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THÔNG BÁO 

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƢỞNG VŨ VĂN TÁM TẠI CUỘC HỌP BÀN 

TRIỂN KHAI TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG “XÚC TIẾN THƢƠNG MẠI VÀ XÚC 

TIẾN ĐẦU TƢ TẠI THỊ TRƢỜNG NHẬT BẢN NHÂN DỊP HỘI CHỢ 

FOODEX JAPAN 2013” 

 

Ngày 26/12/2012, Thứ trƣởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vũ Văn 

Tám đã chủ trì cuộc họp bàn triển khai tổ chức hoạt động “Xúc tiến thƣơng mại và 

xúc tiến đầu tƣ tại thị trƣờng Nhật Bản nhân dịp Hội chợ Foodex Japan 2013”. 

Tham dự cuộc họp có đại diện các đơn vị: Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tài chính, Tổng 

cục thủy sản, Cục Chế biến, Thƣơng mại nông lâm thủy sản và Nghề muối, Cục 

Quản lý Chất lƣợng nông lâm sản và thủy sản, Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y, 

Trung tâm Xúc tiến thƣơng mại Nông nghiệp, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu 

thủy sản Việt Nam, Hiệp hội Cà phê ca cao Việt Nam. 

Sau khi nghe ông Đỗ Văn Nam - Cục trƣởng Cục Chế biến, Thƣơng mại nông lâm 

thủy sản và nghề muối báo cáo về kế hoạch triển khai tổ chức hoạt động “Xúc tiến 

thƣơng mại và xúc tiến đầu tƣ tại thị trƣờng Nhật Bản nhân dịp Hội chợ Foodex 

Japan 2013” và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Thứ trƣởng Vũ Văn Tám 

có ý kiến kết luận nhƣ sau: 

1. Cục Chế biến, Thương mại Nông lâm thủy sản và Nghề muối là đơn vị đầu 

mối, tổng hợp về nội dung và tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ; phối hợp chặt 

chẽ với Đại sứ quán và Thƣơng vụ Việt Nam tại Nhật Bản để bố trí chƣơng trình, 

lập kế hoạch tổ chức thực hiện chi tiết báo cáo Lãnh đạo Bộ. 



2. Về tổ chức gian hàng nông lâm thủy sản Việt Nam tại Hội chợ quốc tế về 

thực phẩm và đồ uống tại Nhật Bản năm 2013:  

- Trung tâm Xúc tiến thƣơng mại Nông nghiệp phối hợp với Thƣơng vụ Việt Nam 

tại Nhật Bản để thuê mặt bằng, dàn dựng gian hàng chung của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tại Hội chợ Foodex Japan 2013 với tiêu chí tập trung tất cả 

doanh nghiệp ngành nông nghiệp Việt Nam trong một khu gọi là “Khu gian hàng 

Việt Nam”; 

- Cục Chế biến, Thƣơng mại Nông lâm thủy sản và Nghề muối, chủ trì: 

+ Dự thảo văn bản trình Bộ ký gửi các Tổng công ty, các Hiệp hội ngành hàng về 

thủy sản, rau quả, cà phê, “lƣơng thực đề nghị tích cực tham gia gian hàng của Bộ 

và tập trung đăng ký về một đầu mối là Trung tâm Xúc tiến thƣơng mại Nông 

nghiệp; 

+ Dự thảo văn bản trình Bộ ký gửi Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị phối 

hợp, hỗ trợ bố trí một số tiết mục trình diễn văn hóa, văn nghệ tại Khu gian hàng 

Việt Nam và Hội thảo. 

+ Rà soát, trình Bộ điều chỉnh kinh phí Xúc tiến thƣơng mại và Xúc tiến đầu tƣ 

năm 2012 không sử dụng hết để bổ sung chi phí thuê mặt bằng, thiết kế gian hàng 

chung của Bộ tại Hội chợ Foodex Japan 2013. 

3. Về tổ chức Hội thảo tại Hội chợ: 

- Giao Cục Quản lý chất lƣợng Nông lâm sản và thủy sản là đơn vị đầu mối và chủ 

trì xây dựng nội dung, kịch bản, chƣơng trình Hội thảo; liên hệ mời khách; dự trù 

kinh phí tổ chức Hội thảo với chủ đề “Vệ sinh, an toàn thực phẩm hàng nông sản, 

thủy sản Việt Nam”. 

- Giao Cục Chế biến, Thƣơng mại Nông lâm thủy sản và Nghề muối phối hợp với 

Thƣơng vụ Việt Nam tại Nhật Bản hƣớng dẫn, tạo điều kiện để Cục Quản lý Chất 

lƣợng Nông lâm sản và thủy sản tổ chức thành công hội thảo trên. 

4. Về nội dung làm việc với một số cơ quan Nhà nước của Nhật Bản: 



- Vụ Hợp tác quốc tế khẩn trƣơng phối hợp với đối tác Nhật Bản xây dựng dự thảo 

Thỏa thuận hợp tác hoặc Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, 

lâm nghiệp, thủy sản giữa hai nƣớc Việt Nam và Nhật Bản để trình Bộ trƣởng và 

làm cơ sở để thiết kế chƣơng trình và thành phần đoàn công tác. 

- Cục Chế biến, Thƣơng mại Nông lâm thủy sản và Nghề muối: 

+ Phối hợp với các Cục, Vụ chức năng và Đại sứ quán, Thƣơng vụ Việt Nam tại 

Nhật Bản chuẩn bị nội dung làm việc và liên hệ với phía bạn để bố trí chƣơng 

trình. 

+ Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế báo cáo Bộ về thành phần đoàn công tác để 

sớm thông báo cho phía bạn bố trí chƣơng trình đón tiếp và làm việc phù hợp. 

4. Về nội dung khảo sát, học tập kinh nghiệm tổ chức quản lý chợ đầu mối nông 

sản; tham quan Trung tâm thƣơng mại có kinh doanh nông thủy sản hoặc chợ bán 

buôn nông thủy sản: Giao Cục Chế biến, Thƣơng mại Nông lâm thủy sản và Nghề 

muối phối hợp với Thƣơng vụ Việt Nam tại Nhật Bản xây dựng nội dung, bố trí 

chƣơng trình báo cáo Bộ. 

5. Về kinh phí tổ chức thực hiện nhiệm vụ: 

Giao Cục Chế biến, Thƣơng mại Nông lâm thủy sản và Nghề muối lập khái toán 

toàn bộ chƣơng trình làm cơ sở để Vụ Tài chính làm việc với Bộ Tài chính sớm bố 

trí kinh phí tổ chức thực hiện nhiệm vụ. 

Đề nghị Cục Chế biến, thƣơng mại nông lâm thủy sản và nghề muối hoàn chỉnh kế 

hoạch tổ chức nhiệm vụ trình Bộ trƣởng để sớm triển khai các hoạt động liên quan. 

Văn phòng Bộ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan đƣợc biết và triển khai 

thực hiện./. 

  

  

Nơi nhận: 

- Bộ trƣởng (để b/c); 

- Các Thứ trƣởng (để b/c); 

- Tổng cục TS; 

TL. BỘ TRƯỞNG 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 



- Văn phòng Bộ 

- Các Vụ: HTQT, TC; 

- Các Cục: QLCL, BVTV, TY; 

- Các Hiệp hội: VASEP, Cà phê ca cao Việt 

Nam; 

- Lƣu VT, TH. 
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