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                                Kính gửi:  

- Các cơ sở chế biến, xuất khẩu thủy sản vào Braxin; 

- Cơ quan Quản lý Chất lượng NLS&TS Trung bộ, Nam bộ; 

- Các Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 
 

 

Từ ngày 24/9/2016 đến nay, thông qua Đại sứ quán Braxin tại Việt Nam, 

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã nhận được thông tin cảnh 

báo về việc lô hàng cá tra đông lạnh của 04 cơ sở chế biến thủy sản Việt Nam xuất 

khẩu vào Braxin bị Cơ quan thẩm quyền Braxin kiểm tra và phát hiện vi phạm 

quy định của nước này, cụ thể như sau:  

- Kết quả phân tích mẫu của Cơ quan thẩm quyền Braxin cho thấy chỉ số 

pH, hàm lượng muối phosphate và muối Natri vi phạm quy định của Braxin, 

không phù hợp với bản chất tự nhiên của sản phẩm và không phù hợp nội dung 

đăng ký nhãn sản phẩm. Trong khi đó, chứng thư kèm theo các lô hàng bị cảnh 

báo đều có cam kết về việc không sử dụng muối phosphate và các chất tương tự 

trước khi cấp đông.     

- Cơ quan thẩm quyền Braxin sẽ áp dụng biện pháp kiểm tra tăng cường 

đối với lô hàng tiếp theo của các cơ sở có lô hàng vi phạm và thông báo trên Hệ 

thống cảnh báo nhập khẩu của Braxin. Đồng thời yêu cầu trong vòng 60  ngày 

làm việc, Cơ quan thẩm quyền Việt Nam phải gửi báo cáo giải trình, hành động 

khắc phục đối với các trường hợp vi phạm này.  

Để tránh các trường hợp tương tự xảy ra, Cục thông báo và yêu cầu các đơn 

vị như sau:  

1. Các cơ sở chế biến, xuất khẩu thủy sản vào Braxin: Nghiêm túc tuân thủ 

quy định của Braxin về việc không sử dụng muối phosphate và các chất tương tự 

trước khi cấp đông sản phẩm theo đúng hướng dẫn của Cục tại văn bản số 

1409/QLCL-CL1 ngày 14/8/2013 (văn bản gửi kèm).  

2. Các Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng: Kiểm tra thực tế 

(đối với các lô hàng lấy mẫu kiểm nghiệm) và việc sử dụng phụ gia trong quá 

trình sản xuất (thông qua hồ sơ sản xuất) đối với các lô hàng lấy mẫu thẩm tra an 

toàn thực phẩm theo quy định tại Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 

11/12/2013, làm cơ sở cấp giấy chứng nhận cho các lô hàng cá tra xuất khẩu vào 

Braxin theo đúng quy định.  



 

3. Cơ quan Quản lý Chất lượng NLS&TS Trung bộ, Nam bộ:  

- Trong quá trình kiểm tra (định kỳ, thẩm định) điều kiện bảo đảm an toàn 

thực phẩm tại các cơ sở, lưu ý thực hiện kiểm tra chương trình quản lý chất lượng, 

hồ sơ sản xuất, kiểm soát việc sử dụng phụ gia trong quá trình sản xuất sản phẩm 

cá tra đông lạnh xuất khẩu vào thị trường Braxin nói riêng (theo đúng các nội 

dung đăng ký nhãn được DIPOA phê duyệt) và các thị trường nhập khẩu khác nói 

chung theo đúng quy định của thị trường. 

- Phổ biến nội dung văn bản này tới các cơ sở chế biến, xuất khẩu thủy sản 

vào Braxin trên địa bàn.   

 Cục thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Cục trưởng (để b/c); 

- TTV1 (phổ biến DN trên địa bàn); 

- VASEP; 

- Lưu VT, CL1. 
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