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 Tiếp theo Công văn 127/CV-VASEP ngày 20/11/2020 gửi Bộ trưởng liên quan đến 

tình hình kiểm soát Covid -19 đối với hàng đông lạnh nhập khẩu tại thị trường Trung 

Quốc, Hiệp hội VASEP xin tiếp tục báo cáo Bộ trưởng về tình hình kiểm soát hàng cá tra 

phi lê đông lạnh tại  thành phố Vũ Hán.  

Theo yêu cầu của thành phố Vũ Hán về “Thực hiện kiểm tra toàn bộ chuỗi thực phẩm 

đông lạnh nhập khẩu”, Cục Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh thành phố Vũ Hán đã 

tiến hành kiểm tra Acid Nucleic định kỳ đối với kho lạnh vào ngày 27/11/2020. Theo đó, 

Cơ quan kiểm tra đã phát hiện có 2 mẫu bao bì bên ngoài của thịt bò rút xương đông lạnh 

nhập khẩu từ Brazil và 1 mẫu bao bì bên ngoài của phi lê cá tra đông lạnh nhập khẩu từ 

Việt Nam tại kho lạnh Roulian quận Jiangan, khu công nghệ cao Đông Hồ 2 cho kết quả 

dương tính với Covid theo như thông báo trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Y tế 

thành phố Vũ Hán ngày 28 tháng 11 năm 2020. 

Hiệp hội và các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra sang thị trường Trung Quốc đã tiến 

hành cuộc họp khẩn cấp vào sáng ngày 30/11/2020, VASEP cùng các doanh nghiệp đã 

thảo luận và thống nhất một số giải pháp tạm thời cho việc xuất khẩu cá tra sang thị 

trường Trung Quốc:  

1) Hiệp hội và doanh nghiệp có lô hàng bị nhiễm Covid sẽ gửi các kết quả kiểm tra, 

phân tích về qui trình kiểm soát Covid chặt chẽ tại nhà máy sản xuất cá tra từ đó 

yêu cầu Cơ quan thẩm quyền Trung Quốc thực hiện tái kiểm tra lô hàng trên. Việt 

Nam đã không ghi nhận ca Covid mới trong cộng đồng trong vòng 89 ngày qua do 

đó khả năng lây nhiễm Covid trong quá trình sản xuất là không có khả năng xảy ra.  

2) Ngăn chặn truyền thông lan truyền thông tin trên gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình 

ảnh của sản phẩm cá tra Việt Nam tại thị trường Trung Quốc và các thị trường 

khác. 

3)  Doanh nghiệp phối hợp với các nhà nhập khẩu Trung Quốc để cung cấp  thông tin 

đầy đủ về các biện pháp kiểm soát dịch Covid và qui trình kiểm soát dịch chặt chẽ 

tại các nhà máy sản xuất cá tra của Việt Nam cho truyền thông Trung Quốc cũng 

như Cơ quan kiểm soát. 

4) Mỗi doanh nghiệp sẽ tự tăng cường các biện pháp để phòng ngừa và giám sát dịch 

Covid nghiêm ngặt hơn. Bên cạnh đó, doanh nghiệp nên làm việc với Trung tâm 

Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) tại địa phương hỗ trợ doanh nghiệp 



thực hiện chuỗi giám sát Covid nhằm chứng minh với các đối tác việc tuân thủ 

phòng dịch theo tuần, lấy mẫu kiểm tra lô hàng theo tỷ lệ thích hợp. Đồng thời 

CDC sẽ cấp giấy xác nhận để DN làm bằng chứng gửi cho nhà nhập khẩu, tăng độ 

tin cậy của nhà nhập khẩu đối với việc kiểm soát dịch Covid của doanh nghiệp. 

5) Kiến nghị Cơ quan thẩm quyền Việt Nam làm việc với Cơ quan thẩm quyền Trung 

Quốc để có những biện pháp kiểm soát phù hợp hơn trong tình hình Việt Nam đã 

kiểm soát tốt Covid 19 so với các nước khác trên thế giới. 

 Trước tình hình khẩn cấp trên, Hiệp hội VASEP xin báo cáo với Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, kính mong Bộ trưởng xem xét chỉ đạo  hỗ trợ tháo 

gỡ kịp thời những khó khăn trên giúp các doanh nghiệp cá tra sớm phục hồi xuất khẩu 

sang thị trường quan trọng này. 

Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.   
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