
 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Hiệp hội cá tra Việt Nam 

ĐT: 02923 819 091 – Fax: 02923 819003 

Mr Thanh Phong, Di động: 0907 788798; Email: hiephoicatravietnam@gmail.com 

CHƯƠNG TRÌNH  

Hội thảo: Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu cá tra sang thị trường EU 

trong xu hướng mới 
           Thời gian: Buổi sáng, Thứ 4, ngày 29/11/2017  

Địa điểm: Khách sạn Cửu Long – 52 Quang Trung, Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Thời gian Nội dung Thực hiện 

7.30 - 08.00 Đón tiếp đại biểu HH cá tra Việt Nam 

08.00 - 08.10 Phát biểu chào mừng 

Ông Trần Văn Công – Phó 

Cục trưởng Cục Chế biến và 

Phát triển thị trường nông sản 

08.10 - 08.20 Phát biểu định hướng hội thảo 
Ông Dương Nghĩa Quốc- Chủ 

tịch Hiệp hội cá tra Việt Nam 

08.20 - 08.50 

Tổng quan ngành cá tra năm 2017, đánh 

giá tình hình xuất khẩu sang EU và các 

hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp phát triển 

và xúc tiến thương mại sang EU 

Ông Võ Hùng Dũng – Phó 

Chủ tịch thường trực Hiệp hội 

08.50 - 09.10 

Rào cản về xuất khẩu cá tra sang EU: 

Thực trạng và phổ biến, cập nhật các quy 

định trong xu hướng mới 

Ông Lê Anh Ngọc 

 Cục Quản lý Chất lượng 

Nông lâm sản và Thủy sản 

(Nafiqad) 

09.10 - 09.40 

Phân tích và đánh giá xu hướng thị trường 

EU, xúc tiến thương mại và truyền thông 

quảng bá ngành hàng cá tra 

 

Ông Jean-Charles Diener- 

Giám đốc OFCO Chuyên gia 

tư vấn chiến lược 

09.40 - 10.00 Giải lao và giao lưu  

10.00 – 10.15 
Chia sẻ thực trạng và đề xuất ý kiến về sản 

phẩm cá tra xuất khẩu sang thị trường EU 

Đại diện Doanh nghiệp chế 

biến xuất khẩu  

Hộ nuôi 

10.15 - 11.15 

Thảo luận: 

- Cơ hội, thách thức ngành hàng cá tra thị 

trường EU 

- Đề xuất các giải pháp và hoạt động xúc 

tiến và truyền thông tại EU 

- Kiến nghị góp ý về các quy định 

ATVSTP cho xuất khẩu EU 

- Phối hợp triển khai hoạt động với OFCO 

cho ngành hàng cá tra phát triển tại EU 

Hiệp hội cá Tra Việt Nam 

Cục Chế biến và Phát triển thị 

trường Nông sản 

Nafiqad 

Tập đoàn OFCO 

Đại biểu tham dự 

11.15 - 11.30 Phát biểu bế mạc 
Ông Dương Nghĩa Quốc- Chủ 

tịch Hiệp hội cá Tra Việt Nam 

11.30  Kết thúc Hội thảo và Ăn trưa Tất cả đại biểu 
 

mailto:hiephoicatravietnam@gmail.com

