THƯ MỜI THAM DỰ
DIỄN ĐÀN AN TOÀN THỰC PHẨM: “THÁCH THỨC VÀ CHIẾN LƯỢC
ỨNG PHÓ CỦA NGÀNH NÔNG PHẨM TRONG GIAI ĐOẠN COVID-19” VÀ
KHOÁ TẬP HUẤN “ĐÓNG GÓI VÀ DÁN NHÃN CHO NÔNG PHẨM CHẾ BIẾN”
Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp
Viện Mekong (Mekong Institute – MI) là một tổ chức liên chính phủ được thành lập
bởi sáu quốc gia thành viên của Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) là Campuchia, Trung
Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam. Viện cung cấp, thực hiện và tạo điều kiện phát
triển nguồn nhân lực tổng hợp, các chương trình nâng cao năng lực và các dự án phát triển
liên quan đến hợp tác và hội nhập khu vực.
Một trong những nỗ lực nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trong ngành đóng gói
thực phẩm nông nghiệp nâng cao kiến thức về bao bì, nhãn mác trong đóng gói thực phẩm
nông sản và các các yếu tố liên quan như an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường.
Viện Mekong phối hợp cùng Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 2
(SMEDEC 2 - trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học Công
nghệ) tổ chức các sự kiện sau:
1. Diễn đàn An toàn thực phẩm: “Thách thức và chiến lược ứng phó của ngành
nông phẩm trong giai đoạn COVID-19”
-

Thời gian: từ 08:30 – 12:00 ngày 28/10/2020

-

Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Sài Gòn Centre, số 8A Mạc Đĩnh Chi, Bến
Nghé, Quận 1, TPHCM

2. Khóa tập huấn: “Đóng gói và dán nhãn cho nông phẩm chế biến”
-

Thời gian: từ 08:30 – 17:00 ngày 29 - 30/10/2020

-

Địa điểm: Khách sạn Viễn Đông, số 275A Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TPHCM

Lưu ý:
-

Học viên tham dự sẽ được trao chứng nhận sau khi hoàn thành khóa đào tạo;

-

Học viên vui lòng mang theo 1- 2 sản phẩm của đơn vị để trưng bày và thảo luận
trong quá trình tham gia khoá đào tạo;

Đối tượng tham dự: doanh nghiệp sản xuất, chế biến, đóng gói thực phẩm nông sản
(ưu tiên rau, củ, quả)
Phí tham dự: Miễn phí (bao gồm: ăn trưa, tài liệu và teabreak)
Để Ban tổ chức có thể đón tiếp Quý vị chu đáo, kính mong Quý doanh nghiệp vui lòng
gửi Phiếu đăng ký về cho Ban tổ chức trước ngày 23/10/2020.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tới Mr. Phạm Hòa – Phòng Hợp tác Quốc tế –
ĐT: (028) 38 248 866; DĐ: 08 9999 3935 – Email: phamhoa.smedec2@gmail.com.
Trân trọng kính mời.
(Đính kèm: Chương trình và Phiếu đăng ký tham dự)
PHÓ GIÁM ĐỐC, PHỤ TRÁCH

Nguyễn Thị Thu Phương

CHƯƠNG TRÌNH DIỄN ĐÀN AN TOÀN THỰC PHẨM: “THÁCH THỨC VÀ
CHIẾN LƯỢC ỨNG PHÓ CỦA NGÀNH NÔNG PHẨM TRONG GIAI ĐOẠN
COVID-19”
-

Thời gian: từ 08:30 – 12:00 ngày 28/10/2020
Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Sài Gòn Centre, số 8A Mạc Đĩnh Chi, Bến
Nghé, Quận 1, TPHCM
Thời gian
08:30 – 09:00

Nội dung

Người trình bày

Đăng ký đại biểu

09:00 – 09:10

Phát biểu chào mừng

Bà
Maria
Theresa
S.
Medialdia - Giám đốc, phòng
Phát triển và Thương mại hóa
Nông nghiệp (ADC) - Viện
Mekong

09:10 – 09:20

Phát biểu khai mạc

Trung tâm SMEDEC 2

09:20 – 09:25

Chụp hình tập thể

09:25 – 09:40

Bà Ratna Devi Nadarajan Tác động của COVID-19 đối với Chuyên gia An toàn Thực
Chuỗi cung ứng thực phẩm
phẩm – Phòng ADC (Viện
Mekong)

09:40 – 10:10

Phản ứng của khu vực công đối với tác Đại diện Cục Chế biến và Phát
động của COVID-19 trong lĩnh vực triển Thị trường Nông sản, Bộ
nông sản thực phẩm
NN & PTNT

10:10 – 10:30

Giải lao

10:30 – 10:50

Thách thức và cơ hội đối với doanh
nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực nông Trung tâm SMEDEC 2
sản giai đoạn COVID-19

10:50 – 11.10

Chia sẻ kinh nghiệm từ phía đại diện
DN - Chiến lược đối phó với COVID- Đại diện doanh nghiệp
19 của ngành nông sản Việt Nam

11:10 – 11:50

Q&A

11:50 – 12:00

Tổng kết và định hướng

12:00

Ăn trưa và kết thúc chương trình

MI, SMEDEC 2

CHƯƠNG TRÌNH KHOÁ TẬP HUẤN “ĐÓNG GÓI VÀ DÁN NHÃN CHO NÔNG
PHẨM CHẾ BIẾN”
-

Thời gian: ngày 29 - 30/10/2020
Địa điểm: Khách sạn Viễn Đông, số 275A Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. HCM
Thời gian

