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Kính gửi: Ban Lãnh đạo các Doanh nghiệp Thủy sản 

 
 Vừa qua, ngày 1/8/2014 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 20/CT-TTg 

về việc ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất kinh doanh 

tôm có chứa tạp chất. Sau khi nghiên cứu nội dung bản chị thị, VASEP đánh giá cao 

tinh thần và sự kịp thời của bản chị thỉ trước tình hình bơm chích tạp chất vào tôm như 

hiện nay. (bản chỉ thị được gửi kèm theo công văn này). 

 Để hoạt động phòng chống tôm tạp chất đạt kết quả cao, Hiệp hội VASEP đề 

nghị các doanh nghiệp nhiệt liệt hưởng ứng chương trình ngăn chặn hành vi bơm chích 

tạp chất vào tôm nguyên liệu như tinh thần của chỉ thị nêu rõ. Hiệp hội cũng đề nghị 
các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện không thu mua, chế biến tôm tạp chất và có 

thông báo về Văn phòng Hiệp hội nếu phát hiện đơn vị nào vi phạm việc bơm chích 

tạp chất vào tôm. 

 Tiếp nối chuỗi hoạt động trong công tác phòng chống tôm tạp chất, trong trung 

tuần tháng 8/2014, các Bộ ban ngành và chính quyền địa phương sẽ tổ chức Hội nghị 
về tôm tạp chất tại tỉnh Cà Mau. Nhân hội nghị lần này VASEP cũng sẽ khởi động lại 

chương trình “Doanh nghiệp nói không với tôm tạp chất”. Để chuẩn bị cho Hội nghị, 
VASEP gửi kèm theo đây là cam kết không thu mua và chế biến tôm tạp chất, đề nghị 
quý doanh nghiệp tập trung quan tâm và ký bản cam kết gửi về Văn phòng Hiệp hôi để 

văn phòng tập hợp và báo cáo trong hội nghị. 

 Vì lợi ích của ngành công nghiệp tôm Việt Nam, VASEP rất mong các doanh 

nghiệp quan tâm và hưởng ứng tích cực đối với công tác ngăn chặn đưa tạp chất vào 

tôm nguyên liệu. 

 Xin cảm ơn và trân trọng kính chào.   
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