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Cargill là tập đoàn của Hoa Kỳ chuyên cung cấp các sản phẩm và dịch vụ 
nông nghiệp, thực phẩm, công nghiệp và dịch vụ tài chính. Cargill hiện có 
150.000 nhân viên làm việc tại 70 quốc gia, cam kết nuôi dưỡng thế giới 
một cách có trách nhiệm, giảm thiểu tác hại môi trường và cải thiện đời 
sống cộng đồng nơi Cargill hiện diện và hoạt động. Các hoạt động của 
chúng tôi trên toàn cầu trực tiếp hoặc gián tiếp phục vụ bữa ăn của trên 1 
tỷ người mỗi ngày.

Có mặt tại Việt Nam từ năm 1995, Cargill tự hào hiện có hơn 2.000 nhân 
viên làm việc tại 23 cơ sở, tập trung vào các ngành Dinh dưỡng Vật nuôi, 
Nguyên liệu Thực phẩm & Nước Giải khát, Cung ứng Nông sản, Sắt 
thép và Nguyên liệu Thức ăn Chăn nuôi Chuyên biệt.

Là một trong những công ty dinh dưỡng vật nuôi hàng 
đầu, Cargill sản xuất thức ăn cho tôm, cá, gia cầm, heo và 
các hỗn hợp chất bổ sung. Hiện chúng tôi sở hữu và vận 
hành 11 nhà máy thức ăn chăn nuôi và hỗn hợp chất bổ 
sung tại Đồng Tháp, Cần Thơ, Long An (2), Đồng Nai (2), 
Bình Định, Hưng Yên, Tiền Giang, Hà Nam, Nghệ An và 
đang tiếp tục thực hiện một số dự án mới. Việc sáp nhập 
gần đây với hai công ty hàng đầu trong lĩnh vực dinh 
dưỡng vật nuôi và thủy sản bao gồm công ty Provimi và 
công ty Ewos giúp Cargill mở rộng năng lực trong lĩnh vực 
này và khẳng định vị thế dẫn đầu trên toàn cầu.

Với mục tiêu kinh doanh “Giúp Việt Nam Phát triển Thịnh 
vượng”, Cargill không ngừng cải tiến sản phẩm và phát triển 
các giải pháp dinh dưỡng tối ưu nhất nhằm giúp người chăn 
nuôi nâng cao sức khỏe và chất lượng vật nuôi, cải thiện hiệu 
suất và tăng thu nhập.

Tại Việt Nam, chúng tôi có đội ngũ tư vấn dinh dưỡng gồm 
các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực chăn nuôi 
luôn đồng hành và làm việc chặt chẽ với người chăn nuôi để 
tạo ra các chương trình cho ăn tối ưu, giúp vậy nuôi nhận 
đúng chất dinh dưỡng, đúng số lượng, đúng thời điểm để 
phát triển tốt nhất và an toàn nhất. 

Cargill cam kết luôn nghiên cứu và mang đến các sản 
phẩm chất lượng cao nhất và an toàn nhất cho vật nuôi và 
con người. Vào mọi lúc. Ở mọi nơi.

150.000
nhân viên
tại 70 quốc gia

Hơn 2000
nhân viên làm việc
tại 23 cơ sở tại
Việt Nam

CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM
VPGD: Tầng 4, Tòa nhà Đại Minh.
Số 77, Hoàng Văn Thái, P.Tân Phú, Q.7  TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 28 5416 1555
Fax: +84 28 5416 0495
Website: www.cargill.com.vn

DINH DƯỠNG TỐT HƠN
CHO CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP HƠN



 

 

Thông tin về Tập đoàn Coca-Cola: 

 

Tập đoàn Coca-Cola (Mã giao dịch trên sàn chứng khoán New York: KO) là công ty nước giải khát 

lớn nhất thế giới, cung cấp hơn 500 thương hiệu nước giải khát cho người tiêu dùng tại hơn 200 

quốc gia. 19 trong 21 thương hiệu có giá trị tỷ đô của công ty là các sản phẩm ít và không có 

đường nhằm giúp người tiêu dùng điều tiết lượng đường tiêu thụ. Bên cạnh các sản phẩm Coca-

Cola, một số các thương hiệu dẫn đầu của chúng tôi trên toàn thế giới còn có: nước giải khát từ 

đậu nành AdeS, Trà xanh Ayataka, Nước đóng chai Dasani, Nước trái cây Del Valle, Fanta, Cà phê 

Georgia, Trà và cà phê Gold Peak, trà Honest Tea, Nước ép Minute Maid juices, Nước uống thể 

thao Powerade, nước ép Simply, Sprite, các sản phẩm Smartwater, vitaminwater, và nước dừa 

Zico. Tại Coca-Cola, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến việc đem đến những đóng góp tích cực cho 

thế giới. Hành trình ấy bắt đầu bằng việc giảm lượng đường trong các sản phẩm của chúng tôi 

cũng như giới thiệu các sản phẩm với lợi ích gia tăng. Điều đó cũng đồng nghĩa với những nỗ lực 

của công ty trong việc giảm thiểu tác động môi trường,  xây dựng các cơ hội phát triển nghề 

nghiệp tương xứng, và đem đến những đóng góp tích cực cho nền kinh tế của thế giới. Cùng với 

các đối tác đóng chai, Công ty nằm trong số 10 nhà tuyển dụng tư nhân hàng đầu thế giới với hơn 

700.000 nhân viên. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng xem thêm tại Coca-Cola Journey tại 

www.coca-colacompany.com, hoặc theo dõi công ty tại tài khoản Twitter, Instagram, Facebook 

and LinkedIn. 

 

 

Thông tin về Coca-Cola Việt Nam: 

 

Coca-Cola là một trong những thương hiệu quốc tế nổi tiếng nhất tại Việt Nam. Coca-Cola Việt 

Nam hiện có các nhà máy đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội với khoảng 2.500 

nhân viên, trong đó hơn 99% là người Việt Nam. Các nhãn hiệu nước giải khát của Coca-Cola tại 

Việt Nam bao gồm Coca-Cola, Coca-Cola Light, Coke Zero, Sprite, Fanta, Minute Maid Nutriboost, 

Minute Maid Teppy, Schweppes, Dasani và Aquarius. Từ năm 2017, nắm bắt xu hướng tiêu dùng 

tại Việt Nam, Coca-Cola Việt Nam đã chủ động đa dạng hóa danh mục sản phẩm với sự xuất hiện 

của các loại thức uống hoa quả và trà đóng chai. Với Coca-Cola Việt Nam, phát triển bền vững luôn 

được xem là trọng tâm của các hoạt động kinh doanh của công ty, bao gồm tổ chức môi trường 

làm việc an toàn, lành mạnh, và ưu tiên đào tạo và phát triển nhân viên. Các chương trình phát 

triển bền vững còn được thể hiện bởi những mục tiêu cụ thể về tiết kiệm năng lượng, sử dụng 

nước hiệu quả và cân bằng về nước. Công ty tiếp tục xây dựng các cộng đồng bền vững tại những 

nơi công ty có hoạt động kinh doanh. Từ năm 2010 đến nay, Coca-Cola đã đầu tư  hàng triệu Đô la 

Mỹ cho hàng loạt các dự án cộng đồng tại Việt Nam, bao gồm dự án trung tâm hỗ trợ cộng đồng 

EKOCENTER, chương trình tiếp cận nước sạch, bảo tồn tài nguyên nước, nâng cao năng lực phụ 

nữ, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam, hỗ trợ các gia đình khó khăn, ứng phó và 

cứu trợ thiên tai. 

http://www.coca-colacompany.com/
https://twitter.com/COCACOLACO
https://www.instagram.com/TheCocaColaCo/
https://www.facebook.com/TheCocaColaCo
http://www.linkedin.com/company/the-coca-cola-company






Trials Show Success in Feeding U.S. Grains to Vietnamese Catfish  
 
U.S. sorghum and corn may be on the menu soon for Vietnamese catfish,  thanks to recent feeding trial 
results from the U.S. Grains Council (USGC).  
 

