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Số: 27 /HHCTVN.18_VP
V/v: Thư mời Hội thảo Xúc tiến thương mại
thị trường Trung Quốc

Cần Thơ, ngày 10 tháng 4 năm 2018

THƯ MỜI
Kính gửi: Ban lãnh đạo
Quý doanh nghiệp xuất nhập khẩu thủy sản
Trung Quốc đang chuyển đổi nhanh chóng từ quốc gia xuất khẩu thành nhập khẩu
ròng thủy sản, năm 2017 Trung Quốc đã nhập khẩu 4,89 triệu tấn thủy sản các loại (tôm,
cá tra, mực ống, bạch tuột, lươn…) với trị giá 11,13 tỷ USD. Thị trường Trung Quốc đang
đứng vị trí số 1 thị phần xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam.
Trạm Giang (Zhangjiang) ở tỉnh Quảng Đông, là thành phố cảng trở thành trung
tâm xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Trung Quốc và thế giới, trở thành trung tâm thương
mại thủy sản cao cấp ngày càng phát triển mạnh, đặc biệt kể từ Hiệp định Asean– Trung
Quốc 2010. Trạm Giang được xem là thế giới về xuất nhập khẩu tôm của Trung Quốc,
nhưng gần đây đứng trước nhu cầu thực phẩm vô cùng lớn của tiêu thụ nội địa Trung
Quốc, Trạm Giang đã bày tỏ nhu cầu nhập khẩu tất cả các loài thủy sản thế mạnh của
vùng ĐBSCL do chất lượng thủy sản Việt Nam đã và đang hoàn thiện về qui trình nuôi và
chế biến thuộc loại tốt của khu vực Châu Á. Các doanh nghiệp tại Trạm Giang là Doanh
nghiệp có mối quan hệ giao thương rộng khắp Trung Quốc thông qua hệ thống cửa hàng,
kết nối siêu thị như Walmart.
Ban tổ chức Hội chợ thủy sản Trạm Giang và Hiệp hội cá Tra Việt Nam phối hợp
tổ chức Hội thảo giới thiệu về Hội chợ thủy sản chuyên ngành 2018 và Trao đổi thảo luận
về nhu cầu và xu hướng thị trường của Trung Quốc 2018, các giải pháp hợp tác để xây
dựng và bảo vệ thương hiệu cá tra Việt Nam.
Chủ đề hội thảo: Thủy sản ĐBSCL và cơ hội giao thương Trung tâm thủy sản
thành phố cảng Trạm Giang Trung Quốc.
Thời gian: Buổi sáng, Thứ tư, ngày 18/04/2018
Địa điểm: Khách sạn TTC Cần Thơ, 2 Hai Bà Trưng, Tân An, Ninh Kiều, Cần Thơ
Chi phí tham dự: miễn phí
Hiệp hội cá Tra Việt Nam trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp thủy sản và các
cơ quan hỗ trợ xúc tiến thương mại vùng đến tham dự sự kiện.

Đăng ký tham dự hội thảo qua điện thoại: 02923.819091, Fax: 02923.819003, gặp
Mr. Thanh Phong (0907 788798) và email: hiephoicatravietnam@gmail.com trước ngày
16.4.2018 để công tác đón tiếp được chu đáo.
Trân trọng kính chào./.
Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu VT.

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO
Chủ đề: Thủy sản ĐBSCL và cơ hội giao thương Trung tâm thủy sản thành phố
cảng Trạm Giang Trung Quốc
Thời gian: Buổi sáng, Thứ tư, ngày 18/04/2018.
Địa điểm: Khách sạn TTC Cần Thơ, 2 Hai Bà Trưng, Tân An, Ninh Kiều, Cần Thơ
Thời gian
07.30-08.00
08.00-08.15

Nội dung
Đón tiếp đại biểu
Phát biểu khai mạc

Thực hiện
Hiệp hội cá Tra Việt Nam
Ông Võ Hùng Dũng- Phó chủ tịch
thường trực VINAPA
08.15-08.25 Tình hình ngành thủy sản Trung Quốc Ông Mei Xin Zhong – Phó hội
trưởng thường trực Hiệp hội thủy sản
và công thương toàn quốc
08.25-08.35 Giới thiệu Hội chợ Triển lãm thủy sản Ông Cen Jian – Trưởng ban thư ký
Quốc tế Trung Quốc lần V
Hiệp hội thủy sản Yuexi tỉnh
Guangdong
08.35- 09.00 Xuất khẩu thủy sản Việt Nam và Ông Trần Thanh Phong- Phó Tổng
Trung Quốc- Xu hướng xuất khẩu thủy thư ký VINAPA
sản ĐBSCL trước cơ hội hội nhập
Asean - Trung Quốc
09.00- 09.20 Hợp tác nâng cao chất lượng thủy sản Bà Jane Bi
Việt Nam- Xây dựnng thương hiệu và Giám đốc phát triển kinh doanh khu
phát triển bền vững cá tra Việt Nam tại vực Châu Á - chứng nhận BAP
thị trường Trung Quốc
09.20- 09.40 Giải lao- Dùng trà giao lưu
09.40-11.00 Thảo luận:
Ông Võ Hùng Dũng- Phó chủ tịch
thường trực VINAPA chủ trì thảo
Trao đổi các vấn đề chính sách nhập luận
khẩu thuỷ sản mới thị trường Trung
Quốc
Ông Mei Xin Zhong – Phó Hội
trưởng thường trực Hiệp hội thủy sản
Trao đổi cung cấp thông tin những ưu và công thương toàn quốc
đãi dành cho các Doanh nghiệp thủy
sản Việt Nam sang tham gia triển lãm, Ông Cen Jian – Trưởng Ban thư ký
trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại Hội Hiệp hội thủy sản Yuexi tỉnh
chợ
Guangdong
Chương trình hợp tác phát triển xuất
khẩu thuỷ sản chất lượng cao với nhà
nhập khẩu đối tác của BAP tại Trung
Quốc
11.00- 11.10 Phát biểu kết luận Hội thảo- Cảm ơn
đối tác

Bà Jane Bi
Giám đốc phát triển kinh doanh khu
vực Châu Á - chứng nhận BAP
Ông Võ Hùng Dũng- Phó chủ tịch
thường trực VINAPA

Đăng ký tham dự: Điện thoại: 02923.819091- Fax: 02923.819003
Người liên hệ: Mr. Thanh Phong (0907 788798) Email: hiephoicatravietnam@gmail.com

