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                    Vai trò của truyền thông trong quảng bá cá tra Việt Nam

Hơn bao giờ hết, trong thế giới phẳng 

hôm nay truyền thông góp phần to lớn 

trong việc tuyên truyền và quảng bá 

trong mọi lĩnh vực đặc biệt là thương 

mại quốc tế. Bên cạnh sự bùng nổ thông 

tin đem lại nhiều mặt tích cực thì truyền 

thông tiêu cực bôi nhọ sản phẩm , quốc 

gia… là một xu hướng hiện nay trên thế 

giới khi các thông tin được dàn dựng và 

thiếu kiểm chứng được đón nhận. Cụm 

từ “Truyền thông bẩn” được nhắc đến 

nhiều nhất trong thời gian gần đây 

trong lĩnh vực báo chí và truyền thông 

thế giới. 

Cá tra Việt Nam “bầm dập” vì truyền 

thông bẩn 

Ngành thủy sản Việt Nam đã có nhiều kinh 

nghiệm về việc này và  một lần nữa trong 

câu chuyện về cá tra thì các đối thủ cạnh 

tranh đã biết tận dụng một cách triệt để 

truyền thông bao gồm chính thống và  

mạng xã hội để đạt được mục tiêu là tiêu 

cực hóa sản phẩm cá tra trong nhận thức 

người tiêu dùng nhằm dẫn đến hạn chế sử 

dụng hoặc tẩy chay sản phẩm. Đầu năm 

2017, một đoạn clip chưa đầy 2 phút của 

kênh truyền hình Cuatro trong chương 

trình thời sự toàn cảnh 360o ( kênh của 

tra l

chúng tôi s

tôi đã tìm ra s

đang r

đ

bi

tra hàng ngày mà ch

tu

cá tra t

Nh

nh

ti

đã gây nên m

an toàn c

v

Nhìn l

có dính dáng đ

c

hay phóng s
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BẢN TIN ĐÀO T

trò của truyền thông trong quảng bá cá tra Việt Nam. 

tập đoàn Truyền 

thông Telecinco 

lớn thứ 2) tại Tây 

Ban Nha đã gây 

nên một cú sốc 

đến người tiêu 

thụ Tây Ban Nha 

với nội dung “Bạn 

có biết tại sao cá 

tra lại rẻ như vậy không? Bạn nghĩ là 

chúng tôi sẽ không biết ư, vậy mà chúng 

tôi đã tìm ra sự thật. Đây là loài cá mới 

đang rất phổ biến ở thị trường”. Bằng việc 

đưa ra những hình ảnh rất đáng sợ về chế 

biến cá tra và họ kết luận không nên ăn cá 

tra hàng ngày mà chỉ nên ăn tối đa 2 lần/ 

tuần. Sau đó là hàng loạt các vụ tẩy chay 

cá tra tại khắp các thành phố lớn Tây Ban 

Nha nhất là những nơi tiêu thụ cá tra lớn 

như trường học, bệnh viện…  Các tác động 

tiếp theo như Carefour từ chối bán cá tra 

đã gây nên một làn sóng quan ngại về sự 

an toàn của sản phẩm cá tra Việt Nam đối 

với người tiêu dùng EU.   

Nhìn lại quá trình phát triển của cá tra đều 

có dính dáng đến sự cố truyền thông tiêu 

cực như việc đưa cá tra vào danh sách đỏ 

hay phóng sự “Pangasius lies” chiếu tại 

Đức đã khi

nghiêm trọng. Tuy nhiên tác đ

thông tại Tây Ban Nha l

giá là nghiêm tr

truyền có h

là khuyến cáo ng

sản phẩm, t

vệ sức khỏe ng

bán lẻ để dừ

Các chiến lư

thông tỏ ra ngày càng chuyên nghi

vào tâm lý khách hàng v

sản phẩm cá tra, các v

chất lượng s

mà người tiêu dùng châu Âu v

tâm. 

Một điều không th

triển quá nhanh chóng c

đã gây nên s

các nhà sản xu

các nước nuôi các lo

truyền thống c

có cá tra. Thêm vào đó s

có động cơ 

catfish tại M

thịt trắng tạ
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c đã khiến thị trường này sụt giảm 

ng. Tuy nhiên tác động truyền 

i Tây Ban Nha lần này được đánh 

giá là nghiêm trọng bởi tính cách tuyên 

n có hệ thống để đạt được mục tiêu 

n cáo người tiêu dùng hạn chế ăn 

m, tạo sức ép lên các tổ chức bảo 

e người tiêu dùng và hệ thống 

ừng bán sản phẩm cá tra. 

ược công kích thông qua truyền 

ra ngày càng chuyên nghiệp đánh 

vào tâm lý khách hàng về sự an toàn cuả 

m cá tra, các vấn đề về vùng nuôi, 

ng sản phẩm…đây là những vấn đề 

i tiêu dùng châu Âu vốn rất quan 

u không thể phủ nhận là sự phát 

n quá nhanh chóng của cá tra Việt Nam 

đã gây nên sự cạnh tranh từ nhiều phía: 

n xuất, nuôi cá địa phương tại 

c nuôi các loại cá vốn là sự chọn lựa 

ng của nguời bản địa nếu không 

có cá tra. Thêm vào đó sự cạnh tranh còn 

 bảo hộ: Điển hình là cuộc chiến 

i Mỹ và hiện nay là cuộc chiến cá 

ại EU. 
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Nguyên nhân thứ 2 đến từ bản thân chúng 

ta khi chúng ta định vị cá tra là cá rẻ, và 

với sự cạnh tranh ngày càng tăng giữa các 

nhà cung cấp trong thời gian qua đã tiếp 

tục đẩy giá cá tra xuống thấp đồng nghĩa 

với việc chất lượng giảm sút nghiêm trọng 

khiến người tiêu dùng quay lưng với cá tra 

và chọn các loại cá khác chất lượng cao 

hơn như cá minh thái Alaska. Nhà NK, nhà 

bán lẻ, nhà cung cấp bất lợi và trở nên mệt 

mỏi vì áp lực của truyền thông  tiêu cực. Và 

từ đó hình ảnh cá tra vốn không tốt đẹp lại 

càng trở nên mong manh hơn. 

Cho đến nay mặc dù được XK đến 160 

quốc gia, nhưng đối với người tiêu dùng thì 

cá tra chỉ đơn giản được biết là loại cá thịt 

trắng được nuôi từ sông Mekong. Trong khi 

đó, các nhà NK và bán lẻ biết rõ về ngành 

cá tra, tuy nhiên họ không mặn mà quảng 

bá về chất lượng vì chất lượng thiếu ổn 

định, thay vào đó mọi quảng bá về cá tra 

hiện nay tại EU thường chú trọng vào giá. 

