
 
 

 

Cập nhật Văn bản pháp luật mới về                                    

An toàn vệ sinh thực phẩm 

Luật An toàn thực phẩm được ban hành và có hiệu lực từ ngày 1-7-2011. Đây là 

luật liên ngành nên trong thời gian qua, nhiều thông tư của cơ quan có thẩm quyền 

chuyên ngành như: Bộ Công thương, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn 

được ban hành để hướng dẫn việc thực thi. Trong quá trình chứng nhận hệ thống quản 

lý An toàn thực phẩm cho nhiều Doanh nghiệp, Viện Tiêu chuẩn Anh –BSI nhận thấy 

các Doanh nghiệp có nhu cầu về việc cập nhật luật và hệ thống hóa lại các văn bản này 

để thực thi luật một cách có hiệu lực.   

Là Cơ quan tiêu chuẩn quốc gia của Anh, đơn vị có hơn 100 năm tiên phong trong 

việc phát triển, gắn kết Tiêu chuẩn vào hoạt động thực tế của doanh nghiệp với mong 

muốn chia sẻ những thông tin hữu ích và hỗ trợ các doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu 

của nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. BSI Việt Nam tổ chức Hội thảo với chi 

tiết như sau: 

 Thời gian tổ chức: Lúc 8:30 – 11:30 ngày 16/09/2016 

 Địa điểm: Phòng hội thảo BSI – Phòng 404 – Tòa nhà Citilight, 45 Võ Thị Sáu, 

Phường Đakao, Quận 1, Tp. HCM, Việt Nam  

 Phí Tham dự: 300.000 VND/ Đại biểu (đã bao gồm thuế 10% VAT). Giảm 20% 

cho các Doanh nghiệp là khách hàng của BSI 

 Đối tượng: Đại diện lãnh đạo, Trưởng phòng quản lý chất lượng/Nhân sự và 

Phụ trách An toàn thực phẩm. 
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Chương trình chi tiết: 

08:00-08:30 Đón tiếp đại biểu 

08:30-08:35 Khai mạc hội thảo 

08:35-09:10 Các sự cố về An toàn thực phẩm tại Việt Nam và trên 
thế giới 

09:10-10:30 Một số quy định pháp luật liên quan đến cơ sở sản xuất 
và chế biến thực phẩm 

10:30-10:15 Giải lao 

10:15-10:45 Một số quy định pháp luật liên quan đến cơ sở sản xuất 
và chế biến thực phẩm (Tiếp) 

10:45-11:15 Một số các biện pháp để đáp ứng các quy định về pháp 
luật đối với An toàn thực phẩm 

11:15-11:30 Hỏi & đáp 

            

Do số ghế dành cho Đại biểu có hạn, các đơn vị đăng ký sớm sẽ được ưu tiên giữ 

chỗ. Mỗi đơn vị không quá 02 đại biểu. Đăng ký tham dự, vui lòng liên hệ: 

Ms. Đào Thục Uyên Ly – Phụ trách Hội thảo  

Tel. 08 3820 0066 Ext.124  

HP. 091 788 2060 

Email: uyenly.dao@bsigroup.com 
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