
BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Số:             /QLCL - CL1  

V/v tham dự Hội thảo về hệ thống 

tiêu chuẩn, chứng nhận JFS của  

Nhật Bản 

 

Hà Nội, ngày     tháng     năm 

 

Kính gửi:  

 

 

 

Trong khuôn khổ triển khai Bản ghi nhớ hợp tác về phổ biến tiêu chuẩn/chứng 

nhận về chất lượng nông sản, thực phẩm tại Việt Nam đã ký giữa Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn Việt Nam và Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản; triển khai các 

hoạt động trong Chương trình hợp tác năm 2020-2021, Cục Quản lý chất lượng nông 

lâm sản và thủy sản phối hợp với phía Nhật Bản tổ chức Hội thảo trực tuyến “Phổ biến 

hệ thống tiêu chuẩn an toàn thực phẩm (JFS) của Nhật Bản và lợi ích của việc áp 

dụng JFS”. 

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản trân trọng kính mời Quý Cơ 

quan/đơn vị cử 01 đại diện tham dự Hội thảo, cụ thể như sau: 

1. Thời gian: 13h30 – 16h30 Thứ Ba, ngày 19/01/2021. 

2. Nội dung: Giới thiệu về hệ thống tiêu chuẩn an toàn thực phẩm (JFS) của 

Nhật Bản và lợi ích của việc áp dụng JFS; 

(Chương trình dự kiến tại Phụ lục kèm theo) 

3. Thành phần: Đại diện các Vụ, Cục, Viện liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; thành viên Tiểu nhóm công tác về hệ thống quản lý an toàn thực 

phẩm (FSM)  của Việt Nam và Nhật Bản; Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất 

lượng; đại diện các Hiệp hội, các cơ sở chế biến nông sản, thủy sản và các tổ chức 

chứng nhận. 

4. Ngôn ngữ: Hội thảo có phiên dịch tiếng Nhật, tiếng Việt. 

Văn bản cử cán bộ tham dự Hội thảo (họ tên, điện thoại, email) xin gửi về Cục 

trước ngày 14/01/2021 (đồng gửi email: vohuong.nafi@mard.gov.vn). 

Cục sẽ thông báo đến đại biểu về phần mềm, đường link và tài khoản đăng nhập 

để tham dự Hội thảo trực tuyến. 

Rất mong nhận được sự tham dự đầy đủ của Quý Cơ quan/đơn vị./.  
 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Lưu VT, VP, CL1. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

  

Ngô Hồng Phong 

mailto:vohuong.nafi@mard.gov.vn
pc13
Typewriter
Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam



Phụ lục 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO DỰ KIẾN 

Ngày 19/01/2021 

(Kèm theo Công văn số      /QLCL-CL1 ngày     tháng     năm 2021  

của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản) 

 

Thời gian Nội dung Trình bày 

13:30-13:40 Khai mạc Hội thảo 

 

- Ông. Ngô Hồng Phong 

    Phó Cục trưởng Cục QLCL NLS&TS, 

    Trưởng Tiểu nhóm FSM Việt Nam 

- Ông, Okuma Takeshi 

  Cục Công nghiệp Thực phẩm Nhật Bản 

13:40-15:40 Giới thiệu về hệ thống 

tiêu chuẩn JFS của Nhật 

Bản và lợi ích của việc 

áp dụng JFS 

- Ông Ono Tadashi  
      Chuyên gia quản lý an toàn thực phẩm 

     Hiệp hội Quản lý an toàn thực phẩm      

      Nhật Bản 

15:40-16:20 Thảo luận  

16:20-16:30 Bế mạc Hội thảo 
- Ông. Ngô Hồng Phong 

    Phó Cục trưởng Cục QLCL NLS&TS, 

    Trưởng Tiểu nhóm FSM Việt Nam 

- Ông, Okuma Takeshi 

  Cục Công nghiệp Thực phẩm Nhật Bản 
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