


 
Liên minh tạo thuận lợi thương mại Việt Nam  

 

 

 
CHƯƠNG TRÌNH  

DIỄN ĐÀN AN TOÀN THỰC PHẨM 
PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHO HÀNG VIỆT  

Khá ch sá n New World Sáigon, Tp. HCM, 28.8. 2017, 8:00 ám – 6:30 pm 

THỜI GIAN NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

8:00    Đăng ký và Tham quan Triển lãm  

9:00 – 9:05   Giới thiệu khách mời 

9:05 – 9:30 

  Phát biểu khai mạc  
 Ông Márk Gillin, Phó Chủ tịch Amcham Việt Nam 

 B{ Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế 

 Ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học v{ Công nghệ 

 Ông Vũ Văn T|m, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp v{ Ph|t triển nông thôn 

 Ông Trần Vĩnh Tuyến, Thường vụ th{nh uỷ, Phó Chủ tịch Uỷ bán Nh}n d}n Th{nh phố 

Hồ Chí Minh 

9:35 – 10:30 

  Phiên 1. Yêu cầu đối với Nhà cung cấp nước ngoài – Hệ thống quy định nâng cao 

  1) FDA (Cục quản lý Thực phẩm & Dược phẩm Hoa Kỳ) – FSVP (Chương trình x|c 
minh nh{ cung cấp nước ngo{i) v{ VQIP (Chương trình nh{ nhập khẩu đạt chuẩn tự 
nguyện) 

Diễn giả: B{ Sháron Máyl, Phụ tr|ch Chiến lược cho Luật Hiện đại ho| An to{n Thực phẩm 
củá Cục quản lý thực phẩm v{ dược phẩm FDA Hoá Kỳ 
 

  2)  C|c yêu cầu đối với nh{ cung cấp nước ngo{i – Kiểm định để xuất khẩu th{nh công tới 
Hoá Kỳ  

Diễn giả:  B{ Janie Dubois, Gi|m đốc kiểm định, JIFSAN (Viện An to{n Thực phẩm v{ Dinh 
dưỡng Ứng dụng, hợp t|c giữá FDA v{ Đại học Márylánd) 
 

  3)  FSMA v{ c|c yêu cầu đối với h{ng thực phẩm nhập khẩu 

Diễn giả: Ông Trương Ho{ng Lạc, SGS Vietnám 
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  4)  Kiểm so|t dư lượng thuốc trừ s}u với h{ng nông sản xuất khẩu sáng EU, Hoá Kỳ, Nhật 
Bản  

Diễn giả: B{ H{ Minh Phương, Gi|m đốc ph|t triển kinh doánh củá Eurofins Sắc Ký Hải 
Đăng  

10:35 – 10:50   Nghỉ giải lao 

10:55 – 11:25   Hỏi đáp với các diễn giả  

11:30 – 12:30   Tiệc trưa 

12:45 – 13:05  

  Phiên 2. Quản lý rủi ro chuỗi cung ứng  

1)  Hệ thống l{m lạnh, Chứng nhận chuỗi cung ứng lạnh 

Diễn giả: Ông Eric Prieeur, Gi|m đốc ph|t triển bền vững chuỗi cung ứng lạnh, Carrier 
Transiscold 
 

2)  Công nghệ x|c định án to{n thực phẩm nghệ ph|t hiện 

Diễn giả: Ông Vincent Páez, Gi|m đốc Diễn đ{n An to{n lương thực to{n cầu 

13:10 – 14:40   Phiên 3. An toàn Thực phẩm tại Việt nam hiện nay: Thực trạng và Giải pháp 

1) Bảo đảm án to{n cho sản phẩm thực phẩm tại Việt Nám v{ hội nhập với xu hướng 
to{n cầu 

Diễn giả: B{ Trần Việt Ngá, Phó Cục trưởng, Cục Quản lý An to{n Thực phẩm 
 

2) Hệ thống quản lý án to{n thực phẩm của Việt Nam: Thực trạng v{ một số vấn đề  

thể chế, chính s|ch 

Diễn giả: Ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Chính s|ch v{ Chiến lược ph|t triển 
nông nghiệp nông thôn  
 

3) H{ng Việt Nam Chất lượng cao-Chuẩn Hội nhập 

Diễn giả: B{ Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp H{ng Việt Nam Chất lượng cao 

 

4)  Khuôn khổ h{nh động về An to{n thực phẩm khu vực T}y Th|i Bình Dương 

Diễn giả: B{ Nguyễn Thị Phúc, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam 

