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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Từ 1980 đến nay, ngành Thủy sản liên tục đạt tốc độ tăng trưởng bình quân từ 5-7% về sản lượng, từ 

10-15% về giá trị kim ngạch xuất khẩu. Năm 2017, t ng sản lượng thủy sản cả nư c đạt hơn 6,7 tri u tấn và 

giá trị xuất khẩu đạt 8,3 tỷ USD, chiếm 25 % t ng giá trị xuất khẩu của toàn ngành nông, lâm, thủy sản. 

Trong 8,3 tỷ USD xuất khẩu thủy sản thì 3 đối tượng nuôi chủ lực sử dụng thức ăn công nghi p là 

tôm sú, tôm thẻ chân trắng và cá tra đã đạt 6,3 tỷ USD (trong đó tôm sú, tôm thẻ chân trắng là 4.5 tỷ USD, cá 

tra là 1.8 tỷ USD), chiếm  75,9% t ng giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản. Những yếu tố ảnh hưởng t i phát 

triển thủy sản thời gian t i là: i) Biến đối khí hậu (nhi t độ tăng, nư c biến dâng, nư c mặn xâm nhập sâu và 

kéo dài) gây nhiều khó khăn cho trồng trọt, nhưng lại là cơ hội cho nuôi thủy sản mặn, lợ; ii) Trong nhiều 

năm t i, thị trường tiêu thụ thủy sản, đặc bi t là tôm nư c lợ (tôm sú, tôm thẻ chân trắng) và cá nư c mặn 

vẫn còn dư địa khá l n. Những yếu tố trên mở ra cơ hội tăng thêm di n tích, năng suất và sản lượng nuôi 

tôm, cá nư c lợ và nư c mặn. 

Xét trên góc độ an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng, thức ăn cho thủy sản là một trong những 

nguyên nhân gây mất an toàn thực phẩm (ATTP), cần được  kiểm soát. Do vậy, ngày 20 tháng 12 năm 2016, 

Bộ Nông nghi p và Phát triển nông thôn, T ng cục Thủy sản đã ký hợp đồng số 01/HĐ-TCTS-

KHCN&HTQT-TC giao cho Học vi n Nông nghi p Vi t Nam triển khai xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia “Thức ăn hỗn hợp dùng trong nuôi thủy sản – Yêu cầu kỹ thuật đảm bảo an toàn thực phẩm”.  

PHẦN 1.  

CƠ SỞ PHƢƠNG PHÁP LUẬN XÂY DỰNG QUY CHUẨN KT QUỐC GIA “THỨC ĂN HỖN HỢP 

DÙNG TRONG NUÔI THỦY SẢN - YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM” 

1.  MỐI NGUY GÂY MẤT ATTP 

1.1. Xuất xứ của các khái niệm về mối nguy gây mất ATTP 

 Những năm đầu thập niên 80 thế ký 20, các quốc gia thành viên của T  chức Nông nghi p và Thực 

phẩm Liên hợp quốc (FAO) đã đưa ra nhận định: Vi c kiểm soát chất lượng và an toàn thực phẩm theo 

phương pháp c  điển (lấy mẫu lô hàng cuối cùng để kiểm tra) không có hi u quả đối v i thực phẩm, vì mối 

nguy (mối nguy gây mất an toàn thực phẩm, mối nguy b nh dịch…) xuất hi n ở tất cả các công đoạn của quá 

trình sản xuất và biến đ i liên tục, nên đã thống nhất thay thế bằng phương pháp “nhận di n mối nguy gây 

mất an toàn thực phẩm” trong tất cả các công đoạn của quá trình sản xuất và “kiểm soát mối nguy quan trọng 

tại điểm kiểm soát t i hạn”. Gọi tắt là phương pháp/quan điểm HACCP- Hazard Analysis Critical Control 

Point. 

  1.2. Nghiên cứu về “Phƣơng pháp quản lý ATTP theo HACCP”, cần nắm đƣợc các khái niệm dƣới 

đây: 

Mối nguy gây mất ATTP: là các tác nhân vật lý, hóa học và sinh học có khả năng gây hại cho sức khỏe 

người sử dụng. 

