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CHỈ TIÊU VÀ MỨC GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP ĐỐI VỚI
SẢN PHẨM THỦY SẢN XUẤT KHẨU VÀO HÀN QUỐC

(Cập nhật đến ngày 29/5/2009 )

Chỉ tiêu Mức giới hạn Sản phẩm Căn cứ pháp lý

Kim loại nặng

Thủy ngân tổng (Total
mercury)

0,5mg/kg

Cá, nhuyễn thể và nhuyễn thể có vỏ
sống, tươi, ướp đá, đông lạnh, khô
(trừ cá sống dưới tầng sâu(2), cá ngừ
và một số loài tương tự)( 3)

 0,5 mg/kg Cá sống, tươi, ướp đá, đông lạnh, khô

Chì (Lead)
 2,0 mg/kg

Nhuyễn thể và nhuyễn thể có vỏ sống,
tươi, ướp đá, đông lạnh, khô

Cadimi (Cadmium) 2,0 mg/kg
Nhuyễn thể và nhuyễn thể có vỏ sống,
tươi, ướp đá, đông lạnh, khô

Thông báo ngày
07/01/2009 của NFIS

Methyl thủy ngân (Methyl
mercury)

<1,0 mg/kg Cá ngừ và cá có nguồn gốc từ biển
sâu (cá sống ở tầng sâu)(2)

Thông báo ngày
29/5/2009 của NFIS
(thực hiện từ
01/12/2009)

Kháng sinh

Oxytetracycline
Chlortetracycline
Tetracycline

0,2 mg/kg
(Tổng 3 chỉ tiêu)

- Giáp xác và thủy sản nuôi dạng
sống, tươi, đông lạnh
- Bào ngư dạng sống, tươi,
đông lạnh

Spiramycin 0,2 mg/kg

Oxolinic acid 0,1 mg/kg

Enrofloxacin/Ciprofloxacin
0,1 mg/kg
(Tổng 2 chỉ tiêu)

Flumequin 0,5 mg/kg

- Giáp xác và thuỷ sản nuôi
dạng sống, tươi, đông lạnh

Thông báo ngày
11/9/2007 của NFIS
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Sulfachlorpyridazine
Sulfadiazine

Sulfadimethoxine
Sulfamethoxypyridazine

Sulfamerazine
Sulfamethazine
Sulfamethoxazole
Sulfamonometho
xine Sulfathiazole
Sulfaquinoxaline
Sulfadoxine
Sulfapenazole
Sulfisoxazole
Sulfachlorpyrazin
e

0,1 mg/kg
(tổng 14 chỉ
tiêu)

- Cá nuôi dạng sống, tươi,
đông lạnh

Thông báo ngày
11/9/2007 của NFIS

Amoxicilline 0,05 mg/kg

Ampicillin
Norflocilline
Ofloxacin
Perfloxacin
Lincomycin
Colistine

0,05 mg/kg
ND
ND
ND
0,1 mg/kg
0,15 mg/kg

- Giáp xác và thủy sản nuôi dạng
sống, tươi, đông lạnh

Doxycycline 0,05 mg/kg
Thủy sản nuôi dạng sống, tươi, đông
lạnh

Thông báo ngày
11/9/2007 của
NFIS

Erythromycin <0,2 mg/kg Cá và giáp xác

Thông báo ngày
29/5/2009 của NFIS
(thực hiện từ
08/7/2009)

Độc tố sinh học

Diarrhetic Shellfish
Poisoning (DSP) <0,16 mg/kg Nhuyễn thể 2 mảnh vỏ Thông báo ngày

29/5/2009 của NFIS

Paralytic Shellfish Poison
(PSP)

80µg/100g Nhuyễn thể 2 mảnh vỏ

Tetrodotoxin
Thịt: 10MU/g
Da: 10MU/g

Cá nóc

Thông báo ngày
5/8/2006 của NFIS

Hóa chất

Melamine ≤ 2,5 mg/kg Cá nuôi và giáp xác nuôi
Thông báo ngày
11/3/2009 của NFIS

< 0,10 g/kg Thịt tôm tươi và đông lạnh

< 0,030 g/kg Tôm tươi và tôm đông lạnh

Thông báo ngày
29/5/2009 của NFIS

Sulfur Dioxide (SO2 )

