HIỆP HỘI CÁ TRA VIỆT NAM
Số: 76 /HHCTVN.18-VP
V/v: Mời tham gia Tài trợ Hội thảo
ngày 18/01/2019 tại Cần Thơ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cần Thơ, ngày 04 tháng 12 năm 2018

THƯ NGỎ
Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp
Ngành hàng cá tra đang đứng trước cơ hội đột phá về giá trị xuất khẩu với khả
năng vượt mốc 2 tỷ USD trong năm 2018, với sản lượng nguyên liệu đạt trên 1,3 triệu
tấn, giá cá tra nguyên liệu đạt ở mức cao trên 35.000đ/kg, xuất khẩu cũng có tín hiệu
khả quan, với thị trường Trung Quốc tăng cao, kèm theo thị trường Mỹ với thuế chống
bán phá giá sơ bộ POR 14 thấp hơn cũng như FSIS đã công nhân và đề xuất công nhận
cá tra Việt Nam đủ điều kiện xuất sang thị trường Mỹ.
Việc gia tăng sản lượng nguyên liệu trong thời gian tới bên cạnh việc phải đảm
bảo về chất lượng sản phẩm, giá thành hợp lý, đồng thời cũng quan tâm đến vấn đề
môi trường trong sản xuất. Hiệp hội nhận định việc thúc đẩy cải thiện chất lượng
ngành hàng cá Tra được tập trung vào việc cải thiện chất lượng con giống như quy
trình ương, sử dụng chế phẩm sinh học, vắc xin để tăng sức đề kháng cho cá giống;
trong khâu nuôi thương phẩm gắn liền với việc cải thiện chất lượng môi trường qua
các giải pháp xử lý chất thải, ứng dụng IoT trong kiểm soát môi trường tự động để
nâng cao năng suất, đồng thời hạ giá thành sản phẩm, sử dụng công nghệ thân thiện
môi trường nhằm tăng sức cạnh tranh.
Với vai trò hỗ trợ ngành hàng, Hiệp Hội Cá Tra Việt Nam tổ chức buổi hội thảo
“Chất lượng sản phẩm – nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững ngành cá Tra”
tập trung giới thiệu các giải pháp 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.
Thời gian: Buổi sáng, Thứ 6, ngày 18/01/2019
Địa điểm: Khách sạn TTC - số 02 Hai Bà Trưng, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Sự kiện thu hút 100 khách mời từ đại diện các Sở Ban Ngành liên quan, các
doanh nghiệp chế biến xuất khẩu cá tra, các công ty thức ăn thủy sản, thuốc thủy sản,
dịch vụ hậu cần, trang trại, hộ nuôi cá tra, cơ quan thông tấn báo chí và những chuyên
gia trong ngành thủy sản.
Hiệp hội trân trọng kính mời Quý doanh nghiệp phối hợp tham gia hỗ trợ kinh
phí đồng hành cùng sự kiện. Quý doanh nghiệp tham gia hỗ trợ kinh phí có những
quyền lợi như treo banner, backdrop, brochure, bàn trưng bày giới thiệu về những sản

phẩm mới của Quý doanh nghiệp và bài phát biểu của doanh nghiệp về thông điệp
đồng hành cùng ngành cá tra vùng ĐBSCL ngày một lớn mạnh.
Hiệp hội rất mong nhận được sự quan tâm và ủng hộ của Quý công ty đối với
sự kiện. Kính chúc sức khỏe Ban lãnh đạo Quý Công ty. Chúc doanh nghiệp thành
công và thịnh vượng.
Trân trọng kính chào./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
Thời gian: Buổi sáng, Thứ 6, ngày 18/01/2019
Địa điểm: Khách sạn TTC - số 02 Hai Bà Trưng, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
Thời gian
7.30 - 08.00

Nội dung
Đón tiếp đại biểu

Thực hiện
VINAPA

08.00 - 08.10

Phát biểu khai mạc

Ông Dương Nghĩa QuốcChủ tịch VINAPA

Tổng quan ngành cá tra, chất lượng sản
08.10 - 08.30
phẩm và cơ hội thách thức mới từ thị
trường
Thực trạng và giải pháp cải thiện chất
08.30 – 08.50
lượng giống cá tra
Các yêu cầu tiêu chuẩn quốc tế về
08.50 – 09.05 ATVSTP và AT môi trường trong nuôi
và chế biến cá tra XK
Chế phẩm sinh học – giải pháp cải thiện
09.05- 9.20
tiêu hóa, tăng sức đề kháng cá tra nuôi
Các giải pháp dinh dưỡng nâng cao hiệu
09.20 – 9.35
quả sản xuất nuôi cá tra thương phẩm
09.35 - 10.00
Teabreak
10.00 - 10.15
Vaccin thế hệ mới cho cá tra giống
Các giải pháp mới trong xử lý môi
10.15 - 10.30
trường ao nuôi và chế biến cá tra
Hệ thống giám sát môi trường ao nuôi cá
10.30 – 10.45
tra online và truy xuất nguồn gốc
Thảo luận:
- Cơ hội, thách thức ngành hàng cá tra,
kịch bản nào trong thời gian tới
10.45 - 11.30
- Các Nội dung trình bày
- Phối hợp triển khai hoạt động giữa các
bên liên quan
11.30 - 11.40

Kết luận và đáp từ hội thảo

11.40-12.30

Giao lưu và dùng cơm thân mật

Ông Võ Hùng Dũng – Phó
Chủ tịch thường trực TTK VINAPA
Đại diện Viện NCNTTS 2
Đai diện Tổ chức tư vấn/
chứng nhận tiêu chuẩn
Đại diện công ty
Đai diên Công ty
Đại diện công ty
Đại diện công ty
Đại diện Công ty

VINAPA
Các Diễn giả
Đại biểu tham dự
Ông Dương Nghĩa QuốcChủ tịch VINAPA
Tất cả đại biểu