Mối nguy vật lý: là những vật cứng, sắc, nhọn có khả năng gây thương tích cho h  tiêu hóa người sử dụng. 

Mối nguy hóa học: là những nguyên tố hoặc hợp chất hóa học có khả năng gây ngộ độc cấp tính và mạn tính 

đối v i người sử dụng. 

Mối nguy sinh học: là các tác nhân vi khuẩn, virus, nấm, ký sinh trùng có khả năng gây ngộ độc cấp tính 

hoặc mạn tính đối v i người sử dụng. 

          1.3. Nguyên tắc kiểm soát mối nguy của chƣơng trình HACCP 

Nhận diện mối nguy, nếu mối nguy xuất hi n ở công đoạn nào của chuỗi sản xuất thực phẩm thì áp 

dụng các biện pháp kiểm soát ngay tại công đoạn phát sinh mối nguy, nhằm phòng ngừa, ngăn chặn hoặc 

khống chế để mối nguy không xảy ra hoặc nếu có xảy ra thì cũng ở dưới mức giới hạn gây hại tới sức 

khỏe người sử dụng. 

         2 . PHÂN TÍCH NGUY CƠ ĐỂ XÁC ĐỊNH “TÁC NHÂN” LÀ “MỐI NGUY”  



2 

 

         2.1. Xuất xứ của phân tích nguy cơ 

Trong chương trình HACCP vi c xác định một “tác nhân” là “mối nguy gây mất ATTP” chỉ dựa trên 

nguyên tắc định tính: i) tần suất xảy ra mối nguy, ii) mức độ nghiêm trọng khi xảy ra mối nguy. Vi c xác 

định mối nguy và bi n pháp kiểm soát do 1 cơ quan thực hi n, nên đã dẫn đến tình trạng phán đoán số lượng 

mối nguy phải kiểm soát quá l n, có cả trường hợp phán đoán không đúng (võ đoán, áp đặt) mối nguy. 

Đầu thập niên 90 thể kỷ 20, các nhà khoa học Úc đã đưa ra lý thuyết phân tích nguy cơ, gồm 03 

hợp phần chính: i) Đánh giá nguy cơ do cơ quan độc lập thực hi n, nội dung cơ bản là: nghiên cứu để tìm ra 

cơ sở khoa học và thực tiễn chứng minh “tác nhân” là “mối nguy”. ii) Quản lý nguy cơ: Căn cứ vào kết quả 

đánh giá nguy cơ, cơ quan quản lý nhà nư c và doanh nghi p đưa ra các bi n pháp kiểm soát nhằm phòng 

ngừa/loại bỏ/khống chế mối nguy. iii) Truyền thông nguy cơ: Trong suốt quá trình xảy ra nguy cơ, công tác 

truyền thông được thực hi n liên tục và công khai giữa cơ quan đánh giá nguy cơ, cơ quan quản lý nguy cơ, 

các doanh nghi p, người tiêu dùng và toàn xã hội. 

Lý thuyết trên nhanh chóng được nhiều quốc gia trên thế gi i và t  chức FAO công nhận. Đặc bi t là 

T  chức thương mại thế gi i (WTO) ghi vào điều 5 của hi p định SPS – Rào cản an toàn thực phẩm và an 

toàn bệnh, dịch động thực vật: “Việc xác định một tác nhân là mối nguy gây mất an toàn thực phẩm/hoặc 

an toàn bệnh dịch động, thực vật (để làm cơ sở trong quan hệ thương mại quốc tế) nhất thiết phải dựa trên 

cơ sở đánh giá nguy cơ. Nếu một quốc gia quy định một tác nhân (vật lý, hóa học hoặc sinh học) là mối nguy 

mà không đưa ra bằng chứng cơ sở khoa học và thực tiễn để chứng minh, thì được coi là “võ đoán, áp đặt” 

và sẽ bị các quốc gia khác phản đối”. 

          2.2. Mạng lưới tổ chức phân tích nguy cơ và công nhận kết quả đánh giá nguy cơ. 

a. Cơ quan đứng đầu thế gi i về công bố kết quả đánh giá nguy cơ An toàn thực phẩm, An toàn 

b nh, dịch động vật và An toàn b nh, dịch thực vật, trình bảy tại bảng 2. 