 
Fillet color of Pangasius fed corn (Co), cassava (DC) and sorghum (SR) based diets 
 
Vietnam produced an estimated 1.2 million tons of catfish in 2014, requiring an estimated 2.4 million 
tons of compound feed, traditionally sourced from locally-available cassava. However, the demand for 
cassava for aquaculture, swine and even fuel ethanol production has risen significantly while domestic 
production has not increased in the last five years, leading to concerns about supply and price.  
 
“Fish is the one of the most affordable protein sources in the Southeast Asia region,” said Manuel 
Sanchez, USGC assistant director for South and Southeast Asia. “Aquaculture is a key sector primed for 
potential import growth, providing U.S. feed grains a substantial market opportunity.”  
 
To test the viability of substituting sorghum or corn for cassava, the Council recently concluded in-
country feeding trials for Pangasius, a medium-large to very large catfish species native to Southeast Asia 
that is also called basa fish or bocourti.  
 
The trials were conducted at a private research farm in Vietnam and compared diets based on sorghum 
(20 percent inclusion rate), corn (10 percent inclusion rate) or cassava (15 percent inclusion rate). They 
concluded both grains could replace cassava as a source of starch for feeding Pangasius.  
 
Results showed no difference between the sources of starch on growth performance, fillet color or 
physical properties of feed pellets (density and floatability). Beyond starch, sorghum is also low in tannins 
and contains higher protein (more than 10 percent versus 2.5 percent) and amino acids (similar to corn) 
than cassava, particularly tryptophan and threonine.  
 
The new data will bolster local efforts the Council is undertaking to promote corn and sorghum for new 
uses, like in aquaculture.  
 
“Both grains - sorghum and corn - can be used for feeding catfish, but limited research on doing so is 
available,” Sanchez said. “This report helps fill a need for information about feeding sorghum and corn to 
Vietnamese catfish as a substitute for cassava.”  
 
Read the full report here.   
 

http://usgc.informz.net/z/cjUucD9taT02NzM1MDE3JnA9MSZ1PTEwNjIwMjQ1ODUmbGk9NDU1ODYyMzQ/index.html
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 12/F, TMS Building, 172 Hai Ba Trung Str.,  
Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City 

 T:+84 28 7302 5772 - F:+84 28 7302 5775 
             E: info@ctrms.com - W: www.ctrms.com 

 

Customs, Trade & Risk Management Services (CTRMS Vietnam) possesses the specialized 
expertise necessary to provide new market entry and import management services in Vietnam. 
Importing into Vietnam involves accurate Customs HS classifications, numerous technical 
standards for various goods, specialized inspection registrations and transaction-based 
administrative procedures involving multiple agencies. Because these requirements are 
interlinked with customs release of goods for import or export, successful trade operations require 
advance research and development of effective standard operating procedures, working with 
appropriate in-country logistics and other providers. We identify and develop all applicable 
requirements that are specific to a client’s needs and assist with execution to avoid costly errors 
or delays with trade operations. With over 30 years of major global corporate experience with 
import into and export from the United State involving market entry and distribution in 79 countries 
including, years of experience in China, Vietnam and the East Asian region, we know the blend 
of skills, timing and resourses required to achieve successful results in this challenging landscape. 
Vietnam is rapidly developing as the key ASEAN regional manufacturing and distribution hub, 
particularly for neighboring Mekong region countries, as well as, for China, Japan, Korea, 
Australia, the U.S, EU and others. We provide specialized export management and compliance 
services concerning eligibility of products produced or assembled in Vietnam for the numerous 
free trade and other agreements of the Asian-Pacific region and, support for execution of export 
trade operations. 
Contact window: 

 
 
 
 

 
 

 
     Nestor Scherbey    Hoang Thi Thuan (Tiffany) 
     General Director    Project Manager 
     nestor@ctrms.com    thuan@ctrms.com 





EUROFINS SẮC KÝ HẢI ĐĂNG – BE YOUR TRUST! 

Eurofins Scientific là tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm thực 

phẩm, môi trường và dược phẩm. Ra đời năm 1987 chỉ với 4 thành viên đến nay tập đoàn Eurofins trở 

thành tập đoàn toàn cầu với: 

 375 phòng thí nghiệm hoạt động trên 41 quốc gia 

 30.000 chuyên gia, kỹ thuật viên cao cấp  

 130.000 phương pháp phân tích.  

 Hơn 150.000 test được thực hiện mỗi năm để thiết lập tính an toàn thực phẩn, nhận dạng thành 

phần, tính xác thực, nguồn gốc, độ tinh khiết của các chất và sản phẩm sinh học. 

 

Tháng 5/2015, Eurofins Scientific chính thức hợp tác cùng công ty CP Dịch vụ khoa học công nghệ  Sắc Ký 

Hải Đăng  thành lập công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng.  

 

Tháng 3 năm 2017, Eurofins Sắc Ký Hải Đăng khai trương trụ sở phòng thí nghiệm mới tại Khu công Nghệ 

Cao, quận 9. Hệ thống phòng thí nghiệm được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế với trang thiết bị hiện đại 

cùng sự giám sát của các chuyên gia trong ngành tại tập đoàn Eurofins đã thể hiện sự cam kết dài lâu của 

Eurofins tại Việt Nam cùng nỗ lực đóng góp cải thiện an toàn thực phẩm ở Việt Nam.   

 

 
 

 >1000 chỉ tiêu Hóa, Lý, Vi Sinh cùng đội ngũ chuyên gia kỹ thuật cao, trang thiết bị hiện đại. 

 Chứng nhận ISO 17025, chỉ định kiểm nghiệm quản lý phục vụ nhà nước 

 Áp dụng eLIMs – hệ thống quản lý thông tin xuyên suốt, độc quyền của Eurofins Group.  

 

 

Liên hệ chúng tôi: 

Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng 

Địa chỉ: Lô E2b-3, đường D6, Khu Công Nghệ Cao, Phường Tân Phú, Quận 9, TP. HCM 

Địa chỉ phòng nhận mẫu: Lầu M, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM 

Điện thoại: 028. 7107 7879 Email: VN_CS@eurofins.com  

mailto:VN_CS@eurofins.com


EXCELLENCE IN SAFETY, QUALITY AND SUSTAINABILITY
FOOD SOLUTIONS
Recognized as the global benchmark for quality and integrity, with more than 90,000 
employees, SGS operates a network of over 2,000 offices and laboratories around the world. 
Our food solutions include:

 • Full Range of Physical, Chemical and 
Microbiological Testing Services

 • Authenticity:
 • Gluten-free, Halal and Kosher  

Audits
 • DNA-NGS Testing for Food  

Fraud and Key Contaminants
 • Food Certification including GFSI Schemes
 • Customized Food Audit Programs:

 • Food Defense Audits 
 • FSMA Training, Audit and  

Consulting Services
 • Social, Ethical and Sustainability Audits

 • Supply Chain Management Platform, 
Transparency-One 

 • Risk Mitigation Advisory Services 
 • Support & Systems for Regulatory 

Compliance
 • Inspection Services 
 • Food Technical Training & 

Development

Email: food@sgs.com
Web: www.foodsafety.sgs.com

SGS AGRICULTURE  
AND FOOD

MEET OUR EXPERTS AT BOOTH #640



Food adulteration has become an increasing problem globally, raising the urgency of testing olive oil, honey, spices, and 
more for purity, authenticity, and label claims. Thermo Scientific’s advanced instrumentation streamlines determination 
of both known and unknown components. The world’s top ten food and beverage companies trust us to help keep their 
products safe, authentic, and unadulterated—so can you.

