BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CỤC THỦY SẢN
Số: 208

/GM-TCTS-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày26 tháng 11 năm 2020

GIẤY MỜI
Hội thảo tham vấn Đề án phát triển ngành chế biến thủy hải sản,
Đề án phát triển thủy sản bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long
và Kế hoạch hành động triển khai Hiệp định thương mại tự do EV-FTA
Tổng cục Thuỷ sản trân trọng kính mời:
........................................................................................................................
Tham dự Hội thảo tham vấn ý kiến đối với Đề án Phát triển ngành chế biến
thủy hải sản, Đề án Phát triển nuôi trồng thuỷ sản bền vững vùng Đồng bằng
sông Cửu Long và xây dựng kế hoạch hành động triển khai Hiệp định thương mại
tự do (EVFTA) do Tổng cục Thuỷ sản Chủ trì phối hợp với Sở NN&PTNT thành
phố Cần Thơ, Hiệp hội chế biển và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, Cơ quan hợp
tác phát triển Đức và Tổ chức sáng kiến thương mại bền vững tổ chức tại thành
phố Cần Thơ ngày 04/12/2020. Thông tin Hội thảo cụ thể như sau:
1. Thời gian: 01 ngày, bắt đầu 8h00 ngày 04 tháng 12 năm 2020.
2. Địa điểm: Hội trường Khách sạn Nesta, số 9C Trần Phú, Quận Ninh
Kiều, thành phố Cần Thơ.
3. Chủ trì: Lãnh đạo Tổng cục Thủy sản, Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn Cần Thơ đồng chủ trì.
4. Chương trình Hội thảo: Chi tiết tại Phụ lục kèm theo.
5. Thành phần tham dự:
Văn phòng Chính Phủ, các đơn vị trực thuộc Tổng cục Thủy sản; Sở
NN&PTNT thành phố Cần Thơ; Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn các tỉnh từ Quảng Ngãi trở vào, Chi cục Thủy sản/Chi cục Thú y Thủy
sản/Trung tâm khuyến nông các tỉnh ĐBSCL; Một số hội, hiệp hội (VASEP,
Hiệp hội Cá Tra, Hội nghề cá, Hiệp hội nước mắm truyền thống); Một số tổ chức
quốc tế (GIZ, IDH, WWF, Oxfarm …); Đại diện doanh nghiệp sản xuất giống,
nuôi trồng và chế biến xuất khẩu thủy sản có liên quan; Một số đơn vị nghiên cứu
(trường Đại học Cần Thơ, Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II, Viện khoa học
Thủy lợi miền Nam), chuyên gia độc lập có liên quan.
Đề nghị Quý đơn vị cử đại diện tham dự hội thảo trên. Thông tin đăng ký

đại biểu gồm Họ tên, chức vụ, đơn vị, số điện thoại, địa chỉ email và gửi về Tổng
cục Thủy sản trước ngày 02/12/2020(*).
Tổng cục Thủy sản trân trọng kính mời Quý đại biểu tham dự hội thảo./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT.Trần Đình Luân (để b/c);
- Chánh văn phòng (để b/c);
- Lưu: VT, VP.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Công Hiền

- Chi phí tham dự Hội thảo do đơn vị cử chi trả.
- (*) Chi tiết nội dung hội thảo vui lòng liên hệ đầu mối:
+ Đôi với khối cơ quan, đơn vị nhà nước; tổ chức quốc tế: Bà Nguyễn Thị Kim Tú, Vụ Khoa học,
Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Tổng cục Thủy sản; số điện thoại: 0977.728.626, email:
kimtu.tcts@gmail.com
+ Đối với khối các viện, hiệp hội, hội, trường đại học: Bà Châu Thị Tuyết Hạnh, Vụ Nuôi trồng
thủy sản, Tổng cục Thủy sản; số điện thoại: 0912.702.008, email:hanhchau08@gmail.com
+ Đối với khối các doanh nghiệp, chuyên gia độc lập, cá nhân quan tâm: Bà Kiều Oanh, Hiệp hội
chế biển và xuất khẩu thủy sản VIệt Nam, email: kieuoanh@vasep.com.vn, số điện thoải: 0965.097.642.
link đăng ký trực tuyên: https://forms.gle/ruvhqJt6AANPxbDG7)
+ Tài liệu hội thảo (vui lòng truy cập và lấy tài liệu hội thảo sau ngày 02/12/2020) tại đường dẫn:
https://tongcucthuysan.gov.vn/vi-vn/Hội thảo cần thơ ngày 04/12/2020./.

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO
(Kèm theo Giấy mời số 208 /GM-TCTS-VP ngày 26 tháng 11 năm 2020)
Thời gian
7h30 – 8h00
8h00 – 8h10

Nội dung
Đón tiếp, đăng ký đại biểu
Phát biểu khai mạc Hội thảo
Phát biểu khai mạc của đại diện Sở NN&PTNT thành
phố Cần Thơ

8h10 – 8h20

Phát biểu khai mạc của Lãnh đạo Tổng cục Thủy sản

8h20- 9h00

Đề án phát triển ngành chế biến thủy hải sản

9h00 - 9h40

9h40 - 10h15
10h15-10h30
10h30-11h45
11h45 -12h00
12h00 – 13h30

13h30-13h50

Kết quả đánh giá hiện trạng ngành chế biến thủy sản,
dự báo điều kiện phát triển, mục tiêu, định hướng,
nhiệm vụ, giải pháp phát triển ngành chế biến thủy
sản đến năm 2030
Đề án phát triển thủy sản bền vững vùng Đồng
bằng sông Cửu long
Kết quả đánh giá hiện trạng sản xuất, dự báo các điều
kiện phát triển, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát
triển nuôi trồng thủy sản vùng vùng Đồng bằng sông
Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn 2045
Thảo luận, góp ý 2 nội dung Đề án
Nghỉ giải lao
Thảo luận, góp ý 2 nội dung Đề án
Tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý
Ăn trưa
Chuỗi cung ứng thuỷ sản có trách nhiệm - cơ hội
tối ưu trong EVFTA và xây dựng kế hoạch triển
khai Hiệp định
Cam kết trong EVFTA đối với ngành hàng thủy sản
và nguyên liệu thủy sản xuất khẩu

13h50 - 14h10

Thực trạng và dự báo về thương mại thủy sản trong
EVFTA

14h10 – 14h30

Kế hoạch triển khai Hiệp định EV-FTA: cơ hội và
thách thức hướng tới chuỗi cung ứng thủy sản có
trách nhiệm

14h30 – 14h45

Nghỉ giải lao

14h45 - 16h30

Thảo luận: Thúc đẩy thương mại thủy sản và phát
triển bền vững trong khai thác và nuôi trồng thủy sản
Kết luận Hội thảo
Ăn tối

16h30 - 17h00
17h00

Đơn vị/ thực hiện
Ban tổ chức
Đại diện Lãnh đạo Sở
NN&PTNT thành phố
Cần Thơ
Tổng cục trưởng Tổng
cục Thủy sản - Trần
Đình Luân
Tổng cục Thủy sản,
Đơn vị tư vấn

Tổng cục Thủy sản,
Đơn vị tư vấn
Toàn thể đại biểu
Toàn thể đại biểu
Tổng cục Thủy sản,
Đơn vị tư vấn
Tổng cục Thủy sản,
IDH
Bộ Công thương
Cục Chế biến và Phát
triển Thị trường Nông
sản
Tổng cục Thủy sản

Toàn thể đại biểu
Chủ trì cuộc họp