         Bảng 2. Các tổ chức quốc tế công bố kết quả đánh giá nguy cơ 

TT Nguy cơ Tổ chức quốc tế Ghi chú 

1 An toàn thực phẩm CODEX - Ủy ban Codex - Do FAO và WHO phối hợp 

thành lập 

- Được WTO công nhận 

2 An toàn b nh, dịch 

động vật (trên cạn và 

dư i nư c) 

OIE – T  chức bảo v  sức khỏe động vật 

thế gi i (gồm 1 Ban về b nh động vật trên 

cạn và 1 Ban về b nh động vật dư i nư c) 

- Là t  chức liên chính phủ  

- Được WTO công nhận 

3 An toàn b nh, dịch 

thực vật (trên cạn và 

dư i nư c) 

IPPC – T  chức công ư c quốc tế về bảo 

v  thực vật (trên cạn và dư i nư c) 

- IPPC trực thuộc FAO 

- Được WTO công nhận 

b. Cơ quan chức năng đánh giá nguy cơ của khối quốc gia và quốc gia 

- Từng khối quốc gia (Ví dụ: EU, Australia-New Zealand, ASEAN…) có cơ quan chuyên trách đánh 

giá nguy cơ cho khối quốc gia. 

- Từng quốc gia có cơ quan chuyên trách về đánh giá nguy cơ cho từng quốc gia. 

c. Điều ki n công bố kết quả đánh giá nguy cơ, trình bày tại bảng 3 

Bảng 3. Điều kiện công bố kết quả đánh giá nguy cơ 

TT 
Hiệu lực kết quả đánh 

giá nguy cơ 
Cấp công bố Điều kiện 

1 Quốc tế Codex/ OIE/ IPPC Kết quả đánh giá nguy cơ của một hoặc một 

số quốc gia được trình bày tại Hội nghị 

toànthể của t  chức (CODEX/OIE/IPPC) và 

được tất cả các quốc gia chấp nhận. 

2 Khối quóc gia Cơ quan đánh giá nguy 

cơ của nhóm nư c (EU, 

Úc- New Zealand, 

i. Kết quả đánh giá nguy cơ được các quốc 

gia trong liên minh chấp nhận 

ii. Có hi u lực đối v i hàng hóa trao đ i giữa 
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Asean …) các quốc gia trong khối 

iii. Có hi u lực đối v i hàng hóa nư c ngoài 

nhập khẩu vào tất cả các quốc gia trong khối 

3 Quốc gia Cơ quan đánh giá nguy 

cơ của quốc gia 

i. Kết quả đánh giá nguy cơ được công nhận 

ii. Có hi u lực đối v i hàng hóa lưu chuyển 

trong phạm vi quốc gia 

iii. Có hi u lực đối v i hàng hóa nhập khẩu  

Chú thích: 

i. Nếu một quốc gia không thực hi n đánh giá nguy cơ về tác nhân gây ra mối nguy gây mất ATTP 

cho một loại sản phẩm trao đ i giữa 2 quốc gia (mà không có đánh giá nguy cơ của quốc tế để áp dụng) thì 

sẽ phải chấp nhận kết quả đánh giá nguy cơ của nư c đối tác. 

ii. Nếu hai quốc gia cùng có kết quả đánh giá nguy cơ nhưng mức gi i hạn khác nhau thì cơ quan 

đánh giá nguy cơ và cơ quan thương mại của 2 quốc gia sẽ cùng thảo luận để chọn mức gi i hạn của nguy cơ 

(mối nguy) ở mức hai bên đều chấp nhận được. 

d. Xác định giá trị tối đa của mối nguy gây mất ATTP theo bảng 4 

Bảng 4. Nguyên tắc xác định giá trị tối đa của mối nguy gây ATTP 

TT 
Mức độ nguy hiểm của 

mối nguy 

Ngƣỡng giới hạn 

(MRLs) 
Diễn giải 

1 

V i bất cứ mức dư 

lượng nào cũng gây 

hại cho sức khỏe 

người sử dụng 

MRLs = 0 

(MRPL) 

i. Trong thực tế sẽ không có phương pháp kiểm 

nghi m đạt t i mức phát hi n bằng“0” nên người ta 

chấp nhận ngưỡng phát hi n thấp nhất của thiết bị 

được chấp nhận (MRPLs). 

ii. Trong quản lý, các chất này sẽ nằm trong danh 

mục cấm sử dụng. 

