
日本産水産加工品 PRセミナー（ベトナム	 ハノイ） 

ハノイ（ベトナム）水産物・水産加工品輸出促進セミナー開催概要 
 

日時：平成３０年１月２６日 
場所：ベトナム社会主義共和国の首都ハノイ市	 Super Hotel Candle Hanoi 
（事業実施会員）全国水産加工業協同組合連合会、 

全国漁業協同組合連合会、 
全国海水養魚協会、 
日本水産缶詰輸出水産業組合 

（概要） 
現地バイヤーや官公庁、報道機関を含め５３名が来場。 
セミナーでは、日本語とベトナム語を交えて、日本の水産物、海水養殖魚、水産加工品お

よび水産缶詰製品の特徴や歴史・優れている技術・健康へ期待される効果などについて伝え、

日本でも高評価の水産物、鮮魚等３品、水産加工品・水産缶詰製品１９社３３品について紹

介。ベトナムでは健康への説明に関心を持つ来場者が目立って来ており、日本食への評価も

高く、来場者の質問も多かった。 
 
セミナー後、レストランシェフがセミナーで紹介した商品を使用した３７品の料理の試

食会を行い、来場者からは、「刺身で食べた魚（スマ・ブリ・キンメ）は脂が乗っていた。

普段、刺身で魚は食べないが、これはとても美味しかった。」、「日本の水産加工品・缶詰製

品は高品質でバラエティーに富んでいて素晴らしい。また、手軽に調理出来るにも関わらず

こんなに美味しい商品が多いことに驚いた。」との感想であった。また、ベトナムメディア

の取材も入り、現地新聞およびニュースで報道された。 
 
ベトナムにおける当会主催の水産物・水産加工品 PRセミナーは、今回で４回目となった

が、依然として PRセミナーへの来場者は多く、日本食および日本産水産物・水産加工品へ
の関心の高さを感じた。また、当初は海水魚および生食への抵抗感がある消費者が多かった

が、セミナーの回数を重ねるごとに刺身へ箸を伸ばし、美味しいと伝えてくれる来場者が確

実に増加しており、日本食および日本産水産物・水産加工品の普及・理解が進んでいると思

われる。 
2017年のベトナムからの訪日客は前年比で 32％増加し、過去最高となる 30万 8千人と

なり、経済成長率も前年を上回る年率 6.7％の増加を達成するなど、数字の面でも勢いは顕
著であり、購買力の増大とともに高品質の日本食、日本産水産物・水産加工品を選択する消

費者が増していくことが予想され、この好機を生かし、水産物・水産加工品の健康への機能

性や品質の高さ、おいしい調理法等の PR・提案を続け、ブランドの構築および安定市場の
形成に繋げたい。 



日 本 産 水 産 物 の 価 値
～魚ではなく美味しさを売る～

GIÁ TRỊ SẢN PHẨM THỦY SẢN NHẬT BẢN
~ KHÔNG BÁN CÁ MÀ BÁN HƯƠNG VỊ TƯƠI NGON ~
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１. 美味しさ・鮮度
～ 刺身での消費を前提とした管理～

1. VỊ NGON ・ ĐỘ TƯƠI MỚI
～ QUẢN LÝ DỰA VÀO CHI PHÍ TRÊN SASHIMI～
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低温物流システム
～ 的確な作業と迅速な物流で鮮度劣化を防ぐ ～

HỆ THỐNG PHÂN PHỐI Ở NHIỆT ĐỘ THẤP
～PHÒNG NGỪA SỰ SUY GIẢM ĐỘ TƯƠI MỚI VỚI QUY TRÌNH CHÍNH XÁC VÀ NHANH CHÓN～



活け締めと活かり身

Làm tê liệt thần kinh, giúp giữ được độ tươi và đàn hồi của cá 
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SẢN LƯỢNG CÁ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

41%

26%

14%

6%

2%
2%
1%1%

7%

Cá Cam Yellow Tail

Cá tráp đỏ Nhật Bản

Cá Cam Great amberjack

Cá Ngừ vây xanh

Cá Nóc

Các loại Cá Cam khác

Cá Nục Vân Vàng

Cá Bơn

Cá Sòng Nhật Bản

Các loại cá khác

Số lượng sản xuất

năm 2015 : 

245.200 tấn



DÒNG NƯỚC BIỂN QUANH VÙNG BIỂN NHẬT BẢN Biển OKHOTSK

Thái Bình Dương

NHẬT

BẢN

Trung Quốc Liên Bang Nga

Bắc

Triều

Tiên

Hàn

Quốc



PHƯƠNG PHÁP NUÔI CÁ Ở NHẬT BẢN

Cho ăn hợp lý dựa trên kinh nghiệm và dinh dưỡng học

Điều này tạo điều kiện cho việc nuôi cá phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng



