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KẾT LUẬN THANH TRA 

Về việc thanh tra đột xuất theo thông tin phản ánh về vi phạm pháp luật 

trong hoạt động quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản 

đối với Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải sản Linh Phát 

 

Thực hiện Quyết định số 55/QĐ-QLCL ngày 17/3/2021 của Cục trưởng Cục 

Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản về việc thanh tra đột xuất theo thông 

tin phản ánh về vi phạm pháp luật trong hoạt động quản lý chất lượng, an toàn 

thực phẩm nông lâm thủy sản đối với Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải 

sản Linh Phát, ngày 18/3/2021, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra theo đúng 

trình tự, thủ tục, nội dung và thời gian nêu tại Quyết định thanh tra và các quy 

định của pháp luật. 

Căn cứ Biên bản làm việc ngày 18/3/2021, Biên bản vi phạm hành chính số 

01-55/BB-VPHC ngày 18/3/2021, Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 

65/QĐ-XPVPHC ngày 25/3/2021 của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và 

thủy sản và các tài liệu trong hồ sơ thanh tra kèm theo, Cục trưởng Cục Quản lý 

chất lượng nông lâm sản và thủy sản kết luận như sau: 

I. Khái quát chung 

- Cơ sở được thanh tra: Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải sản Linh 

Phát (sau đây gọi tắt là “Công ty Linh Phát”); 

- Địa chỉ: Tổ dân phố Phúc Xuân, phường Cam Phúc Nam, thành phố Cam 

Ranh, tỉnh Khánh Hòa; 

- Người đại diện theo pháp luật: Bà Phạm Thị Kim Thùy, sinh ngày 

17/2/1990, số căn cước công dân: 022190002877; 

- Chức danh: Giám đốc Công ty.  

Công ty có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên trở lên, mã số doanh nghiệp: 4201829676, đăng ký lần đầu 

ngày 23/01/2019, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 31/5/2019 do Phòng Đăng ký 

kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp. 

Công ty đã được Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Trung 

Bộ thẩm định, cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP số 33/2019/CN-

CCTB ngày 01/7/2019 đối với sản phẩm thủy sản sống (mã số: TS 642). 
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II. Kết quả kiểm tra, xác minh 

1. Làm rõ thông tin phản ánh tại bài báo “Công ty TNHH Linh Phát (Khánh 

Hòa) có làm trái Thông tư 48 về thẩm định chất lượng tôm hùm xuất khẩu sang 

Trung Quốc?” ngày 24/02/2021 trên báo điện tử của Kênh truyền hình Đài Tiếng 

nói Việt Nam (VOVTV) về vi phạm pháp luật trong hoạt động quản lý chất lượng, 

ATTP nông lâm thủy sản: 

a) Về nội dung “Quá trình thu mua tôm hùm Công ty Linh Phát đã không 

đem về nhà xưởng để thực hiện các bước nêu trên mà vận chuyển trực tiếp ra 

Cảng ICD Thành Đạt (Móng Cái - Quảng Ninh). Công ty không thực hiện sản 

xuất nhưng vẫn có chứng thư”: 

Kết quả thanh tra cho thấy, do không nằm trong Danh sách ưu tiên theo quy 

định tại Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT nên Công ty Linh Phát phải chấp hành 

chế độ kiểm tra đối với từng lô hàng xuất khẩu. Theo đó, kiểm tra viên của Trung 

tâm vùng 3 đều thẩm định tại hiện trường đối với từng lô hàng xuất khẩu của Công 

ty để làm căn cứ cấp chứng thư. 

Theo tổng hợp của Trung tâm vùng 3, từ ngày 26/01/2021 (thời điểm Công 

ty được xuất khẩu tôm hùm sống sang Trung Quốc) đến thời điểm thanh tra, Trung 

tâm vùng 3 đã thẩm định và cấp chứng thư cho 122 lô hàng tôm hùm sống được 

sản xuất, bao gói tại Công ty Linh Phát xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. 

