
 

 

 

 

 

THƯ MỜI 

Kính gửi: Lãnh đạo Doanh nghiệp, thành viên nhóm Vận động chính sách của 

các Doanh nghiệp Chế biến và Xuất khẩu Cá Tra  

 Dự án SUPA do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ, đã hoạt động được hai năm. Trước sự 
vận động của sản xuất và thị trường, các bất cập đã phát sinh đòi hỏi ngành cá tra  phải có sự thay 
đổi và điều chỉnh một cách toàn diện để nâng cao chất lượng. Trong những điều chỉnh trên, nhận 
thấy hệ thống pháp lý phù hợp là một đòi hỏi quan trọng và cũng là một trong những hoạt động 
của Dự án, Dự án SUPA đã mời chuyên gia EU nghiên cứu và đánh giá khách quan về hiện trạng 
và các quy định của luật lệ Việt Nam so với luật lệ EU nhằm hỗ trợ các cơ quan hữu quan xây 
dựng quy định, luật lệ phù hợp hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho ngành cá tra phát triển bền vững. 

 Để trao đổi, đánh giá kết quả nghiên cứu của chuyên gia EU tới các đối tác có liên quan, 
Dự án SUPA dự kiến tổ chức khóa đào tạo: “Nâng cao công tác tham vấn chính sách – Trường 

hợp đối với ngành cá Tra Việt Nam” và hội thảo: “Trao đổi kết quả nghiên cứu của chuyên 

gia EU về chính sách trong sản xuất – xuất khẩu cá Tra”, chi tiết như sau: 

1. Thời gian và địa điểm: 

Khóa đào tạo: Từ 08h00 – 17h00, ngày 23/6/2015 tại VP VASEP – Tp.Hồ Chí Minh. 

Hội thảo: Từ 08h30 – 12h00, sáng ngày 24/6/2015 tại VP VASEP – Tp.Hồ Chí Minh. 

2. Nội dung các chương trình: (Tại phụ lục gắn kèm) 

3. Thành phần tham dự:  

Khóa đào tạo: - Ban Lãnh đạo doanh nghiệp,  

- Thành viên nhóm Vận động chính sách tại các DN CB & XK cá tra,  

- Trưởng Phó phòng, cán bộ các phòng ban QLCL, XNK, kỹ thuật, kế hoạch... 

Hội thảo: - Tổng Cục Thủy sản; Cục QLCL Nông Lân sản và Thủy sản (NAFIQAD); 
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính; Cục Xuất Nhập khẩu; Đại diện VCCI;  

- Sở NN&PTNT các tỉnh có nuôi cá tra: Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, 
Tiền Giang, Bến Tre, Hậu Giang; 

- Đại diện lãnh đạo, thành viên nhóm Vận động chính sách tại các DN SX & CB Cá tra; 

- Các trại nuôi, HTX, hộ nuôi cá tra, Hiệp hội cá tra, Hiệp hội thủy sản An Giang,... 

4. Tổ chức: Dự án Xây dựng Chuỗi cung ứng cá Tra bền vững tại Việt Nam (SUPA) do 
Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ. 

5. Phí tham dự: Miễn phí tham dự 

 Trân trọng đề nghị Quý Doanh nghiệp đăng ký tham dự và gửi ĐĂNG KÝ theo mẫu đăng 
ký gửi kèm trước ngày 19/6/2015 theo số fax: 043.7715084 hoặc email: ngochoa@vasep.com.vn. 
Thông tin chi tiết về chương trình xin liên hệ anh Ngọc Hòa: tel: 04.38354496 (máy lẻ 211); 
Mobile: 0989.618.724.  

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

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- BQL Dự án SUPA: VNCPC, WWF Việt Nam 
- Tổng Thư ký HH (b/cáo); 
- Văn phòng HH; 
- Lưu TT. 
 

 

Hà Nội, ngày 10/6/2015 

 