Find out more at thermofisher.com/FoodIntegrity

© 2016 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific  
and its subsidiaries unless otherwise specified. AD72258-EN 0217S

TRUST 
 your foods are all they should be.



Đạo luậ t Hiện đại hóa An toàn thực phẩm (FSMA) > Công cụ  Lập kế  hoạch An toàn thực phẩm 23/8/17, 10:21 

 

 

Công cụ Lập kế hoạch An toàn thực phẩm 

• Xem các video đào tạo (https://www.youtube.- 

com/playlist?list=PLey4Qe-Uxcxb9AGNwFi-oGlgu-HDZ-tkao) 

• Tải Công cụ Lập kế hoạch An toàn thực phẩm 

(https://www.accessdata.fda.gov/scripts/foodSafe- 

tyPlanBuilder/) 

• Đọc Hướng dẫn người dùng 

(https://www.accessdata.fda.gov/scripts/foodSafe- 

tvPlanBuilder/FoodSafetvPlanBuilderUser- 

Guide vl.Q.pdf) 

• Các yêu cầu về hệ thống  

• Bạn có câu hỏi? 

Nếu bạn có câu hỏi bổ sung hoặc cần có thêm thông tin, vui 

lòng email cho 

FoodSafetyPlanBuilder@fda.hhs.gov (mailto:FoodSafe- 

tyPlanBuilder@fda.hhs.gov). 

Trang 1/2 

Công cụ Lập kế hoạch An toàn thực phẩm 
Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) - Công cụ Lập kế hoạch An toàn thực phẩm (FSPB) 

(https://www.accessdataf-da.gov/scripts/foodSafetyPlanBuilder/) là công cụ được thiết kế để hỗ trợ các chủ sở 

hữu/nhà vận hành các cơ sở thực phẩm trong việc xây dựng kế hoạch an toàn thực phẩm phù hợp với điều kiện cơ sở vật 

chất và đáp ứng được các yêu cầu về Thực hành sản xuất tốt hiện nay, Phân tích mối nguy và Kiểm soát phòng ngừa dựa 

trên rủi ro đối với thực phẩm cho người (21 CFR Part 117). 

Việc sử dụng công cụ này hoàn toàn theo lựa chọn của người dùng. FDA không yêu cầu các cơ sở thực phẩm sử dụng 

công cụ này để xây dựng kế hoạch an toàn thực phẩm. Mặc dù nội dung của Công cụ Lập kế hoạch An toàn thực phẩm 

phiên bản 1.0 là nhất quán với các hướng dẫn và quy định hiện nay của FDA, việc chủ sở hữu/nhà vận hành cơ sở thực 

phẩm lựa chọn sử dụng Công cụ Lập kế hoạch An toàn thực phẩm không có nghĩa là kế hoạch an toàn thực phẩm, các 

biện pháp kiểm soát phòng ngừa, các thực hành sản xuất tốt và các quy trình an toàn thực phẩm khác của họ được FDA 

chấp nhận hoặc tuân thủ với các yêu cầu của FDA. 

Công cụ Lập kế hoạch An toàn thực phẩm hướng dẫn người 

dùng đi qua các phần sau: 

• Thôn tin về cơ sở thực phẩm 

• Các bước sơ bộ 

• Các Thực hành sản xuất tốt (GMP) và các Chương trình 

tiên quyết 

• Phân tích mối nguy và xác định các biện pháp kiểm soát 

phòng ngừa 

• Kiểm soát phòng ngừa quy trình 

• Kiểm soát phòng ngừa chất gây dị ứng thực phẩm 

• Kiểm soát phòng ngừa vệ sinh 

• Kiểm soát phòng ngừa chuỗi cung ứng 

• Kế hoạch triệu hồi sản phẩm 

• Tái phân tích Kế hoạch An toàn thực phẩm 

• Báo cáo Kế hoạch An toàn thực phẩm 

• Chữ ký 

• Quy trình lưu giữ hồ sơ 

• Các liên hệ quan trọng 

• Các tài liệu hỗ trợ 

Các yêu cầu hệ thống v 

Các nguồn lực bổ sung v 

https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm539791.htm?source=govdel ivery&utm_medium=email&utm_source=gov del ivery 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLey4Qe-Uxcxb9AGNwFj-oGlquHDZ-tkqo
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/foodSafetyPlanBuilder/
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/foodSafetyPlanBuilder/FoodSafetyPlanBuilderUserGuide_v1.0.pdf
mailto:FoodSafetyPlanBuilder@fda.hhs.gov%20(mailto:FoodSafe-
mailto:tyPlanBuilder@fda.hhs.gov
https://www.accessdataf-da.gov/scripts/foodSafetyPlanBuilder/
https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm539791.htm?source=govdelivery&utm_medium=email&utm_source=govdelivery
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Giới thiệu về FSPCA   
 
Trong năm 2011, Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã hỗ trợ thành lập một 
mối quan hệ đối tác công - tư có tên gọi Liên minh An toàn Thực phẩm và Kiểm soát Phòng 
ngừa trong Thực phẩm (FSPCA) để cung cấp các chương trình hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo về 
Đạo luật Hiện đại hóa An toàn thực phẩm của Hoa Kỳ (FSMA).  FSPCA thuộc sự quản lý của 
Viện Công nghệ Illinois (IIT). IIT thực hiện các chương trình đào tạo thông qua các đối tác gồm 
Viện Đào tạo Quốc tế về Bảo vệ Thực phẩm (IFPTI) và Hiệp hội các Chuyên viên về Thuốc và 
Thực phẩm (AFDO).  FSPCA phát triển các chương trình giảng dạy, đào tạo và tiếp cận cộng 
đồng để hỗ trợ các bên liên quan trong việc tuân thủ các quy tắc sau đây của FSMA: Thực 
hành sản xuất tốt hiện nay, Phân tích mối nguy và Kiểm soát phòng ngừa dựa trên rủi ro đối với 
thực phẩm cho người và cho động vật; Chương trình xác nhận nhà cung cấp nước ngoài 
(FSVP) đối với nhà nhập khẩu thực phẩm cho người và cho động vật; và Chiến lược bảo vệ 
khỏi bị làm giả cố ý đối với thực phẩm cho người.  

 Sau đây là liên kết tới trang chủ của Liên minh IIT:  fspca.net. 

 Sau đây là liên kết tới Cộng đồng FSPCA, cổng tương tác cho phép người dùng đặt câu 
hỏi cho các chuyên gia về an toàn thực phẩm của FSPCA, tìm kiếm danh sách các 
giảng viên và nguồn lực kỹ thuật: https://fspca.force.com/FSPCA/s/?language=en_US.  

