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Mời tham dự Hội thảo ngày 08/6/2018 

tại Cần Thơ 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Cần Thơ, ngày 28 tháng 5 năm 2018 

 

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp 
 

 Hiện nay truy xuất nguồn gốc sản phẩm cá tra được người tiêu dùng quan tâm 

đặc biệt, kèm theo chất lượng sản phẩm được kiểm soát từ khâu nuôi trồng đến xuất 

khẩu. Hiệp hội cá tra Việt Nam (VINAPA) đã xây dựng bản đồ vùng nuôi cá tra khu 

vực Đồng bằng sông Cửu Long (E-Map) năm 2016, qua thời gian sử dụng, cho thấy 

hiệu quả phục vụ truy xuất nguồn gốc sản phẩm cá tra, tập hợp nguồn cơ sở dữ liệu phục 

vụ cho cơ quan quản lý, doanh nghiệp và hộ nuôi. Bên cạnh đó, việc truy xuất nguồn 

gốc đòi hỏi phải ứng dụng được các công cụ của IoT như quản lý tập trung, kiểm soát 

liên tục, thống kê, phân tích chuyên sâu, lưu trữ và  xây dựng được bộ dữ liệu qua nhiều 

năm trong sản xuất. 

 Với nhu cầu thiết thực trên, trong năm 2018 VINAPA và WWF-Việt Nam đã phối 

hợp cập nhật dữ liệu E-Map đầy đủ và phong phú hơn. Với kết quả đạt được WWF-Việt 

Nam phối hợp với VINAPA tổ chức hội thảo “Phát triển bền vững nghề nuôi cá tra 

qua ứng dụng công cụ E-Map và IoT”. 

 Thời gian: Thứ 6, ngày 08/6/2018. 

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

 Thành phần: Đại diện VINAPA, WWF- Việt Nam, Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi 

cục, Hiệp hội Thủy sản các tỉnh ĐBSCL, các doanh nghiệp nuôi trồng và chế biến xuất 

khẩu cá tra, hộ nuôi và các đơn vị liên quan khác. 

 Nội dung: Chương trình đính kèm 

 VINAPA và WWF- Việt Nam trân trọng kính mời Quý đại biểu đến tham dự. Ban 

tổ chức mời cơm trưa đại biểu, bố trí chổ nghỉ và hỗ trợ chi phí đi lại cho đại biểu tham 

dự ngoài thành phố Cần Thơ theo quy định của WWF-Việt Nam. 

 Trân trọng kính mời./. 

 Nơi nhận: 

        - Như trên, 

         - Lưu VP. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH 
Hội thảo: Phát triển bền vững nghề nuôi cá tra qua ứng dụng công cụ  

E-Map và IoT 

 

Thời gian: Ngày 08/6/2018  

Địa điểm:  Hội trường Khách sạn Cửu Long, Số 52, Đường Quang Trung, P. An Lạc, 

Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 

 

Thời gian Nội dung 

07:30 – 08:00 Đăng ký đại biểu 

Ban tổ chức 

08:00 – 08:05 Giới thiệu đại biểu và chương trình Hội thảo 

Ban tổ chức 

08:05 – 08:10 Phát biểu khai mạc 

TS. Võ Hùng Dũng- Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VINAPA 

08:10– 08:40 Báo cáo tình hình ngành cá tra và hoạt động Hiệp hội 06 tháng đầu 

năm 2018 

Giới thiệu ý nghĩa, mục đích, kết quả của công cụ Bản đồ E-Map 

ThS. Trần Thanh Phong- Phó Tổng Thư ký VINAPA 

08:40 – 09:00 Hướng dẫn đăng ký, truy cập và sử dụng bản đồ E-Map   

Ông Nguyễn Trí Tín - Chuyên viên IT VINAPA 

09:00 – 09:30 Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất giống và nuôi cá tra 

TS. Phạm Thị Thu Hồng – Phó Tổng Thư ký VINAPA 

09:30– 10:00 Nghỉ giải lao và thử nghiệm sản phẩm trên laptop tại Hội thảo 

10:00 – 10:30 Giới thiệu về ứng dụng IoT trong kiểm soát môi trường tự động trong 

ao nuôi cá tra thâm canh 

Hướng dẫn sử dụng thử phần mềm trên Smartphone 

Ông Nguyễn Phú Cường- Đại diện công ty AGTECH  

10:30 – 11.30 Phần thảo luận – Hỏi và đáp – Chia sẻ thông tin  

Tất cả đại biểu 

11:30 – 13:00 Bế mạc – Dùng cơm trưa 

 

 

Vui lòng xác nhận sự tham gia của Quý đại biểu trước ngày 06/6/2018 và gửi về địa chỉ 

email: hiephoicatravietnam@gmail.com (Mr. Thanh Phong, điện thoại 0907 788 798). 

mailto:hiephoicatravietnam@gmail.com

