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Hà Nội, ngày         tháng     năm   

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi, bổ sung quy định kiểm soát, chứng nhận an toàn thực 

phẩm, dịch bệnh đối với tôm và sản phẩm tôm xuất khẩu sang thị trường 

Hàn Quốc dùng làm thực phẩm 

 
 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 

Căn cứ Nghị định 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Đạo luật kiểm soát dịch bệnh thủy sản sửa đổi của Hàn Quốc ngày 

03/01/2020 và quy định ngày 11/06/2020 của Bộ Thủy sản và Đại dương Hàn 

Quốc (MOF) về việc thi hành đạo luật kiểm soát dịch bệnh thủy sản; các Thông 

báo số NFQS/QI/2020/67 ngày 20/7/2020 và số NFQS/QI/20021/9 ngày 

18/02/2021 của Cục Quản lý Chất lượng Thủy sản Hàn Quốc (NFQS); 

Căn cứ Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực kiểm soát vệ sinh an toàn thực 

phẩm thủy sản, sản phẩm thủy sản giữa Cục Quản lý Chất lượng Thủy sản Hàn 

Quốc (NFQS) và Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (NAFIQAD) 

ngày 09/12/2016; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy 

sản. 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Bổ sung 01 chỉ tiêu bệnh vào Danh mục phải xét nghiệm theo loài 

(áp dụng đối với thị trường Hàn Quốc) quy định tại Phụ lục I Quyết định số 

1701/QĐ-BNN-QLCL ngày 14/5/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn ban hành về việc kiểm soát, chứng nhận an toàn thực phẩm, dịch bệnh đối 

với tôm và sản phẩm tôm xuất khẩu sang thị trường Úc và Hàn Quốc dùng làm 

thực phẩm như sau: 

Chỉ tiêu bệnh Loài cảm nhiễm 

(tên khoa học) 

Dạng sản 

phẩm 

Tên thương 

mại tiếng Anh 
Kết quả 

Tên bệnh Tác nhân 

Acute 

hepatopancreatic 

necrosis disease 

(AHPND) 

Vibro 

parahaemolyticus 

strain (Vp 

AHPND) 

Litopenaeus monodon  

(=Penaeus monodon) 
Sống, 

tươi ướp 

đá 

Giant Tiger 

Prawn 
Âm tính 

Litopenaeus vannamei  

(=Penaeus vannamei) 

Pacific white 

shrimp  

(=white leg 

shrimp) 

Âm tính 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2021. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông 

lâm sản và thủy sản, Cục trưởng Cục Thú y và Giám đốc các doanh nghiệp chế 

biến xuất khẩu tôm sang thị trường Hàn Quốc chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Lưu: VT, QLCL. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 
 

 
Trần Thanh Nam 
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