Không có thương hiệu chung quốc gia, 

thương hiệu ngành và sản phẩm, nên người 

tiêu dùng hầu như không biết gì về cá tra 

nên loài cá này bị truyền thông dẫn dắt. 

Thương hiệu cá tra đang ở đâu? 

Cho đến nay, sự quảng bá của chúng ta 

trong thời gian qua chỉ tập trung 

marketing cho s

b

qu

Chúng ta đánh giá s

qua con s

tr

chi

cu

ph

gia khác. Ng

đ

Nam, đâu là t

Trong tình hình hi

dùng đang lo ng

các v

đ

đó bên c

lư

đ

chi

Xét trên b

qu

chúng ta đang 

do chúng ta đang XK ph

nguyên li

th

tr

th

th

tiêu dùng đã ý th
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marketing cho sản phẩm, tăng bán hàng 

bằng tiếp cận B2B thông qua các hội chợ 

quốc tế hay các kênh bán hàng khác. 

Chúng ta đánh giá sự tăng trưởng thông 

qua con số XK tăng hàng năm, mở rộng thị 

trường… Trong khi đó chúng ta chưa có 

chiến lược tiếp cận đến người  tiêu dùng 

cuối cùng để giúp họ nhận diện được sản 

phẩm Việt Nam khác thế nào với các quốc 

gia khác. Người tiêu dùng sẽ không biết 

được đâu là miếng cá sản xuất tại Việt 

Nam, đâu là từ Bangladesh hay Indonesia… 

Trong tình hình hiện nay thì người tiêu 

dùng đang lo ngại về chất lượng sản phẩm, 

các vấn đề về phát triển bền vững được 

định hướng bởi truyền thông định kiến do 

đó bên cạnh B2B thì ở cần đưa ra chiến 

ược B2C và lôi kéo những bên liên quan 

đến thị trường như nhà NK…tham gia vào 

chiến lược này 

Xét trên bản đồ thương hiệu và hình ảnh 

quốc các nhà cung cấp hàng đầu thế giới, 

chúng ta đang ở đâu? Điều này được cho là 

do chúng ta đang XK phần lớn dưới dạng 

nguyên liệu, sản phẩm bán ra dưới tên và 

thương hiệu của nhà NK nên không chú 

trọng đến phát triển thương hiệu riêng và 

thương hiệu quốc gia; Tuy nhiên với nhận 

thức ngày càng cao của về VSATTP, người 

tiêu dùng đã ý thức về nguồn gốc sản 

phẩm và tìm hi

các sản phẩ

đến 160 qu

nhưng chỉ 

thông thườ

thế giới (th

hàng). 

Trong quá trình phát tri

đầu tư rất nhi

dựng hệ thố

tiêu chuẩn c

đầu tư vào vi

tiêu chuẩn hàng đ

đang tiếp t

trường. Như

tiêu dùng h

ảnh một đấ

hậu về công ngh

Kế hoạch qu

tra của Hiệ

Trước việc này, l

ủng hộ của các DN cá tra đã xây d
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m và tìm hiểu đến quốc gia sản xuất 

ẩm này. Cá tra mặc dù đã XK 

n 160 quốc gia với giá trị XK 1,7 tỷ USD, 

 được bán như một hàng hóa 

ờng, chưa có thương hiệu trên 

i (thương hiệu chung của ngành 

Trong quá trình phát triển đó, chúng ta đã 

t nhiều công sức, tài chính để xây 

ống chất lượng cao đáp ứng các 

n của thị trường; bên cạnh đó sự 

vào việc các vùng nuôi theo các 

n hàng đầu thế giới cũng đã và 

p tục để đáp ứng nhu cầu thị 

ưng thế giới và đặc biệt người 

tiêu dùng hầu như vẫn bị ám ảnh bởi hình 

ất nước đang phát triển và lạc 

công nghệ và vùng nuôi bị ô nhiễm. 

ch quảng bá, truyền thông về cá 

ệp hội VASEP 

c này, lần đầu tiên Vasep được sự 

a các DN cá tra đã xây dựng một 
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kế hoạch hành động bài bản hơn thông 

qua việc xây dựng kênh truyền thông thí 

điểm tại Châu Âu để đối phó với làn sóng 

truyền thông bẩn có thể lan sang các thị 

trường khác. Hiệp hội và công ty đối tác tại 

Châu Âu đã tổ chức đối thoại trực tiếp với 

các nhóm là nhà NK, truyền thông các vấn 

đề liên quan đến ngành thông qua các 

cuộc họp báo, hội thảo tại Brussels 2017, 

Madrid 2017. 

Về lâu dài, Hiệp hội và cộng đồng các DN 

thủy sản rất cần theo đuổi mục tiêu xây 

dựng chiến lược tiếp thị và quảng bá cho 

ngành thủy sản trong đó xây dựng thương 

hiệu cho ngành hàng và nhận diện quốc 

gia. 

Đây là giải pháp dài hạn cần sự nỗ lực và 

cam kết của tất cả mọi thành phần liên 

quan đến ngành tham gia. Đó không đơn 

thuần là một chiến lược quảng cáo sản 

phẩm chỉ liên quan đến lĩnh vực chế biến 

XK mà c

nhà n

chung tay c

giá tr

phá các v

lư

ch

bi

đóng góp c

cùng nh

tr

tâm mu

s

d

bên. N

đ

không ra tay mà đi tìm và qu

các s

kinh doanh c

Vi

các đ

r

(Bài phát biểu tại Hội nghị Toàn thể VASEP 2017 c
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XK mà cần sự cam kết cao từ cộng đồng và 

nhà nước. Hơn bao giờ hết chúng ta cần sự 

chung tay của các thành phần trong chuỗi 

giá trị để có những cam kết và thay đổi đột 

phá các vấn đề liên quan đến ATTP, chất 

ượng, truy xuất nguồn gốc … Đây không 

chỉ là vấn đề của chỉ riêng các lĩnh vực chế 

biến và XK. Chúng ta có ý tưởng kêu gọi sự 

đóng góp của khối nhà NK vì họ cũng có 

cùng những lợi ích như chúng ta tuy nhiên 

trước hết chúng ta cần cho thấy rõ quyết 

tâm muốn thay đổi hình ảnh và uy tín cho 

sản phẩm do Việt nam cung cấp từ đó sẽ 

dễ dàng nhận được sự chung tay của các 

bên. Nếu không có sự quyết liệt và chủ 

động từ phía Việt Nam thì các nhà NK cũng 

không ra tay mà đi tìm và quảng bá cho 

các sản phẩm khác an toàn hơn cho việc 

kinh doanh của họ. 