 
 
 
Hoạt động của FSPCA   
 
FSPCA hướng đến các mục tiêu sau:   

 Nâng cao nhận thức của ngành về các chương trình giáo dục, tiếp cận cộng đồng và hỗ 
trợ kỹ thuật; 

 Xác định và phát triển các thông tin kỹ thuật và nguồn lực giáo dục phù hợp và hữu ích, 
đặc biệt là dành cho các doanh nghiệp thực phẩm quy mô nhỏ.  Ví dụ, chương trình đào 
tạo của khóa học Kiểm soát phòng ngừa trong thực phẩm của FSPCA bao gồm một 
chương (Chương 7 trong Chương trình đào tạo về PCHF - Kiểm soát phòng ngừa đối 
với thực phẩm cho người) trong đó có danh sách các nguồn lực kỹ thuật để hỗ trợ việc 
xây dựng và sửa đổi kế hoạch an toàn thực phẩm  Chương này cũng bao gồm một 
danh sách các ấn phẩm như hướng dẫn của FDA về mối nguy, các tài liệu đã được bình 
duyệt, các ấn phẩm của hiệp hội thương mại và các liên kết tới nhiều trang web đáng tin 
cậy chứa đựng những thông tin kỹ thuật hữu ích.  

 Thiết lập một mạng lưới các chuyên gia về an toàn thực phẩm của FSPCA để sẵn sàng 
hỗ trợ và giải đáp các thắc mắc liên quan đến kỹ thuật và khoa học sau khóa đào tạo; 
và   

 Đảm bảo các cơ hội và tài liệu giáo dục dành cho các đối tượng quốc tế theo cách phù 
hợp và nhạy cảm về văn hóa, tôn giáo, tình hình chính trị, ngôn ngữ và mức độ phát 
triển.  

 
 
 
VÌ SAO nên tham gia khoá đào tạo này? 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001uYhT_ptiIqJm19_GH8LOsyxj7ROeBeG4eq9ONwQAN9OeM7Ur8Qb3x6c5OUoLNGGfl2Ww3H1I77BiTZKZa82b2cBCprpPuzpzrzBdTQvNXRhhEiuj6xKWYVHBUcQAuWAjjH3cD88aI1swi1Z6JcPSYA9hWGFZijZS3f7-PJuoDm1L_5gyqERz0A==&c=XDNGmVvZI7j0nGX8w3bjJAUlLh2gNU3ZzV
https://fspca.force.com/FSPCA/s/?language=en_US
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Các quy tắc Kiểm soát phòng ngừa trong thực phẩm đòi hỏi các cơ sở có đăng ký về sản xuất, 
chế biến, đóng gói hoặc bảo quản thực phẩm cho người hoặc động vật phải có ít nhất một 
người có trình độ về kiểm soát phòng ngừa trong thực phẩm (Nhân viên PCQI - Preventive 
Controls Qualified Individual). Các cơ sở trong nước cũng như các doanh nghiệp chế biến thực 
phẩm nước ngoài khi xuất khẩu thực phẩm sang bán ở thị trường Hoa Kỳ đều phải tuân thủ các 
quy định về Kiểm soát phòng ngừa trong thực phẩm, trừ khi cơ sở hoặc doanh nghiệp đó là đối 
tượng được miễn trừ.  Mỗi cơ sở, trừ khi thuộc đối tượng được miễn trừ hoặc được phép áp 
dụng theo yêu cầu điều chỉnh, sẽ phải có một kế hoạch an toàn thực phẩm được lập thành văn 
bản để phòng ngừa các mối nguy trong thực phẩm.   
 
Nhân viên PCQI sẽ chịu trách nhiệm thực hiện hoặc giám sát việc triển khai kế hoạch an toàn 
thực phẩm của cơ sở, bao gồm việc lập kế hoạch an toàn thực phẩm, xác nhận giá trị sử dụng 
của các biện pháp kiểm soát phòng ngừa, đánh giá hồ sơ và phân tích lại kế hoạch an toàn 
thực phẩm. Theo các quy tắc kiểm soát phòng ngừa trong thực phẩm, nhân viên PCQI phải 
hoàn thành thành công chương trình đào tạo về phát triển và áp dụng các biện pháp kiểm soát 
phòng ngừa ở cấp độ tối thiểu là tương đương với chương trình đào tạo tiêu chuẩn được FDA 
công nhận, hoặc phải có đủ trình độ thông qua kinh nghiệm làm việc để có thể xây dựng và áp 
dụng một hệ thống an toàn thực phẩm.  
 
Trái với các quy tắc kiểm soát phòng ngừa đối với thực phẩm cho người và động vật, quy tắc 
FSVP không yêu cầu "nhân viên FSVP" phải được đào tạo riêng sau khi đã hoàn thành một 
chương trình đào tạo tiêu chuẩn được FDA công nhận. FSPCA đã xây dựng được một chương 
trình đào tạo FSVP được thiết kế bởi các nhà quản lý, giới học thuật và các chuyên gia ngành 
với sự hỗ trợ về kinh phí của FDA trong khuôn khổ của FSPCA. Tuy FDA hỗ trợ việc xây dựng 
tài liệu khoá học nhưng các tài liệu do FSPCA biên soạn và xuất bản không được xem là tài liệu 
chính thức của FDA. Việc hoàn tất khoá học FSVP dành cho học viên không phải là một yêu 
cầu bắt buộc. Tuy nhiên khi tham gia khoá học của FSPCA, học viên sẽ nắm bắt được các yêu 
cầu FSVP và biết cách để đáp ứng được các yêu cầu này trong hoàn cảnh cụ thể của họ.  
 
 
 
Có thể tiếp cận với chương trình đào tạo và nguồn lực của FSPCA Ở ĐÂU, KHI NÀO VÀ 
NHƯ THẾ NÀO? 
 
Liên kết đến các trang thông tin về Kiểm soát phòng ngừa đối với thực phẩm cho người/động 
vật, Chương trình xác nhận nhà cung cấp nước ngoài (FSVP) và Bảo vệ thực phẩm khỏi bị làm 
giả có thể tìm thấy dưới đây. Học viên tự trang trải chi phí khi tham gia vào các khoá học của 
FSPCA, ngoại trừ những cơ hội được tài trợ thông qua chương trình của USAID hoặc USDA. 
FDA không có khả năng tài trợ sự tham gia vào thời điểm này. 
 
Bạn có thể gửi các câu hỏi hỗ trợ kỹ thuật cho Mạng lưới Hỗ trợ Kỹ thuật của FSPCA (TAN) 
trực tiếp thông qua Cộng đồng FSPCA hoặc qua trang FSPCA của IIT 
(https://www.ifsh.iit.edu/fspca/fspca-technical-assistance-network). Lưu ý rằng các yêu cầu giải 
thích về FSMA phải được gửi cho Mạng lưới Hỗ trợ Kỹ thuật của FDA 
(https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm459719.htm).  

https://www.ifsh.iit.edu/fspca/fspca-technical-assistance-network
https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm459719.htm
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Các yêu cầu về Quy tắc FDA đối với Đào tạo: 

 PCHF - Các quy định về Thực hành sản xuất tốt hiện nay, Phân tích mối nguy và Kiểm soát 
phòng ngừa dựa trên rủi ro đối với thực phẩm cho người (gọi chung là quy định về Kiểm 
soát phòng ngừa đối với thực phẩm cho người) nhằm đảm an toàn thực phẩm trong hoạt 
động sản xuất, chế biến, đóng gói và bảo quản sản phẩm thực phẩm cho tiêu dùng tại Hoa 
Kỳ. Quy định này yêu cầu một số hoạt động nhất định phải do người có trình độ về kiểm 
soát phòng ngừa trong thực phẩm (nhân viên PCQI) thực hiện. Khoá học về PCQI do 
FSPCA phát triển và là "chương trình đào tạo tiêu chuẩn" được FDA công nhận; học viên 
phải hoàn thành thành công khoá học này để đáp ứng các yêu cầu đối với một “nhân viên 
PCQI.” Ngoài ra các cá nhân cũng có thể được xem là có đủ trình độ thông qua kinh nghiệm 
công việc. 

