HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THỦY SẢN VIỆT NAM
Số:149/2017/CV-VASEP
V/v mời dự Hội thảo về IUU Mỹ với chuyên
gia của NOAA-Hoa kỳ.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2017

Kính gửi: Lãnh đạo các Doanh nghiệp CB&XK Thủy hải sản
Trong khuôn khổ chương trình làm việc của Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia
Hoa Kỳ (NOAA) tại Việt Nam với Tổng cục Thủy sản, một số cơ quan QLNN và cộng đồng doanh
nghiệp thủy sản Việt Nam từ ngày 9-13/10/2017, NOAA phối hợp cùng VASEP tổ chức Hội thảo về
Chương trình Giám sát Thuỷ sản Nhập khẩu vào Hoa Kỳ (SIMP) nhằm trao đổi các vấn đề liên quan
đến SIMP và chương trình ngăn chặn các hoạt động đánh bắt bất hợp pháp, không có báo cáo và
không theo quy định (IUU) của Hoa Kỳ.
Đây là chương trình áp dụng với trước hết với 13 loài thủy hải sản (cá hồng, hải sâm, cá mập,
cá kiếm, cá ngừ, cá mú, cá nục, cua, tôm, bào ngư, hải sâm, cá tuyết) nhập khẩu vào Hoa kỳ, quy
định này sẽ bắt đầu áp dụng từ 01/01/2018. Hội thảo là cơ hội để các DN thủy sản Việt Nam được
gặp gỡ trực tiếp các đại diện có thẩm quyền và chuyên môn của NOAA để cập nhật và trao đổi về
SIMP, các yêu cầu và lưu trữ hồ sơ cần thiết để ngăn chặn hoạt động IUU cũng như giải đáp những
vướng mắc, bất cập liên quan đến Chương trình SIMP, chi tiết cụ thể của Hội thảo như sau:
1. Thời gian: 8h30 – 11h30, ngày 11/10/2017 (Thứ Tư)
2. Địa điểm: Khách sạn Sheraton Saigon - 88, đường Đồng Khởi, Quận 1, TP. HCM.
3. Chuyên gia NOAA: Bà Heather Brandon, Ông Michael Abbey và Bà Nicole Kanayurak.
4. Nội dung:
- Tổng quan về Chương trình SIMP
- Quy định về truy xuất nguồn gốc và dữ liệu hồ sơ của chuỗi cung ứng
- Quy định đối với các trại nuôi thủy sản/nghề cá quy mô nhỏ;
- Hỏi - đáp liên quan đến chương trình SIMP và IUU
5. Thành phần: Đại diện LĐ DN, cán bộ IUU và kinh doanh, Ban Điều hành IUU VASEP
6. Ngôn ngữ: Hội thảo trình bày bằng tiếng Anh, có phiên dịch sang tiếng Việt.
Thay mặt Ban Tổ chức trân trọng kính mời các DN quan tâm đăng ký tham dự trước 11h00
ngày 10/10/2017 theo số fax: 02437715084 hoặc email: nguyenthanh@vasep.com.vn. Thông tin chi
tiết xin liên hệ: Chị Nguyễn Thanh, tel: 0234.37715055 (ext:205); Mobil: 0973.168.611
Trân trọng cảm ơn và kính chào./.
Nơi nhận:
-

Như trên;
Phó CTHH, CT UB Hải sản;
Ban Điều hành IUU VASEP;
VPDD tại Hà Nội;
Lưu VPHH .

TUQ. CHỦ TỊCH HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ
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TỔNG THƯ KÝ HIỆP HỘI
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