Việc chia sẻ thông tin giữa người nuôi và 

các đơn vị quản lý địa phương và Hiệp hội 

rất quan trọng bởi chúng ta đang cung cấp 

những thông tin trung th

dùng để hiể

chứ không ph

biến. 

Cái chúng ta c

ràng thể hi

đem lại sản ph

dùng. Chúng ta c

marketing b

phục vụ truy

thực hiện, vi

cho đối tác 

chúng ta ch

tin đầy đủ 

nghiệp trong chu

đạt các chứ

VietGap, hệ

thải; các nghiên c

hạn chế để 

thuyết phục cho ng

VASEP 2017 của bà Tô Tường Lan – Phó Tổng Thư ký VASEP) 
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ng thông tin trung thực đến người tiêu 

ểu rõ những nỗ lực của ngành 

không phải chỉ nằm ở các nhà máy chế 

Cái chúng ta cần là thông tin minh bạch, rõ 

hiện nỗ lưc của ngành cá tra là  

n phẩm tốt nhất cho người tiêu 

dùng. Chúng ta cần các sản phẩm 

marketing bằng thông tin và hình ảnh để 

truyền thông. Trong quá trình 

n, việc cung cấp đầy đủ thông tin 

i tác gặp rất nhiều khó khăn khi 

chúng ta chưa có hệ thống thu thập thông 

 từ địa phương đến Bộ Nông 

p trong chuỗi sản xuất như vùng nuôi 

ứng nhận quốc tế, vùng nuôi đạt 

ệ thống phòng bệnh, xử lý nước 

i; các nghiên cứu khoa học về cá tra khá 

 có thể sử dụng làm bằng chứng 

c cho người tiêu dùng. 



 

5 
 

www.vasep.com.vn www.daotao.vasep.com.vn 

BẢN TIN ĐÀO TẠO SỐ 3/2017 

              Xuất khẩu các ngừ có thể tăng chậm lại sau “thẻ vàng” IUU 

Chín tháng đầu năm 2017, tổng giá trị XK cá ngừ đạt 429,7 triệu USD, tăng 21,2%. Tại hầu hết các thị trường NK chính giá trị XK 

tăng trưởng tốt, trong đó nổi bật là 3 thị trường lớn: Mỹ, EU và Israel. 

Mỹ 

9 tháng đầu năm 2017, giá trị XK sang thị 

trường Mỹ đạt 168,7 triệu USD, chiếm 

39,3%, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 

trước. Mỹ tiếp tục là thị trường XK hàng 

đầu của các DN cá ngừ Việt Nam. 

Hiện nay, sản phẩm cá ngừ vằn chế biến 

và cá ngừ đóng hộp (mã HS160414) vẫn 

chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu cá 

ngừ NK của Mỹ. Theo thống kê mới nhất 

của của Globefish, giá NK trung bình sản 

phẩm cá ngừ chế biến, đóng hộp của Mỹ 

cao hơn so với 2 năm trước, từ 4,5 - 5 

USD/kg. Trong đó, giá nhập từ Thái Lan, 

Việt Nam và Philippines đang tương đương 

nhau và gần với mức NK bình quân tại Mỹ; 

còn giá NK từ Fiji và Ecuador ở mức cao 

nhất từ 5,5 - 5,8 USD/kg. 

7 tháng đầu năm 2017, khối lượng NK sản 

phẩm cá ngừ chế biến, đóng hộp của Mỹ 

đạt từ 12.000 - 18.000 tấn. Sau cá ngừ 

chế biến là nhóm sản phẩm cá ngừ vằn 

hoặc cá ngừ sọc dưa (HS030487); cá 

ngừ vây vàng (HS030232) và cá ngừ mắt 

to tươi hoặc ướp lạnh (030234). 

EU 

9 tháng đầu năm 2017, sản phẩm 

thăn/philê cá ngừ đông lạnh tiếp tục là sản 

phẩm XK chủ lực của Việt Nam XK sang thị 

trường EU chiếm hơn 40% tổng giá trị XK 

sang thị trường này. Tiếp đến là cá ngừ 

đóng hộp chiếm 32%. Đức, Italy và Hà Lan 

là 3 thị trường NK cá ngừ nhiều nhất trong 

khối EU trong thời gian này. Nhìn chung so 

với cùng kỳ năm trước, XK cá ngừ của hầu 

hết các nước trong khối EU đều tăng. Cụ 

thể, trong đó, giá trị XK cá ngừ sang Đức 

tăng 38,3% và Hà Lan tăng 67,2% so với 

cùng kỳ năm trước. Theo thống kê mới 

nhất của ITC, nửa đầu năm 2017, EU NK 

nhiều nhất sản phẩm cá ngừ vằn chế biến 

và cá ngừ đóng hộp (mã HS160414); tiếp 

đó là cá ngừ vây vàng đông lạnh (HS 

030342) và phile cá ngừ đông lạnh 

(HS 030487). Tây Ban 

Nha, Ecuador; Seychelles; Mauritius; Philip

pines là những nguồn cung sản phẩm cá 

ngừ lớn nhất cho EU. 

Israel 

Với mức tăng trưởng XK ấn tượng tăng 

109,3% so với cùng kỳ năm trước và giá trị 

đạt 34,9 triệu USD trong 9 tháng đầu năm 

nay, Israel thay thế ASEAN để trở thành 

thị trường XK cá ngừ lớn thứ 3 của Việt 

Nam. Đây là thị trường tiềm năng nhất 

trong khối thị trường Trung Đông tại thời 

điểm này. 

Cho đến nay, Thái Lan, Việt Nam và 

Philippines đang là 3 thị trường nguồn 

cung lớn nhất cá ngừ cho Israel. Trong đó, 

Israel đang NK rất nhiều cá ngừ chế biến 

đóng hộp của Việt Nam, trong khi năm 

ngoái  cá ngừ tươi sống, đông lạnh và khô 

lại chiếm ưu thế. Hiện Việt Nam đang là 

TIN TỨC 
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nguồn cung cá ngừ đóng hộp lớn thứ 2 cho 

Israel, sau Thái Lan. Trong khi đó, tại phân 

khúc thị trường cá ngừ đông lạnh của 

Israel, Việt Nam đang chiếm lĩnh thị trường 

Israel và gần như không có đối thủ cạnh 

tranh. 

Các thị trường khác 

9 tháng đầu năm nay, giá trị XK cá ngừ 

sang ASEAN và Trung Quốc chưa được như 

ý và sụt giảm. Trong đó, giá trị XK sang 

ASEAN giảm 9,3% và sang Trung Quốc 

giảm 7,4% so với cùng kỳ năm trước. 