Nội dung

Người trình
bày

Ngày 29 tháng 10 năm 2020
08:00 – 08:30 Đăng ký đại biểu
08:30 – 08:40 Phát biểu chào mừng và khai mạc

MI, SMEDEC 2

₋ Giới thiệu chương trình đào tạo
08:40 – 09:00 ₋ Kiểm tra trước khoá đào tạo

SMEDEC 2

₋ Giới thiệu SMEDEC 2
Nội dung 1: Giới thiệu về An toàn thực phẩm
09:00 – 09:30

Th.s. Nguyễn
Định nghĩa và tầm quan trọng về An toàn thực
phẩm, mối nguy an toàn thực phẩm và gánh nặng ô Thái Thanh Trúc
nhiễm từ thực phẩm
Nội dung 2: Ghi nhãn thực phẩm
Tổng quan về các yêu cầu của Codex và các quy
định quốc gia về ghi nhãn thực phẩm
- Định nghĩa
- Xác định yêu cầu ghi nhãn

09:30 – 10:00

- Nguyên tắc chung
- Thực hành giao dịch công bằng
- Thông tin sản phẩm
Bài tập 1: Đánh giá nhãn. Xem lại nhãn thực phẩm
đóng gói để tìm hiểu thông tin quan trọng của người
tiêu dùng cần được chỉ định. Sử dụng một sản phẩm
thực phẩm mà bạn đã mang theo khóa học.

10:00 – 10:30
10:30 – 12:00

- Chụp hình tập thể
- Giải lao
Nội dung 2: Ghi nhãn thực phẩm
- Ghi nhãn thực phẩm đóng gói

Th.s. Nguyễn
Thái Thanh Trúc

Thời gian

Nội dung

Người trình
bày

- Nhận dạng thực phẩm
- Tên quy định cho thực phẩm
- Số lượng thực phẩm
- Chi tiết về người bán
- Nước xuất xứ
- Tính dễ đọc và ngôn ngữ
- Thành phần đặc trưng
- Dị ứng
- Phụ gia thực phẩm
Bài tập 2: Thông tin ghi nhãn thực phẩm: Danh sách
thành phần, Thành phần đặc trưng, Chất gây dị ứng,
Phụ gia thực phẩm - Thành phần.
12:00 – 13:00 Ăn trưa
Nội dung 2: Ghi nhãn thực phẩm
Thông tin truy xuất nguồn gốc
- Thời hạn sử dụng
- Đánh dấu ngày
- Lưu trữ thông tin
13:00 – 15:00

- Hướng dẫn chuẩn bị và sử dụng

Th.s. Nguyễn
Thái Thanh Trúc

- Hướng dẫn nấu ăn và sử dụng
- Thông tin dinh dưỡng (NIP)
Bài tập 3: Thông tin ghi nhãn thực phẩm: Thông tin
truy xuất nguồn gốc, Đánh dấu ngày, Thông tin lưu
trữ, Hướng dẫn chuẩn bị và sử dụng.
15:00 – 15:30 Giải lao

15:30 – 17:00 Làm việc nhóm và thuyết trình

Th.s. Nguyễn
Thái Thanh Trúc

Ngày 24 tháng 10 năm 2019
8:30 – 09:00

Nội dung 3: Chất lượng và An toàn bao bì

GS. TS. Đống

Thời gian

Nội dung
Phần 1: Tổng quan về bao bì sản phẩm và nguyên
nhân làm giảm giá trị của sản phẩm nông nghiệp

Người trình
bày
Thị Anh Đào

- Chức năng bao bì
- Phân loại và thiết kế bao bì
- Xu hướng bao bì toàn cầu và Việt Nam (Tóm
tắt)
- Các nguyên nhân làm giảm giá trị của sản
phẩm nông nghiệp
Nội dung 3: Chất lượng và An toàn bao bì
Phần 2: Vật liệu bao bì và sự lựa chọn
09:00 – 10:15

- Bao bì thủy tinh
- Bao bì giấy

GS. TS. Đống
Thị Anh Đào

- Bao bì kim loại
- Bao bì nhựa
10:15 – 10:30 Giải lao
Nội dung 3: Chất lượng và An toàn bao bì
Phần 3: Vật liệu bao bì và sự lựa chọn
- Thiết kế kết cấu bao bì
10:30 – 12:00

- Tiêu chí lựa chọn bao bì, quá trình chế biến và
hệ thống đóng gói

GS. TS. Đống
Thị Anh Đào

- Yêu cầu về hạn sử dụng
- Tính năng tiếp thị sản phẩm
- Đặc tính bao bì
12:00 – 13:00

Ăn trưa
Nội dung 4: Công nghệ đóng gói
- Bao bì hút chân không

13:00 – 15:00

- Bao bì vô trùng
- Bao bì retort
- Bao bì thông minh

15:00 – 15:15 Giải lao

GS. TS. Đống
Thị Anh Đào

Nội dung

Người trình
bày

15:15 – 16:00 Làm việc nhóm và thuyết trình

GS. TS. Đống
Thị Anh Đào

Thời gian

16:00 – 17:00

- Kiểm tra
- Trao chứng nhận và bế mạc

SMEDEC 2, MI

