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Kính gửi:  Doanh nghiệp, Cơ sở SX và kinh doanh thủy sản, thực phẩm 

Triển khai hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở SX & kinh doanh nâng cao năng lực cạnh 

tranh, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) phối hợp cùng Sở Nông nghiệp 

và Phát triển Nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức khóa tập huấn 02 ngày “Nâng cao năng lực 

đáp ứng các quy định thị trường về an toàn thực phẩm & phát triển bền vững” tại TP. Vũng Tàu. 

Khóa học nằm trong hoạt động Dự án Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam 

(USAID IPSC), do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ và Cục Phát triển DN, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư (MPI) là cơ quan chủ quản.  

Mục tiêu: Khóa học giúp cung cấp các thông tin qui định thị trường về an toàn thực phẩm và 

phát triển bền vững, bao gồm các qui định và tiêu chuẩn trong nước và quốc tế liên quan (an toàn thực 

phẩm, truy xuất nguồn gốc, ghi nhãn, phụ gia thực phẩm, tiêu chuẩn VIETGAP, HACCP, BRC, 

ISO9001, ISO22000, FSSC 22000, IFS, ASC, MSC, BAP, GLOBALGAP). Khóa học sẽ cung cấp bức 

tranh tổng quát yêu cầu thị trường cho các doanh nghiệp, bên cạnh đó là các hướng dẫn, chia sẻ của 

các chuyên gia cao cấp nhiều kinh nghiệm về thủy sản, thực phẩm. (01) Ông Nguyễn Dương Hiếu; (02) 

Bà Ngô Thị Thu Hà. Thông tin chi tiết chương trình:  

1. Thời gian & Địa điểm: 

- Thời gian: Ngày 03-04/4/2023 (từ 8h30-17h00). 

- Địa điểm: Khách sạn REX Vũng Tàu - 1 Lê Quý Đôn, Phường 1, TP Vũng Tàu. 

2.  Đối tượng tham dự: Các doanh nghiệp, cơ sở nhỏ và đang tăng trưởng, đáp ứng tiêu chí:   

- Đã đăng ký hoạt động tại Việt Nam. Đang không có tranh chấp pháp lý. 

- Tối thiểu 51% vốn cổ phần do tư nhân Việt Nam sở hữu. 

- Không quá 500 lao động toàn thời gian. 

- Doanh thu tăng trưởng hai năm liên tiếp trong giai đoạn 2017 – 2021. 

3. Chương trình: Miễn phí tham dự cho 25 đơn vị, mỗi đơn vị cử 02 cán bộ. 

4. Nội dung chi tiết: Xin xem tại phụ lục gửi kèm. 

Ban Tổ chức trân trọng kính mời Quý Đơn vị cử cán bộ tham dự khóa học theo MẪU ĐĂNG 

KÝ gửi kèm. Mọi đăng ký vui lòng gửi BTC trước ngày 24/3/2023. Chương trình sẽ ưu tiên nhận các 

đăng ký đến sớm trước đến khi đủ số lượng theo quy định. Chi tiết xin vui lòng liên hệ Anh Ngọc Hòa, 

tel: 024. 38354496 (211), Mobile: 0989 618 724, email: ngochoa@vasep.com.vn  

Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị tại chương trình! 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch HH, các PCT HH; 

- Tổng Thư ký HH; 
- VPHH; 

- Lưu VPĐD HH tại Hà Nội. 
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