Ngược lại, XK sang Nhật Bản, Mexico và 

Canada tiếp tục tăng trưởng khả quan. Giá 

tr

23%; 69,6% và 32% so v

trư

Ngày 23/10/2017, Liên minh châu Âu (EU) 

đã “rút thẻ vàng” đối với hải sản Việt Nam 

với lý do vi phạm các nguyên tắc IUU. Đây 

đang là nỗi lo lắng và quan ngại của cả Nhà 

nước và DN XK hải sản Việt Nam.

làm xấu đi hình ảnh và ảnh hưởng xấu đến 

uy tín, thương hiệu của ngành hải sản nước 

đó.

H

d

h
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trị XK sang ba thị trường này tăng lần lượt 

23%; 69,6% và 32% so với cùng kỳ năm 

trước. 

Ngày 23/10/2017, Liên minh châu Âu (EU) 

đã “rút thẻ vàng” đối với hải sản Việt Nam 

với lý do vi phạm các nguyên tắc IUU. Đây 

đang là nỗi lo lắng và quan ngại của cả Nhà 

nước và DN XK hải sản Việt Nam. Điều này 

làm xấu đi hình ảnh và ảnh hưởng xấu đến 

uy tín, thương hiệu của ngành hải sản nước 

đó. 

Hơn nữa, các thị trường khác có thể sẽ áp 

dụng các quy định kiểm soát nghiêm ngặt 

hơn dành cho nước bị EU giơ thẻ vàng, ví 

dụ như Mỹ n

thống kiểm soát th

lại nạn khai thác IUU t

này có thể 

của Việt Nam sang th

thời gian t

nhiên, bằng n

phủ và DN 

đảm bảo tuân th

XK sang thị

lại. 
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nước đang chuẩn bị áp dụng hệ 

m soát thủy sản NK nhằm chống 

n khai thác IUU từ 1/1/2018. Điều 

 có thể khiến giá trị XK cá ngừ 

t Nam sang thị trường EU trong 

i gian tới tăng trưởng chậm lại. Tuy 

ng nỗ lực và quyết tâm của Chính 

và DN hải sản Việt Nam trong việc 

o tuân thủ quy định IUU, hoạt động 

ị trường này sẽ sớm ổn định trở 

Tạ Hà 
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Ngày 6 – 7/7/2017 Trung tâm 

VASEP.PRO thuộc Hiệp hội VASEP đã tổ 

chức thành công khóa đào tạo “Sử dụng, 

Kiểm tra, Hiệu chuẩn nội bộ các loại Cân 

- Nhiệt kế - Tủ nhiệt trong nhà máy 

CBTS” tại TP. HCM. Khóa học đã thu hút 

45 học viên đến từ 21 doanh nghiệp 

chế biến thủy sản. 

Nội dung chính của chương trình được 

chuyên gia Nguyễn Đăng Huy - Nguyên 

Trưởng phòng hiệu chuẩn, Trung tâm kỹ 

thuật Tiêu chuẩn & Đo Lường chất lượng 3 

(Quatest 3), trên 30 năm kinh nghiệm 

chuyên môn về phương tiện đo lường cho 

các DN thủy sản trình bày. Nội dung của 

chương trình xoay quanh các vấn đề chính 

sau: 

- Tổng quát về cân và quả cân. Phân loại 

các cấp chính xác của cân và quả, Sai số 

cho phép trong kiểm định/hiệu chuẩn 

- Qui trình kiểm định cân theo Văn bản kỹ 

thuật đo lường Việt Nam: ĐLVN 16: 2009. 

- Xem video cách lắp đặt, điều chỉnh, kiểm 

định/ hiệu chuẩn (CAL) cân. 

- Tổng quát về các loại nhiệt kế: nhiệt kế 

thuỷ tinh chất lỏng, nhiệt kế áp suất, nhiệt 

k

đ

t

s

- 

tinh ch

lư

- 

             Soạn lại các tài liệu hiệu chu
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kế lượng kim, đồng hồ nhiệt hiện số kèm 

đầu dò, các loại tủ nhiệt: tủ đông, tủ mát, 

tủ ấm, tủ sấy, lò nung...Cách sử dụng và sai 

số cho phép trong sử dụng. 

- Qui trình hiệu chuẩn các Nhiệt kế thuỷ 

tinh chất lỏng theo Văn bản kỹ thuật đo 

ường Việt Nam: ĐLVN 137: 2004. 

- Hiệu chuẩn các đồng hồ nhiệt theo ĐLVN 

138:2005. 

- Hiệu chu

127:2003. 

Theo anh Lê Quang Nh

nhân viên IPC c

khóa đào tạ

về các giá tr

phương pháp đánh g

một cách chính xác, bi

Cân phù hợ

cách bảo qu

anh Nhựt sẽ

bộ thông số

Cân hợp lý cho nhà máy mình.

học, nhiều khái ni

giúp cho họ

nhau giữa kh

như mối quan h

lượng của m

nào, đồng th

còn cung c

thuật ngữ cũng nh

cân tự động và không t

dung không kém ph

phương pháp l

sao cho hiệ

gây thiệt h

u chuẩn nội bộ cho đúng quy chuẩn Định Lư
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u chuẩn tủ nhiệt theo ĐLVN 

 

Theo anh Lê Quang Nhựt hiện đang là 

nhân viên IPC của Công ty Vĩnh Hoàn, qua 

ạo giúp anh hiểu biết nhiều hơn 

các giá trị đặt trưng của Cân, biết được 

ng pháp đánh giá và hiệu chuẩn Cân 

t cách chính xác, biết lựa chọn được loại 

ợp cho nhà máy mình cũng như 

o quản Cân. Qua khóa đào tạo này 

ẽ cho tiến hành rà soát lại toàn 

ố Cân và đưa ra cách kiểm tra 

p lý cho nhà máy mình. Tại khóa 

u khái niệm được cung cấp nhằm 

ọc viên nhận biết được sự khác 

a khối lượng và trọng lượng cũng 

i quan hệ giữa khối lượng và trọng 

a một vật được xác định như thế 

ng thời chuyên gia chương trình 

ng cấp cho học viên các tài liệu, 

cũng như  hình ảnh của các loại 

ng và không tự động. Một nội 

dung không kém phần quan trọng chính là 

ng pháp lắp đặt và cách sử dụng cân 

ệu quả, tránh hỏng hóc và tránh 

ại cho doanh nghiệp. Nhiều bài 

nh Lượng Việt Nam! 
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tập thực hành về Cân cũng được chuyên 

gia hướng dẫn tận tình cặn kẽ cho các 

anh/chị học viên tham gia tại khóa đào tạo. 