加工作業 QUY TRÌNH GIA CÔNG

ヘッドカッター Chặt bỏ đầu

氷詰め梱包 Đóng gói vào thùng đá

３枚おろし Chia làm 3 phần

真空包装 Đóng bao hút chân không



2 季節感･地域性
～美しい自然環境そのものを楽しむ～

2. ĐẶC TÍNH VÙNG MIỀN – THỜI TIẾT
~ Thưởng thức trong tình trạng tự nhiên nguyên vẹn~
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多様性
～多様な水産物を味わい、変化を楽しむ～

TÍNH ĐA DẠNG
~ Thưởng thức sản phẩm thủy sản đa dạng và tận hưởng sự thay đổi ~
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14



15



ハマチ
Hamachi (Cá Cam Nhật Bản)

16

１．鮮度に対して世界で最も厳しい市場に鍛えら

れた、高機能な鮮度管理型生産・流通システム

２．季節性に富む、驚きと感動に満ちた水産物

３．地理的多様性が産む多様で変化に富む水産物

４．伝統的に洗練されたシステムとモラルの高いプロ

フェッショナルな生産者・流通業者達が、誠実な

仕事を通じて鮮度と安全性を保証



セミナー（その１）

セミナー（その２）

試食会



Thứ ba, 06/02/2018 | 16:16 GMT +7 Đặt làm trang chủ Quảng cáo Liên hệ Rss Tìm kiếm Hà Nội 15 Co

Giá Vàng Mua Bán

Vàng SJC 36.76 36.95

Vàng nữ 

trang 24 K

36.35 37.15

Tỷ Giá VND

EUR Euro 28.246,71

JPY Yên Nhật 209,16

USD Đô Mỹ 22.745,00

Xem Ngày 21/12 (Âm Lịch) 

Ngày: kỷ tỵ, Hắc Đạo

Tốt cho các việc giao dịch, buôn 

Tuổi xung: Tân Hợi, Đinh Hợi

Kinh Tế Tin Kinh Tế

Chậu lan xanh ngọc 

huyền thoại: Cho thuê 

để ngắm 100 triệu/tháng

(06/02)

Sự thật không ngờ về 

táo đỏ Trung Quốc 

trưng Tết (06/02)

Ngân hàng ráo riết cung 

ứng tiền, giảm tải ATM 

dịp Tết (06/02)

Ghế ngủ trưa văn
phòng

Sản phẩm được ghép vào ghế ngồi làm
việc đã có tại các công sở để nằm ngủ
trưa 

Hoa Tết 2018

Thị trường Tết 2018

Sập sàn chứng khoán 

HOSE

Ngân hàng thay đổi cách 

tính lãi tiền gửi

Kinh tế ngầm

Xăng RON 95 tăng giá 

mạnh

Điểm Tin Thị Trường

SỰ KIỆN NÓNG

EThứ ba, 30 Tháng một 2018, 16:31 GMT+7

TAGS: Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Thủy sản Hiệp hội Xuất khẩu

Đại gia thủy sản vỡ trận: Nợ 10 ngàn tỷ, lỗ nặng 700 tỷ

Tháng 1, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt trên 3 tỷ USD

Ông lớn thủy sản từ lãi nhẹ hoá lỗ hơn 187 tỷ đồng sau kiểm toán

Hội thảo: “Giới thiệu thủy sản biển - Sản phẩm 

chế biến thủy sản Nhật Bản”

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >> YouTube

Ngày 26/1/2018, tại Hà Nội, Hiệp hội Phát triển Xuất khẩu Thủy sản - Sản phẩm Chế 

biến Thủy sản Nhật Bản kết hợp cùng Hội Liên hiệp Ngư nghiệp toàn quốc Nhật 

Bản, Hiệp hội Cá nước mặn toàn quốc Nhật Bản, Hội Liên hiệp hợp tác gia công 

thủy sản toàn quốc Nhật Bản, Hiệp hội Xuất khẩu Sản phẩm thủy sản đóng hộp Nhật 

Bản phối hợp cùng Công ty TNHH Ten Trang tổ chức Hội thảo “Giới thiệu thủy sản 

biển - Sản phẩm chế biến thủy sản Nhật Bản.

TIN LIÊN QUAN

Đại diện Hiệp hội Phát triển Xuất khẩu Thủy sản - Sản phẩm Chế biến Thủy sản Nhật Bản 

cho biết: Việt Nam là một trong những thị trường xuất khẩu thủy sản quan trọng nhất của 

Nhật Bản trong khu vực châu Á. Thủy sản Nhật Bản có lợi thế riêng về hương vị đặc 

trưng, công nghệ chế biến hiện đại, đảm bảo sự an toàn và tươi ngon so với thủy sản các 

nước khác trong khu vực. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất của thủy sản Nhật Bản khi tiếp cận 

thị trường Việt Nam là giá cả khá cao so với thủy sản nội địa. 

