
BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỤC CHẾ BIẾN VÀ PHÁT TRIỂN 

THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /CBTTNS-TN 
V/v mời tham dự Tập huấn nâng cao kỹ năng 

thực hành chứng nhận tiêu chuẩn Nhật Bản 

JAS về nông nghiệp hữu cơ  

Hà Nội, ngày       tháng        năm 

 

         Kính gửi: ………………………………………………………………... 

Nhằm triển khai Biên bản ghi nhớ hợp tác về phổ biến các tiêu chuẩn chứng nhận 

chất lượng nông sản và thực phẩm tại Việt nam giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn (Việt Nam) với Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp (Nhật Bản), Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn giao Cục Chế biến và Phát triển thị trường, đầu mối Tiểu nhóm Nông 

nghiệp hữu cơ phía Bộ, chủ trì tổ chức “Tập huấn nâng cao kỹ năng thực hành chứng 

nhận tiêu chuẩn Nhật Bản JAS về nông nghiệp hữu cơ”, cụ thể như sau: 

Thời gian: từ ngày 05 đến ngày 08 tháng 10 năm 2021. 

Hình thức: trực tuyến qua Zoom (chi tiết sẽ được gửi qua email).  

Đơn vị chủ trì: Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản; 

Giảng viên khoá tập huấn: Chuyên gia Nhật Bản do Chính phủ Nhật Bản đề xuất. 

Thành phần tham dự: Các cơ quan quản lý Nhà nước, các Viện, Trường thuộc 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các 

tỉnh, thành phố; Các Hiệp hội, ngành hàng; Các tổ chức chứng nhận; Các doanh 

nghiệp, hợp tác xã, người sản xuất, các tổ chức chứng nhận nông nghiệp hữu cơ. 

Chương trình và đăng ký tham dự: (đề nghị Quý đơn vị nghiên cứu kỹ Chương 

trình và hướng dẫn đăng ký chi tiết kèm theo). Để đảm bảo chất lượng kết nối, mỗi 

đơn vị vui lòng chỉ đăng ký 1 tài khoản tham dự. 

          Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản trân trọng kính mời và mong 

nhận được sự quan tâm, xác nhận tham dự theo hướng dẫn đăng ký của Quý đơn vị 

trước 12h ngày 25/09/2021. 

 Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận 
- Như trên;  

- Thứ trưởng Trần Thanh Nam (để b/c); 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Vụ HTQT, Cục KTHT (để p/h); 

- Lưu: VT, TN. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Phạm Văn Duy 

Chi tiết liên hệ: Phòng Thị trường trong nước - Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông 

sản - Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội. ĐT: 024 37711120/ 0979911477 (đ/c 

Nguyễn Nguỵ Xuân Trúc) / 0913003310 (đ/c Nguyễn Hồng Ngọc). Email: 

Trucnnx.cb@mard.gov.vn /thuongmai.cb@gmail.com /  truc8x@gmail.com 
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