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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09/CV-VASEP.PRO

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2021

V/v Mời tham dự 02 chương trình tập huấn trực tuyến
dành cho doanh nghiệp thuỷ sản.

Kính gửi: Lãnh đạo Doanh nghiệp Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản
Trung tâm Đào tạo và Xúc tiến Thương mại VASEP (VASEP.PRO) trực thuộc Hiệp
hội VASEP xin thông báo kế hoạch tổ chức 02 chương trình tập huấn trực tuyến trên
ứng dụng Zoom trong tháng 6/2021, trân trọng kính mời Quý doanh nghiệp đăng ký cho
cán bộ tham dự để cập nhật thôn tin chuyên môn và nâng cao kiến thức, năng lực và kỹ
năng cho nhân viên.
I. Khoá K.11: “Thẩm tra nội bộ hệ th ng HACCP trong doanh nghiệp CBTS”
Thẩm tra nội bộ hệ thống HACCP à hoạt động bắt buộc mà doanh nghiệp phải thực
hiện “định kỳ” ít nhất 01 ần/năm hoặc “ngay khi” có vấn đề phát sinh iên quan qui
trình sản phẩm, khiếu nại của khách hàng hoặc yêu cầu của bên thứ ba…Đây được xem à
yếu tố quyết định thành công nhưng cũng à nguyên tắc khó nhất của hệ thống HACCP, vì
vậy yêu cầu nhóm HACCP (người thực hiện) cần có đầy đủ năng ực, kỹ năng và chuyên
môn sâu, rộng để thực hiện hiệu quả.
Chuyên gia cao cấp: Ông Nguyễn Dương Hiếu, chuyên gia đào tạo, tư vấn, đánh giá
HACCP, BRC, IFS, FSSC...Trên 30 năm kinh nghiệm trong ngành thực phẩm, thủy sản.
1. Thời gian: Ngày 01/6 và 04/6/2021: Từ 8h45 – 12h00; 13h30 – 17h00.
2. Nội dung bao gồm lý thuyết và thực hành:
- Các quy định quốc gia và quốc tế về thẩm tra hệ thống HACCP
- Tổng quan về thủ tục thẩm tra
- Xác nhận giá trị sử dụng của kế hoạch HACCP
- Thẩm tra Điểm kiểm soát tới hạn.
- Thẩm tra hệ thống HACCP
- Thủ tục Thẩm định nội bộ
- Thiết kế và sử dụng các biểu mẫu thẩm định
- Xem xét đánh giá hồ sơ ghi chép của hệ thống HACCP
- Kiểm nghiệm - Lấy mẫu sản phẩm
- Lịch trình Thẩm tra & Thẩm tra từ bên ngoài
- Bài tập thực hành và kiểm tra cuối khoá.
3. Thành phần tham dự: Đội trưởng và các Thành viên đội HACCP, Trưởng – Phó
phòng kỹ thuật, Quản lý Chất lượng...và các cá nhân quan tâm.
4. Điều kiện tham dự: Học viên đã được đào tạo về HACCP cơ bản, đang phụ trách
về HACCP, quản lý chất lượng trong doanh nghiệp.
5. Phí tham dự: Hội viên VASEP: 800.000 đ/người/khóa; Ngoài hội viên VASEP:
1.100.000 đ/người/khóa

II.Khoá K.12: “Các yêu cầu của FDA đ i với ghi nhãn và kế hoạch phòng vệ thực

phẩm đ i với hàng thủy sản nhập khẩu vào Mỹ”
Chương trình sẽ giúp doanh nghiệp xuất khẩu vào Mỹ có bức tranh tổng quan về các
yêu cầu của FDA đối với ghi nhãn thực phẩm và giúp doanh nghiệp thiết ập kế hoạch
phòng vệ thực phẩm hiệu quả trong doanh nghiệp, qua đó giúp doanh nghiệp giảm thiểu
rủi ro và tránh tình trạng bị ưu hạng hoặc từ chối nhập khẩu do không đúng qui định.
Chuyên gia từ Registra Corp.: Ông Rick Barham, Trưởng nhóm đánh giá an toàn
thực phẩm Registra Corp., 31 năm kinh nghiệm chuyên gia ATTP; Bà Jessica Austin,
Trưởng phòng đào tạo, 05 năm kinh nghiệm làm việc và nghiên cứu qui định ghi nhãn FDA.
1. Thời gian: Buổi sáng ngày 5/6/2021. Từ 7h30 – 10h30, theo giờ Việt Nam.
2. Ngôn ngữ: tiếng Anh có phiên dịch sang tiếng Việt.
3. Nội dung chính:
- Các yêu cầu khai báo bắt buộc tuân thủ trên nhãn thực phẩm.
- Khai báo thực phẩm có chất gây dị ứng, thực phẩm biến đổi gen, thực phẩm hữu cơ.
- Những thay đổi đáng kể về ghi nhãn thành phần dinh dưỡng, tuân thủ từ 1/1/2021.
- Các lỗi cơ bản thường gặp trên ghi nhãn thực phẩm.
- Quy định về tạp chất có chủ ý (21 CFR 121)
- Trách nhiệm và tiêu chuẩn của cá nhân thực hiện kế hoạch phòng vệ thực phẩm
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng vệ thực phẩm và các lưu ý cần thiết.
4. Phí tham dự: Hội viên VASEP: 400.000 đ/người/khóa; Ngoài hội viên VASEP:
600.000 đ/người/khóa
Vì tầm quan trọng của chương trình, Ban Tổ chức trân trọng kính mời Quý DN đăng ký
cán bộ tham dự theo PHIẾU ĐĂNG KÝ gửi kèm trước 02 ngày diễn ra mỗi chương trình
theo số fax: 0243 771 9015 hoặc email: ngochoa@vasep.com.vn. Chi tiết chương trình xin
liên hệ Anh Ngọc Hòa, tel: 0243 835 4496 (211), Mobile: 0989 618 724 ; hoặc xem tại
www.daotao.vasep.com.vn.
Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Thư ký HH (b/cáo);
- Văn phòng HH;
- Lưu TT.
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