Cũng tại Hội thảo, vị đại diện này mong muốn đưa những sản phẩm thủy sản chất lượng 

của Nhật Bản đến với đông đảo người tiêu dùng Việt Nam. “Nhật Bản đang tích cực tìm 

kiếm giải pháp về công nghệ để hạ giá thành sản phẩm. Thông qua các chương trình kết 

nối thương mại, Nhật Bản mong muốn được gặp gỡ trực tiếp với nhà phân phối tại Việt 

Nam để cắt giảm chi phí bảo quản và rút ngắn thời gian vận chuyển”.

Top cây cảnh bạc triệu chơi Tết xôn 

xao giới đại gia Việt

Tỉ phú mất trăm tỉ USD vì chứng 

khoán giảm kinh hoàng

Thực hư xung quanh thu nhập 

"khủng" 40 triệu đồng/tháng của 1 

thợ lò

Sự thật đáng sợ về táo cảnh Trung 

Quốc bày Tết

Đôn đáo tìm thuê người bảo vệ nhà 

để ăn tết

ĐỌC NHIỀU

Google Chrome
Continue your browsing 
experience from desktop 
to phone on Chrome. 

Google

Khác

Việt Báo Tin nóng Được đọc nhiều Mới nhất Chính Trị Thế Giới Xã Hội Kinh Doanh Pháp Luật Bóng Đá Giải Trí Sống Trẻ Đời 

Sống Sức Khỏe
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Xem thêm 

Top cây cảnh bạc triệu chơi 

Tết xôn xao giới đại gia Việt

"Loạn" giá đào Thất thốn, 

người dùng dễ mua nhầm 

đào Trung Quốc

Giá hoa Tết sẽ tăng vì… 

"ông trời"

Từ 1-2, giá gas bán lẻ giảm 

20.000 đồng trên mỗi bình 

12kg

Đào Nhật Tân xuống phố 

phục vụ cúng Rằm tháng 

Chạp có giá rẻ bất ngờ

"Loạn cào cào" mứt tết, giá 

cả trên "trời dưới đất"

TỶ GIÁ USD

Tỷ giá USD ngày 

06/02/2018

◾ Tỷ giá USD ngày 

05/02/2018

◾ Tỷ giá USD ngày 

03/02/2018

◾ Tỷ giá USD ngày 

02/02/2018

◾ Tỷ giá USD ngày 

01/02/2018

◾ Tỷ giá USD ngày 

31/01/2018

Thị Trường Vàng

◾ Xuất khẩu thủy sản 2018: Triển vọng đạt kỷ lục mới

TÌM HIỂU: Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Thủy sản Hiệp hội Xuất khẩu

VÍ DỤ: Tỷ giá USD Tính lãi suất kiểu mới Tết Nguyên đán 2018 Tết nhà ngoại

Thủ môn Bùi Tiến Dũng U23 Việt Nam Táo Quân 2018 Thưởng Tết 2018

Máy đào tiền ảo Sự cố BOT

Ý kiến bạn đọc
 Viết phản hồi 

 Trong khuôn khổ Hội thảo, các doanh nghiệp, chuyên gia trong lĩnh vực thủy, hải sản, 

cùng nhiều khách mời đã có cuộc trải nghiệm và dùng thử các sản phẩm biển Nhật Bản 

như: Sashimi cá cam, cá ngừ, cá mòi đóng hộp, mực tẩm phô mai, mực lát, hàu chiên phô 

mai, bánh rau củ hải sản, thạch collagen, rong biển sấy khô, pizza hải sản…. Đa phần các 

quan khách tham quan đều đánh giá cao về chất lượng sản phẩm và bày tỏ mong muốn 

sẽ nhanh chóng được tiếp cận nhiều hơn với những sản phẩm này nhằm ngày càng 

phong phú thêm cho bữa ăn của người Việt.

Trước đó vào sáng 25/1/2018, Đoàn Nhật Bản đã có buổi gặp và làm việc với Hội Nghề cá 

Việt Nam với mong muốn tạo dựng mối quan hệ thân thiết giữa các Hiệp Hội trong cả hai 

quốc gia Việt Nam - Nhật Bản; đồng thời lắng nghe kinh nghiệm và ý kiến đóng góp từ 

phía các doanh nghiệp Việt Nam.

