
 

 

 

 

Cục Quản lý lượng nông lâm sản và thủy sản dự kiến tổ chức Hội nghị: 

“Phổ biến, cập nhật quy định, yêu cầu của một số thị trường nhập khẩu 

thủy sản trọng điểm”, cụ thể: 

- Nội dung hội nghị: Phổ biến, cập nhật các quy định, yêu cầu của một số 

thị trường nhập khẩu thủy sản trọng điểm về đảm bảo an toàn thực phẩm, an 

toàn dịch bệnh. 

- Thời gian: dự kiến 01 buổi, từ 8h30-11h30 ngày 15/9/2022 (thứ Năm). 

- Hình thức: trực tuyến.  

- Thành phần tham dự:  

 Chủ trì Hội nghị: Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng NLS và TS 

 Tham dự: Đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp chế biến thủy sản và 

cán bộ phụ trách chất lượng; Lãnh đạo Hiệp hội VASEP; Lãnh đạo và chuyên 

viên các Chi cục Quản lý chất lượng NLS&TS Nam bộ, Trung bộ; các Trung 

tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng.   

- Chương trình hội nghị: tại Phụ lục gửi kèm. 

- Đường link cuộc họp: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NTE5MmI0MjgtZGU3OC00MWNiLWIxMGMtZGJlZjg0

MmQyNjhh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2215ef5c60-1249-

418b-9004-d5141e87aadd%22%2c%22Oid%22%3a%2216e0d24b-2090-40df-

8594-52c27a909bd2%22%7d 

(ID: 465 528 941 007        Password: sv5ju3) 

Để hội nghị đạt kết quả tốt, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy 

sản trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị như sau: 

1. Hiệp hội VASEP, các doanh nghiệp: cử đại diện tham dự theo đúng 

thành phần và đăng ký trực tuyến qua website theo địa chỉ: 

https://forms.gle/rQxoGMTqpvxKWJFz8 

BỘ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN 
 

Số:            /QLCL-CL1 

V/v tổ chức Hội nghị phổ biến, 

cập nhật quy định của thị trường  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày      tháng     năm    

Kính gửi: 
 
 

- Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP); 

- Các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản; 

- Các Trung tâm Chất lượng NLTS vùng; 

- Chi cục Quản lý Chất lượng NLS&TS Trung bộ, Nam bộ. 
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2. Các Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng, Chi cục Quản 

lý Chất lượng NLS&TS Trung bộ, Nam bộ: 

- Cử đại diện lãnh đạo, chuyên viên tham dự đúng thành phần và đăng ký 

theo hướng dẫn nêu tại Mục 1. 

- Các Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng: chuyển tiếp văn bản 

này tới các doanh nghiệp chế biến thủy sản thuộc địa bàn phụ trách để biết và 

đăng ký tham dự (trực tuyến qua website theo địa chỉ: 

https://forms.gle/rQxoGMTqpvxKWJFz8). 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thứ trưởng Trần Thanh Nam (để b/c); 

- PCT Lê Bá Anh (để biết); 

- VP (để p/h thực hiện); 

- Lưu: VT, CL1. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 
 

Nguyễn Như Tiệp 
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Chương trình Hội nghị  
(kèm theo công văn số          /QLCL-CL1     ngày      /         /          

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

 
 

Thời gian Nội dung Chủ trì 

8:30-8:45 Phát biểu khai mạc  Cục trưởng 

08:45-9:30 
Phổ biến, cập nhật quy định của một số trường nhập khẩu 

thủy sản về đảm bảo ATTP, ATDB 

Phòng Chất lượng  

thủy sản 

9:30-9:45 Nghỉ giải lao   

9:45-11:15  Hỏi đáp và thảo luận Cục trưởng 

11:15-11h30 Kết luận hội nghị Cục trưởng  
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