Tại thời điểm thanh tra, Công ty Linh Phát xuất trình đầy đủ hồ sơ sản xuất của 

122 lô hàng. Kiểm tra xác xuất khoảng 15% tổng số hồ sơ cho thấy Công ty đã 

ghi chép, giám sát đầy đủ các công đoạn sản xuất tại cơ sở cũng như có đầy đủ 

các hồ sơ kiểm tra, thẩm định,… của Trung tâm vùng 3 đối với từng lô hàng. 

Do vậy, tại thời điểm thanh tra, chưa có cơ sở khẳng định “Công ty Linh Phát 

không đem về nhà xưởng để thực hiện các bước” cũng như “công ty không thực 

hiện sản xuất nhưng vẫn có chứng thư” như phản ánh tại bài báo. 

b) Về thông tin “tại thời điểm PV có mặt tại khu vực của Công ty (địa chỉ: 

tổ dân phố Phú Thịnh, phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh 

Hòa) vào ngày 5/2 (sáng từ 9 đến 12h, chiều từ 14h đến 21h), theo ghi nhận không 

có lô hàng nào được đưa về xưởng để tiến hành các bước như thẩm định, đóng 

gói, dán tem theo quy định”. 

Kết quả thanh tra cho thấy, theo địa chỉ trên Giấy đăng ký kinh doanh, hồ sơ 

đăng ký và Giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm ATTP do Chi cục Quản lý 

Chất lượng nông lâm sản và thủy sản Trung Bộ (Chi cục Trung Bộ) cấp, Công ty 

Linh Phát có địa chỉ là: Tổ dân phố Phúc Xuân, Phường Cam Phúc Nam, 

thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa (không phải địa chỉ: Tổ dân phố Phú 

Thịnh, phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa như bài báo nêu).  

Do vậy, nội dung bài báo có sự nhầm lẫn về địa chỉ, địa điểm của Công ty 

và nhận định về việc “không có lô hàng nào được đưa về xưởng để tiến hành các 

bước như thẩm định, đóng gói, dán tem theo quy định” vào ngày 05/02/2021 là 
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không có cơ sở. Tại thời điểm thanh tra, Công ty Linh Phát đã cung cấp đầy đủ 

hồ sơ sản xuất ngày 05/02/2021 (kèm theo hình ảnh) và hồ sơ thẩm định các lô 

hàng do Trung tâm vùng 3 thực hiện. Theo yêu cầu của Đoàn thanh tra, Trung 

tâm vùng 3 đã cung cấp các hình ảnh/clip liên quan của kiểm tra viên thực hiện 

thẩm định tại cơ sở vào ngày 05/02/2021 tại Công ty Linh Phát. 

c) Về nội dung “Cũng theo phản ánh, đối với quá trình cấp chứng thư, theo 

quy định khi cấp chứng thư thì lô hàng nào sẽ kèm chứng thư theo lô hàng đó. 

Tuy nhiên công ty Linh Phát sử dụng chứng thư không đúng quy định, ví dụ như: 

Lấy chứng thư cho lô hàng ngày hôm nay, sau khi có chứng thư thì gửi chứng thư 

bằng máy bay ngay trong đêm ra Sân bay Vân Đồn (Móng Cái - Quảng Ninh) để 

sử dụng cho lô hàng ngày hôm sau”, “Được biết, thời gian vận chuyển của lô 

hàng tôm hùm từ thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa ra tới cảng ICD Thành 

Đạt, Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh mất khoảng 34 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, theo 

hồ sơ, tài liệu mà PV VOVTV có được thì lô hàng có số chứng thư YC0599 được 

cấp ngày mùng 5/2 và lô hàng có số chứng thư YC0600/21/CH lại "xuất hiện" 

trong sổ nhật ký của hải quan Trung Quốc vào sáng ngày 6/2” và “Thời gian cập 

bến của 2 lô hàng có số chứng thư nêu trên lần lượt như sau: YC0600/21/CH là 

9h06 và 9h07; YC0599/21/CH là 8h58 và 8h59. Điều này khiến dư luận đặt ra 

câu hỏi, thời gian vận chuyển lô hàng bằng đường bộ là 34 tiếng nhưng chứng 

thư lại "xuất hiện" trong vòng 24 tiếng? Tại sao lô hàng lại "đi" chậm hơn chứng 

thư?”: 