Ông Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nghề cá Việt Nam, Tổng Biên tập 

Tạp chí Thủy sản Việt Nam chia sẻ: “Chất lượng các sản phẩm thủy sản Nhật Bản từ lâu 

đã được đánh giá rất tốt, theo đó có rất nhiều tiềm năng phát triển tại thị trường Việt Nam. 

Về phía Hội Nghề cá Việt Nam, rất mong thời gian tới hai bên sẽ có nhiều cơ hội hợp tác 

hơn nữa”.

Vân Anh

VietBao.vn 

TIN LIÊN QUAN

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

Tìm kiếm ...

Comment :Hội thảo: “Giới thiệu thủy sản biển - Sản phẩm chế biến thủy sản 

Nhật Bản”

Thích 0 Chia sẻ Thích 938K

1 Làm Sao Hạ Đường 
Huyết
Hạ và ổn định đường huyết sau 1 tháng, Ngăn 
ngừa biến chứng của tiểu đường. 
yhocdoisong.net.vn

2 Ghế ngủ trưa văn phòng
Sản phẩm được ghép vào ghế ngồi có sẵn tại công 
sở để nằm ngủ trưa. có thể gấp rất gọn xuanphat.vn

Tìm kiếm

TIN KINH TẾ NỔI BẬT

VN USA EU ASIA

VNINDEX -3.5% 1011.60 

HASTC -2.8% 115.64 

UPCOM -3.5% 54.95 

VN30 -2.6% 1007.72 

LARGECAP -1.7% 835.02 

MIDCAP -5.2% 737.53 

SMALLCAP -5.3% 393.84 

Bán lẻ, phí dịch vụ sẽ là 

động lực chính cho thu 

nhập ngân hàng 2018

Đằng sau việc ngân hàng 

ngoại "quay gót" ra đi

Khối ngoại đã mua thỏa thuận lên đến 

trên 94 triệu cổ phiếu VRE. Thanh 

khoản riêng sàn HOSE đã lên đến 

15.000 tỷ đồng.

Giá Vàng

Khu vực Mua Bán

Hà Nội 36,760 36,950

Đà Nẵng 36,760 36,950

Nha Trang 36,750 36,950

Bình Phước 36,730 36,960

Cà Mau 36,760 36,950

Giá vàng hôm nay

cập nhật lúc 10:25 - 06/02/2018 

Tỷ giá ngoại tệ

Ngoại tệ VNĐ

USD Đô Mỹ 22.745,00

EUR Euro 28.246,71

AUD Đô Úc 17.965,85

CAD Đô Canada 18.236,11

CHF Thụy Sĩ 24.501,17

GBP Bảng Anh 31.871,36

JPY Yên Nhật 209,16

Tỷ giá hôm nay

cập nhật ngày 06/02/2018 

Chứng khoán

TIỀN TỆ

Loạn phí dịch vụ đổi tiền lẻ, mới dịp Tết

GÓC NHÌN CHỨNG KHOÁN

Phiên giao dịch chiều 6/2: Nhà đầu tư "ồ ạt" bắt 

đáy

Phiên giao dịch chiều 5/2:Cổ phiếu vốn hóa lớn đua 

nhau giảm sàn, VN-Index mất hơn 56 điểm

Phiên giao dịch chiều 2/2: Nhiều cổ phiếu lớn bứt phá 

cuối phiên
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Giá vàng hôm nay 6/2: 

Tăng trở lại

Giá vàng hôm 

nay 5/2: Giảm 

nhẹ đầu tuần

Giá vàng hôm 

nay 2/2: Cao hơn 

vàng thế giới 

Chính Sách Mới

Chính sách mới: Cho vay 

đặc biệt lãi suất 0%

Hàng loạt quyết 

định quan trọng 

có hiệu lực từ 

Bộ Công 

thương: Không 

bổ nhiệm chức 

Nhận Định

Mỹ giảm thuế, Việt Nam 

lo FDI rút: Không thể 

chiều tiếp?

◾ Tự do kinh tế: Việt Nam 

thua cả Lào và 

Campuchia

◾ Nên công bằng thuế thu 

nhập

◾ 316.000 tỷ đổ vào nền 

kinh tế: Có bình thường?

◾ Nhiều hàng nhập Trung 

Quốc thuế 0%: Đâu là 

phép màu?

Tin mới

Top cây cảnh bạc triệu chơi Tết xôn xao 

giới đại gia Việt (06/02)

DN đầu mối xăng dầu hưởng lợi hơn 

3.000 tỉ do bất cập về thuế, Bộ Tài..

(06/02)

Cắt giảm kỷ lục điều kiện kinh doanh: 

Không để "mọc" thêm các giấy..

TIN KINH TẾ MỚI NHẤT

Vốn bình quân một doanh nghiệp chỉ 

đạt 10,2 tỷ đồng: "Thuyền thúng"..