Chị Nguyễn Thị Anh Đào, phó phòng quản 

lý chất lượng Công ty cổ phần Nông nghiệp 

Hùng Hậu cho biết các kiến thức bổ ích mà 

chị đã được học tại lớp sẽ đào tạo lại cho 

nhân viên công ty. Tư vấn lại ban giám đốc 

cách tiếp nhận Cân, Nhiệt Kế mới. Soạn lại 

các tài liệu hiệu chuẩn nội bộ cho đúng quy 

chuẩn Định Lượng Việt Nam. 

Anh Nguyễn Tuấn Lâm, phó phòng quản lý 

chất lượng, Công ty TNHH Hải Vương cho 

biết sau khóa học anh sẽ áp dụng các 

phương pháp đã học được như: cách hiệu 

chuẩn Cân, nhiệt kế, tủ nhiệt theo đúng 

quy chuẩn vào thực tiễn của nhà máy, mà 

theo anh thì các phương pháp này nhà 

máy mình ch

theo ph

th

M

ph

viên đ

cũng là c

đáp

s

lư

ngành, cũng nh

nghi

ch

Ph

ki

nhi

k

đ
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máy mình chưa từng được áp dụng đúng 

theo phương pháp nên dẫn đến tình trạng 

thường hay xảy ra sai lỗi và hỏng hóc. 

Mỗi nội dung đều được chuyên gia xen kẽ 

phần bài tập nhớm giữai các anh, chị học 

viên đến từ nhiều công ty khác nhau, đây 

cũng là cơ hội giúp cho các học viên giải 

đáp được nhiều vướng mắc trong quá trình 

sử dụng và hiệu chuẩn các thiết bị đo 

ường tại nhà máy cùng với chuyên gia đầu 

ngành, cũng như được chia sẻ những kinh 

nghiệm và nâng cao nhận thức từ các anh, 

chị học viên của các công ty khác. 

Phần cuối chương trình là các phương pháp 

kiểm tra, hiệu chuẩn phương tiện đo lường 

nhiệt độ tại doanh nghiệp chế biến. Nhiệt 

kế thủy tinh, phương pháp cách thức hoạt 

động của nhiệt kế thủy tinh, cách phân loại 

nhiệt kế th

nhân dẫn tớ

tại nhà máy cũng đ

dẫn và đưa ra các ph

một cách hi

 

 

N TIN ĐÀO TẠO SỐ 3/2017 

thủy tinh cũng như các nguyên 

ới sai số trong quá trình sử dụng 

i nhà máy cũng được chuyên gia hướng 

a ra các phương pháp khắc phục 

t cách hiệu quả cho doanh nghiệp. 

 Ngọc Trinh
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Phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro đối với các hợp đồng XNK thủy sản, DN cần làm gì!

Trong các ngày 04-05/8/2017 và 07-

08/8/2017, tại Tp. Cà Mau và Tp. Nha 

Trang, Trung tâm Đào tạo và XTTM 

VASEP đã tổ chức thành công khóa đào 

tạo “Nâng cao năng lực cạnh tranh và 

giảm thiểu rủi ro đối với các hợp đồng 

xuất nhập khẩu thủy sản”. Chương trình 

được sự hỗ trợ về chuyên gia từ Dự án 

Hỗ trợ chính sách Thương mại và Đầu tư 

của Châu Âu (EU-MUTRAP). 

Nội dung khóa học xoay quanh những kiến 

thức cần thiết cho DN để nâng cao năng 

lực, kinh nghiệm và trang bị các biện pháp 

phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro khi đàm 

phán, soạn thỏa, thực hiện Hợp đồng XNK 

thủy sản do các chuyên gia có chuyên môn 

sâu và kinh nghiệm trực tiếp giảng dạy và 

tư vấn cho các DN. 

Là trọng tài viên VIAC - TS. Nguyễn Minh 

Hằng với nhiều kinh nghiệm chuyên môn 

về hợp đồng thương mại quốc tế, giải 

quyết tranh chấp về hợp đồng lĩnh vực 

XNK, logistic, hợp tác kinh doanh đã chia 

sẻ một số nội dung giúp DN nắm được kiến 

thức pháp lý cơ bản về đàm phán, ký kết 

hợp đồng XNK nói chung; nhận diện một số 

rủi ro pháp lý và có kỹ năng soạn thảo một 

số điều khoản hợp đồng quan trong để 

ki

th

tình hu

XNK th

áp d

Bên c

Trun

(VIAC) cũng đ

lư

đ

ti

th

XNK th

Cu

chuyên gia đ

xen k

ty, nh

c

các HĐ XNK t

c

kinh nghi

ki

phòng tránh, gi

mình.

Chương trình diễn ra thành công tốt đẹp 

với sự đánh giá cao từ các doanh nghiệp 

tham dự. Một l

VASEP.PRO và đơn vị tại trợ, Dự án Hỗ trợ 
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Phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro đối với các hợp đồng XNK thủy sản, DN cần làm gì!

kiểm soát và phòng ngừa rủi ro từ HĐ XNK 

thủy sản; nhận biết và giải quyết một số 

tình huống tranh chấp phát sinh từ HĐ 

XNK thủy sản; cập nhật điểm mới về luật 

áp dụng cho HĐ XNK mà DN cần lưu ý… 

Bên cạnh đó, Trọng tài viên Ngô Khắc Lễ - 

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam 

(VIAC) cũng đưa ra một số điểm nổi bật để 

ưu ý DN khi giao dịch điện tử và tìm hiểu 

đối tác; các tình huống tranh chấp thực 

tiễn về vận đơn và lưu ý đối với DN XNK 

thủy sản; giải quyết tranh chấp hợp đồng 

XNK thủy sản bằng trọng tài;… 

Cuối mỗi nội dung chương trình, các 

chuyên gia đều có phần thảo luận nhóm 

xen kẽ của các Anh, Chị đến từ nhiều công 

ty, nhằm tóm lược nội dung và dẫn chứng 

cụ thể liên quan đến các vụ tranh chấp từ 

các HĐ XNK tại một số đơn vị. Đây cũng là 

cơ hội cho các Anh, Chị được chia sẻ những 

kinh nghiệm và vướng mắc nhằm nâng cao 

kiến thức về luật HĐ XNK và giải pháp 

phòng tránh, giảm thiểu rủi ro cho DN 

mình. 

