BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC THÚ Y
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Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2018

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tập huấn về xét nghiệm bệnh đối
với tôm và sản phẩm tôm xuất khẩu
sang thị trường Hàn Quốc và Úc

Kính gửi:
- Các doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu tôm và sản phẩm
tôm sang thị trường Hàn Quốc và Úc;
- Các Chi cục Thú y vùng.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký ban hành Quyết định
số 3496/QĐ-BNN-QLCL ngày 25/8/2017 về việc kiểm soát, chứng nhận an toàn dịch
bệnh, an toàn thực phẩm đối với tôm và sản phẩm tôm xuất khẩu sang thị trường Úc;
Quyết định số 1162/QĐ-BNN-QLCL ngày 02/4/2018 về việc kiểm soát, chứng nhận
an toàn thực phẩm, dịch bệnh đối với tôm và sản phẩm tôm xuất khẩu sang thị trường
Hàn Quốc; trong đó có giao Cục Thú y tổ chức đào tạo và cấp chứng nhận cho nhân
viên của doanh nghiệp về quy trình lấy mẫu phù hợp với quy định của Tổ chức Thú y
Thế giới (OIE).
Năm 2017, thực hiện Quyết định số 3496/QĐ-BNN-QLCL, Cục Thú y đã tổ
chức 02 lớp tập huấn cho các học viên của các đơn vị và doanh nghiệp về giám sát và
lấy mẫu xét nghiệm bệnh đối với tôm sau chế biến để xuất khẩu sang thị trường Úc.
Tuy nhiên, đến nay vẫn có nhiều doanh nghiệp xuất khẩu tôm sang Úc có nhu cầu và
gửi văn bản đề nghị Cục Thú y tiếp tục tổ chức tập huấn cho các doanh nghiệp.
Thực Quyết định số 3496/QĐ-BNN-QLCL và Quyết định số 1162/QĐ-BNNQLCL nêu trên, Cục Thú y dự kiến tổ chức lớp tập huấn, cụ thể như sau:
1. Nội dung
Giám sát và lấy mẫu xét nghiệm bệnh đối với tôm và sản phẩm tôm để xuất
khẩu sang thị trường Hàn Quốc và Úc, bao gồm:
- Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản của Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn và Cục Thú y về kiểm soát dịch bệnh, kiểm dịch xuất khẩu thủy
sản, bao gồm xuất khẩu tôm sang Hàn Quốc và Úc.
- Phổ biến các quy định, các yêu cầu về an toàn dịch bệnh của Tổ chức Thú y
thế giới (OIE), của Úc và Hàn Quốc.
- Phổ biến kiến thức và kỹ thuật về giám sát, lấy mẫu xét nghiệm phát hiện
bệnh theo quy định của OIE, của Úc và Hàn Quốc.
- Thực hành việc lấy mẫu, ghi chép thông tin về mẫu, bảo quản và vận chuyển
mẫu đến phòng thử nghiệm được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định để
xét nghiệm.
- Kiểm tra đánh giá (trước và sau khóa học) kiến thức và kỹ năng của các học
viên về giám sát, lấy mẫu xét nghiệm phát hiện bệnh trên tôm để có cơ sở xét cấp
chứng nhận hoàn thành khóa tập huấn cho các học viên đạt yêu cầu.

2. Thời gian, địa điểm: 05 ngày, dự kiến vào đầu tháng 05/2018.
3. Thành phần tham dự:
- Giảng viên: Cán bộ của Cục Thú y và Chi cục Thú y vùng VI, VII.
- Học viên: Cán bộ kỹ thuật của các đơn vị, doanh nghiệp có hoạt động xuất
khẩu tôm, sản phẩm tôm sang thị trường Hàn Quốc, Úc.
4. Kinh phí:
a) Kinh phí của Cục Thú y và các đơn vị thuộc Cục: Chi trả chi phí đi lại, công
tác phí và phòng nghỉ cho các giảng viên và ban tổ chức lớp tập huấn.
b) Các đơn vị cử học viên tham gia lớp tập huấn chi trả các nội dung sau:
- Chi phí tham gia tập huấn cho học viên, bao gồm: Tiền ăn, khách sạn, đi lại, ...
- Chi phí thực tế tổ chức lớp tập huấn, bao gồm: Thuê hội trường, trang thiết bị
phục vụ tập huấn, phô tô tài liệu, in Giấy chứng nhận,....
Cục Thú y sẽ gửi Giấy mời có thông tin chi tiết về thời gian và địa điểm tập
huấn cũng như học phí của mỗi học viên sau khi nhận được văn bản đăng ký tập huấn
của các đơn vị.
5. Đề nghị
Các doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu tôm, sản phẩm tôm sang thị trường
Hàn Quốc và Úc có nhu cầu đào tạo, tập huấn và cấp Giấy chứng nhận cho các nhân
viên cần thực hiện:
- Gửi Đơn đăng ký tập huấn theo mẫu tại Phụ lục đính kèm đến Cục Thú y
trước ngày 20/4/2018 theo địa chỉ: Phòng Thú y thủy sản - Cục Thú y, số 15, ngõ 78
đường Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội; E-mail: tyts.cucthuy@gmail.com.
Lưu ý, tránh trường hợp sau khi Cục Thú y tổ chức tập huấn, các doanh nghiệp
lại tiếp tục gửi văn bản đăng ký tập huấn, Cục Thú y sẽ không thể bố trí để tổ chức
nhiều lần.
- Tìm hiểu kỹ các quy định của OIE về giám sát và lấy mẫu xét nghiệm phát
hiện bệnh (có trên website: http://www.oie.int/international-standard-setting/aquaticcode/access-online/); tham khảo các nội dung về giám sát dịch bệnh (Chapter 1.4.
Aquatic animal health surveillance), các phần về bệnh (Section 9 – 11) và các nội
dung
liên
quan;
quy
định
của
Úc
(có
trên
website:
http://www.agriculture.gov.au/import/goods/uncooked-prawns).
Để biết thêm thông tin, đề nghị liên hệ với bà Nguyễn Thị Lan Hương - Chuyên
viên Phòng Thú y thủy sản, Cục Thú y; điện thoại: 024.36290284 - 0983.341.850./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Vũ Văn Tám (để b/c);
- Cục QLCLNLS&TS (để p/h);
- VASEP (để p/h);
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TS.
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PHỤ LỤC
MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ TẬP HUẤN
(Ban hành kèm theo Công văn số 727/TY-TS ngày 12/4/2018 của Cục Thú y)

Tên đơn vị..........................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
(Địa danh), ngày ...... tháng ...... năm ..........

ĐƠN ĐĂNG KÝ TẬP HUẤN
Kính gửi: Cục Thú y
Tên đơn vị:
Địa chỉ:
Điện thoại:

Fax:

(Tên đơn vị) đăng ký các cán bộ tham dự lớp tập huấn về Hướng dẫn lấy
mẫu xét nghiệm bệnh đối với tôm và sản phẩm tôm để xuất khẩu sang thị trường
Hàn Quốc và Úc, cụ thể như sau:
TT

Họ và
tên

Chức vụ

Nhiệm vụ
chính tại
đơn vị

Trình độ
chuyên
môn

Điện thoại

E-mail

(Di động)

Kính gửi Cục Thú y tổng hợp./.
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ
Ký tên; đóng dấu (nếu có)