(15:53)

Vợ chồng "vua" cà phê Trung Nguyên 

tiếp tục kéo nhau ra tòa (15:48)

Cận cảnh "lão mai" 90 năm tuổi được 

rao bán 1,6 tỉ đồng ở Cần Thơ

Ưng Hoàng Phúc tái ngộ “ông bầu” Quang Huy trong 

liveshow kỷ niệm

Thế Giới Giải Trí | 06/02/2018 16:08 PM 

Đây là dự án âm nhạc lớn nhất trong năm 2018 của Ưng 

Hoàng Phúc, và nam ca sĩ lựa chọn Hà Nội khởi đầu 

đêm diễn đầu tiên.

Gợi ý mâm cơm cúng ông Công ông Táo đơn giản cho chị 

em văn phòng

Đời Sống-Gia Đình | 06/02/2018 16:08 PM 

Vì còn bận việc cơ quan nên mâm cỗ cúng ông Táo của 

chị em văn phòng có thể đơn giản và phù hợp với hoàn 

cảnh.

Singapore lo bị lộ bí mật quân sự vì phần mềm Strava

Công Nghệ | 06/02/2018 16:08 PM 

Sau Mỹ, đến lượt Singapore lo sốt vó về nguy cơ bị lộ 

thông tin mật về các căn cứ quân sự của nước này vì 

phần mềm theo dõi sức khỏe và tập thể dục Strava.

“Nước mắt” thiên nga ở Hồ Gươm

Xã Hội | 06/02/2018 16:05 PM 

Sau chưa đầy 24 tiếng “đáp” xuống Hồ Gươm, họ hàng 

gồm 12 thành viên nhà thiên nga chúng tôi đã bị tóm cổ 

đi trong đêm và phải tá túc ở hồ Thiền Quang. Đến giờ 

này thảnh thơi bơi lội không bị dòm ngó, chúng tôi mới 

dám gửi gắm đôi lời tâm sự của mình.

Bé 7 tuổi kiếm hàng trăm triệu từ dạy yoga

Thế Giới | 06/02/2018 16:05 PM 

Bé Mike, 7 tuổi, hiện kiếm hơn 300 triệu đồng từ việc dạy yoga cho hơn 100 học viên.

Kinh tế Mỹ được đánh giá “tự do 

hơn” dưới thời Tổng thống Trump

Thực hư cơn sốt đất nền 

đang lan rộng tại Hà Nội?

La bàn bất động sản 2018

Phiên giao dịch chiều 1/2:PVD tiếp tục giảm sàn, MWG 

bất ngờ tăng trần

Phiên giao dịch chiều 31/1: GAS tăng trần, thị trường 

quay đầu giảm điểm

KINH TẾ THẾ GIỚI

Thụy Sĩ là trung tâm tài chính bí mật thông tin nhất 

thế giới

Fed giữ nguyên lãi suất trong phạm vi 1.25-1.5%

Tăng trưởng kinh tế Eurozone cao nhất trong 10 

năm

EU đưa ra lập trường về giai đoạn chuyển tiếp hậu 

Brexit

ĐỊA ỐC

Nghịch lý thời ế: Khách chậm chân đến sau 

mua nhà rẻ hơn trăm triệu

GÓC ĐẠI GIA

Doanh nghiệp của các ông bầu bóng đá đang làm 

ăn ra sao?

Nghịch lý DN Cường Đôla: Kiếm lợi gấp 10 lần, 

vẫn bốc hơi 4.000 tỷ

Ai giàu nhất trong 4 tỷ phú đô la của Việt Nam?



Giang Hồng Ngọc quyến rũ trong những bộ đầm đỏ rực 

đón Xuân

Thế Giới Giải Trí | 06/02/2018 16:02 PM 

Nữ quán quân Cặp đôi Hoàn hảo: Trữ tình &Bolero khoe 

trọn vẻ xuân sắc trong bộ hình đón Tết.

Premier Village Danang Resort: Top 2 Khu nghỉ dưỡng tốt 

nhất Thế giới

Du Lịch | 06/02/2018 16:02 PM 

Ngày 25/1/2018 Khu nghỉ dưỡng Premier Village 

Danang Resort của Tập đoàn Sun Group đã giành ngôi 

vị thứ hai Khu nghỉ dưỡng tốt nhất Thế giới dành cho gia 

đình trong khuôn khổ Giải thưởng Travellers’ Choice 

Award 2018 của TripAdvisor

Cây cảnh "siêu độc, siêu đắt" hút khách

Xã Hội | 06/02/2018 16:02 PM 

Nhiều cây cảnh kêu giá cao chót vót 40-80 triệu 

đồng/cây nhưng vẫn hút người mua.