Điều phối: Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng 
cao 

14:45 – 15:30   Phiên 4. Quản lý rủi rõ Chuỗi cung ứng – Hợp tác Công-tư 

1) Hợp t|c An to{n Thực phẩm to{n cầu 

Diễn giả: Ông Võ Thánh Sơn, World Bank Việt Nám  
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  2) Hợp t|c giữá Chính quyền v{ Doánh nghiệp tại Việt Nám 

Diễn giả: B{ Ly Lê, Gi|m đốc Ph|p lý v{ Đối Ngoại, Coca-Cola Việt Nám  
 

  3)  Vái trò củá Khu vực Tư nh}n trong Hệ thống Tiêu chuẩn v{ Ph|p lý về Thực phẩm tại 
Khu vực 

Diễn giả: Ông Steven Bárthomoleusz, Trưởng Bán thông tin tuyên truyền, Liên đo{n Thực 
phẩm Ch}u Á. 

Điều phối: Ông Rick Gilmore 

15:35 – 15:45   Nghỉ giải lao 

15:50 – 16:50   Phiên 5. Tiêu chuẩn và Tuân thủ - Cách thức để đáp ứng các Tiêu chuẩn An toàn 

thực phẩm mới của Hoa Kỳ 

1)  FSMA v{ thực phẩm nhập khẩu - FSVP (Chương trình x|c minh nh{ cung cấp  
nước ngo{i) v{ Kho| huấn luyện “Kiểm so|t ngăn ngừá mất án to{n thực phẩm cho 
người 

Diễn giả: Ông Nguyễn Huy, Gi|m đốc Thực phẩm Bureáu Veritás Vietnám 

 

  2)  FSVP – Những điều doánh nghiệp Việt Nám cần lưu ý để đ|p ứng được c|c yêu cầu 
mới củá FDA 

Diễn giả: B{ Rátih Puspitásári, Gi|m đốc Ph|p lý v{ Khoá học, Phụ tr|ch Đông Nám Á v{ 
Ấn độ, Cargill 
 

  3) Chia sẻ củá Công ty Gạo Trung An khi xuất khẩu v{o thị trường Hoa Kỳ 

Diễn giả: Ông Phạm Th|i Bình, Gi|m đốc Gạo Trung An 

Điều phối: Ông Rick Gilmore  

16:55 – 17:10   Bài trình bày kết thúc 

GAP (Thực h{nh nông nghiệp tốt): Mối liên kết quan trọng đầu tiên trong chuỗi cung  
ứng to{n cầu 
 

Diễn giả: Ông JonhHá Báe, đại diện FAO Việt Nam 

17:15 – 17:30  Ghi nhận các nhà tài trợ 

17:30 – 18:30  Tiệc giao lưu, kết nối 

 





Diễn Đàn An Toàn Thực Phẩm: Phát Triển Thị Trường cho Hàng Việt  
Khách sạn New World Saigon, 28/8/2017, 8g00 - 18g30  

 
Phát biểu khai mạc – Mark Gillin, Phó Chủ Tịch, AmCham Vietnam (Tp.HCM) 

 
 

 
Trong năm 2013, AmCham chúng tôi đã tổ chức nhiểu buổi hội thảo cùng với các hiệp hội 
doanh nghiệp Việt Nam, bao gồm VCCI và Câu Lạc Bộ Các Doanh Nghiễp Dẫn Đầu của Việt 
Nam (LBC), để tăng cường sự hiểu biết và hỗ trợ về TPP trong cộng đồng doanh nghiệp Việt 
Nam.  
 
Một trong những đối tác của chúng tôi lúc bấy giờ là ông Văn Đức Mười, sau này là Chủ Tịch 
của VISSAN, và Hiệp Hội Lương Thực Tp. HCM. Ông đã nghiên cứu rất kỹ về TPP, và là khách 
mời bình luận thường xuyên về đề tài này trên các chương trình truyền hình, các buổi hội 
thảo, và tham gia phỏng vấn trên báo đài. Trong phần trình bày của mình, Ông thường đưa 
ra những kết luận về các cam kết TPP trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, SPS (các biện pháp 
vệ sinh và kiểm dịch), và TBT (các rào cản kỹ thuật trong thương mại) sẽ là điều khó khăn đối 
với nông sản Việt Nam và ngành thực phẩm, tuy nhiên, trên tất cả, TPP sẽ mang lại điều tích 
cực cho nông sản và ngành thực phẩm Việt Nam vì các nước phát triển trong nhóm TPP sẽ 
có những hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm để giúp Việt Nam.  
 