 PCAF - Các quy định về Thực hành sản xuất tốt hiện nay, Phân tích mối nguy và Kiểm soát 
phòng ngừa dựa trên rủi ro đối với thực phẩm cho động vật nhằm đảm an toàn thực phẩm 
trong hoạt động sản xuất, chế biến, đóng gói và bảo quản sản phẩm thực phẩm cho tiêu 
dùng tại Hoa Kỳ. Quy định này yêu cầu một số hoạt động nhất định phải do người có trình 
độ về kiểm soát phòng ngừa trong thực phẩm (nhân viên PCQI) thực hiện. Khoá học về 
PCQI do FSPCA phát triển và là "chương trình đào tạo tiêu chuẩn" được FDA công nhận; 
học viên phải hoàn thành thành công khoá học này để đáp ứng các yêu cầu đối với một 
“nhân viên PCQI.” Ngoài ra các cá nhân cũng có thể được xem là có đủ trình độ thông qua 
kinh nghiệm công việc. 

 FSVP - Trái với các quy tắc kiểm soát phòng ngừa đối với thực phẩm cho người và động 
vật, quy tắc FSVP không yêu cầu "nhân viên FSVP" phải được đào tạo riêng sau khi đã 
hoàn thành một chương trình đào tạo tiêu chuẩn được FDA công nhận. FSPCA đã xây 
dựng được một chương trình đào tạo FSVP được thiết kế bởi các nhà quản lý, giới học 
thuật và các chuyên gia ngành với sự hỗ trợ về kinh phí của FDA trong khuôn khổ của 
FSPCA. Tuy FDA hỗ trợ việc xây dựng tài liệu khoá học nhưng các tài liệu do FSPCA biên 
soạn và xuất bản không được xem là tài liệu chính thức của FDA. Việc hoàn tất khoá học 
FSVP dành cho học viên không phải là một yêu cầu bắt buộc. Tuy nhiên khi tham gia khoá 
học của FSPCA, học viên sẽ nắm bắt được các yêu cầu FSVP và biết cách để đáp ứng 
được các yêu cầu này trong hoàn cảnh cụ thể của họ. 

 IA - FDA sẽ thực hiện các khoá đào tạo giảng viên. Ngoài ra cũng có các khoá học dựa trên 
web. 
 

Để tìm Khoá học FSPCA dành cho học viên, hãy truy cập: 

 https://fspca.force.com/FSPCA/s/courselist?language=en_US 
 

Làm thế nào để trở thành một Giảng viên FSPCA: 

 PCHF –  Để trở thành Giảng viên về Kiểm soát phòng ngừa trong thực phẩm (Lead 
Instructor - LI), bạn cần nộp đơn qua cổng thông tin Cộng đồng FSPCA 
(https://fspca.force.com/FSPCA/s/li-public-guidance?language=en_US).  
o Người nộp đơn phải đáp ứng các yêu cầu về trình độ đào tạo, kinh nghiệm làm việc và 

kinh nghiệm đào tạo về an toàn thực phẩm như được liệt kê chi tiết trên trang web. Họ 
cũng phải hoàn thành thành công một khoá đào tạo PCHF dành cho học viên trước khi 
nộp đơn để được Uỷ ban lựa chọn Giảng viên FSPCA chấp thuận. Để biết thêm thông 

https://fspca.force.com/FSPCA/s/courselist?language=en_US
https://fspca.force.com/FSPCA/s/li-public-guidance?language=en_US
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tin về các điều kiện tiên quyết để trở thành Giảng viên của FSPCA, vui lòng truy cập: 
https://www.ifsh.iit.edu/fspca/fspca-preventive-controls-human-food. 

o  Các Giảng viên sau đó có thể tiếp thị và cung cấp các khoá học một cách độc lập theo 
các yêu cầu hành chính của FSPCA.  

o Để đăng ký các khoá học sau khi hoàn thành khoá đào tạo Giảng viên, các cá nhân có 
thể đăng nhập tài khoản Cộng đồng của mình, chọn tab "Course Registration" (Đăng ký 
khoá học) và nhấp vào "New" (Mới) để mở biểu mẫu đăng ký.  

 PCAF –  Để trở thành Giảng viên về Kiểm soát phòng ngừa trong thực phẩm (Lead 
Instructor - LI), cá nhân cần nộp đơn qua cổng thông tin Cộng đồng FSPCA 
(https://fspca.force.com/FSPCA/s/li-public-guidance?language=en_US).  
o Quy trình tương tự như với PCHF và đã được đề cập ở trên.  

 FSVP – Các Giảng viên hiện tại hoặc ứng viên được chấp thuận cho các khoá học Thực 
phẩm cho người hoặc động vật của FSPCA đã đáp ứng được tiêu chí để đủ tiêu chuẩn làm 
ứng viên cho Giảng viên FSVP.  Các bước tiếp theo gồm: 

1. Cập nhật hồ sơ của bạn trong Cộng đồng FSPCA, trong đó nêu rõ mối quan tâm của 
bạn (xem các hướng dẫn bên dưới), và  

2. Hoàn thành khoá đào tạo Giảng viên FSVP. 
o Để cập nhật hồ sơ của bạn: 

1. Đăng nhập tài khoản Cộng đồng FSPCA của bạn tại: 
https://fspca.force.com/FSPCA/s/       

2. Nhấp vào tên của bạn ở bên phải của thanh Search (Tìm kiếm) và một menu sẽ 
mở ra 

3. Chọn “My Profile” (Hồ sơ của tôi) trên menu 
4. Nhấp vào nút "edit" (biên tập) bên phải của tên bạn 
5. Cuộn xuống và đánh dấu hộp “Consider for FSVP LI” (Cân nhắc trở thành Giảng 

viên FSVP) 
6. Cuộn xuống và bấm vào "Save" (Lưu) 

o Các Giảng viên FSVP có thể tiếp thị và cung cấp các khoá học một cách độc lập theo 
các yêu cầu hành chính của FSPCA, cũng như đăng ký các khoá học bằng thủ tục đăng 
ký FSPCA thông thường (đăng nhập tài khoản Cộng đồng, chọn tap "Course 
Registration" (Đăng ký khoá học) và nhấp vào "New" để mở biểu mẫu đăng ký).   

o Người nộp đơn cho vị trí Giảng viên Mới - những người không phải là Giảng viên hiện 
tại phải điền một mẫu đơn FSVP có thể tìm thấy tại: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6UkW6G-
GrTC5yGy88T7qAvQGYdPhoWzZAwk4KLCjV0c-pww/viewform 

o *Trong một vài tháng khi bắt đầu triển khai FSVP, FSPCA sẽ cung cấp các khoá học kết 
hợp (khoá học Giảng viên kết hợp với khoá học dành cho học viên) do điều kiện tiên 
quyết của khoá học Giảng viên là phải hoàn thành khoá học dành cho học viên.    

 IA - Trong tương lai sẽ rất cần đến các Giảng viên, tuy nhiên chưa xác định được quy trình. 
 