Kết quả thanh tra cho thấy, chứng thư YC600/21/CH ngày 05/02/2021 đã 

được phê duyệt ngày 05/02/2021 cho lô hàng tôm hùm xanh có khối lượng 3800kg 

sau khi lô hàng được thẩm định bởi kiểm tra viên của Trung tâm vùng 3. Công ty 

Linh Phát đã cung cấp bằng chứng cho thấy vào lúc 17h09 ngày 05/2/2021, Công 

ty đã gửi bản scan chứng thư YC600/21/CH cho khách hàng Trung Quốc nhằm 

mục đích đăng ký trước (“xếp hàng”) thủ tục hải quan để tạo điều kiện cho bản 

chính chứng thư và lô hàng khi vận chuyển đến sau có thể thực hiện ngay các thủ 

tục thông quan. Tuy nhiên sau đó, Công ty đề nghị Trung tâm vùng 3 hủy chứng 

thư YC600/21/CH và ghép lượng hàng 3800kg tôm hùm xanh đã thẩm định nêu 

trên với lượng hàng tôm hùm bông cũng đã được thẩm định khác (400kg) để cấp 

chứng thư YC599/21/CH trong cùng ngày 05/02/2021 với tổng khối lượng 

4200kg. Chứng thư YC600/21/CH đã được Trung tâm vùng 3 hủy và thông báo 

cho phía Trung Quốc. 

Ngoài ra, thông tin về chứng thư cấp trong ngày đều được Trung tâm vùng 

3 tổng hợp, gửi Hải quan Trung Quốc vào cuối ngày theo thoả thuận giữa Việt 

Nam và Trung Quốc để kiểm soát chặt chẽ các lô hàng thủy sản xuất khẩu bằng 

đường bộ sang Trung Quốc và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thông quan các lô 

hàng, chống chứng thư giả. Do vậy, các chứng thư được cấp trong ngày 

05/02/2021 đều đã được thông báo tới Hải quan Trung Quốc vào cuối ngày 

05/02/2021. 
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Theo kết quả thanh tra, chưa phát hiện các bằng chứng cho thấy Công ty Linh 

Phát không tuân thủ các quy định liên quan đến chứng thư trong hoạt động sản 

xuất, xuất khẩu thuỷ sản. 

d) Về nội dung “nhà xưởng của Công ty Linh Phát có diện tích nhỏ không 

đáp ứng được với nhu cầu thực tế”:  

Kết quả thanh tra cho thấy, địa điểm sản xuất của công ty được bố trí trên 

diện tích 650 m2, có đầy đủ các khu vực: Tiếp nhận nguyên liệu, nuôi lưu (08 bể 

với công suất nuôi lưu khoảng 15 tấn tôm hùm bông), khu vực xử lý nước, phòng 

thay bảo hộ lao động, khu vực phòng lạnh gây mê bao gói, khu vực giặt bảo hộ 

lao động tập trung, kho bao bì… Số liệu thống kê của Công ty Linh Phát và Trung 

tâm vùng 3 cho thấy từ ngày 26/01/2021 (thời điểm Công ty Linh Phát bắt đầu 

được phép xuất khẩu tôm hùm sống sang Trung Quốc) đến thời điểm thanh tra, 

Công ty Linh Phát chưa sản xuất, nuôi lưu, xuất khẩu tôm hùm bông vượt quá 

khối lượng 10 tấn/ngày. 

