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Kính gửi:  Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp  

Thời gian gần đây, các rào cản thị trường đặt ra đối với cá tra xuất khẩu đang 

tập trung nhiều về nguồn gốc cá nuôi, chất lượng nuôi khi các nước nhận biết công 

nghiệp chế biến Việt Nam đã củng cố cơ sở vật chất tốt. Bên trong nội ngành thành 

phần tham gia nuôi trồng, vấn đề chi phí nuôi, nuôi đúng kỹ thuật, cập nhật kiến thức 

mới của nuôi trồng cá tra là vấn đề quan trọng, do nuôi trồng chiếm 90% vốn vay lưu 

động của các doanh nghiệp và các hộ nuôi. Từ 2018, tỷ trọng cá tra nuôi xuất khẩu 

Việt Nam được Tổng cục thủy sản dự báo có thể chỉ còn dưới 40% trong tổng thể các 

nước xuất khẩu cá tra như Mianma, Ấn Độ, …Do vậy, việc nuôi trồng hiệu quả chung 

cho Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh đối thủ lân cận là cần thiết.  

Hiệp hội cá Tra Việt Nam lập Câu lạc bộ các kỹ sư liên quan nuôi trồng cá tra, 

thuốc, chứng nhận, đào tạo, kiểm định nuôi trồng. Câu lạc bộ tạo môi trường trao đổi 

các vấn đề thực tiễn để các vùng nuôi có thể nâng cao hiệu quả, đáp ứng được các rào 

cản kỹ thuật mới.  

Thành phần các chuyên gia tư vấn sẽ được mời cùng tham gia các thành viên 

câu lạc bộ để sinh hoạt thường kỳ. Chuyên gia tư vấn có thể là thành viên Ban chấp 

hành của Hiệp hội cá Tra Việt Nam nhiều năm kinh nghiệm, có tâm huyết với việc 

khôi phục chất lượng nuôi trồng ngành cá tra, mong muốn chuyển giao công nghệ và 

kỹ thuật mới, hoặc là các chuyên gia trong nước và quốc tế được Hiệp hội lựa chọn 

tham gia sinh hoạt chung với Câu lạc bộ. Đồng thời, Câu lạc bộ cũng dành thời gian 

cho các thành viên của Câu lạc bộ mạnh dạn chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn cho nhóm 

kỹ sư bên cạnh chuyên gia.  

Hình thức thực hiện sinh hoạt nhóm sẽ linh hoạt, thoải mái trong trao đổi, tránh 

các vấn đề lý thuyết để các thành viên Câu lạc bộ có thời gian sinh hoạt trao đổi thực 

tiễn. Dự kiến mỗi năm sinh hoạt 6 lần. Các lần phát sinh sẽ được thảo luận thêm trong 

các thành viên khi có đề xuất các vấn đề nuôi trồng đối diện.  

Hiệp hội cá Tra Việt Nam gửi kèm theo thư là phiếu khảo sát cho nội dung sinh 

hoạt trong năm 2018 để nội dung hoạt động của Câu lạc bộ sát thực tế và phong phú 

nội dung và chi phí để Câu lạc bộ sinh hoạt cho năm 2018.  

Hiệp hội cá Tra Việt Nam trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp quan tâm 

đăng ký tham gia thành viên Câu lạc bộ.  

Trân trọng kính chào./.  
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