Ngày 7/2, xử phúc thẩm vụ kiện giữa vợ chồng ông chủ cà 

phê Trung Nguyên

An Ninh - Pháp Luật | 06/02/2018 15:59 PM 

Theo dự kiến, TAND Cấp cao tại TP.HCM sẽ xét xử 

phúc thẩm vụ án tranh chấp giữa các thành viên Tập 

đoàn Cà phê Trung Nguyên vào ngày mai.

Hãi hùng trào lưu chụp ảnh với người chết thời Nữ hoàng 

Victoria

Thế Giới | 06/02/2018 15:59 PM 

Dưới thời Nữ hoàng Victoria người dân Anh nở rộ trào 

lưu vô cùng rùng rợn là chụp ảnh với tử thi Trào lưu này 

xuất phát từ việc người dân Anh muốn lưu giữ những 

khoảnh khắc của họ bên người thân quá cố
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Thúc đẩy quảng bá sản phẩm thủy sản chế biến 
Nhật Bản tại Việt Nam
Đánh giá bài viết

Số lần đánh giá:1 ! Điểm 5/5

(Thủy sản Việt Nam) - Ngày 26/1/2018, tại Hà Nội, Hiệp hội Phát triển Xuất khẩu Thủy sản - Sản phẩm Chế 

biến Thủy sản Nhật Bản kết hợp cùng Hội Liên hiệp Ngư nghiệp toàn quốc Nhật Bản, Hiệp hội Cá nước 

mặn toàn quốc Nhật Bản, Hội Liên hiệp hợp tác gia công thủy sản toàn quốc Nhật Bản, Hiệp hội Xuất 

khẩu Sản phẩm thủy sản đóng hộp Nhật Bản phối hợp cùng Công ty TNHH Ten Trang tổ chức Hội thảo 

“Giới thiệu thủy sản biển - Sản phẩm chế biến thủy sản Nhật Bản. 

Toàn cảnh Hội thảo 

Đại diện Hiệp hội Phát triển Xuất khẩu Thủy sản - Sản phẩm Chế biến Thủy sản Nhật Bản cho biết, Việt Nam là 

một trong những thị trường xuất khẩu thủy sản quan trọng nhất của Nhật Bản trong khu vực châu Á. Thủy sản 

Nhật Bản có lợi thế riêng về hương vị đặc trưng, công nghệ chế biến hiện đại, đảm bảo sự an toàn và tươi ngon 

so với thủy sản các nước khác trong khu vực. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất của thủy sản Nhật Bản khi tiếp cận 

thị trường Việt Nam là giá cả khá cao so với thủy sản nội địa. Với mong muốn đưa những sản phẩm thủy sản 

chất lượng của Nhật Bản đến với đông đảo người tiêu dùng Việt Nam, Nhật Bản đang tích cực tìm kiếm giải 

pháp về công nghệ để hạ giá thành sản phẩm. Thông qua các chương trình kết nối thương mại, Nhật Bản mong 

muốn được gặp gỡ trực tiếp với nhà phân phối tại Việt Nam để cắt giảm chi phí bảo quản và rút ngắn thời gian 

vận chuyển. 

Hot cây lau nhà giá 250k

Căn hộ 2 phòng ngủ cho 4 người chỉ 1008k

KS phong cách Châu Âu ở Sapa chỉ 500k

Hot cây lau nhà phun sương

DOANH NGHIỆP

nemo.vn

Mua ngay cây lau nhà cực chất - 
thiết kế thông minh với đầu lau sàn 
hình chữ nhật.

muachung.vn

Nằm tại Hạ Long, Quảng Ninh. 
Phòng ngủ hướng núi có ban 
công/Được trang bị đầy đủ thiết bị

muachung.vn

Nằm tại trung tâm thị trấn, gần 
nhiều khu du lịch. Không gian sang 
trọng, view đẹp...

nemo.vn

Sản phẩm tích hợp bình phun, chỉ 
cần bấm cần, thì dung dịch rửa nhà 
sẽ phun ra và làm ướt

Máy HFVX-1700: Thiết bị kết nối biển xa với đất 
liền

Những năm gần đây, khí hậu ngày càng biến đổi 
thất thường. Hạn hán, ngập lụt, sạt lở, giông tố, bão 
lũ diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến nền kinh tế của nước ta, thêm vào đó tình hình 
hoạt động của tàu thuyền trên biển cũng có nhiều 
diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng đến hoạt động 
sản xuất trên biển của ngư dân. Vậy biện pháp nào 
để giảm thiểu những thiệt hại do thiên tai gây ra và 

Tôm đỏ Argentina: Đối 
thủ của tôm nuôi 

Phát triển cá tra: Cần 
giữ thị trường chất 
lượng cao

Nghề cá ra khơi tư thế 
mới

Dịch cá khô: Giải pháp 
dinh dưỡng thông 
minh cho tôm

Mô hình tôm càng xanh 
thích ứng với biến đổi 
khí hậu

Khung mùa vụ thả nuôi 
tôm nước lợ năm 2018

admarket.admicro.vn
Khám phá Đà Lạt chưa bao giờ rẻ đến thế!