0,03g/kg

- Lát cá khô
- Lát của các sản phẩm thủy sản khô
- Tôm khô (gồm cả dạng không đầu)
- Cua, ghẹ tươi, đông lạnh

- Thông báo ngày
5/8/2006 của NFIS

- Thông báo ngày
29/8/2007 của NFIS
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Carbon monoxide (CO)

20µg/kg

200µg/kg

10µl/l

- Cá rô phi đông lạnh (phi lê,  cắt
khúc và cắt lát)
- Cá ngừ đông lạnh (phi lê,  cắt khúc
và cắt lát)
- Cá rô phi đông lạnh (đóng gói chân
không)

Thông báo ngày
5/8/2006 của NFIS

Deltamethrin (hóa chất
diệt côn trùng)

<0,03 mg/kg Cá

Thông báo ngày
29/5/2009 của NFIS
(thực hiện từ
08/7/2009)

Hắc ín (tar) Âm tính
- Thủy sản tươi, ướp đá, đông lạnh
- Trứng cá muối
- Cá hồi và thịt cá hồi (phi lê)

Thông báo ngày
5/8/2006 của NFIS

Vi sinh

Coliform tổng 10/g
Nhuyễn thể và cá đông lạnh

(thực phẩm tiêu dùng không cần nấu)
Thông báo ngày
7/1/2009 của NFIS

Staphylococcus aureus
Salmonellae
Vibrio parahaemolyticus
Listeria Monocytogenes

Âm tính Nhuyễn thể và cá đông lạnh
(thực phẩm tiêu dùng không cần nấu)

Thông báo ngày
5/8/2006 của NFIS

Tổng số vi sinh vật hiếu khí
(Viable Cell count)

100.000/g
Nhuyễn thể và cá đông lạnh
(thực phẩm tiêu dùng không cần nấu)

Thông báo ngày
5/8/2006 của NFIS

V.Cholera Âm tính
Thủy sản sống, tươi, ướp đá,
đông lạnh.

Thông báo ngày
5/8/2006 của NFIS

1. Ghi chú:
(1) Malachite green và các dẫn xuất của Malachite green, Chloramphenicol, Nitrofuran và các dẫn
xuất của Nitrofuran, Hormone (Diethylstibestrol-DES, Medroxyprogesterone acetate-MPA), Crystal
Violet là các chất không được phép có trong thực phẩm theo Đạo luật Vệ sinh thực phẩm (Food
Sanitation Act) của Hàn Quốc.
(2) Cá sống ở tầng sâu: Marbled rockfish (trừ cá ở vùng ven biển), Broad alfisino, Broadnose sevengill
shark, Pelagic tresher, Mackerel shark, Mako shark, Oil fish, Spiny dogfish, Hammer head shark,
Silver shark, Blue shark, Blacktip shark, Sawedged perch, Ling, Black oreo dory, Smooth oreo dory,
Orange roughy, Moonfish, Hagfish (trừ cá vùng ven biển), Silver warehou, Patagonian toothfish,
Southern hake (duy nhất từ vùng biển New Zealand)
(3) Cá ngừ và các loài tương tự: Bluefin tuna, Albacore, Bigeye tuna, Yellowfin tuna, Sail fish, Striped
marlin, Black marlin, White marlin, Swordfish, Longtail tuna, Kawakawa, Skipjack, Bullet tuna,
Frigate tuna.
(*)Các nội dung được in đậm là các nội dung có thay đổi so với qui định trước đây.

2. Giải thích các từ viết tắt:
- ND: Not Detected (Không phát hiện).
- NFIS: National Fisheries Products Quality Inspection Service (Cục Thanh tra Chất lượng
Thủy sản Quốc gia của Hàn Quốc)


