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I. BỐI CẢNH: 

Ngành cá tra Việt Nam đã phát triển vượt bậc trong 2 thập niên qua và đã 

khẳng định chỗ đứng tại các thị trường quốc tế như EU, Mỹ, Nhật.... Tuy nhiên, 

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 về chất lượng. 

Dự án SUPA ra đời nhằm hỗ trợ ngành cá tra để phát triển bền vững trong toàn 

bộ chuỗi cung ứng. Trong những điều chỉnh trên, hệ thống pháp lý phù hợp là một 

đòi hỏi quan trọng. Những diễn biến liên quan đến khung chính sách, cụ thể là Nghị 

định 36/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 29/04/2014 đã cho thấy rõ nỗ 

lực của nhà nước, doanh nghiệp, cộng đồng người nuôi để sản xuất được các sản 

phẩm cá tra có chất lượng. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số bất cập nhất định 

trong các quy định luật lệ, làm ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của ngành sản 

xuất cá tra và giảm sức cạnh tranh của sản phẩm cá tra trên thị trường quốc tế. Dự 

án SUPA đã mời chuyên gia EU nghiên cứu về cấu trúc pháp lý tạo ra khung hoạt 

động cho cá tra để tiếp cận thị trường EU thuận lợi hơn. Báo cáo đến nay đã hoàn 

tất.  

Với mong muốn phát triển ngành cá tra bền vững, Dự án SUPA dự kiến tổ 

chức hội thảo về kết quả báo cáo nghiên cứu của chuyên gia EU cũng như một khóa 

đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ vận động chính sách của các cơ sở sản xuất 

các tra. 

II.  MỤC TIÊU: 

A. Khóa đào tạo: 

- Báo cáo kết quả xem xét đánh giá thiếu hụt về luật lệ của Việt Nam cho chuỗi 

cung ứng cá tra trong 4 lĩnh vực: chất lượng, An toàn thực phẩm, bảo vệ môi 

trường và các tiêu chí xã hội. 

- Góp ý cho các đề xuất tới các cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam về điều chỉnh 

các quy định, luật lệ liên quan đến chuỗi cung ứng cá tra bền vững 

 

B. Hội thảo 

- Các kết quả của việc xem xét đánh giá thiếu hụt về luật lệ của Việt Nam cho 

chuỗi cung ứng cá tra 

- Thảo luận về các vấn đề vướng mắc của doanh nghiệp trong việc thực thi pháp 

luật liên quan đến chuỗi cung ứng cá tra và các đề xuất, kiến nghị tới các cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền. 
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III. CHỦ TRÌ CHƯƠNG TRÌNH - CÁC BÊN THAM GIA:  

A. Khóa đào tạo:  

Tổ chức: Hiệp hội CB & XK Thủy sản Việt Nam (VASEP). 

Thành phần tham gia:  

- Đại diện các bên tham gia Dự án SUPA 

- Ban Lãnh đạo DN; thành viên nhóm Vận động chính sách tại các DN cá tra 

- Trưởng phó phòng, cán bộ các phòng ban có liên quan. 

Chuyên gia: Tiến sỹ Siegfried Bank  

 

B. Hội thảo:  

Tổ chức: Hiệp hội CB & XK Thủy sản Việt Nam (VASEP) 

Chuyên gia chính: Tiến sỹ Siegfried Bank 

Thành phần tham gia:  

1. Đại diện các bên tham gia SUPA 

2. Khách mời:  

- 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; 

3. Đại diện lãnh đạo, thành viên nhóm Vận động chính sách tại các DN SX & CB Cá 

tra; 

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

IV. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM: 

A. Khóa đào tạo: 

- Thời gian: từ 8h30-17h, ngày 23/6/2015 

- Tại Văn phòng VASEP: Số 218 Lô A, Khu Đô Thị mới An Phú - An Khánh, Quận 

2, TP.HCM. 

B. Hội thảo: 

- Thời gian: từ 8h30-12h, sáng ngày 24/6/2015 

- Tại Văn phòng VASEP: Số 218 Lô A, Đường Nguyễn Quý Cảnh, Khu Đô Thị 

mới An Phú - An Khánh, Quận 2, TP.HCM.  
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V. LỊCH TRÌNH CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN:  
A. Khóa đào tạo: 

STT Thời gian Nội dung Trách nhiệm 

1  7:30 - 8:00  Đón tiếp đại biểu Ban Tổ chức 

2  8:00 – 8:10  Khai mạc - giới thiệu chương trình.   Lãnh đạo VASEP.  

3  8:10 - 9:45 Bài 1: Các hình thức và kỹ năng sử dụng 

trong hoạt động VĐCS của Hiệp hội và DN 

 

Tiến sỹ Siegfried Bank 

4  9:45- 10:00  Giải lao  

5  10:00-11:30 

 

Bài 2: Kết cấu của hệ thống xây dựng và 

góp ý luật lệ của EU. Kinh nghiệm trong 

hoạt động VĐCS ở EU 

Tiến sỹ Siegfried Bank 

6  
11:30-13:30 Ăn trưa 

 

7  
13:30-15:00 Bài 3: Tóm tắt các kết quả của việc xem xét 

đánh giá thiếu hụt về luật lệ của Việt Nam 

cho chuỗi cung ứng cá tra 

Tiến sỹ Siegfried Bank 

8  
15:00-15:15 Giải lao  

 

9  
15:15-16:45 Thảo luận: Góp ý cho các kiến nghị, đề 

xuất để giảm/xóa bỏ các thiếu hụt về luật lệ 

lên các cơ quan quản lý nhà nước 

Lãnh đạo VASEP 

Các thành viên khóa học 

10  
16:45-17:00 Bế mạc khóa học 

Lãnh đạo VASEP 

 
B. Hội thảo: 

STT Thời gian Nội dung Trách nhiệm 

1 8:00 - 8:30 Đón tiếp đại biểu Ban Tổ chức 

2 8:30 – 8:35 Khai mạc - giới thiệu chương trình.   Lãnh đạo VASEP.  

3 8:35-9:55 

 
Bài 1: Khung chính sách hiện hành và các 

tác động đến chuỗi cung ượng cá tra 

Đại diện SUPA 

4 9:55 – 9:15 Bài 2: Khuyến nghị của VCCI cho các luật 

lệ liên quan đến ngành cá tra (Nghị định 

36, các QCKT về môi trường,…) 

Đại diện VCCI 

6 9:15–9:45 

 

Bài 3: Báo cáo các kết quả của việc xem 

xét đánh giá thiếu hụt về luật lệ của Việt 

Nam cho chuỗi cung ứng cá tra 

Tiến sỹ Siegfried Bank 

5 9:45-10:00 Giải lao  

6 10:00–11:00 Bài 3: (tiếp theo) 
Tiến sỹ Siegfried Bank 

7 
11:00-11:50 Thảo luận 

Toàn thể hội nghị 

8 
11:50-12:00 Bế mạc hội thảo Đại diện VASEP 

9 12:00-13:00  Ăn trưa  
 

Thông tin liên lạc: 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Anh Nguyễn Ngọc Hòa – Chuyên viên đào tạo; tel: 043.8354496 – 211; 

mobile: 0989.618.724; email: ngochoa@vasep.com.vn 