 
 

https://www.ifsh.iit.edu/fspca/fspca-preventive-controls-human-food
https://fspca.force.com/FSPCA/s/li-public-guidance?language=en_US
https://fspca.force.com/FSPCA/s/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6UkW6G-GrTC5yGy88T7qAvQGYdPhoWzZAwk4KLCjV0c-pww/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6UkW6G-GrTC5yGy88T7qAvQGYdPhoWzZAwk4KLCjV0c-pww/viewform
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• Để gửi các yêu cầu giải thích về FSMA, vui lòng truy cập 
www.fda.gov/fsma

• Để gửi các câu hỏi liên quan đến khoa học và kỹ thuật 
cho FSMA TAN: 
https://fspca.force.com/FSPCA/s/?language=en_US

Mạng lưới Hỗ trợ Kỹ thuật FSMA 
(FSMA TAN)







 
 

 

    

 

Dự án Quản trị Nhà nước nhằm 
Tăng trưởng toàn diện của USAID  
Tầng 6, 115 trần Hưng Đạo, Hoàn 
Kiếm, Hà Nội, Việt Nam  
T: 84 4 3941 3056 
E: information@vietnamGIG.com 
W: http://vietnam.usaid.gov  
 
 

 

Liên minh Tạo thuận lợi Thương mại Việt Nam 

Dự án Quản trị Nhà nước 
nhằm Tăng trưởng  
Toàn diện của USAID –  
Quỹ tài trợ trực tiếp  

 

 

Liên minh Tạo thuận lợi Thương mại 
Việt Nam được thành lập trong 
khuôn khổ Quỹ Tài trợ trực tiếp của 
Dự án Quản trị Nhà nước nhằm 
tăng trưởng toàn diện của USAID 
(GIG).  

Bên cạnh việc phối hợp chặt chẽ với 
Chính phủ và các hiệp hội doanh 
nghiệp của Việt Nam, Dự án GIG đã 
hình thành một cơ chế Tài trợ Trực 
tiếp theo Hợp đồng (GUC) để xây 
dựng mối quan hệ đối tác với các tổ 
chức xã hội và các tổ chức phi chính 
phủ khác nhằm thực hiện các hoạt 
động hỗ trợ cho mục tiêu chung của 
Dự án.  

Dự án GIG đang hợp tác với khu 
vực công và khu vực tư nhân ở Việt 
Nam  tăng cường các lĩnh vực quản 
trị nhà nước, tạo thuận lợi cho tăng 
trưởng toàn diện, trong đó trọng tâm 
là cải thiện môi trường thể chế, 
trách nhiệm giải trình và sự hòa 
nhập  

MỤC TIÊU VÀ HOẠT ĐỘNG  

Liên minh Tạo thuận lợi Thương mại Việt Nam (VTFA) được thành 
lập ngày 14/12/2014 bởi Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) 
phối hợp với Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham), 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các hiệp hội doanh 
nghiệp.  

VTFA đang cùng với Tổng cục Hải quan Việt Nam và các cơ quan 
hữu quan trong lĩnh vực tạo thuận lợi thương mại đẩy mạnh hội nhập 
quốc tế toàn cầu của Việt Nam trên cơ sở thực hiện đầy đủ các cam 
kết đầu tư và thương mại quốc tế. Liên minh đang hỗ trợ quá trình 
thực hiện Hiệp định Tạo thuận lợi Thương mại của WTO tại Việt Nam 
cũng như các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới khác bao gồm 
Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Tự do Thương 
mại EU-Việt Nam và Cộng đồng Kinh tế chung ASEAN, 2015. 

VTFA hỗ trợ về chính sách, kỹ thuật nhằm cải thiện năng lực cạnh 
tranh của các công ty trong và ngoài nước tại Việt Nam thông qua 
một môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch và rõ ràng hơn, với 
trọng tâm là giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu đã đề ra trong 
Nghị quyết 19/NQ-CP.  

Là sáng kiến do khu vực tư nhân khởi xướng, các thành viên sáng 
lập của VTFA bao gồm Hiệp hội Dệt May Việt Nam VITAS), Hiệp hội 
Gia - Dầy Việt Nam (LEFASO), Hiệp hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ 
(HAWA) và Câu lạc bộ các doanh nghiệp dẫn đầu (LBC). 

KẾT QUẢ DỰ KIẾN  

 Nâng cao năng lực cạnh tranh của các công ty trong và ngoài 
nước ở Việt Nam thông qua một môi trường kinh doanh thuận 
lợi, minh bạch và rõ ràng hơn 

 Nâng cao vai trò tham gia của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, 
trong đó có các doanh nghiệp do nữ làm chủ, vào quá trình xây 
dựng và thực thi chính sách để đảm bảo sự tăng trưởng hòa 
nhập hơn 

THÔNG TIN LIÊN HỆ  

Liên Minh Tạo Thuận lợi Thương mại Việt Nam 
Phòng 901B, Toà nhà VCCI, 171 Võ Thị Sáu, 
Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  
T: 84-8-3932 6800 
E: giang.nguyen@amchamvietnam.com 

mailto:information@vietnamGIG.com
http://vietnam.usaid.gov/


















 
 
 
 

SPEAKERS’ BIOS AND PHOTOS  
 
 

 
THÔNG TIN VỀ CÁC DIỄN GIẢ   



TS. Bae Jong Ha, Đại diện thường trú của FAO tại Việt Nam 

 

TS. Bae Jong Ha là Đại diện thường trú của FAO tại Việt Nam 

từ tháng 7/2013. Trước đó Tiến sĩ Bae đã có sự nghiệp nổi bật 

trong các lĩnh vực như nông nghiệp, lương thực, phát triển nông 

thôn và các chính sách thủy sản của Bộ Nông nghiệp, Thực 

phẩm và Lâm nghiệp của Hàn Quốc kéo dài suốt ba thập kỷ.  

Từ tháng 5/2010 đến tháng 6/2013, ông giữ chức vụ Chủ tịch 

của Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Thủy sản Quốc gia Hàn 

Quốc. Tiến sĩ Bae có bằng Cử nhân Kinh tế học của Trường Đại 

học Quốc gia Seoul và học vị Tiến sĩ Kinh tế Nông nghiệp của 

Đại học Minnesota.  

 



Steven Bartholomeusz, Giám đốc Vận động và Truyền 

thông, Ngành Thực phẩm Châu Á (FIA). 
  

Steve lãnh đạo các hoạt động  vận động  và truyền thông bao 

gồm phát triển quan hệ đối tác và thành viên để đem lại những 

đề xuất giá trị cho các thành viên của FIA.  

 

Ông là chuyên gia truyền thông giàu kinh nghiệm trong lĩnh 

vực truyền thông quốc tế và khu vực với hơn 16 năm quản lý 

các sự việc và các bên liên quan, đưa ra các chiến lược truyền 

thông cho ngành dầu khí, thủy điện và dịch vụ công ích, và gần 

đây nhất là ngành thực phẩm và đồ uống. Trước đó, ông từng 

giữ vị trí giám đốc tin tức cho một đài phát thanh tư nhân ở Sri 

Lanka và là phóng viên của Đài tiếng nói Hoa Kỳ trong ba 

năm. 

 

Steven là người gốc Sri Lanka, có bằng Cử nhân chuyên ngành 

Truyền thông đại chúng (phát thanh) của Đại học bang Winona, bang Minnesota, Hoa Kỳ. 

 



Janie Dubois, Giám đốc Phòng thí nghiệm, Đại học Tiểu 

bang Maryland JIFSAN (Viện Hợp tác Nghiên cứu An 

toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng Ứng dụng) 

 

Bà Janie Dubois chịu trách nhiệm quản lý phòng thí nghiệm 

của Viện JIFSAN ở Đại học tiểu bang Maryland.  Viện nghiên 

cứu được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ 

(FDA) và Đại học tiểu bang Maryland đồng thành lập vào 

tháng 4/1996. Viện nghiên cứu hỗ trợ các nhiệm vụ của FDA 

và trường đại học thông qua việc xây dựng các mối quan hệ 

đối tác để nâng cao số lượng cũng như chất lượng nghiên cứu, 

tạo cơ sở xây dựng chính sách y tế công cộng hoàn chỉnh.  