Trọn tour Sở thú Zoodoo Đà Lạt - Trang 
trại Dâu Tây - Chùa Linh Phước chỉ 
380k. MUA!!

nemo.vn
Cây lau nhà 360 cực sạch

Thiết kế đơn giản nhất,thùng nhỏ gọn, có 
chức năng xoay trong nước giúp bông 
chổi lau nhà

TRANG CHỦ TIN TỨC - SỰ KIỆN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN KHAI THÁC THƯƠNG MẠI PHÓNG SỰ GIẢI TRÍ ẤN PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN THƯ VIỆN LIÊN HỆ

Tìm kiếm... English



Nhật Bản mang nhiều sản vật biển và thủy hải sản chế biến thơm ngon, bổ dưỡng giới thiệu tại hội thảo

Trong khuôn khổ Hội thảo, đã có cuộc trải nghiệm và dùng thử các sản phẩm biển Nhật Bản như: Sashimi cá 

cam, cá ngừ, cá mòi đóng hộp, mực tẩm phô mai, mực lát, hàu chiên phô mai, bánh rau củ hải sản, thạch 

collagen, rong biển sấy khô, pizza hải sản…; nhằm giới thiệu nền văn hóa ẩm thực đa dạng của người Nhật; 

qua đó, mong muốn người tiêu dùng Việt Nam quan tâm và lựa chọn những sản phẩm này để bữa ăn của 

người Việt ngày càng phong phú hơn.

Trước đó vào sáng ngày 25/1/2018, Đoàn Nhật Bản đã có buổi gặp và làm việc với Hội Nghề cá Việt Nam với 

mong muốn tạo dựng mối quan hệ thân thiết giữa các Hiệp Hội trong cả hai quốc gia Việt Nam - Nhật Bản; đồng 

thời lắng nghe kinh nghiệm và ý kiến đóng góp từ phía các doanh nghiệp Việt Nam.

Buổi làm việc giữa Đoàn Nhật Bản và Hội Nghề cá Việt Nam 

Ông Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nghề cá Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Thủy sản Việt 

Nam chia sẻ: “Chất lượng các sản phẩm thủy sản Nhật Bản từ lâu đã được đánh giá rất tốt, theo đó có rất nhiều 

tiềm năng phát triển tại thị trường Việt Nam. Về phía Hội Nghề cá Việt Nam, rất mong thời gian tới hai bên sẽ có 

nhiều cơ hội hợp tác hơn nữa”.

Phương Ngọc 

寂しがり屋の女の
子と無料のオンラ
インチャット。登
録！

はじめまして！会
えませんか？25歳
の私が探している
のは...

30歳以上の女性と
無料でチャット！
登録！

寂しがり屋の女の
子と無料のオンラ
インチャット。登
録！

エッチな新卒生が
一緒にオモチャで
遊びたいみたい...

Phòng 3* tại Đà Nẵng giảm 
còn 391k

muachung.vn

KS ngay cạnh biển, có bể bơi 
trong nhà, tiện nghi sang trọng. 
Free ăn sáng/nước/dịch vụ...

Vali chính hãng LOCK&LOCK 
giá sốc 799k

nemo.vn

Nhập mã VALI10 để giảm thêm 
10%

Vali chính hãng LOCK&LOCK 
giá sốc 799k

nemo.vn

Nhập mã VALI10 để giảm thêm 
10%

ĐỌC NHIỀU NHẤT

để ngư dân luôn trong tình thế chủ động ứng phó 
với mọi tình huống?

Ấn phẩm đã xuất bản

Thủy sản Việt Nam số 03 + 04 - 
2018 (275) (Số đặc biệt)
Xuất bản 1/2/2018

Thủy sản Việt Nam số 02 - 2018 
(273)
Xuất bản 16/1/2018

Thủy sản Việt Nam số 01 - 2018 
(272)
Xuất bản 1/1/2018

TƯ VẤN TIÊU DÙNG

Đà Nắng: KS phong cách Pháp chỉ 409k 499k bộ lau nhà 360 cao cấp

SANDO: Cung cấp giải pháp tối ưu cho cá sặc rằn

PL - Thức ăn chất lượng cao cho ấu trùng và tôm post

GAMMA: Thức ăn chất lượng cao, đặc biệt cho tôm thẻ chân trắng



BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

CÁC TIN MỚI NHẤT

Năm 2018: Quyết liệt đảm bảo an toàn thực phẩm (06/02/2018)

