
 

 

CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG  

NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN  
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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  

Kết quả phân tích mẫu giám sát tăng cường 

 

Kính gửi: Chi cục Quản lý chất lượng NLS và thủy sản tỉnh Vĩnh Long 

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 DL07/2022(86)(TC) ngày 

29/8/2022 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. Kết quả phân tích mẫu giám sát tăng cường: 

2. Chi cục Quản lý chất lượng NLS và thủy sản tỉnh Vĩnh Long: 

- Có văn bản thông báo cho các Cơ sở nuôi về việc cho phép thu hoạch, 

trong đó nêu rõ không xuất bán cho các cơ sở chế biến xuất khẩu vào thị 

trường EU.  

- Thực hiện giám sát việc thu hoạch và xuất bán lô nguyên liệu nêu trên 

đảm bảo cơ sở không thu hoạch để xuất bán cho cơ sở chế biến xuất khẩu vào 

EU, báo cáo ngay về Chi cục Nam Bộ và các cơ quan liên quan ngay sau khi 

hoàn thành. 

Đề nghị các đơn vị 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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Cá tra 

thương 

phẩm 

86/02 

Ao 3, Cơ sở nuôi 

Huỳnh Thị Ngộ, 

khóm Tân Hạnh, thị 

trấn Tân Qưới, huyện 

Bình Tân, tỉnh Vĩnh 

Long; mã số mẫu: 

86/0722/07(01) 
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Enrofloxacin 
Không 

phát hiện 

Không 

cho phép 
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