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năm cẴOdD

THÔNG T ư
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm xử lý môi trường
nuôi trồng thủy sản

Căn eứ L u ậ t ban hành văn bản quy ph ạm ph á p luật ngày 22/6/2015;
Căn cứ L u ật Tiêu chuẩn và Q uy chuẩn kỹ thuật n g à y 29/6 /2 0 0 6 ;
Căn cứ L u ật C hất lư ợn g sản phẩm , hàng hoá n g à y 21/1 1 /2 0 0 7 ;
Căn cứ L u ật Thủy sản n gày 21/11/2017;
Căn cứ N ghị định s ổ 1 5 /2 0 1 7/N Đ -C P n gày 1 7 /0 2 /2 0 1 7 của Chỉnh p h ủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, qụyền hạn và c ơ cấu tố chức của B ộ N ô n g nghiệp và
P h á t M en nông thôn;
,
Căn cứ N ghị định s ố 127/2007/C P -N D n gày 0 1 /8 /2 0 0 7 của Chỉnh ph ủ
quy định chỉ tiết thỉ hàriH .một s ổ điểu của L u ật Tiêu chuấn và Q u y chuấn kỹ
thuật;
' ■
Căn cứ Nghị định s ố 'ỉ32/2008/C P -N Đ ngày 3 1 /1 2 /2 0 0 8 của Chính ph ủ
quy định ch i tiết thi hanh m ộ t s ố điều của L u ật C hat lư ợn g sản phẩm , hàng hoá;
Căn cứ N gh ị định s ố 7 4 /2018/C P -N Đ n gày 1 5 /5 /2 0 1 8 của Chỉnh p h ủ sửa
đổi, b ổ sun g m ộ t s ố điều của N gh ị định s ố 13 2 /2 0 0 8 /C P -N Đ n gày 3 1 /1 2 /2 0 0 8
của Chính p h ủ quy định ch ỉ tiết thỉ hành m ột so điều củ a L u ậ t C h at lư ợng sản
phấm , hàng hoá;
Căn cứ N ghị định s ố 2 6 /2 0 19/N Đ -C P ngày 0 8 /3 /2 0 1 9 của Chỉnh p h ủ quy
định chỉ tiế t m ộ t so điều v à biện p h á p thỉ hành Luật Thủy sản;
Theo đ ề nghị của Vụ trư ởn g Vụ K h oa học, C ôn g nghệ và M ô i trư ờn g và
Tống cục trưởng Tống cục Thủy sản;
Bộ trư ởng B ộ N ô n g nghiệp và P h át triến nông thôn ban hành Q uy chuẩn
kỹ thuật qu ốc g ia v ề sản p h ắ m xử lý m ôi trư ờng nuôi tro n g thủy sản.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
sản phạm xử lý môi trường nuôi trọng thủy sản.

Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.
Phần 2: Hỗn hợp khoáng (premix khoáng), hỗn hợp vitamin (premix
vitamin).
Ký hiệu: QCVN 02 - 32 - 2 : 2020/BNNPTNT.

Điều 2. Hiêu
lưc
thi hành
•
•

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020
2. Tổ chức, cá nhân sản xuất trong nước hỗn họp khoáng (premix
khoáng), hỗn họp vitamin (premix vitamin) và hỗn họp khoáng - vitamin xử lý
môi trường nuôi trông thủy sản quy định tại Quy ohuân này phải thực hiện thủ
tục công bố họp quy kể từ ngày 01/01 /2021.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và
Môi trường; Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản; Thủ trưởng các đơn vị có liên
quan thuộc Bộ; Giám đôc Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn các tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương và tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm
thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức và cá
nhân kịp thời phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để nghiên
cứu, sửa đổi, bổ sung./.
Nơi nhận:
-NhưĐiều 3;
- Ván phòng Chính phủ (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ;
- Các Bộs CƠ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư Pháp;
- Các Tổng Cục, Cục, Vụ5Thanh tra, Vãn phòng - Bộ NN
& PTNT;
- Công báo Chính phù;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ NN&PTNT;
- Lưu: VT, TCTS.
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QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VÈ SẢN PHẨM X ử LÝ MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN.
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QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VÈ SẢN PHẨM Xử LÝ MÔI TRƯỜNG NUÔI TRÒNG THỦY SẢN.
Phần 2: Hỗn hợp khoáng (premix khoáng), hỗn hợp vitamin (premix vitamin)

