sản phẩm từ cá 

tra 
Công ty Cỏ May 

11h00 – 11h35 

Công tác chứng nhận cơ sở sản xuất, chế 

biến cá tra: VietGAP, GlobalGAP, ASC, 

BAP, ISO, HACCP, HALAL,…đáp ứng 

yêu cầu thị trường tiêu thụ 

Các đơn vị tư vấn, đánh 

giá, chứng nhận 



 

11h35 – 12h00 Thảo luận Toàn thể đại biểu 

12h00 – 12h10 Kết luận Hội thảo Chủ trì 

12h10 Ăn trưa Toàn thể đại biểu 

2. PHIÊN TỔNG THỂ: Diễn đàn “ Nâng cao giá trị xuất khẩu sản phẩm cá tra 

thích ứng với thị trường thế giới” 

Chủ trì: Lãnh đạo Bộ NN&PTNT, Lãnh đạo Địa phương 

Thời gian Nội dung Thực hiện 

13h00 - 13h30 Đón tiếp & đăng ký đại biểu Ban Tổ chức 

13h30 – 13h40 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Cục CB&PTTTNS 

13h40 -13h50 Phát biểu khai mạc Lãnh đạo Bộ NN&PTNT 

13h50- 14h00 Phát biểu chào mừng Lãnh đạo địa phương 

14h00 – 14h15 

Báo cáo kết quả Hội thảo chuyên đề: 

- Hiện trạng và giải pháp thúc đẩy ứng 

dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản 

xuất và chế biến cá tra 

- Ngành hàng cá tra thích ứng thị trường 

xuất khẩu và mở rộng tiêu thụ nội địa 

VINAPA 

14h15 – 14h30 

 

Quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm 

trong chế biến cá tra xuất khẩu 

Cục Quản lý chất lượng 

NLS &TS 

14h35- 14h45 
Nâng cao năng lực chế biến ngành cá tra 

Việt Nam đáp ứng thị trường xuất khẩu 
Cục CB&PTTTNS 

14h45 – 15h00 

Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu cá tra và 

XTTM, quảng bá hình ảnh, thương hiệu 

cá tra Việt Nam 

VASEP 

15h00 - 15h15 Giải lao Toàn thể địa biểu 

15h15 - 16h00 Ý kiến phát biểu 

- Cơ quan đại diện các 

quốc gia nhập khẩu cá tra 

- Các nhà nhập khẩu, tiêu 

thụ cá tra 

- Các Sở NN&PTNT tỉnh 

Đồng Tháp, An Giang, 

Long An,… 

16h00 – 16h30 Thảo luận Toàn thể đại biểu 

16h30 – 16h50 Kết nối các bên Các tổ chức, đơn vị 

16h50 – 17h00 Kết luận và phát biểu bế mạc Lãnh đạo Bộ NN&PTNT 

                                                                                                                                                                  


