
HIỆP HỘI CÁ TRA VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số: 50 /HHCTVN.19-VP 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

V/v: Mời tham gia đồng hành Diễn đàn 

chuỗi ngành hàng cá tra năm 2019 
            Cần Thơ, ngày 20  tháng 11  năm 2019 

 

THƯ NGỎ 

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp 

 

Nổi bật năm 2018, ngành hàng cá tra Việt nam đạt giá trị xuất khẩu đã vượt 

mốc 2,6 tỷ USD với sản lượng nguyên liệu đạt trên 1,3 triệu tấn xứng tầm là sản phẩm 

thủy sản chủ lực quốc gia. Năm 2019, ngành hàng cá tra có nhiều biến động từ khâu 

sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu trên các thị trường. 

Với mục tiêu nắm bắt thực trạng diễn biến thị trường xuất khẩu qua các doanh 

nghiệp, các cơ quản lý các vấn đề liên quan cho hoạt động nuôi trồng, chế biến mặt 

hàng cá tra xuất khẩu; Thảo luận các định hướng và chính sách cho phát triển ngành cá 

tra trong Chương  trình sản phẩm quốc gia đến năm 2020. Đồng thời giới thiệu các 

giải pháp mới cải thiện chất lượng con giống, nâng cao hiệu quả sản xuất và gắn kết 

với các giải pháp đảm bảo về mội trường trong nuôi thương phẩm và chế biến đáp ứng 

các tiêu chuẩn xuất khẩu. 

 Với vai trò hỗ trợ ngành hàng, Hiệp hội cá Tra Việt Nam phối hợp cùng Cục 

chế biến và phát triển thị trường nông sản -  Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 

tổ chức Diễn đàn “ Nâng cao giá trị xuất khẩu sản phẩm cá tra thích ứng với thị 

trường thế giới”. 

 Thời gian: Buổi Sáng Chiều, 08h00 ngày 11/12/2019. 

Địa điểm: Tại Trung tâm Hội nghị HP1 - Khách sạn Sao Mai, số 178 Nguyễn 

Huệ, Phường 2, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

 Sự kiện thu hút 300 khách mời từ đại diện Bộ Công Thương, Bộ KH&CN, Bộ 

Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, các cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn; Lãnh đạo các địa phương sản xuất cá tra, cơ quan quản lý Nhà nước tại địa 

phương; cơ quan đại diện thương mại của các quốc gia có nhu cầu nhập khẩu cấ tra 

Việt Nam; các hiệp hội (VINAPA, VASEP,…); các đơn vị nghiên cứu, đào tạo; các 

doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở, hộ nuôi, nhà cung cấp thức ăn, con giống, thuốc thú 

y, tổ chức chứng nhận, nhà phân phối và tiêu thụ sản phẩm tham gia chuỗi sản xuất, 

chế biến, tiêu thụ cá tra.  

 Hiệp hội trân trọng kính mời Quý doanh nghiệp phối hợp tham gia hỗ trợ kinh 

phí đồng hành cùng sự kiện. Quý doanh nghiệp tham gia hỗ trợ kinh phí có những 

quyền lợi như treo banner, backdrop, brochure, bàn trưng bày giới thiệu về những sản 



phẩm mới của Quý doanh nghiệp và bài phát biểu của doanh nghiệp về thông điệp 

đồng hành cùng ngành cá tra vùng ĐBSCL ngày một lớn mạnh.  

Hiệp hội rất mong nhận được sự quan tâm và ủng hộ của Quý công ty đối với 

sự kiện. Kính chúc sức khỏe Ban lãnh đạo Quý Công ty. Chúc doanh nghiệp thành 

công và thịnh vượng. 

          Trân trọng kính chào./.   
 

Nơi nhận: 
         - Như trên; 

         - Lưu VT. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