Không may, TPP hiện đang trong tình trạng “tạm gác lại“, nhưng chúng ta vẫn có thể đạt 
được một số mục tiêu TPP, bao gồm hỗ trợ kỹ thuật cho an toàn vệ sinh thực phẩm.  
 
Vì thế, AmCham chúng tôi rất hân hạnh được hợp tác với Hội Hàng Việt Nam Chất Lương 
Cao, Diễn Đàn An Toàn Thực Phẩm Toàn Cầu, Bộ Khoa Học và Công Nghệ cùng tổ chức diễn 
đàn này, với sự tham dự của đại diện Bộ Y Tế, Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, 
cùng với sự hỗ trợ từ USAID, cũng như từ các doanh nghiệp hàng đầu trong ngành như 
Cargill Việt Nam, Coca-Cola, VinECO, và một số công ty khác có logo trên phông sân khấu mà 
qu{ vị đang nhìn thấy đây. 
 
Sự kiện chia sẽ thông tin này là sự khởi đầu của chúng tôi trong nỗ lực hợp tác hỗ trợ giữa 
doanh nghiệp với các cơ quan kiểm tra quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm của cả hai 
quốc gia, và chúng tôi hy vong sự kiện này sẽ dẫn đến một hợp tác chính thức giữa chính 
phủ với chính phủ và mở rộng hơn chương trình hỗ trợ kỹ thuật, như ông Văn Đức Mười đã 
đề nghị.  
 
Ngành nông nghiệp, thủy hải sản, và thực phẩm chiếm khoảng 46% lực lượng lao động của 
Việt Nam, và đem lại giá trị xuất khẩu đáng kể cho Việt Nam. Chỉ riêng ngành hải sản đã đạt 
7 tỉ trong kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam năm 2016. Tuy nhiên, theo quy định mới về an 
toàn thực phẩm giành cho sản phẩm nhập khẩu, dựa vào Luật Hiện Đại Hóa An Toàn Thực 
Phẩm, và sự dịch chuyển trách nhiệm trong điều tra nhập khẩu cá da trơn từ FDA sang 
USDA, AmCham chúng tôi quan ngại rằng việc thiếu hiểu biết các quy định mới có thể gây ra 
sự giảm sút đáng kể về kim ngạch xuất khẩu nông nghiệp và thực phẩm của Việt Nam vào 
Hoa Kz, cũng như sự suy giảm nhân công và doanh thu của ngành. 
 



Chẳng hạn như, trong tháng 12 năm 2016, có 1,845 nhà máy thực phẩm ở Việt Nam đăng k{ 
với FDA để xuất khẩu vào Hoa Kz. Nhưng trong tháng Giêng năm 2016, con số này rớt xuống 
còn 806 nhà máy. Theo quy định mới, tất cả các nhà máy đăng k{ phải gia hạn đăng k{ sau 
mỗi hai năm, bắt đầu từ năm 2016, trong khoảng từ ngày 1/10 đến ngày 31/12. Tuy nhiên, 
hơn 1,000 công ty Việt Nam không biết quy định mới này, đã không gia hạn đăng k{, và rớt 
khỏi danh sách, và họ không thể xuất hàng vào Hoa Kz.  
 
Với Luật Hiện Đại Hóa An Toàn Thực Phẩm, có rất nhiều quy định mới. Các diễn giả hôm nay 
sẽ trình bày tổng quan về những thay đổi, cũng như cung cấp thông tin thực tiễn làm thế 
nào để công ty Việt Nam có thể tuân thủ các quy định mới về an toàn thực phẩm, từ đó có 
thể duy trì sự kinh doanh lành mạnh đối với nông sản và thực phẩm giữa hai quốc gia.  
 
Cám ơn qu{ vị đã đến tham dự cùng với chúng tôi. Tôi xin chúc toàn thể qu{ vị nhiều sức 
khỏe, hạnh phúc, và thành công trong diễn đàn này và trong các thương vụ với Hoa Kz.  
 
 
 
 
  



 
 
 

PANEL 1 
 

Foreign Supplier Requirements -  
Advanced Regulatory Systems  

 
 
 
 

PHIÊN 1  
 

Yêu cầu đối với Nhà cung cấp nước ngoài – 
Hệ thống quy định nâng cao 

 
 








































