Chương trình diễn ra thành công tốt đẹp 

với sự đánh giá cao từ các doanh nghiệp 

tham dự. Một lần nữa Trung tâm 

VASEP.PRO và đơn vị tại trợ, Dự án Hỗ trợ 

Chính sách Thương mại và Đầu tư của Châu 

Âu (EU – MUTRAP)

thành đến các Quý doanh nghiệp đã sắp 

xếp thời gian đến tham gia chương trình. 

Hy vọng với những nội dung chia sẻ c

Chuyên gia cũng góp phần giúp cung cấp 

thêm cho các Anh/Chị và Quý doanh 

nghiệp các thông tin, kiến thức

cao năng lực, kinh nghiệm và trang bị các 

biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro 

khi đàm phán, soạn thỏa, thực hiện Hợp 

đồng XNK thủy sản. 

VASEP.PRO

hành cùng Quý doanh nghiệp trong những 

khóa đào tạo sắp tới
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Phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro đối với các hợp đồng XNK thủy sản, DN cần làm gì! 

Chính sách Thương mại và Đầu tư của Châu 

MUTRAP) xin gửi lời cám ơn chân 

thành đến các Quý doanh nghiệp đã sắp 

xếp thời gian đến tham gia chương trình. 

Hy vọng với những nội dung chia sẻ của 

Chuyên gia cũng góp phần giúp cung cấp 

thêm cho các Anh/Chị và Quý doanh 

nghiệp các thông tin, kiến thức để nâng 

cao năng lực, kinh nghiệm và trang bị các 

biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro 

khi đàm phán, soạn thỏa, thực hiện Hợp 

đồng XNK thủy sản. Trung tâm 

VASEP.PRO mong sẽ được tiếp tục đồng 

hành cùng Quý doanh nghiệp trong những 

khóa đào tạo sắp tới. 

Ngọc Trinh
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Chạy đâu cho thoát nhôm 
Một người bạn bên Đức chuyển tiếp email cho tôi:

bánh bông lan,…của một công ty Việt Nam chứa nhiều

dẫn giải của ai đó (không có trong mẫu tin) rằng, 

dài có thể làm chết tế bào não, mất trí nhớ, chấn

phẩm thế nào? 

Vũ Thế Thành 

Nhôm trong thực phẩm đến từ đâu? 

Nhôm chẳng ích lợi gì cho dinh dưỡng của con người,

lại chứa nhôm với mức trung bình khoảng 5 mg/kg.

thực phẩm, mà nhôm do con người chủ động đưa

cũng có. 

Giới khoa học theo dõi những người uống thuốc

cao) cũng không thấy có mối quan hệ nào giữa nhôm

bị nhiễm độc thần kinh (neurotoxicity). 

Một số loại thực vật như nấm, khoai tây, xà lách,

cocoa,…có hàm lượng nhôm tự nhiên khá cao, từ 5

uống cũng chứa nhôm, nhưng ở mức rất thấp, khôn

Vì các hợp chất nhôm cải thiện một số đặc tính của

chủ động đưa nhôm vào thực phẩm để làm săn

chống dính, phẩm màu, chất ổn định trong thực

vách tế bào của trái cây, rau quả cứng và dòn hơn,

vật dụng làm bếp như chén, đũa, nồi nhôm, các lá 

Nhôm cũng có trong một số loại dược phẩm như 

chứa lượng nhôm khá cao. Các loại thuốc khử mùi 

GÓC NHÌN CHUYÊN GIA 
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tôi: báo chí Đức đưa tin bột làm bánh bao, bánh khọt, 

nhiều nhôm (1.670 mg/kg). Email này kèm theo lời 

 nhôm rất có hại cho cơ thể, tiêu thụ một thời gian 

chấn động bạo lực (?),… Sự thật về nhôm trong thực 

người, nhưng đa số thực phẩm 

mg/kg. Nhôm có tự nhiên trong 

đưa vào thực phẩm (phụ gia) 

thuốc đau bao tử (có lượng nhôm 

nhôm và bệnh alzheimer hoặc 

lách, lá trà, thảo dược (herbs), 

5 – 10 mg/kg hoặc hơn. Nước 

không quá 0,2 mg/lít. 

của thực phẩm, nên con người 

săn chắc, làm bột nở, làm chất 

thực phẩm. Do nhôm có thể làm 

hơn, nên ở Việt Nam thường dùng phèn (nhôm-kali) để muối 

 nhôm để bọc thức ăn, bọc cá thịt để nướng,..đều có thể đưa

 thuốc giảm đau (làm chất đệm), và nhất là thuốc đau bao tử

 bôi da cũng chứa nhôm (ngấm vào máu). 
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 dưa, củ quả, hoặc làm mứt. Các 

đưa nhôm vào thực phẩm. 

tử (làm giảm độ acid của dịch vị) 
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Xem ra chạy đâu cũng không thoát khỏi nhôm. Mức tiêu thụ nhôm mỗi ngày từ thực phẩm thay đổi tùy khu vực: từ 1,6 mg (ở Pháp) tới 34 

mg (Trung Quốc). Ở Châu Âu nói chung từ 1,6-13 mg. Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm Codex (của WHO và FAO) ước tính mức phơi nhiễm 

nhôm từ nguồn thực phẩm từ 6 -14 mg. 

Thực phẩm chứa nhôm gây alzheimer? 

Năm 1998, một tai nạn rò rỉ 20 tấn sulfate nhôm vào hệ thống cung cấp nước ở nhà máy lọc nước ở thị trấn Camelford (Anh Quốc). 12 năm 

sau, một cư dân ở Camelford chết vì bệnh alzheimer. Khi giải phẫu tử thi, người ta thấy một lượng nhôm cao bất thường trong não. Nhôm 

gắn liền với bệnh alzheimer từ đó. 

Điều mà người ta lo ngại đó là nhôm có thể ảnh hưởng bất lợi đến hệ thần kinh. 

Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu sau này cho thấy mối liên hệ giữa nhôm và bệnh alzheimer là chuyện mơ hồ, không đủ chứng cớ. Chẳng có 

nghiên cứu dịch tễ nào giữa nhôm và bệnh alzheimer cho ra hồn. Ủy ban Chuyên gia về phụ gia thực phẩm JECFA (của WHO/FAO), cơ quan 

an toàn thực phẩm của Châu Âu (EFSA) và FDA (Mỹ) cũng thừa nhận điều này. Giới khoa học theo dõi những người uống thuốc đau bao tử 

(có lượng nhôm cao) cũng không thấy có mối quan hệ nào giữa nhôm và bệnh alzheimer hoặc bị nhiễm độc thần kinh (neurotoxicity). 

Vì sao nhôm lại chuyển lên não ở những người bệnh alzheimer? Điều này đến nay khoa học chưa giải thích được. 

