
Đăng ký tham dự hội nghị theo mã QR:

THƯ MỜI

Thời gian: 
08h00 - 17h00, thứ Sáu 

ngày 19/8/2022 
 

Địa điểm: 
Hội trường khách sạn Bình Minh, 

211 Lê Lợi, Tp. Phan Thiết, 
Bình Thuận

 
 

THÔNG TIN

Chương trình truyền thông “Nông sản Việt Nam thích ứng với thị trường quốc tế, đảm bảo 
An toàn thực phẩm, an toàn bệnh dịch động, thực vật khi tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu 

- Chương trình số 1: Thị trường Trung Quốc”

Diễn đàn: “Xuất khẩu trái cây tươi trong bối cảnh Trung Quốc triển khai Lệnh 248 & 249 
và tăng cường kiểm soát nhập khẩu thực phẩm chuỗi cung ứng lạnh”

THỜI GIAN
Chào mừng - Khai mạc

Tiềm năng thị trường Trung Quốc đối với ngành hàng trái cây; 
cơ hội và thách thức cho trái thanh long
Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nông sản nguồn gốc
thực vật xuất khẩu vào Trung Quốc theo Lệnh 248
Quy định xuất khẩu trái cây tươi vào thị trường  Trung Quốc và Biện pháp
quản lý an toàn thực phẩm nhập khẩu vào Trung Quốc (Lệnh 249)

NỘI DUNG

08:30 - 09:00

10:15 - 10:45

10:45 - 11:15

11:15 - 11:30

11:30 - 12:00

Tiệc trà, cà phê
Vai trò, biện pháp Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trong sản xuất xuất khẩu
trái cây tươi (Thanh long)
Ứng dụng khoa học công nghệ trong sơ chế, bảo quản trái cây tươi 
sau thu hoạch (Thanh long)
Thông quan và thuận lợi hóa thương mại trong bối cảnh phòng chống Sar-CoV2
của Trung Quốc
Đối thoại
Giải đáp chính sách, quy định trong xuất khẩu nông sản, thực phẩm 
vào thị trường Trung Quốc

Bế mạc phiên sáng

09:30 - 10:00

09:00 - 09:30

13:30 - 17:00 Thực địa, bài học kinh nghiệm từ Vùng trồng, Cơ sở đóng gói trái cây 
Ăn trưa

https://zoom.us/j/7482784855?
pwd=T2tTZGdjcXdRZ0VROUt

kZ1VRZmpXZz09

ID cuộc họp: 
748 278 4855

Mật mã: 123456

LINK TRỰC TUYẾN



Thông tin liên hệ: Văn phòng SPS Việt Nam Ms.Hải Yến, 0982.100.960 

CHƯƠNG TRÌNH 

Diễn đàn: “Xuất khẩu trái cây tươi trong bối cảnh Trung Quốc triển khai Lệnh 248 & 249 

và tăng cường kiểm soát nhập khẩu thực phẩm chuỗi cung ứng lạnh” 

Thời gian Nội dung Thực hiện 

07:45 – 08:00 Đón tiếp đại biểu Ban tổ chức  

08:00 – 08:10 Giới thiệu đại biểu, chương trình 

08:10 – 08:20  Phát biểu chào mừng  Lãnh đạo Sở NN & PTNT Bình Thuận 

08:20 – 08:30 Phát biểu khai mạc  Phó Cục trưởng Cục CBTTNS kiêm 

Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam,  

08:30 – 09:00 Tiềm năng thị trường Trung Quốc đối với ngành 

hàng trái cây; cơ hội và thách thức cho trái thanh 

long 

Thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc 

09:00 – 09:30 Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực 

phẩm nông sản nguồn gốc thực vật xuất khẩu vào 

Trung Quốc theo Lệnh 248 

Cục Bảo vệ thực vật  

(phòng ATTP&MT) 

09:30 – 10:00 Quy định xuất khẩu trái cây tươi vào thị trường  

Trung Quốc và Biện pháp quản lý an toàn thực 

phẩm nhập khẩu vào Trung Quốc (Lệnh 249) 

Văn phòng SPS Việt Nam 

10:00 – 10:15 Tiệc trà, cà phê  

10:15 – 10:45 Vai trò, biện pháp Quản lý dịch hại tổng hợp 

(IPM) trong sản xuất xuất khẩu trái cây tươi  

(Thanh long) 

Viện Cây ăn quả Miền Nam 

10:45 – 11:15 Ứng dụng khoa học công nghệ trong sơ chế, bảo 

quản trái cây tươi sau thu hoạch (Thanh long) 

Viện Cơ điện nông nghiệp và Công 

nghệ sau thu hoạch 

11:15 – 11:30 Thông quan và thuận lợi hóa thương mại trong bối 

cảnh phòng chống Sar-CoV2 của Trung Quốc 

Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu 

Lạng Sơn  

11:30 – 12:00 Đối thoại 

Giải đáp chính sách, quy định trong xuất khẩu 

nông sản, thực phẩm vào thị trường Trung Quốc 

Lãnh đạo các cơ quan chuyên ngành 

Chuyên gia 

12:00 – 12:05 Bế mạc phiên sáng Phó Cục trưởng Cục CBTTNS kiêm 

Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam,  

12:05 – 13:25 Ăn trưa BTC, Đại biểu 

13:30 – 15:00 Thực địa, bài học kinh nghiệm từ vùng trồng 

Thanh Long  

BTC, đại biểu 

15:30 – 17:00 Thực địa, bài học kinh nghiệm cơ sở đóng gói 

trái cây  

BTC, đại biểu 

 


