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HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU 

THUỶ SẢN VIỆT NAM     

 
Số: 114/CV-VASEP 

V/v: khiếu nại của VASEP về hình ảnh SP tôm 

trong quảng cáo thuốc Tonka của Công ty 

Dược phẩm Nhất Nhất 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 8 năm 2020 

Kính gửi: - Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV); 

- Trung tâm Quảng cáo & Dịch vụ Truyền hình (VTV Ads) 

- Giám đốc Công ty TNHH Nhất Nhất. 

  

 Lời đầu tiên, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) gửi lời 

chào và lời chúc sức khỏe tới Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ CNV của Đài Truyền hình 

Việt Nam (VTV) và Cty Nhất Nhất. Hiệp hội và cộng đồng các DN thuỷ sản hội viên cũng 

trân trọng cảm ơn sự đồng hành, ủng hộ thường xuyên của VTV trong suốt thời gian qua. 

 Hiệp hội VASEP là tổ chức của các doanh nghiệp hoạt động chế biến và xuất khẩu 

thủy sản của Việt Nam, nhằm mục đích phối hợp, liên kết hoạt động của các doanh nghiệp, 

giúp nhau nâng cao giá trị, chất lượng, khả năng cạnh tranh của sản phẩm thủy sản Việt 

Nam, đại diện và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của các hội viên. 

 Qua theo dõi VTV trong mấy ngày vừa qua, đại diện Hiệp hội có xem được quảng 

cáo về sản phẩm thuốc Tonka - điều trị viêm gan, gan nhiễm mỡ, viêm gan mạn và phòng 

ngừa bệnh trên kênh truyền hình VTV1. Ngay tại những giây đầu của clip quảng cáo, xuất 

hiện đồng thời hình ảnh một con tôm tươi trên bàn tay cùng lời thuyết minh rõ ràng ”thực 

phẩm bẩn...”.  Về việc này, Hiệp hội VASEP có ý kiến như sau: 

 Hiện nay, ngành tôm Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp chế biến nói riêng 

đã và đang xuất khẩu sang hơn 120 thị trường (trong đó có nhiều thị trường khó tính và 

kiểm tra nghiêm ngặt: Nhật Bản, Mỹ, EU, Úc, Hàn Quốc...) với kim ngạch xuất khẩu 

trong 3 năm trở lại đây khoảng 3,5 - 4 tỷ USD/năm. Thủ tướng Chính phủ cũng đã có 

Chỉ thị phát triển mặt hàng đặc biệt này với mục tiêu kim ngạch 10 tỷ USD XK vào năm 

2025. Con Tôm không chỉ đóng góp lớn vào kim ngạch XK của ngành nông nghiệp, góp 

phần ổn định kinh tế vĩ mô mà còn đặc biệt tạo sinh kế và công ăn việc làm cho hàng 

trăm nghìn người trong chuỗi sản xuất Tôm luôn được kiểm soát nghiêm ngặt. 

Qua xem xét kỹ quảng cáo thuốc Tonka của công ty Nhất Nhất trên VTV, việc sử 

dụng hình ảnh sản phẩm cụ thể của một ngành hết sức quan trọng như trên để minh hoạ 

cho lời thoại thông điệp «thực phẩm bẩn» sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh 

ngành tôm Việt Nam. Đặc biệt lại được phát nhiều lần trên kênh của Đài truyền hình 

quốc gia, vào nhiều khung giờ khác nhau bao gồm cả khung giờ vàng.  

 Điều này không chỉ dễ gây cho người dân Việt Nam có cái nhìn tiêu cực về hình ảnh 

con tôm, mà nghiêm trọng hơn là các đối tác (cơ quan thẩm quyền, nhà nhập khẩu, người 

tiêu dùng) ở các thị trường nhập khẩu có thể có các nghi ngại không đáng có, và các đối thủ 

cạnh tranh có thể sử dụng chính clip này để đánh đồng, quy chụp. Cuối cùng là ảnh hưởng 
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xấu đến sản xuất, cuộc sống của cộng đồng DN, người dân trong chuỗi sản xuất tôm ở nhiều 

tỉnh, đến hình ảnh sản phẩm tôm VN và một ngành kinh tế của đất nước. 

 Hiệp hội VASEP thay mặt cộng đồng các doanh nghiệp và người dân sản xuất tôm, 

trân trọng đề nghị Lãnh đạo Đài truyền hình Việt Nam (VTV) và Lãnh đạo cty Nhất Nhất: 

 - Có biện pháp thay thế hoặc điều chỉnh kịp thời nội dung-hình ảnh clip quảng cáo 

sản phẩm Tonka của công ty Nhất Nhất – và chỉ phát sóng lại khi đã đảm bảo rằng nội dung 

clip này, trực tiếp hoặc gián tiếp, không làm ảnh hưởng đến sản phẩm tôm Việt Nam. 

 - Đồng thời tiến hành ngay việc rà soát, tháo gỡ tất cả các clip quảng cáo thuốc 

Tonka của Cty Nhất Nhất đã nói ở trên khỏi các nền tảng điện tử khác, bao gồm cả các 

mạng xã hội mà VTV và cả Cty Nhất Nhất quản lý – và chỉ thay thế khi đã được sửa đổi 

theo đề nghị trên. 

 - Có đính chính chính thức về sự cố này theo đúng quy định hiện hành (phát sóng và 

trên các nền tảng truyền thông của VTV + cty Nhất Nhất) để đảm bảo quyền lợi hợp pháp 

của sản phẩm tôm VN và cộng đồng DN-người dân sản xuất tôm. 

Mong nhận được sử phản hồi giải quyết ngay và tích cực của Ban Lãnh đạo VTV 

cùng cty Nhất Nhất. Thông tin liên hệ, xin vui lòng liên lạc: ông Nguyễn Hoài Nam – Phó 

Tổng Thư ký VASEP, email: namnh@vasep.com.vn và mobil: 0983.609.228 

   Trân trọng cảm ơn và kính chào./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Thư ký Biên tập VTV; 
- Bộ NNPTNT; 

- Tổng cục Thủy sản; 

- Cục NAFIQAD; 
- Cục CB & PTTT; 

- Cục XNK (Bộ Công Thương); 

- VPĐD VASEP tại Hà Nội; 
- Lưu VP Hiệp hội. 

 

TUQ. CHỦ TỊCH HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ 

XUẤT KHẨU THUỶ SẢN VIỆT NAM 

TỔNG THƯ KÝ HIỆP HỘI 

 

 

 

Trương Đình Hoè 
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