
Hội nghị Toàn thể Hội viên 2019

TPHCM, Ngày 28/8/2019



Nhiệm kỳ 5 (2015 – 2020)

Có 3 thành viên

Nhận được sự hỗ trợ của BCH

Hoàn

thành

nhiệm vụ



I. HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI
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Kinh
nghiệm
và tâm
huyết

Nỗ lực
để phát
triển

ngành

Tích cực
tháo gỡ

khó khăn
cho DN

Chia sẻ
thông tin 
và kinh
nghiệm

Vẫn còn một số Ủy viên

BCH chưa hoàn thành

trách nhiệm và ít tham

tham các cuộc họp quan

trọng của BCH.



2 Văn phòng:

HCM và HN

Thu hút sự

tham gia của

HV trong HĐ 

VĐCS

Hỗ trợ BCH triển

khai chủ trương,

nghị quyết

Tiêu đề 3
Chú thích

Kết nối các

hội viên



- Bộ NN&PTNT

- Các cơ quan quản lý nhà nước

- Các Ban ngành địa phương

=> Đã luôn đồng hành và hỗ trợ các

Doanh nghiệp thủy sản phát triển bền

vững



- Mở ra một nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu và hoài bão

hơn nữa, nhằm tạo điều kiện cho ngành thủy sản đang

phát triển một cách nhanh chóng, bền vững.

- Bên cạnh sự mở cửa và hòa nhập của nền kinh tế thị

trường của thế giới qua các Hiệp định thương mại được

ký kết tạo nhiều cơ hội đồng thời cũng đặt ra những

thách thức cho các DN

- Đòi hỏi BCH nhiệm kỳ mới phải có tầm nhìn chiến lược

nhạy bén và phản ứng nhanh với những biến đổi của thị

trường

- Đón đầu những xu hướng tiêu dùng mới để có kế hoạch

phát triển phù hợp và kịp thời giúp ngành thủy sản Việt

Nam tiến xa hơn nữa.

Nhiệm kỳ 5 sẽ kết thúc vào tháng 6/2020 và bắt đầu cho 

nhiệm kỳ 6 (2020 – 2025)



Lựa chọn được thêm những gương mặt mới 

bên cạnh những người nhiều kinh nghiệm

BCH và BKT đã thống nhất tiêu chí 

chung để lựa chọn BCH NK 6

Khởi động công tác chuẩn bị nhân sự ngay 

từ bây giờ





BCH 
HH NK 

6

Có trên 5 năm HĐ 

Tiêu chí

Tạo điều kiện cho

người trẻ có tâm huyết

HĐ hiệu quả, có uy

tín, tính đại diện cao

Đảm bảo tính cân đối

theo ngành, địa phương

Nhiệt tình tham

gia các HĐ HH

Các CTHĐQT, TGĐ 

đại diện tại HH



Tất cả hội viên chính

thức được quyền

ứng cử hoặc đề cử

ứng viên cho BCH 

NK 6.

Mỗi ủy viên BCH 

đương nhiệm có

trách nhiệm bắt buộc

giới thiệu 1 ứng viên

(ứng cử hoặc đề cử) 

vào BCH NK 6.

Mỗi ngành hàng sẽ
thống nhất đề cử
danh sách 07 ứng

viên của ngành

hàng để bầu vào

Ban Chấp Hành

Nhiệm Kỳ 6. Các

Ứng viên này

đương nhiên là Ủy

Viên của Ủy Ban 

ngành hàng

01 02 03

Danh sách tổng hợp sẽ được Văn phòng Hiệp hội chuẩn bị và báo

cáo Ban Chấp hành Hiệp hội NK5 trước khi Đại Hội diễn ra



Bước 1

Bước 2

BCH nhận các ứng cử, đề cử bằng hình thức

trực tiếp hoặc email

Văn phòng sẽ tổng hợp và thông báo các ứng

viên chuẩn bị Sơ yếu lý lịch gửi về Văn

phòng theo đúng quy định.



Thời gian: trước ngày 15/3/2020

Nơi nhận đề cử, ứng cử : Văn phòng Hiệp hội.

Thay mặt Ban Chấp hành Hiệp hội, tôi rất mong

quý Doanh nghiệp hội viên nghiêm túc suy nghĩ

và có trách nhiệm trong việc đề cử, ứng cử các

ứng viên vào Ban Chấp hành NK 6. Đây là nghĩa

vụ và cũng là quyền lợi gắn liền với lợi ích của

các doanh nghiệp hội viên trong suốt nhiệm kỳ



Cảm ơn các hội viên đã tích cực đóng góp hội phí
thường niên

Đồng thời xin nhắc các hội viên quên chưa đóng
hội phí.

Một lần nữa xin nhắc lại vai trò quan trọng của
từng hội viên trong việc bầu chọn BCH để
VASEP mãi mãi là một tập thể đoàn kết là ngôi
nhà chung của các doanh nghiệp thủy hải sản.



Xin cảm ơn

Bà Phan Thị Minh Tuệ - Trưởng Ban Kiểm tra Hiệp hội