2 

Nếu giá trị của tác 

nhân gây mất ATTP 

vượt quá  giá trị xác 

định (X) m i gây hại 

MRLs ≤ X 

i. Các chất này nằm trong danh mục được phép sử 

dụng nhưng không được vượt quá dư lượng tối đa 

(MRL) cho phép. 

ii. Trong canh tác nông nghi p có quy định thời gian 

ngừng sử dụng trư c khi thu hoạch là để dư lượng 

của tác nhân gây ra mối nguy giảm xuống dư i mức 

dư lượng tối đa cho phép (MRL). 

3. PHÂN BIỆT KHÁI NIỆM “TIÊU CHUẨN” VÀ “QUY CHUẨN”  

3.1. Xuất xử của khái niệm 

Trong tiến trình đàm phát gia nhập t  chức thương mại thế gi i – WTO (từ 1995 – 2007), nhi m vụ 

quan trong và chiếm rất nhiều thời gian là: Vi t Nam phải b  sung, điều chỉnh h  thống pháp luật liên quan 

đến trao đ i hàng hóa các nư c trong WTO. Một trong những văn bản mà Vi t Nam phải đáp ứng theo yêu 

cầu này là: Ban hành “Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn” thay thế “Pháp l nh v  sinh an toàn thực phẩm”. 

Theo đó, những khái ni m về “Tiêu chuẩn” và “Quy chuẩn” được điều chỉnh tương thích v i Hi p định TBT 

và Hi p định SPS của WTO. 

  3.2. Khai niệm về “Tiêu chuẩn” và “Quy chuẩn” 

a. Tiêu chuẩn: là văn bản quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm chuẩn để phân 

loại, đánh giá sản phẩm, hàng hoá dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh 

tế kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng và hi u quả của các đối tượng này. 

b. Quy chuẩn kỹ thuật: là văn bản quy định về mức gi i hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản 

lý mà sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế-xã 

hội phải tuân thủ để đảm bảo an toàn, v  sinh, sức khoẻ con người; bảo v  động vật, thực vật, môi trường; 

bảo v  lợi ích và an ninh quốc gia, quyền lợi người tiêu dùng và các yêu cầu thiết yếu khác.  
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Nhận xét:  

i. Tiêu chuẩn quy định tất cả các nội dung của sản phẩm hàng hóa, trừ nội dung liên quan t i an toàn 

(an toàn thực phẩm; an toàn b nh, dịch động vật; an toàn lao động; an toàn môi trường; an sinh quốc gia…); 

Tiêu chuẩn do t  chức hoặc cá nhân công bố và chỉ khuyến khích áp dụng. 

ii. Quy chuẩn quy định những nội dung liên quan t i chữ “AN” bao gồm an toàn thực phẩm của sản 

phẩm, hàng hóa hoặc lĩnh vực hoạt động, chỉ có 2 chức danh được quyền ban hành quy chuẩn là Bộ trưởng 

theo từng chuyên ngành và Chủ tích Ủy ban nhân dân tỉnh đối v i sản phẩm đặc thù của địa phương; Tất cả 

Quy chuẩn kỹ thuật đều bắt buộc áp dụng. 

4. YÊU CẦU CHUNG TRONG XÂY DỰNG NỘI DUNG ATTP TRONG QUY CHUẨN 

TAHH CHO THỦY SẢN  

4.1. Yêu cầu về nội dung của Quy chuẩn TAHH cho thủy sản 

Chỉ bao gồm những chỉ tiêu gây mất ATTP có trong TAHH cho thủy sản mà những mối nguy này có 

khả năng tích tụ và lưu giữ trong thịt thủy sản đến khi trở thành thức ăn cho người và gây hại cho sức khỏe 

người 

           4.2. Cách tiến hành 

4.2.1. Các nguyên tắc cần tuân thủ 

Nguyên tắc 1. Việc xác định 1 tác nhân là mối nguy gây mất ATTP không được áp đặt mà phải dựa 

trên kết quả đánh giá nguy cơ của Codex, nếu Codex chưa công bố, thì cần tìm kết quả đánh giá nguy cơ của 

nhóm quốc gia nếu nhóm quốc gia chưa công bố, thì tìm đến kết quả đanh giá nguy cơ của các quốc gia đã 

thực hi n vi c này. 