Xuất khẩu tôm chân trắng có thể tăng hơn nữa trong 2018? (06/02/2018)

Giáp Tết, người nuôi cá kèo lao đao (06/02/2018)

CÁC TIN CŨ CÙNG MỤC

Thúc đẩy nuôi trồng thủy sản Việt Nam bền vững (22/01/2018)

Truy tố đại gia Tòng “Thiên Mã” và 3 quan chức ngân hàng (18/01/2018)

Tổng cục Thủy sản: Ký kết Kế hoạch phối hành động với Cục Cảnh sát giao thông (17/01/2018)

Tăng cường năng lực bảo vệ nguồn lợi thủy sản (17/01/2018)

Hợp tác giữa Tổng cục Thủy sản với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam: Đem lại nhiều lợi ích cho 

ngư dân (15/01/2018)

Chính phủ chỉ đạo giải quyết dứt điểm nợ chuỗi cá tra Tafishco (11/01/2018)

Bạc Liêu: Chuẩn bị khởi công Khu Ứng dụng công nghệ cao trong nuôi tôm (10/01/2018)

Hội thảo chuyên đề chia sẻ kinh nghiệp làm nông nghiệp công nghệ cao (10/01/2018)

Email

Họ tên

Nội dung

Gửi bình luận

04 37713699; 04 37713638
toasoan@thuysanvietnam.com.vn 

Ban biên tập

0985 576 579
kythuat@thuysanvietnam.com.vn 

Hỗ trợ website

Bảo Ngọc
098 999 1977; (04) 37713699
ngoc@thuysanvietnam.com.vn 

Vũ Na
0978 233 492; (04) 37711756
phqc@thuysanvietnam.com.vn 

Tô Ánh
0963 555 554; (04) 37711756
anh@thuysanvietnam.com.vn 

Nguyệt Nga
098.453.99.88
nga@thuysanvietnam.com.vn 

Thu Trang
0974916886
trang@thuysanvietnam.com.vn 

Phát hành - Quảng cáo

Giấy phép số 32/GP-TTĐT của Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 16/04/2009 

Cơ quan chủ quản : Hội Nghề cá Việt Nam 

Cơ quan xuất bản : Tạp chí Thủy sản Việt Nam 

Tổng biên tập : Nhà báo Dương Xuân Hùng

Đường dây nóng: (84.24) 37713699 

Liên hệ tòa soạn : toasoan@thuysanvietnam.com.vn

Trụ sở: Phòng 303, tầng 3, nhà A7, số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội 

Điện thoại: (84.24) 37713699; (84.24) 37713638; Fax: (84.4) 37711756 

© 2011 Thuysanvietnam.com.vn giữ bản quyền nội dung trên website này. Ghi rõ nguồn "Tạp chí Thủy 
sản Việt Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. 

muachung.vn

Ngay sát biển Mỹ Khê/gần sân bay/nhà 
ga. Nội thất sang trọng, phòng có cửa sổ. 
Free ăn,...

nemo.vn

Mua ngay với thiết kế thông minh có thể 
lau sàn nhà, lau kính, lau bàn, oto...

muachung.vn

Căn hộ cho 5 khách+2 trẻ em ngay Đà Lạt

Căn hộ được trang bị đầy đủ tiện nghi, có 
nhiều dịch vụ free cực hot. Giá chỉ 870k

nemo.vn

Hot cây lau nhà tự vắt 360

Mua ngay cây lau nhà tự vắt có chức 
năng xoay trong nước giúp bông chổi lau 
nhà sạch sẽ.

Thích Chia sẻ Đăng kýđể xem những gì bạn bè của bạn thích.

nemo.vn

Hot cây lau nhà cực thông minh

Mua ngay cây lau nhà 
khiến cả ngôi nhà bạn 
trở nên sạch bong kin kít 
không một bụi bẩn.

nemo.vn

Sốc cây lau nhà siêu sạch

Mua ngay cây lau nhà 
cực sạch sẽ dễ dàng sử 
dụng!!!

nemo.vn

Hot cây lau nhà cực sạch

Mua ngay cây lau nhà 
cực sạch sẽ khiến ngôi 
nhà bạn sáng bóng, sạch 
tinh tươm.

nemo.vn

Hot cây lau nhà tự vắt siêu sạch

Mua ngay Cây lau nhà 
cực sạch - dễ dàng sử 
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アンケート02　商品別・3段階評価

A. 「扱いたい」
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アンケート02　商品別・3段階評価

A. 「興味がある」
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