 

Janie có bằng Cử nhân Khoa học và Công nghệ Thực phẩm 

của Đại học Laval, thành phố Quebec (Canada) và học vị 

Thạc sĩ và Tiến sĩ ngành Khoa học Thực phẩm và Hoá chất 

Nông nghiệp của Đại học McGill (Montreal, bang Quebec, 

Canada). Trước khi gia nhập JIFSAN, bà từng giữ nhiều chức vụ liên quan đến quản lý phòng thí 

nghiệm, ứng dụng và quản lý sản phẩm của công ty Malvern Instruments. Giai đoạn 2003-2005 

khi mới gia nhập JIFSAN, Janie giữ vị trí Giám sát viên nghiên cứu liên quan đến vi sinh học và 

hóa học cho một dự án ở Trung tâm An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng Ứng dụng của FDA. Sở 

trường nghiên cứu của bà bao gồm ô-xi hóa dầu và hóa học hình ảnh ứng dụng lĩnh vực bệnh 

truyền nhiễm; tuy nhiên, nghiên cứu hiện nay của bà tại Phòng nghiên cứu Đào tạo An toàn Thực 

phẩm Quốc tế (IFSTL) tập trung vào các biện pháp an toàn thực phẩm. Janie đã tham gia nhiều 

hoạt động đào tạo ở các nước Trung Quốc, Đức, Vương quốc Anh, Canada, Argentina, 

Guatemala, Mexico, Singapore và Nhật Bản. 

 



Richard Gilmore, Người sáng lập kiêm Chủ tịch, Diễn 

đàn An toàn Thực phẩm Toàn cầu (GFSF) 

 

Tiến sĩ Richard Gilmore là người sáng lập kiêm Chủ tịch 

Diễn đàn An toàn Thực phẩm Toàn cầu, một tổ chức phi lợi 

nhuận tập trung vào việc thúc đẩy an toàn thực phẩm ở khu 

vực Châu Á - Thái Bình Dương. Ông cũng là người sáng lập 

kiêm Chủ tịch của GIC Group, một công ty kinh doanh nông 

nghiệp quốc tế có văn phòng đối tác ở các thành phố như 

Bắc Kinh, Sao Paulo và Bahia - Brazil, Quito (Ecuardo) và 

Mát-cơ-va.  Công ty cung cấp các dịch vụ tư vấn, tài chính, 

cơ chế kiếm tiền từ carbon, an ninh lương thực và an toàn thực phẩm cho các tập đoàn toàn cầu, 

các khách hàng thuộc các tổ chức công. TS. Gilmore là nhà báo và chuyên gia bình luận, giáo sư 

phụ tá và là cố vấn cho các cơ quan của liên bang và tiểu bang Hoa Kỳ về kinh doanh nông 

nghiệp, an ninh lương thực, carbon và nhiên liệu sinh học. Trước đây, ông từng là cố vấn ngoại 

vụ đặc biệt cho USAID về an ninh lương thực toàn cầu và sự tham gia của khu vực kinh tế tư 

nhân. Ban đầu, ông từng giữ chức vụ Trưởng ban Kinh tế cho Uỷ ban Đối ngoại Thượng viện 

Hoa Kỳ. Trong sự nghiệp nghiên cứu của bản thân, ông từng là nghiên cứu sinh của Fulbright và 

Rockefeller. TS. Gilmore có bằng học vị Thạc sĩ về Kinh tế phát triển và Quốc tế của Đại học 

John Hopkins, Trường Advanced International Studies (SAIS), Thủ đô Washington và học vị 

Tiến sĩ về Kinh tế quốc tế và Thương mại của Graduate Institute of International Studies, 

Geneva, Thụy Sĩ.    



 
 
 
 
 
 

Lê Từ Cẩm Ly 
 
 

Giám đốc Pháp lý, Đối ngoại và Truyền thông - Khu vực Đông 

Dương 
 
 

BIG Việt Nam 
 
 
 
 
 

Bà Lê Từ Cẩm Ly gia nhập công ty vào năm 2013 với vai trò là Giám đốc Pháp lý, Đối ngoại và 

Truyền thông của Coca-Cola khu vực Đông Dương. 
 
 

Trước khi gia nhập Coca-Cola, bà phụ trách công việc pháp lý, quan hệ với chính phủ, đảm bảo 

tuân thủ, dịch vụ pháp lý chung và các vấn đề đạo đức cũng như tuân thủ pháp luật trong hoạt 

động của một công ty mỹ phẩm toàn cầu tại Việt Nam; và từ năm 2010, ngoài trọng trách ở Việt 

Nam, bà còn phụ trách thêm công việc pháp lý tại Thái Lan cho công ty. 
 
 

Bà đã tích cực tham gia vào nhiều tổ chức kinh tế phi chính phủ, trong đó có Hội Doanh nghiệp 

Bán hàng Trực tiếp thuộc Phòng Thương mại Hoa Kỳ (AmCham), Hiệp hội Tinh dầu – Hương 

liệu – Mỹ phẩm Việt Nam, Hiệp hội Bảo vệ Nhãn hiệu Việt Nam, và góp phần vào sự ra đời của 

Hội Doanh nghiệp Bán hàng Trực tiếp Việt Nam. 
 
 

Bà đã làm việc cho Hội đồng Quản trị Amcham từ năm 2001. Bà đã lãnh đạo phát triển Ủy ban 

Thực phẩm và đồ uống Amcham năm 2013 và trở thành Phó chủ tịch của Ủy ban này.  Bà cũng là 

Chủ tịch Ủy ban Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp của Amcham. 
 
 

Trong nhiệm kỳ 2016, bà đã được bầu làm Chủ tịch của Amcham Việt Nam. 
 
 

Bà Lê Từ Cẩm Ly có bằng Cử nhân Luật, Đại học Công nghệ Swinburne (Úc) ngành Luật 

Doanh nghiệp, và Học viện Quản lý Singapore ngành Quản lý và Thương thảo hợp đồng 



 
 

 

 
 

Ông Nguyễn Huy có hơn 14 năm kinh nghiệm trong ngành thực phẩm và hải sản, đảm nhiệm 

nhiều vị trí tại các công ty danh tiếng, đặc biệt là ngành sữa và cơ quan cấp chứng nhận - Bureau 

Veritas. Bureau Veritas là một tổ chức kiểm nghiệm, kiểm định và chứng nhận toàn cầu (TIC) 

hàng đầu, cung cấp dịch vụ chất lượng cao, giúp khách hàng đáp ứng được những thách thức 

ngày càng tăng về chất lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội đối để phát triển 

bền vững. 

 

Năm 2009, ông gia nhập Bureau Veritas Việt Nam với tư cách Giám đốc Kiểm định Cao cấp về 

Tiêu chuẩn Quản lý chất lượng ISO 9001 và các Tiêu chuẩn An toàn Thực phẩm FSSC22000, 

BRC, IFS Food thường được áp dụng như một lợi thế cho các nhà sản xuất thực phẩm xuất khẩu 

sang thị trường châu Âu.  

 

Từ năm 2013, ông giữ vị trí Giám đốc bộ phận Thực phẩm, có toàn trách nhiệm trong việc xây 

dựng Chứng nhận thực phẩm cho các chương trình như B.A.P, G.A.P toàn cầu, ASC, HACCP, 

FSSC, BRC, IFS Food, v.v; đào tạo và kiểm nghiệm phòng thí nghiệm thực phẩm. Ông đã đạt 

được thành công lớn trong việc phát triển các doanh nghiệp thực phẩm và tăng cường mối quan 

hệ lâu dài với các khách hàng ngành thực phẩm, hải sản, chính quyền địa phương và các tổ chức 

cấp chứng nhận. 

