
 

 
 

 

 

Kính gửi: Lãnh đạo Doanh nghiệp Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản 

Diễn ra từ 4/2013 đến 3/2017, Dự án Xây dựng Chuỗi cung ứng cá Tra bền vững tại 
Việt Nam (SUPA) do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ, chủ trì bởi Trung tâm Sản xuất Sạch 
hơn Việt Nam (VNCPC), phối hợp thực hiện bởi WWF Việt Nam, WWF Áo và VASEP đã 
triển khai nhiều hoạt động thiết thực cho ngành cá Tra Việt Nam.  

Nhằm đánh giá, công bố các kết quả đạt được của dự án đến thời điểm này, đồng thời 
tiếp tục tổng hợp, ghi nhận các ý kiến đóng góp từ các bên trong chuỗi cung ứng cá Tra, Dự 
án SUPA tổ chức Hội thảo “Rà soát đánh giá kết quả dự án”, chi tiết như sau: 

1. Thời gian - Địa điểm: Từ 08h:30 – 12h:00, thứ Ba, ngày 17/01/2017; Tại KS Cửu 
Long, Số 52 Quang Trung, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 

2. Nội dung chương trình: 

- Tổng hợp và đánh giá kết quả các hợp phần dự án: (1) Hiệu quả sử dụng Tài 
nguyên và SXSH trong nuôi trồng, sản xuất và chế biến; (2) Áp dụng chứng 
nhận bền vững cho cá tra; Tiếp cận nhu cầu và xu hướng của thị trường; (3) 
Thói quen mua sắm và thái độ đối với thủy sản từ Việt Nam của người tiêu 
dùng Châu Âu. (4) Chính sách: Phân tích các thiếu hụt và đóng góp cho sự 
phát triển bền vững cá tra Việt Nam (Nghị định 36) 

- Thảo luận và các ý kiến đóng góp cho dự án.  

4. Thành phần tham dự: Bộ NN&PTNT; Sở NN&PTNT các tỉnh nuôi cá tra; Viện 
Nghiên cứu, Trường Đại học, Tư vấn viên độc lập; Doanh nghiệp Nuôi - Chế biến - 
XK Cá tra. 

5. Phí tham dự: Miễn phí tham dự. 

 Ban Tổ chức trân trọng kính mời các DN và các đơn vị liên quan quan tâm đăng ký 
tham dự trước ngày 14/01/2017 (thứ Bảy) theo số fax: 04 377.150.84 hoặc email: 
nguyenthanh@vasep.com.vn. Thông tin chi tiết xin liên hệ: Chị Nguyễn Thanh, tel: 
043.8354496 (máy lẻ 205); Mobile: 0973.168.611 hoặc xem tại www.daotao.vasep.com.vn 

 Trân trọng cảm ơn và kính chào./.  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- BQL Dự án SUPA;  

- Tổng Thư ký HH (b/cáo); 

- Văn phòng HH; 

- Lưu TT. 

 

 

 

 

Đăng ký: (Sau khi điền đầy đủ thông tin, đề nghị fax đăng ký tới số 043.7715084/ hoặc email:nguyenthanh@vasep.com.vn). 

L/hệ: ……………………..Mob:…….…..…Email:…...……………. 

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

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

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

Lãnh đạo đơn vị 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

  

Hà Nội, ngày 26/12/2016 


