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Kinh nghiệm và công việc hiện hay  

Cán bộ kỹ thuật tại Việt Nam 

Tiến sỹ Phạm Việt Anh tốt nghiệp Thạc sỹ tại trường 

Đại học Bergen, Na Uy về Sinh học và Quản lý nghề 

cá. Ông cũng bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ 

chuyên ngành Sinh học môi trường và Sinh thái học 

thực nghiệm tại Trường Đại học Ghent, Vương quốc 

Bỉ. 

Hiện ông là cán bộ kỹ thuật của GLOBALG.A.P. phụ 

trách khu vực Đông Nam Á. GLOBALG.A.P. là tiêu 

chuẩn tự nguyện chứng nhận cho các sản phẩm nuôi 

trồng thủy sản, chăn nuôi và trồng trọt. Chứng nhận 

GLOBALG.A.P. nhằm đảm bảo các nhà sản xuất 

tuân thủ theo các tiêu chí đã được thông qua theo 

hướng an toàn thực phẩm; sản xuất bền vững; an 

sinh, an toàn động vật và người lao động; sử dụng 

nước, thức ăn, phân bón và giống cây trồng có trách 

nhiệm. 

Trước đó, ông đã làm việc cho Tổng cục Thủy sản 

thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phụ 

trách các vấn đề về phát triển bền vững và truy xuất 

nguồn gốc sản phẩm thủy sản. 

Current position and work experience 

Technical Key Account Manager in Viet Nam 

Dr. Pham Viet Anh graduated from Bergen 

University in Norway with a master course of 

Fisheries Biology and Management and 

obtained a PhD Degree of Applied Ecology and 

Environmental Biology at Ghent University, 

Belgium. 

Actually, he is working at GLOBALG.A.P. as a 

Technical Key Account Manager responsible 

for ASEAN region. GLOBALG.A.P. is a private 

standard certifying for aquaculture, livestock 

and crop products to ensure producers comply 

with worldwide accepted criteria for food 

safety, sustainable production methods, worker 

and animal welfare, and responsible use of 

water, compound feed and plant propagation 

materials. 

Before, he worked for Directorate of Fisheries 

under Ministry of Agriculture and Rural 

Development responding for traceability and 

sustainability of fisheries products.  

 


