
CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN 

(kèm theo Giấy mời số 854/GM-CBTTNS-CS ngày 16/10/2020 

của Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản) 

Thời gian Nội dung Ghi chú 

08:30-09:00 Đăng ký & đón tiếp đại biểu Ban Tổ chức 

09:00-09:05 Giới thiệu Đại biểu và tuyên bố lý do 
Cục Chế biến 

và PTTTNS 

09:05- 09:15 Phát biểu khai mạc  

Lãnh đạo Cục 

Chế biến và 

PTTTNS 

09:15- 09:25 Phát biểu  
Đại sứ quán 

Trung Quốc 

09:25- 09:40 

Các vấn đề cần lưu ý trong thương mại các sản 

phẩm rau quả và khuyến nghị cho các doanh 

nghiệp xuất khẩu rau quả vào thị trường Trung 

Quốc 

Tổng Lãnh sự 

quán Trung 

Quốc tại Hồ 

Chí Minh 

09:40- 09:50 
Tình hình thương mại rau quả Việt Nam-Trung 

Quốc, những khó khăn vướng mắc hiện nay 

Cục Chế biến 

và PTTTNS 

09:50- 10:00 Giải lao  

10:00- 10:15 

Trình bày về các quy định thị trường (kiểm dịch 

thực vật, kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn 

gốc, đăng ký doanh nghiệp…) đối với rau quả của 

Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc 

Cục Bảo vệ 

thực vật, Bộ 

NN&PTNT 

10:15- 10:30 

Công tác tổ chức sản xuất rau quả nhằm đáp ứng 

các quy định (truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn chất 

lượng, kiểm dịch…) của thị trường Trung Quốc 

Cục Trồng trọt 

 

10:30- 10:45 
Hướng dẫn về truy xuất nguồn gốc, đóng gói hàng 

trái cây nhập khẩu vào thị trường Trung Quốc 

Công ty 

Giám định 

Trung Quốc tại 

Việt Nam 

(CIC) 

 Câu hỏi và thảo luận  

10:45-11:45 

- Thảo luận về cơ hội, các khó khăn, vướng mắc 

của doanh nghiệp xuất khẩu rau quả;  

- Câu hỏi đối với các quy định thị trường, kiểm 

dịch thực vật, đăng ký doanh nghiệp, truy xuất 

nguồn gốc…trong xuất khẩu rau quả vào thị 

trường Trung Quốc; 

- Giải đáp câu hỏi của địa phương, hiệp hội, doanh 

nghiệp. 

- Kiến nghị giải pháp đối với cơ quan nhà nước; 

Đề xuất các giải pháp từ phía doanh nghiệp nhằm 

đáp ứng các quy định, vượt qua các khó khăn, rào 

cản thương mại. 

- Cục Chế biến 

và PTTTNS 

giới thiệu, phối 

hợp Cục 

BVTV, Cục 

Trồng trọt. 

- Các Sở 

NN&PTNT, 

Hiệp hội và 

doanh nghiệp  

XNK trái cây 



Thời gian Nội dung Ghi chú 

11:45-12:00 

Phát biểu tổng kết 

- Các định hướng nhằm tuân thủ các quy định thị 

trường Trung Quốc đối với xuất khẩu rau quả; 

- Thực hiện các giải pháp từ khâu trồng trọt, chế 

biến nhằm đáp ứng các quy định, phát triển xuất 

khẩu rau quả vào thị trường Trung Quốc. 

Lãnh đạo Cục 

Chế biến và 

PTTTNS 

 