Tuy nhiên, khi thử trên chuột thì lại thấy chuột bị nhiễm độc thần kinh, thậm chí ảnh hưởng đến cả hệ thần kinh của thế hệ con cháu nhà 

chuột. Những người chạy thận nhân tạo cũng cho thấy bị nhiễm độc này do phơi nhiễm với nhôm nồng độ cao. 

Do đó, năm 2006, JECFA (của WHO/FAO) đưa ra mức dung nạp hàng tuần tạm thời đối nhôm (PTWI – Provisional Tolerable Weekly Intake) là 

1mg/kg thể trọng, nghĩa là 60 mg nhôm mỗi tuần với người nặng 60kg.  

Nhôm vào cơ thể hấp thu qua đường ruột, một phần tích lũy ở các mô rải rác trong cơ thể (nhiều nhất ở xương), một phần bài tiết ra ngoài 

theo phân hoặc nước tiểu. Tỉ lệ tích lũy và đào thải tùy thuộc một phần nhôm được đưa vào cơ thể ở dạng hợp chất nào. 

Nhôm dùng làm bột nở 

Nguồn nhôm tự nhiên có trong thực phẩm chỉ khoảng 30%. Phần còn lại (70%) do con người chủ động đưa vào, chủ yếu là dùng trong bánh 

(bột nở) và rau quả muối hay mứt. Nhưng không phải bột nở nào cũng dùng đến nhôm. 

Nhôm trong bột nở ở dạng phosphate (SALP) hoặc sulfate (SAS) (*). Do đặc tính làm nở ở hai giai đoạn: giai đoạn nhanh (khi vừa nhào bột) 

và giai đoạn chậm (khi gia nhiệt), nên SALP thường dùng trong bánh bao, bánh hấp, phối hợp với sodium bicarbonate để điều khiển tốc độ 

nở của bánh. Các loại bánh nướng khác thường dùng monocalcium phosphat (MCP) hoặc sodium acid pyrophosphate (SAPP), thay vì dùng 

nhôm. 

FDA (Mỹ) xếp SALP thuộc loại GRAS, được thừa nhận là an toàn, và cho phép sử dụng. Châu Âu và Ủy ban Codex (của WHO/FAO) cũng thế. 

Châu Âu cũng cho phép dùng SALP (E 541) trong bánh nướng scones ở mức 1.000 mg/kg bánh. Các loại bánh khác ở mức thấp hơn, tùy loại 

(**). 

GÓC NHÌN CHUYÊN GIA 
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Xin đừng suy diễn… 

Trước đây, EFSA của Châu Âu chấp nhận mức dung nạp hàng tuần (TWI) của nhôm là 7 mg/kg thể trọng, nhưng năm 2008, kéo xuống còn 

1mg, tương tự như Codex. Như thế, mức quy định SALP là 1.000 mg trong bánh scone hơi cao, và họ đang dự định kéo xuống, thì sản phẩm 

bột làm bánh bao, bánh khọt của một công ty VN thò đầu vào với hàm lượng nhôm là 1.670 mg/kg (so với quy định 1.000 mg). Thế là cơ 

quan thẩm quyền của Đức “chiếu cố” luôn, chẳng có gì oan ức. 

Tuy nhiên, báo Đức viện dẫn mức dung nạp hàng tuần (TWI) là 1mg/kg thể trọng, đặt cạnh con số 1.670 mg/kg của bột bánh bao trong bối 

cảnh trên thì trông hãi quá. 

TWI là ước tính lượng hóa chất nào đó tiêu thụ hàng tuần cho cả đời mà không thấy rủi ro, chứ không phải hễ ăn vượt quá TWI là bị rủi ro 

sức khỏe ngay. Hôm nay ăn nhiều, ngày mai ăn ít lại miễn là mức tiêu thụ trung bình trong một tuần đừng quá mức khuyến cáo đó là được. 

Đó là lý do vì sao người ta đưa ra mức dung nạp hàng tuần, chứ không phải mức dung nạp hàng ngày (TDI). 

Mức khuyến cáo cho cả đời, và mức quy định của pháp luật để tính chuyện đường dài cho người tiêu dùng là hai vấn đề khác nhau. Đặt hai 

vấn đề này cạnh nhau thì thấy ớn quá, nếu không muốn nói là so sánh khập khiễng. Điều đó cũng đâu có nghĩa là dùng nhôm thì chết tế bào 

não, mất trí nhớ, hay chấn động bạo lực (?), vì một ngày con người ăn được mấy cái bánh bao? Lượng nhôm thực sự trong mỗi cái bánh bao 

là bao nhiêu? 

Suy diễn cho lắm rồi hoảng hốt có khi lại chết sớm vì…stress 

Vũ Thế Thành (vuthethanh202@gmail.com) 
—– 

(*) SALP (Sodium aluminium phosphate)   –  SAS (Sodium aluminium sulfate) 

(**) http://www.food.gov.uk/sites/default/files/multimedia/pdfs/consultation/alu-ni-consult.pdf  – EUROPEAN COMMISSION 

REGULATION INTRODUCING CHANGES TO THE CONDITIONS AND LEVELS OF USE FOR FOOD ADDITIVES CONTAINING ALUMINIUM 
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ATTP H

Câu hỏi: Công ty chúng tôi có nhập 1 lô hàng tôm

nêu rõ sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn của EU không.

TRẢ LỜI 

Cục đã có các công văn (số 1510/QLCL-CL1 ngày

hướng dẫn các doanh nghiệp về vấn đề này. Theo

xuất, chế biến, bao gồm từ khai thác, nuôi trồng,

đáp ứng qui định EU trong toàn bộ quá trình sản xuất,

Câu hỏi: Đối với cơ sở chế biến chả mực có đăng ký

biểu mẫu 2.8 của Thông tư 45/2014/BNNPTNT?   

TRẢ LỜI

Cơ

Sở

III,

Câu

tôm

xuất

TRẢ LỜI

Theo qui định tại điều 10, Thông tư 25/210/TT

PTNT, trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi

xuất kinh doanh của cơ quan thẩm quyền nước 

sách cơ sở lên website. Đối với hồ sơ đăng ký

BNNPTNT, Cục sẽ có công văn gửi Cơ quan thẩm 

hồ sơ.   

