
1 

 

CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG  

NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN  

CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG  

NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN NAM BỘ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       

Số:         /CCNB-CL Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng 8 năm 2022 

THÔNG BÁO  
Về việc phát hiện dư lượng các chất độc hại vượt quá mức giới hạn cho phép 

 

Kính gửi:  

 - Chi cục Quản lý chất lượng NLS và thủy sản tỉnh Vĩnh Long; 

 - Các Doanh nghiệp chế biến thủy sản. 

Căn cứ Thông tư số 31/2015/TT-BNNPTNT ngày 06/10/2015 quy định về 

giám sát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản 

nuôi; 

Căn cứ phiếu kết quả thử nghiệm hóa học số DL08/2022(86) ngày 

24/8/2022 của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 6 và theo thông tin 

truy xuất nguồn gốc/ thông tin lấy mẫu của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm 

sản và thủy sản tỉnh Vĩnh Long, Chi cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và 

thủy sản Nam Bộ thông báo: 

1. Phát hiện dư lượng hóa chất, kháng sinh cấm trong thủy sản nuôi, 

cụ thể như sau:  

2. Yêu cầu Chi cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh 

Vĩnh Long thực hiện: 

Tổ chức điều tra nguyên nhân, khắc phục sự cố theo quy định tại Điều 12, 

13 Thông tư 31/2015/TT-BNNPTNT ngày 06/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT quy định về giám sát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản 

phẩm động vật thủy sản nuôi và công văn số 2277/QLCL-CL1 ngày 28/11/2017 

của Cục về việc khắc phục khuyến cáo thanh tra EU tháng 11/2017, lưu ý các nội 

dung sau: 
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Enrofloxacin 47,15 

Không 

cho phép 

Quy định tại 

Phụ lục 2 

Thông tư 

10/2016/TT-

BNNPTNT 

ngày 

01/6/2016 của 

Bộ Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Ciprofloxacin 3,01 

Ofloxacin 1,06 
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- Chi Cục phối hợp với các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tổ chức ngay việc điều tra nguyên nhân tại cơ sở nuôi có mẫu vi phạm 

nêu trên (thông báo kế hoạch dự kiến triển khai điều tra nguyên nhân cho Chi 

cục Nam Bộ trước khi thực hiện), sau đó có văn bản thông báo đến cơ sở nuôi 

yêu cầu thực hiện các hành động khắc phục phù hợp. 

- Theo yêu cầu của Cơ quan thẩm quyền EU sau chuyến thanh tra tại Việt 

Nam tháng 11/2017, nguyên liệu từ cơ sở nuôi bị phát hiện chất cấm không được 

chế biến xuất khẩu vào EU, kể cả trường hợp kết quả lấy mẫu giám sát tăng 

cường hoặc mẫu kiểm nghiệm thẩm tra đạt yêu cầu. 

- Báo cáo kết quả thực hiện về Chi cục Nam Bộ và các cơ quan liên quan 

ngay sau khi hoàn thành. 

3. Các Doanh nghiệp chế biến thủy sản: 

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung qui định tại Điều 23, Thông tư 

31/2015/TT-BNNPTNT; 

- Thực hiện yêu cầu của Cơ quan thẩm quyền EU nêu tại mục Mục 2 công 

văn này.   

Đề nghị Chi cục và các cơ sở lưu ý thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục QLCL NLS&TS (để b/c); 

- Tổng cục Thủy sản; 

- Cục Thú y; 

- Sở NN&PTNT tỉnh Vĩnh Long; 

- Lưu: VT, CL.  

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Thụ 
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