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
Ông Trần Văn Công – Phó
08.00 - 08.10 Phát biểu chào mừng
Cục trưởng Cục Chế biến và
Phát triển thị trường nông sản
Ông Dương Nghĩa Quốc- Chủ
08.10 - 08.20 Phát biểu định hướng hội thảo
tịch Hiệp hội cá tra Việt Nam
Tổng quan ngành cá tra năm 2017, đánh
giá tình hình xuất khẩu sang EU và các
Ông Võ Hùng Dũng – Phó
08.20 - 08.50
hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp phát triển Chủ tịch thường trực Hiệp hội
và xúc tiến thương mại sang EU
Ông Lê Anh Ngọc
Rào cản về xuất khẩu cá tra sang EU:
Cục Quản lý Chất lượng
08.50 - 09.10 Thực trạng và phổ biến, cập nhật các quy
Nông lâm sản và Thủy sản
định trong xu hướng mới
(Nafiqad)
Phân tích và đánh giá xu hướng thị trường
Ông Jean-Charles DienerEU, xúc tiến thương mại và truyền thông
09.10 - 09.40
Giám đốc OFCO Chuyên gia
quảng bá ngành hàng cá tra
tư vấn chiến lược
09.40 - 10.00

Giải lao và giao lưu

Chia sẻ thực trạng và đề xuất ý kiến về sản
10.00 – 10.15
phẩm cá tra xuất khẩu sang thị trường EU

10.15 - 11.15

Đại diện Doanh nghiệp chế
biến xuất khẩu
Hộ nuôi

Thảo luận:
- Cơ hội, thách thức ngành hàng cá tra thị
Hiệp hội cá Tra Việt Nam
trường EU
Cục Chế biến và Phát triển thị
- Đề xuất các giải pháp và hoạt động xúc
trường Nông sản
tiến và truyền thông tại EU
Nafiqad
- Kiến nghị góp ý về các quy định
Tập đoàn OFCO
ATVSTP cho xuất khẩu EU
Đại biểu tham dự
- Phối hợp triển khai hoạt động với OFCO
cho ngành hàng cá tra phát triển tại EU

11.15 - 11.30

Phát biểu bế mạc

11.30

Kết thúc Hội thảo và Ăn trưa

Ông Dương Nghĩa Quốc- Chủ
tịch Hiệp hội cá Tra Việt Nam
Tất cả đại biểu
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Ông Jean-Charles Diener- Giám đốc OFCO - Chuyên gia tư vấn
chiến lược
Thạc sĩ ngành Kinh tế nông nghiệp chuyên ngành thủy sản. Ông đã phát
triển trang trại cá rô phi tại Châu phi và làm việc tại trang trại Tôm hùm
với CIRAD (French Agricultural Research Centre for International
Development) ở Phillipin.
Năm 1999: Ông tiếp tục xây dựng cách thức để phát triển thủy sản Việt Nam.
Năm 2001: Ông bắt đầu xuất khẩu thủy sản Việt Nam. Ông đã làm việc với trang trại Cá
tra và giúp đỡ phát triển thức ăn cho cá với Proconco. Kinh nghiệm của ông đã giúp ông
thành lập OFCO.
Năm 2007: thành lập OFCO tại TPHCM theo cách thức vận hành kinh doanh đặc biệt.
Những năm qua, Diener cam kết Ông và OFCO sẽ phát triển sự hiểu biết ngành cá tra đến
với thế giới với sự phát triển bền vững cá tra,
Năm 2011: Ông đã mở rộng OFCO thành tập đoàn OFCO để cung cấp các dịch vụ tăng
thêm cho khách hàng.
Website: http://www.ofco.info/
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