
 

Kính gửi: 
 

- Các Cơ sở chế biến xuất khẩu tôm vào Hàn Quốc; 

- Các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng. 

 

Ngày 09/9/2016, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản nhận 

được công thư số NFQS/QI/2016/73 của Cục Quản lý Chất lượng Thủy sản Hàn 

Quốc (NFQS) thông báo kiểm tra Nitrofurans đối với các lô hàng tôm đông lạnh 

nhập khẩu từ Việt Nam do phát hiện AOZ trong một số sản phẩm tôm đông lạnh 

của Việt Nam đang được lưu thông trên thị trường Hàn Quốc, cụ thể như sau: 

- Sản phẩm kiểm tra: tất cả các sản phẩm tôm đông lạnh. 

- Thời gian thực hiện: từ ngày 5/9-31/12/2016 (tính theo ngày lô hàng nhập 

khẩu). 

- Tần suất kiểm tra: 10% đối với các lô hàng tôm đông lạnh nhập khẩu từ Việt 

Nam. Riêng đối với các Công ty bị phát hiện vi phạm, tần suất là từng lô (Công ty 

TNHH Một thành viên Chế biến Thủy sản & XNK NGÔ BROS (DL 786) có lô tôm 

đông lạnh bị phát hiện AOZ). 

- Chỉ tiêu kiểm tra: Nitrofurans (AOZ/AMOZ/AHD/SEM/nitrovin) 

- Mức giới hạn: không cho phép. 

(Chi tiết xin xem văn bản của NFQS kèm theo) 

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản yêu cầu: 

1. Các cơ sở chế biến thủy sản xuất khẩu vào Hàn Quốc: Chủ động kiểm soát 

chặt chẽ các chỉ tiêu nêu trên trong chương trình quản lý chất lượng theo HACCP 

của Cơ sở. 

2. Công ty TNHH Một thành viên Chế biến Thủy sản & XNK NGÔ BROS 

(DL 786): 

 Thực hiện truy xuất nguồn gốc và xác định nguyên nhân lô hàng tôm đông 

lạnh của Cơ sở xuất khẩu sang Hàn Quốc bị phát hiện AOZ, thiết lập và thực hiện 

các hành động khắc phục phù hợp; lập báo cáo giải trình gửi về Cục trước ngày 

05/10/2016. 

 3. Các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng:  

BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

 NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN 
 

Số : 1935  /QLCL – CL1 
V/v CQTQ Hàn Quốc thông báo kiểm 

tra Nitrofurans trong sản phẩm tôm 

đông lạnh của Việt Nam 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       

     Hà Nội, ngày  19 tháng 9 năm 2016 

 



 - Chuyển tiếp công văn này tới các Cơ sở chế biến xuất khẩu tôm vào Hàn 

Quốc trên địa bàn 

 - Lấy mẫu kiểm nghiệm chỉ tiêu AOZ đối với từng lô hàng tôm đông lạnh của 

Công ty TNHH Một thành viên Chế biến Thủy sản & XNK NGÔ BROS (DL 786) 

theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 36 Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT đến khi 

có thông báo của Cục. 

 Đề nghị các đơn vị lưu ý thực hiện./. 

 

Nơi nhận : 
- Như trên; 

- Cục trưởng (để b/c); 

- VASEP; 

- Cơ quan Trung bộ, Nam bộ; 

- Lưu: VT, CL1. 
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