 

Tháng 9/2016, ông chính thức là giảng viên chính đầu tiên về khóa FSMA-PCQI do FSPCA (do 

FDA thành lập) tổ chức tại Việt Nam và ông đã có những đóng góp to lớn cho 10 khóa đào tạo 

FSMA - PCQI đầu tiên tại Việt Nam cho một loạt các công ty thực phẩm lớn để thích ứng với 

luật FSMA mới. Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng được yêu cầu của thị trường 

Hoa Kỳ, vào tháng 6/2017, ông tham gia khóa đào tạo dành cho giảng viên chính về FSMA – 

FSVP và trở thành giảng viên chính đầu tiên về các quy tắc FSMA – FSVP tại Việt Nam. Trong 

tương lai, rất nhiều khóa FSMA – FSVP sẽ được Bureau Veritas tổ chức thực hiện. 

Nguyễn Huy 

Giám đốc bộ phận Thực phẩm 

Bureau Veritas Việt Nam 



Eric Prieur, Giám đốc Chuỗi cung ứng lạnh bền vững, Carrier 

Transicold & Hệ thống lạnh 

 

Eric Prieur giữ chức vụ Giám đốc Chuỗi cung ứng lạnh bền vững tại 

Carrier Transicold & Hệ thống lạnh, cung cấp các giải pháp làm lạnh 

cho các kho lạnh, vận chuyển và ứng dụng bán lẻ.  

 

Trong nhiệm vụ thúc đẩy chương trình “Bảo đảm Tương lai của Thực 

phẩm”, ông có trách nhiệm mở rộng chuỗi cung ứng lạnh ở các nước 

đang phát triển và tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Chuỗi cung ứng lạnh 

Toàn cầu hàng năm nhằm giảm tổn thất lương thực. Carrier là một 

nhánh của UTC Climate, Controls & Security, công ty con thuộc United Technologies Corp. Eric 

có học vị Thạc sĩ ngành kỹ thuật công nghiệp trường Grenoble INP và là Thạc sĩ Quản trị Kinh 

doanh của trường INSEAD. 

 



 
 

 

 
 

Tiểu sử 
 

Ratih Puspitasari có trên 20 năm kinh nghiệm trong ngành thực phẩm và đã đảm nhiệm nhiều vị trí khác 

nhau ở các công ty danh tiếng, gần đây nhất là trong ngành sản xuất sữa. 

 

Hiện bà đảm nhiệm vị trí Giám đốc, phụ trách Hợp tác Khoa học và Luật định Cargill khu vực Đông Nam 

Á và Ấn Độ.  

 

Năm 2010, bà giữ vị trí Giám đốc Hợp tác Khoa học & Luật định của PT Fonterra chi nhánh Indonesia và 

chịu trách nhiệm về quan hệ chính phủ, hợp tác với các cơ quan lập pháp, phát triển và đổi mới về dinh 

dưỡng cũng như các sản phẩm mới. Bà đã xây dựng và phát triển thành công quan hệ hợp tác với các 

cơ quan chính phủ bao gồm Bộ Nông nghiệp, Cơ quan Quản lý Quốc gia về Thực phẩm và Dược phẩm,  

Bộ Thương mại, Bộ Công nghiệp, v.v. nhằm đảm bảo không xảy ra gián đoạn công việc kinh doanh của 

công ty, đồng thời xây dựng một nền tảng vững mạnh cho công ty trong lĩnh vực khoa học nhằm xây 

dựng hình ảnh một công ty hoặc sản phẩm có uy tín trên cơ sở khoa học.  

 

Ratih cũng từng làm việc cho PT Nestle Indonesia được 8 năm. Tại đó, bà đảm nhiệm vai trò Trưởng 

phòng Quản lý Chất lượng, Trưởng phòng Vận hành, và 4 năm giữ vị trí Phó Giám đốc  phụ trách Hợp 

tác Luật định.  

  

Trước đó bà làm việc cho PT Cadbury Indonesia và PT Japfa-OSI Food Industries lần lượt ở các vị trí 

Trưởng phòng Phát triển và Khoa học và Trưởng phòng Quản lý Chất lượng.   

 

Bà là một người rất năng động, luôn có đóng góp tích cực trong lĩnh vực giáo dục. Với bằng Cao học về 

Công nghệ Thực phẩm, Ratih không chỉ chia sẻ kỹ năng và kiến thức của mình trong nội bộ công ty mà 

còn nhận lời đi giảng dạy ở nhiều trường đại học danh tiếng như: IPB, ITB, và UGM. 

 

Ở vị trị hiện tại, bà còn đảm nhiệm vai trò Chủ tịch của nhiều ủy ban và tổ chức khác hoạt động tập trung 

trong lĩnh vực điều phối thực phẩm Halal, khoa học và thương mại.  

 

 

Ratih Puspitasari 
Giám đốc, phụ trách Hợp tác Khoa học 

và Luật định 
 Cargill khu vực Đông Nam Á và Ấn Độ 



 

Ông Trương Hoàng Lạc, Giảng viên chính của khóa đào tạo 

FSPCA, FSMA, SGS 

 

Ông Trương Hoàng Lạc có hai mươi năm kinh nghiệm trong 

lĩnh vực chế biến thực phẩm làm việc với một số nhà sản xuất 

thực phẩm & thủy hải sản và các tổ chức chứng nhận tại Việt 

Nam.  

 

Trước khi gia nhập SGS Việt Nam, ông đã từng giữ vai trò 

chuyên gia về tuân thủ an toàn thực phẩm cho các nhà sản xuất 

thực phẩm và thủy hải sản. Ông là một trong số ít những giảng 

viên chính FSMA được chứng nhận tại Việt Nam, và đồng thời, cũng là giảng viên chính về Tiêu 

chuẩn quốc tế ISO 22000 về an toàn thực phẩm. 

 



Vincent Paez, Giám đốc Diễn đàn An toàn Thực 

phẩm Toàn cầu 

 

Vincent Paez - Giám đốc Diễn đàn An toàn Thực 

phẩm Toàn cầu - là một nhà hóa học phân tích có học 

vị Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Trường Quản lý 

Sau đại học Anderson, UCLA.  

 

Trước đây, ông đã từng làm việc cho hãng Hewlett 

Packard/ Agilent Technologies với vai trò Giám đốc 

Chương trình Châu Á, Giám đốc Phát triển Kinh 

doanh An toàn thực phẩm cho Thermo Fisher 

Scientific; và gần đây nhất là Giám đốc Cao cấp về 

An toàn thực phẩm, Môi trường và Thị trường Kiểm nghiệm độc hình sự cho SCIEX, 

chịu trách nhiệm đưa ra những giải pháp mới từ phương pháp khối phổ cho những thị 

trường này. 



Tiểu sử ông Võ Thanh Sơn, Chuyên viên Cao cấp về Phát triển Nông thôn, Ban Thực hành Nông 

nghiệp, Ngân hàng Thế giới 

 

 

Ông Võ Thanh Sơn giữ vai trò là đầu mối quan trọng về an toàn thực phẩm trong Văn phòng Ngân hàng 

Thế giới tại Việt Nam. Ông đã cùng chỉ đạo trong một nghiên cứu phân tích hoàn chỉnh gần đây về quản 

lý rủi ro an toàn thực phẩm tại Việt Nam gần đây, phối hợp và hợp tác với nhiều đối tác phát triển khác và 

những tổ chức giáo dục địa phương và quốc tế. Lĩnh vực chuyên môn của ông bao gồm an toàn thực 

phẩm, gia súc, sinh kế nông thôn, giảm nghèo, kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

 

 


