
 

HIỆP HỘI CB & XK THỦY SẢN VIỆT NAM 

Trung tâm Đào tạo & XTTM VASEP 
 

Số: 04/2016/CV-VASEP.PRO  

V/v Mời tham gia khóa đào tạo “Cập nhật các chỉ tiêu 

và phương pháp kiểm vi sinh theo yêu cầu của các thị 

trường cho sản phẩm thủy sản” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2016 
 

 

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

Nhằm đáp ứng theo đa số yêu cầu của các DN về việc cập nhật có hệ thống các chỉ tiêu 

kiểm nghiệm vi sinh, cũng như phương pháp kiểm theo qui định, yêu cầu trong nước và các thị 

trường nhập khẩu thủy sản trọng điểm (EU, Mỹ , Nhật, Hàn Quốc) đối với sản phẩm thủy sản, 

Trung tâm VASEP.PRO dự kiến tổ chức khóa đào tạo “Cập nhật các chỉ tiêu và phương pháp 

kiểm vi sinh theo yêu cầu của các thị trường cho sản phẩm thủy sản” tại TP.Cần Thơ và TP. 

Hồ Chí Minh. Chương trình do chuyên gia có chuyên môn và kinh nghiệm về kiểm nghiệm vi 

sinh và ngành thủy sản trực tiếp giảng dạy. (Dự kiến khóa học tương tự cho các chỉ tiêu Hóa, Lý 

sẽ được tổ chức vào tháng 5/2016) 

Chi tiết thông tin khóa học như sau:  

1. Thời gian - Địa điểm: 

- Ngày 09/4/2016 tại Khách sạn Cửu Long: Số 52 Quang Trung, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 

- Ngày 10/4/2016 tại VP VASEP: Số 218 lô A, đường Ng. Quý Cảnh, P.An Phú, Q.2, TP.HCM 

2. Nội dung chương trình:  

- Cập nhật yêu cầu phân tích vi sinh của thị trường trong nước 

- Cập nhật yêu cầu phân tích vi sinh của các thị trường nhập khẩu (EU; Hàn Quốc; 

Liên minh Hải quan; Nhật và thị trường Mỹ) 

- Cập nhật các yêu cầu phân tích vi sinh đối với mẫu vệ sinh công nghiệp, mẫu 

nước chế biến, mẫu bán thành phẩm trên dây chuyền sản xuất.  

- Cập nhật các phương pháp phân tích vi sinh trong thực phẩm và nước chế biến.  

3.  Phí tham dự: Hội viên VASEP: 900.000đ/người/khóa; Ngoài HV: 1.100.000đ/người/ khóa 

4. Thành phần tham dự: Trưởng - Phó phòng Kiểm nghiệm, Cán bộ lấy mẫu, Cán bộ kiểm 

nghiệm vi sinh; Cán bộ Quản lý sản xuất, QLCL và các cá nhân có nhu cầu... 

Vì tầm quan trọng của chương trình, Trung tâm VASEP.PRO trân trọng kính mời các 

DN quan tâm đăng ký tham dự theo MẪU ĐĂNG KÝ gửi kèm trước ngày 5/4/2016 theo số 

fax: 04 37715084 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. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Tổng Thư ký HH (b/cáo); 

- Văn phòng HH; 

- Lưu TT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Hoài Nam 
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