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        Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vụ Hợp tác Quốc tế) 
 

 Phúc đáp công văn số 3481/BNN-HTQT ngày 26/5/2020 về việc lập báo cáo 

kết quả công tác đối ngoại 6 tháng đầu năm 2020, Cục Quản lý chất lượng nông lâm 

sản và thủy sản báo cáo như sau: 

I. Bối cảnh tình hình 

6 tháng đầu năm 2020, dịch Covid-19 đã khiến hầu hết các nước áp dụng hạn 

chế đi lại, giãn cách xã hội, làm việc tại nhà để phòng ngừa dịch bệnh; và việc này 

đã làm thay đổi kế hoạch các hoạt động hợp tác quốc tế của Cục.   

II. Kết quả triển khai công tác đối ngoại 6 tháng đầu năm 2020 

1. Đánh giá kết quả triển khai hoạt động hợp tác, hội nhập quốc tế: 

Hoạt động hợp tác, hội nhập quốc tế trong lĩnh vực quản lý chất lượng, an 

toàn thực phẩm của Cục tập trung vào: 

- Duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản: 6 tháng 

đầu năm, Cục đã dự kiến tổ chức đoàn công tác sang Bỉ nhằm giải quyết khó khăn 

vướng mắc cho thủy sản Việt Nam xuất khẩu vào thị trường EU. Tuy nhiên, chuyến 

công tác đã bị hủy do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Việc duy trì 

và mở rộng thị trường chủ yếu thông qua các hoạt động trong nước như xử lý vướng 

mắc liên quan đến chứng thư cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU, Qatar; tổ 

chức họp trực tuyến về kiểm soát VS ATTP trong sản xuất, chế biến cá da trơn xuất 

khẩu vào Hoa Kỳ trong bối cảnh dịch Covid-19; chuẩn bị tiếp đoàn thanh tra Hoa 

Kỳ tái đánh giá tương đương và đoàn thanh tra EU về IUU; 

- Thu hút và sử dụng tối đa các nguồn tài trợ nước ngoài cho công tác 

tăng cường năng lực quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản: Cục 

đã và đang đề xuất 2 dự án tăng cường năng lực, sử dụng nguồn vốn viện trợ ODA 

của Chính phủ Nhật Bản và Chính phủ Ailen. Trong 6 tháng đầu năm, Cục có 6 lượt 

cán bộ được đào tạo tại nước ngoài bằng nguồn tài trợ quốc tế, trong đó 3 cán bộ 

nhận học bổng DANIDA của Đan Mạch, 1 cán bộ nhận học bổng của New Zealand 

và 2 cán bộ được Chính phủ Nhật Bản tài trợ.  
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2. Các kết quả cụ thể: 

2.1 Công tác tổ chức, quản lý đoàn ra, đoàn vào: 

a) Đoàn ra: 6 tháng đầu năm 2020, Cục tổ chức 7 đoàn ra với số lượng 7 

thành viên, giảm so với cùng kỳ năm 2019 (20 đoàn, 25 thành viên), trong đó 02 

đoàn ra đã triển khai được một phần nhưng bị hoãn lại, 01 đoàn ra kết thúc sớm hơn 

kế hoạch; 01 đoàn ra chưa thực hiện được do dịch bệnh Covid 19. Toàn bộ các đoàn 

do Cục chủ trì tổ chức. Trong số 7 cán bộ đi công tác nước ngoài có 2 cán bộ được 

cách ly tập trung, 1 cán bộ được cách ly tại nhà sau khi nhập cảnh theo Chỉ thị số 

13/CT-TTg ngày 11/3/2020 về việc tiếp tục đẩy mạnh, chống dịch Covid-19 trong 

tình hình mới.   

b) Đoàn vào: trong 6 tháng đầu năm, Cục không chủ trì đón tiếp đoàn nước 

ngoài nào vào làm việc (đoàn cần phải xin phép Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng phụ 

trách đối ngoại xét duyệt), đoàn Cơ quan thanh tra an toàn thực phẩm Hoa Kỳ 

(FSIS) và đoàn Tổng cục Hải quan Trung Quốc bị hoãn lại do dịch Covid-19 mặc dù 

mọi công tác chuẩn bị làm việc đã hoàn tất.  

c) Kế hoạch đoàn ra / đoàn vào 6 tháng cuối năm 2020: phụ lục gửi kèm.  

2.2 Công tác tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế: 

a) Số lượng: Tháng 2/2020, Cục đã chủ trì phối hợp với Bộ Nông lâm ngư 

nghiệp Nhật Bản tổ chức 01 hội thảo trong khuôn khổ Bản ghi nhớ về việc áp dụng 

các tiêu chuẩn và chứng nhận trong sản xuất nông sản thực phẩm tại Việt Nam.  

b) Nội dung: giới thiệu các tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn thực phẩm 

tiên tiến (JFS, HACCP, ISO 22000). 

c) Hội thảo đã diễn ra với qui mô nhỏ hơn dự kiến để thích ứng với qui định 

phòng chống dịch Covid-19. 

2.3 Công tác ký kết và thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, 

hợp đồng quốc tế do cơ quan đề xuất: 

Cục không ký kết Thỏa thuận quốc tế nào trong 6 tháng đầu năm 2020 và dự 

kiến sẽ ký kết Thỏa thuận hợp tác mới (sửa đổi Thỏa thuận đã ký) với Hàn Quốc. 

2.4 Vận động và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài: 

Cục chưa thực hiện chương trình / dự án nào từ nguồn tài trợ của các Tổ chức 

phi chính phủ nước ngoài trong năm 2019 và dự kiến không vận động viện trợ từ 

nguồn này trong năm 2020.  

III. Khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị 

 - Thuận lợi: Hầu hết các khóa đào tạo tại nước ngoài được hỗ trợ kinh phí từ 

các nguồn tài trợ quốc tế.   
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 - Khó khăn: kế hoạch các hoạt động hợp tác quốc tế bị thay đổi do diễn biến 

phức tạp của dịch Covid-19 tại Việt Nam và trên thế giới.   

IV. Phương hướng và dự kiến Kế hoạch công tác đối ngoại 6 tháng cuối 

năm 2020 

Tổng hợp kế hoạch công tác đối ngoại (đoàn ra, đoàn vào, hội nghị/hội thảo 

quốc tế) dự kiến thực hiện 6 tháng cuối năm 2020: xin xem Phụ lục gửi kèm. Kế 

hoạch này phụ thuộc vào diễn biến dịch bệnh Covid-19 và chính sách phòng, chống 

dịch bệnh của nước ta cũng như nước đi/nước đến. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các PCT (để biết); 

- CL1, CL2, TTPC. 

- Lưu VT, CL1, CL2, TTPC, KH 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Như Tiệp 
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