Tại thời điểm thanh tra, công ty có hoạt động sản xuất, nuôi lưu, gây mê, bao 

gói tôm hùm bông vận chuyển bằng đường hàng không và tiếp nhận, kiểm tra cảm 

quan, thay nước (nếu cần) tôm hùm xanh sục ô xi vận chuyển bằng đường bộ. Kết 

quả cho thấy các công đoạn được thực hiện đúng quy định nội bộ; nguyên liệu, 

bán thành phẩm, thành phẩm, bao bì… không bị ùn ứ trên dây chuyền.  

Do vậy, nhận định “nhà xưởng của Công ty Linh Phát có diện tích nhỏ không 

đáp ứng được với nhu cầu thực tế” là không có cơ sở. 

2. Phát hiện hành vi vi phạm hành chính trong quá trình thanh tra: 

Tại thời điểm thanh tra, đoàn thanh tra phát hiện Công ty Linh Phát chưa ghi 

đầy đủ thông tin về mã số tại 02/04 bể (đang có tôm nuôi lưu) và một số thùng 

thành phẩm không đúng với quy định tại thủ tục truy xuất tại Chương trình quản 

lý chất lượng.  

Đây là hành vi vi phạm hành chính “Cơ sở có thiết lập và áp dụng nhưng 

không đầy đủ hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm” được quy định tại 

điểm a khoản 6 Điều 9 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. 

III. Kết luận 

1. Tại thời điểm thanh tra, các hồ sơ, tài liệu cho thấy chưa có bằng chứng 

để chứng minh Công ty Linh Phát có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động 

quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản như thông tin phản ánh tại bài báo 

“Công ty TNHH Linh Phát (Khánh Hòa) có làm trái Thông tư 48 về thẩm định 

chất lượng tôm hùm xuất khẩu sang Trung Quốc?” ngày 24/02/2021 trên báo điện 

tử của Kênh truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam (VOVTV). 

2. Tại thời điểm thanh tra Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải sản 

Linh Phát, Đoàn thanh tra đã phát hiện một số sai lỗi trong hoạt động quản lý chất 
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lượng, an toàn thực phẩm của Công ty Linh Phát được nêu tại Mục II.2, cụ thể: 

“Cơ sở có thiết lập và áp dụng nhưng không đầy đủ hệ thống quản lý chất lượng 

an toàn thực phẩm”. 

Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền: 

- Trưởng đoàn thanh tra đã yêu cầu Công ty TNHH thương mại và dịch vụ 

Hải sản Linh Phát chấm dứt ngay hành vi vi phạm hành chính. 

- Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 01-55/BB-VPHC ngày 18/3/2021, 

Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đã ban hành Quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính số 65/QĐ-XPVPHC ngày 25/3/2021 đối với 

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải sản Linh Phát, cụ thể: Phạt tiền 

8.500.000 đồng (Bằng chữ: Tám triệu năm trăm nghìn đồng chẵn). 

IV. Kiến nghị 

1. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải sản Linh Phát: 

- Nghiêm túc khắc phục các tồn tại được kết luận tại Mục III nêu trên; 

- Chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 65/QĐ-XPVPHC 

ngày 25/3/2021 của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản. 

- Báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện kết luận thanh tra và gửi về Cục 

Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản trước ngày 25/4/2021. 

2. Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Trung Bộ: Đôn đốc, 

hướng dẫn Công ty thực hiện việc khắc phục các tồn tại đúng hạn; Giám sát việc 

chấp hành của Công ty đối với Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 65/QĐ-

XPVPHC ngày 25/3/2021 của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản./. 

 

Nơi nhận:                                                                                               

- Thanh tra Bộ (để b/c); 

- Các PCT (để biết); 

- Các phòng thuộc Cục (để biết); 

- Chi cục Trung Bộ (để thực hiện); 

- Trung tâm vùng 3; 

- Công ty TNHH TM và DV Hải sản Linh Phát (để t/h); 

- Lưu: VT, TTPC, HSTT. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Như Tiệp 
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