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Số: 18/2019/ CV-VASEP.PRO

Hà Nội, ngày 5 tháng 06 năm 2019

V/v Mời tham dự khóa đào tạo tháng 6/2019
tổ chức tập trung tại TP.Cần Thơ & TP.Hồ Chí Minh

Kính gửi: Lãnh đạo Doanh nghiệp Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản
Trung tâm VASEP.PRO trân trọng kính báo tới Quý Công ty kế hoạch tổ chức đào
tạo tập trung (tháng 6/2019) tại TP.Cần Thơ và TP.Hồ Chí Minh như sau:
I. Khóa tập huấn K.10.19 & K.11.19 (01 ngày): “Cập nhật Quy định kiểm tra và chứng
nhận VSATTP hàng thủy sản vào các thị trường nhập khẩu trọng điểm”. Nhằm hỗ trợ
các DN vượt qua các thách thức từ rào cản phi thuế quan và yêu cầu khắt khe VSATTP của
các thị trường thủy sản nhập khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập
quốc tế. Khóa học sẽ do các chuyên gia thuộc hệ thống NAFIQAD trực tiếp cung cấp các
thông tin chính thống liên quan đến kiểm tra chứng nhận chất lượng, VSATTP theo quy
định của nước nhập khẩu và quy định của BNN&PTNT công bố áp dụng.
1. Thời gian & địa điểm: Ngày 26/6/2019 (từ 8h30-16h30), tại KS Cửu Long,
Tp.Cần Thơ; Ngày 28/6/2019 (từ 8h30-16h30) tại VP VASEP, Quận 2, TP. HCM.
2. Nội dung chương trình:
- Hướng dẫn của CODEX về hoạt động kiểm tra, chứng nhận trong buôn bán quốc tế
- Qui định của thị trường EU về hoạt động kiểm tra lô hàng nhập khẩu từ nước thứ ba
- Qui định về kiểm soát ATTP của các thị trường: Mỹ, Canada, Hàn Quốc, Nhật
Bản, Úc, Trung Quốc, các nước vùng Trung Đông, Nam Mỹ…
- Cập nhật qui định về chỉ tiêu kiểm tra hàng XK đi các thị trường của Bộ NN & PTNT.
II. Khóa tập huấn K.12.19 (02 ngày): “HACCP thực hành trong Doanh nghiệp Chế
biến Thủy sản”. Cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết cho đội ngũ cán bộ sản xuất,
QLCL bao gồm các thành viên và không phải thành viên nhóm HACCP, giúp DN triển khai
đồng bộ và hiệu quả chương trình QLCL theo HACCP tại doanh nghiệp.
1. Thời gian & địa điểm: Từ 8h30-16h30, các ngày 29-30/6/2019 tại VP VASEP,
Quận 2,Tp. Hồ Chí Minh.
2. Nội dung chương trình:
- Quản lý chất lượng & các nguyên tắc quản lý vệ sinh thực phẩm;
- Những nguyên tắc chung khi triển khai, thực hiện HACCP;
- Thực hiện giám sát các GMP/SSOP chính trong DN như thế nào ?;
- Giám sát và thẩm tra các CCP ? Ghi chép, lưu trữ, quản lý hồ sơ và thực hiện
hành động sửa chữa phù hợp.
III. Đối tượng tham dự: Lãnh đạo và cán bộ phụ trách các bộ phận: Quản lý CL, Sản xuất,
Kế hoạch, Vật tư, Kho, Môi trường, Vệ sinh, Kinh doanh, XNK, Nhân sự...
Vì tầm quan trọng của chương trình, Ban tổ chức trân trọng kính mời các DN đăng ký
tham dự theo MẪU ĐĂNG KÝ gửi kèm trước ngày 23/6/2019. Thông tin chi tiết xin liên
hệ Anh Ngọc Hòa, tel: 0243.8354496 - ext 211, Mobile: 0989.618.724 hoặc xem tại
www.daotao.vasep.com.vn.
Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Thư ký HH (b/cáo);
- Văn phòng HH;
- Lưu TT.
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