
 

HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU 

THỦY SẢN VIỆT NAM 

Số: 163/2017/CV-VASEP 

V/v mời tham dự Hội thảo về QCVN nước thải 

chế biến thủy sản  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2017 
 

 

Kính gửi: Lãnh đạo các Doanh nghiệp CB & XK Thủy sản 

Việc thực thi các quy định về bảo vệ môi trường cũng như áp dụng các tiêu chuẩn chứng nhận 

bền vững về môi trường luôn là tiêu chí ưu tiên hàng đầu của Hiệp hội và các doanh nghiệp thủy sản 

thành viên, không chỉ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong XK thủy sản, xây dựng thương hiệu 

cho DN mà còn là nền tảng để doanh nghiệp phát triển bền vững. Các nhà máy chế biến thủy sản đã 

luôn chú ý đầu tư công nghệ xử lý nước thải và nguồn lực vận hành cho hệ thống quan trọng này. 

Trong gần 2 năm qua, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã nhận 

được phản ánh của nhiều nhà máy chế biến thủy sản về những vướng mắc sau thanh tra, kiểm tra của 

các cơ quan Quản lý nhà nước thuộc ngành môi trường liên quan đến 03 nội dung lớn trong việc thực 

thi Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 11-MT:2015/BTNMT về nước thải chế biến thủy sản, bao 

gồm: 1) vướng mắc, vượt ngưỡng của chỉ tiêu Phốt pho; 2) Vượt ngưỡng của chỉ tiêu Nitơ – Amoni; 3) 

Bất cập trong việc áp dụng QCVN giữa nhà máy thủy sản trong khu công nghiệp và ngoài KCN.  

 Đứng trước các bất cập như vậy và nhân cơ hội Bộ TN-MT đang có Dự thảo sửa đổi QCVN 

11-MT:2015,  Hiệp hội VASEP dự kiến tổ chức Hội thảo ”QCVN nước thải chế biến thủy sản - nỗ 

lực tuân thủ của các nhà máy và các khó khăn, bất cập”, chi tiết cụ thể như sau:  

1. Thời gian: 8h30 – 11h30, ngày 23/10/2017 (Thứ Hai); 

2. Địa điểm: Khách sạn Victory - 141 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh. 

3. Nội dung: xin xem Phụ lục gắn kèm 

4. Chuyên gia: 1) PGS. TS Lưu Đức Hải - Phó Chủ tịch Hội KT Môi trường, nguyên Chủ 

nhiệm Khoa Môi trường, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội; 2) PGS. TS Phạm Hồng Nhật -  

Phòng Quan trắc và PT Môi trường, Viện Nhiệt đới Môi trường; 3) TS. Nguyễn Quốc Việt - Chủ 

nhiệm Khoa Kinh tế Phát triển, ĐH Kinh tế, ĐHQG Hà Nội; 4) TS. Lê Xuân Sinh - Viện Tài Nguyên 

và Môi trường Biển. 

5. Thành phần: Lãnh đạo VASEP, đại diện các nhà máy CBTS, đại diện: Bộ NN&PTNT, Bộ 

TN-MT, Tổng cục Môi trường, các chuyên gia và các cơ quan truyền thông. 

Thay mặt Ban Tổ chức trân trọng kính mời các DN quan tâm đăng ký tham dự trước 11h00 

ngày 20/10/2017 theo số fax: 0243.7715084 hoặc email: ngocthuy@vasep.com.vn. Thông tin chi tiết 

xin liên hệ: Chị  Ngọc Thủy,  tel:  0234.37715055 (ext:223);  Mobil:  0914.942.832 

Trân trọng cảm ơn và kính chào./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch & các PCT HH; 

- Ban Điều hành nhóm MT VASEP; 

- VPĐD tại Hà Nội; 

- Lưu VPHH . 

TUQ.CHỦ TỊCH HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ 

XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM 
TỔNG THƯ KÝ HIỆP HỘI 

 

 

 

Trương Đình Hòe 

Đăng ký:  Đề nghị fax tới số 0243.7715084 / email: ngocthuy@vasep.com.vn 

Tên Đơn vị:………………………………………………..Tel liên hệ: …………………….......................... 

1:…………………..………..…C/vụ………………Email………………….……  

2:………………………..……..C/vụ……………....Email……………….……… 

3:………………………..……..C/vụ……………...Email……………….……….. 

Lãnh đạo đơn vị 

 

mailto:nguyenthanh@vasep.com.vn


 

PHỤ LỤC 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO  

“QCVN nước thải chế biến thủy sản - nỗ lực tuân thủ của các nhà máy 

và các khó khăn, bất cập” 

Tp. Hồ Chí Minh, sáng 23/10/2017 

 

Thời gian Nội dung Thực hiện 

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

8:30 - 8:40 Khai mạc, giới thiệu chương trình Đại diện VASEP  

8:40 – 9:40 

Tham luận của các chuyên gia về chủ 

đề:  

- Có cần thiết phải kiểm soát chỉ tiêu Phốt 

pho trong nước thải CBTS? 

- Mức giới hạn nào cho chỉ tiêu Nitơ và 

Amoni trong QCVN về nước thải chế biến 

thủy sản? 

- Có công bằng khi áp dụng QCVN nước 

thải khác nhau giữa nhà máy CB thủy sản 

trong KCN và ngoài KCN? 

- PGS.TS Lưu Đức Hải - Phó Chủ 

tịch Hội Kinh tế Môi trường, 

nguyên CN Khoa MT - ĐH Khoa 

học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội  

- PGS.TS Phạm Hồng Nhật - 

Phòng Quan trắc và Phân tích Môi 

trường, Viện Nhiệt đới Môi trường. 

- TS Lê Xuân Sinh - Viện Tài 

nguyên và Môi trường biển 

9:40 - 10:00 

Phân tích về các vấn đề liên quan đến 

kinh tế và cơ hội khi thay đổi các chỉ tiêu 

quy định của nước xả thải nhà máy 

CBTS 

TS. Nguyễn Quốc Việt - Chủ 

nhiệm Khoa Kinh tế Phát triển, 

ĐH Kinh tế - ĐHQG Hà Nội. 

10:00 - 10:15 Giải lao  

10:15 - 11:20 Trao đổi/Thảo luận 

- Đại diện các cơ quan Quản lý 

Nhà nước (Bộ NNPTNT, Bộ 

TNMT, Tổng cục MT) 

- Đại biểu tham dự; 

- Các chuyên gia 

11:20-11:30 Tổng kết & Bế mạc hội thảo Đại diện VASEP 

 

----------------------------oOo ------------------------------- 