National technical regulation
On environmental treating products in aquaculture.
Part 2: Mineral mixture, Vitamin mixture

1.QUYĐỊNH CHUNG
1.1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chuẩn này quy định các chỉ tiêu an toàn và mức giới hạn cho phép
đối với hỗn hợp khoáng (premix khoáng), hỗn hợp vitamin (premix vitamin) và
hỗn hợp khoáng - vitamin xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (Mã HS
2842.90.90).
1.2. Đối tượng áp dụng
Quy chuẫn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến
hoạt động sản xuất, nhập khẩu hỗn hợp khoáng (premix khoáng), hỗn hợp
vitamin (premix vitamin) và hỗn hợp khoáng - vitamin xử lý môi trường nuôi
trồng thủy sản tại Việt Nam.
1.3. Tài liệu viện dẫn
EN 16277:2012. Animal feeding stuffs - Determination of mercury by coldvapour atomic absorption spectrometry (CVAAS) after microwave pressure
digestion (extraction with 65 % nitric acid and 30 % hydrogen peroxide) - Xác
định thủy ngân bằng đo phổ hấp thụ nguyên tử hơi lạnh (CVAAS) sau khi
phân hủy bằng áp lực trong lò vi sóng.
TCVN 7924 - 2: 2008. Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi.
Phương pháp định lượng Escherichia coli dương tính beta-glucuronidaza.
Phần 2: Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 44°c sử dụng 5-bromo-4-clo-3-indolyl betaD-glucuronid.
TCVN 8126: 2009 về Thực phẩm -Xác định hàm lượng chì, cadimi, kẽm,
đồng và sắt - Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử sau khi đã phân hủy
bằng vi sóng.
TCVN 9588:2013 (ISO 27085:2009) về Thức ăn chăn nuôi - Xác định
canxi, natri, phospho, mgiê, kali, sắt, kẽm, đồng, mangan, coban, molypden,
asen, chì và cadimi bằng phương pháp đo phổ phát xạ nguyên tử plasma cảm
ứng cao tần (ICP-ASE)
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TCVN 10643:2014 (AOAC 999.11) về Thực phẩm - Xác định hàm lượng
chì, cadimi, đồng, sắt và kẽm - Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử sau
khi tro hóa khô.
TCVN 10780-1:2017 (ISO 6579-1:2017). Vi sinh vật trong chuỗi thực
phẩm - Phựơng pháp phát hiện, định lượng và xác định typ huyết thanh của
salmonella - Phần 1: Phương pháp phát hiện salmonella spp.
1.4. Giải thích thuật ngữ
Trong Quy chuẩn này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1.4.1. Hỗn hợp khoáng (premix khoáng) là hỗn hợp của các khoáng đơn
và chất mang.
1.4.2. Hỗn hợp vitamin (premix vitamin) là hỗn hợp của các vitamin đơn
và chất mang.
1.4.3. Hỗn hợp khoáng - vitamín là hỗn hợp của các khoáng đơn, vitamin
đơn và chất mang.
2. QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT
2.1. Hỗn hợp khoáng (premix khoáng)
Bảng 1: Giới hạn tối đa cho phép đối với hỗn hợp khoáng
STT

Tên chỉ tiêu

Đơn vị tính

Giới hạn tối đa
cho phép

1

Aịsen (As)

mg/kg (lít)

12

2

Cỉhì (Pb)

mg/kg (lít)

15

3

Cịadimi (Cd)

mg/kg (lít)

5

4

Thủy ngân (Hg)

mg/kg (lít)

0,2

2.2. Hỗn hợp vitamin (premix vitamin)
Bảng 2: Giới hạn tổi đa cho phép đối với hỗn hợp vitamin
STT

Tên chỉ tiêu

1

Salmonella

2

È coli

Đơn vị tính

Giới hạn tối đa
cho phép

cfu/25g (ml)

Không phát hiện

cfu/g (ml)
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2.3. Hỗn hợp khoáng - vitamin
Bảng 3: Giới hạn tối đa cho phép đối với hỗn hợp khoáng-vitamin
STT

Giới hạn tối đa

Đơn vi tính

Tên chỉ tiêu

cho phép

1

Asen (As)

mg/kg (lít)

12

2

Chì (Pb)

mg/kg (lít)

15

3

Cadimi (Cd)

mg/kg(lít)

5

4

Thủy ngân (Hg)

mg/kg (lít)