CHUYÊN MỤC HỎI ĐÁP 
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HÀNG THỦY SẢN XUẤT NHẬP KHẨU 

tôm đỏ từ Argentina để chế biến xuất đi EU. Xin hỏi: Health certificate

không. 

ngày 24/8/2017, 2527/QLCL-CL1 ngày 20/11/2014, 1910/QLCL

Theo đó, lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU phải đáp ứng quy 

trồng, thu gom, sơ chế, bảo quản, cụ thể: Lô hàng phải được CQTQ

xuất, và sản phẩm phải đảm bảo phù hợp với qui định về vệ

ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp khi kiểm tra đánh

 

TRẢ LỜI 

Cơ sở chế biến chả mực đăng ký doanh nghiệp có Giấy chứng

Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp sẽ áp dụng mẫu biên bản 2.8 được

III, Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT. 

Câu hỏi: Chúng tôi là một công ty Argentina mà đã làm các

tôm Việt Nam. Khi nào bạn sẽ công bố danh sách tiếp theo của

xuất khẩu sang Việt Nam từ Argentina?   

TRẢ LỜI 

25/210/TT-BNNPTNT ngày 08/4/2010 của Bộ Nông nghiệp và 

khi nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký danh sách cơ sở sản 

 xuất khẩu Cục sẽ tiến hành thẩm tra và cập nhật danh 

ký chưa đáp ứng qui định của Thông tư 25/2010/TT-

 quyền nước đăng ký xuất khẩu để thông báo hoàn thiện 
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certificate nhập khẩu có cần phải 

1910/QLCL-CL1 ngày 15/10/2010) 

 định của EU trong cả chuỗi sản 

CQTQ nước xuất khẩu chứng nhận 

vệ sinh, ATTP của EU.  

đánh giá theo biểu mẫu 2.5 hay 

chứng nhận đăng ký kinh doanh do 

được quy định cụ thể tại Phụ lục 

các thủ tục giấy tờ để xuất khẩu 

của các cơ sở được ủy quyền để 
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Câu hỏi: Công ty chúng tôi mua tôm đông lạnh, surimi

Âu. Vậy ngày sản xuất ghi trên bao bì Há cảo là ngày

thể làm theo cho đúng. Chân thành cám ơn. 

TRẢ LỜI 

Cục đã có công văn số 1130/QLCL-Cl1 ngày 20/7/2012

Cl1 ngày 23/3/2012 hướng dẫn ghi nhãn ngày sản

xuất khẩu vào EU, trong đó hướng dẫn cụ thể Quy

Châu Âu. Theo đó, ngày sản xuất đối với sản phẩm

sản được đánh bắt (thủy sản khai thác tự nhiên)

nuôi). Anh/chị có thể tham khảo công văn hướng

chỉ http://nafiqad.gov.vn/Portals/0/DOCUMENTS/409

Các câu hỏi trên được tổng hợp từ

  

CHUYÊN MỤC HỎI ĐÁP 

14 
www.vasep.com.vn www.daotao.vasep.com.vn 

BẢN TIN ĐÀO T

surimi đông lạnh về sản xuất sản phẩm Há cảo đông lạnh đã 

ngày do công ty sản xuất phải không? Vui lòng cho biết qui

20/7/2012 và công văn số 409/QLCL-

sản xuất đối với thủy sản đông lạnh 

Quy định (EU) số 16/2012 của Ủy ban 

phẩm thủy sản đông lạnh là ngày thủy 

nhiên) hoặc ngày thu hoạch (thủy sản 

hướng dẫn 409/QLCL-CL1 tại địa 

http://nafiqad.gov.vn/Portals/0/DOCUMENTS/409-cl1-qd-moi-cua-eu.pdf 

Các câu hỏi trên được tổng hợp từ chuyên mục hỏi đáp tại trang website
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qua gia nhiệt đi thị trường Châu 

qui định liên quan để chúng tôi có 

chuyên mục hỏi đáp tại trang website: http://www.nafiqad.gov.vn/ 
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CADOVIMEX II
KISIMEX 

  

  

  

 

 

 

 

 

DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU 

MINH PHU SEAFOOD CORP.VINH HOAN CORP. 

QUOC VIET Co.,Ltd CTE JSCO

HAVUCO DATHACO
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CADOVIMEX II 
SOUTHVINA 

 

 

 

 

 

  

 

  

MINH PHU SEAFOOD CORP. HAI NAM CO., LTD 

CTE JSCO HAVICO 

DATHACO CAFATEX CORP. 
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CASEAMEX 

 

 

 

 

 

PATAYA FOOD (VIET NAM) 

HUNGCA Co.,Ltd 

SAMEFICO. 
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BẢN TIN ĐÀO TẠO SỐ 3/2017 

TÊN CHƯƠNG TRÌNH THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

Khóa đào tạo K25.17 (01 ngày): 

“Phân tích khuynh hướng và kiểm 

soát hiệu quả động vật gây hại 

trong nhà máy CB TS 

Ngày 07/12/2017 TẠI tp. Cần Thơ 

 

- Tổng quan về kiểm soát động vật gây hại; Các yêu cầu 

về kiểm soát ĐVGH trong các tiêu chuẩn, qui định hiện 

hành (BAP, BRC, IFS, FSSC, ASC…); 

- Biện pháp kiểm soát các loa ̣i côn trùng và đô ̣ng vật gây 

ha ̣i phổ biến trong nhà máy thực phẩm: ruồi, chuột, 

gián, kiến, chim, thiêu thân, muỗi, thằn lằn,...; 

- Một số loại hóa chất diệt côn trùng thông dụng, MSDS 

(Hướng dẫn sử dụng an toàn); 

- Đánh giá chương trình kiểm soát động vật gây hại, 

phân tích khuynh hướng, biểu mẫu giám sát; Các sai lỗi 

thường gặp. 

 

Khóa đào tạo K26.17 (01 ngày): 

“Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý 

chất lượng theo tiêu chuẩn IFS, 

BRC, ISO 9001, FSSC22000, 

GLOBALGAP 

Ngày 08/12/2017 TẠI tp. Cần Thơ 

 

- Tổng quát về đánh giá; Các tiêu chuẩn quản lý chất 

lượng; 

- Yêu cầu về đánh giá nội bộ của các  tiêu chuẩn quản lý 

chất lượng; 

- Lập kế hoạch đánh giá nội bộ, công tác chuẩn bị; 

- Kỹ năng thực hiện đánh giá; Báo cáo kết thúc đánh giá; 

- Các biểu mẫu, hồ sơ dùng trong đánh giá nội bộ; 

- Các sai lỗi, tình huống thường gặp trong đánh giá nội 

bộ. 

CẢM ƠN QUÝ ĐỘC GIẢ ĐÃ DÀNH THỜI GIAN ĐỌC BẢN TIN CỦA VASEP.PRO 

CHÚC QUÝ ĐỘC GIẢ NHIỀU SỨC KHỎE VÀ THÀNH CÔNG ! 

CÁC CHƯƠN TRÌNH SẮP DIỄN RA 