0,2

5

Salmonella

cfu/25g (ml)

Không phát hiện

6

E. coli

cfu/g (ml)

103

3. PHƯƠNG PHÁP THỬ
3.1

Lấy mẫu

Lấy mẫu thử nghiệm thực hiện theo quy định của Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn hoặc Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc Tiêu chuẩn quốc
gia về lấy mẫu sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.
3.2

Chuẩn bị mẫu

Theo TCVN 6952: 2001 (ISO 9498:1998). Thức ăn chăn nuôi - Chuẩn bị
mẫu thử.
3.3
STT

Phương pháp thử
Chỉ tiêu xác định

1

Asen (As)

2

Cadimi (Cd), Chì
(Pb)

Phương pháp thử<1)
TCVN 9588:2013 (ISO 27085:2009)
TCVN 10643:2014,
TCVN 9588:2013 (ISO 27085:2009),
TCVN 8126: 2009

4

Thuỷ ngân (Hg)

5

Salmonella

6

E. coli

EN 16277:2012.
TCVN 10780-1:2017 (ISO 6579 -1:2017)
TCVN 7924 - 2:2008.

vlChâp thuận các phương phâp thử nghiệm đẫ được sửa đôi, bồ sung,thay thê hoặc phương
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pháp thử nghiệm khốc được chỉ định theo quy định của pháp luật
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4. QUY ĐỊNH VÈ QUẢN LÝ
4.1. Công bố hợp quy
4.1.1. Biện pháp công bố hợp quy
Tổ chức, cá nhân công bố hợp quy hỗn hợp khoáng (premix khoáng),
hỗn hợp vịitamin (premix vitamin) và hỗn hợp khoáng - vitamin xử lý môi
trường nuôi trồng thủy sản theo biện pháp:
4.1.1.1. Đối với sản phẩm sản xuất trong nước: Kết quả chứng nhận của
tổ chức chửng nhận đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp
luật.
4.1.1.2. Đối với sản phẩm nhập khẩu: Kết quả chứng nhận, giám định
của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định đã đăng ký hoặc được thừa nhận
theo quy định của pháp luật.
4.1.2. Trình tự công bố hợp quy
Trình 1:ự công bố hợp quy và hồ sơ công bố hợp quy theo quy định tại
khoản 3, 4 Điều 1 Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ
Khoa học yà Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số
28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tĩnh, thành phố trực thuộc
trung ươngi tiep nhận hồ sơ công bố hợp quy của các tổ chức, cá nhân đăng
ký hoạt động sản xuất, kinh doanh tại địa phương.
4.2. Đánh giá sự phù hợp

4.2.1. Phương thức đánh giá sự phù hợp
Tổ chức, cá nhân thực hiện đánh giá sự phù hợp hỗn hợp khoáng
(premix khoáng), hỗn hợp vitamin (premix vitamin) và hỗn hợp khoáng vitamin xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản theo phương thức:
4.2.1.11 Đối với sản phẩm sản xuất trong nước: thực hiện theo phương
thức 5 (thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát
thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp
với đánh giả quá trình sản xuất).
Trường hợp cơ sở sản xuất đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy
chứng nhậrì cơ sở đủ điều kiện sản xuất sản phẩm xử lý môi trường nuôi
trồng thủy sản còn hiệu lực thì không phải đánh giá quá trình sản xuất.
4.2.1.2Ị. Đối với sản phẩm nhập khẩu: thực hiện theo phương thức 7 (thử
nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa).
4.2.2. Trình tự đánh giá sự phù hợp
Nội dung, trình tự và nguyên tắc sử dụng các phương thức đánh giá sự
phù hợp theo quy định tại phụ lục II Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày
12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn,
công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy
chuẩn kỹ thụật.
'
6
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5. TRÁCH NHIỆM CỦA TỒ CHỨC, CÁ NHÂN
Tổ chức, cá nhân quy định tại mục 1.2 có trách nhiệm tuân thủ các quy
định của Quy chuẩn kỹ thuật này.
6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
6.1. Tổng cục Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các
tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia này theo phân công, phân cấp của Bộ Nông nghiệp
và Phát triển Nông thôn.
6.2. Tổng cục Thủy sản phổ biến, hướng dẫn thực hiện Quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia này.
6.3. Trong trường hợp các quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này
có sự thay đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo quy định nêu tại văn
bản mới.