Nguyên tắc 2. Với từng tác nhân gây ra mối nguy, phải xem xét sự hi n di n của tác nhân đó ở tất cả 

các công đoạn, để biết mối nguy đó chỉ xuất hi n ở một hay nhiều công đoạn: 

- Nếu mối nguy chỉ xuất hi n ở một công đoạn thì giá trị của mối nguy là do công đoạn đó gây ra; 

- Nếu mối nguy xuất hi n ở nhiều công đoạn thì giá trị của mối nguy sẽ là t ng số các giá trị của mối 

nguy xảy ra ở từng công đoạn. 

Ví dụ: 

i. Độc tố Aflatoxin B1 chỉ xuất hi n trong trường hợp thứ căn chăn nuôi có thành phần ngũ cốc. 

Theo đó, giá trị của Aflatoxin B1 phát hi n được chủ yếu là do nguyên li u ngũ cốc sản xuất thứ căn và quá 

trình sản xuất, bảo quản thứ căn dẫn đến bị mốc. Do vậy trong thực ăn hỗn hợp cho thủy sản cần quy định 

“phải kiểm tra chỉ tiêu này thường xuyên” 

ii. Mối nguy kim loại nặng (Hg, Pb, Cd) đến từ nguyên li u sản xuất thức ăn (nguy cơ trung bình), từ 

nguồn nư c nuôi thủy sản (nguy cơ cao) và quá trình chế biến thức ăn (nguy cơ mức thấp). Do vậy giá trị của 

chỉ tiêu kim loại nặng (Hg, Pb, Cd) phát hi n được sẽ là t ng số giá trị của cả 3 công đoạn nêu trên. Nhưng 

nguyên nhân do thức ăn chỉ ở mức thấp, do vậy có thể không cần quy định nhóm chi tiêu này trong thức ăn 

hỗn hợp cho thủy sản hoặc nếu có quy định thì sẽ xếp vào nhóm chất “chỉ kiểm tra khi có nghi ngờ”. 

4.2.2. Phƣơng pháp thực hiện 

Để thực hi n 2 nguyên tắc trên, các công vi c dư i đây cần được triển khai: 

a. Xác định TAHH cho thủy sản được cấu thành từ những loại nguyên li u nào? Quá trình sản xuất, 

bao gói, bảo quản và sử dụng có thể có thêm những mối nguy gây mất ATTP không? 

b. Thu thập, dịch và t ng hợp các phân tích mối nguy của Codex và các nhóm quốc gia, quốc gia 

mạnh về đánh giá nguy cơ và là quốc gia nhập khẩu thủy sản l n của Vi t Nam và quy định của Vi t Nam về 

chỉ tiêu và mức gi i hạn ATTP. 

c. T ng hợp cảnh báo chỉ tiêu ATTP trong các lô hàng thủy sản xuất khẩu của Vi t Nam trong một 

số năm gần đây (7 năm, từ 2010 đến 2016) tại thì trường EU, Mỹ, Nhật. 

d. Thực hi n thu thập thông tin về: Kết quả kiểm nghi m nguyên li u sản xuất thức ăn; và TAHH 

cho thủy sản; Kết quả kiểm nghi m thức ăn cho thủy sản trong quá trình lưu thông và phân phối trên phạm vi 

cả nư c để xác định: 
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- Những mối nguy đã xác định từ các nghiên cứu nêu tại mục a,b,c xuất hiên/ không xuất hi n trong 

sản phẩm dùng cho nuôi thủy sản ở Vi t Nam? Nếu xuất hi n thì tỷ l  mẫu có giá trị phát hi n vươt mức 

MRL là bao nhiêu phần trăm? 

- Ngoài những chỉ tiêu gây mất ATTP nêu tại mục a,b,c trong TAHH cho thủy sản có thêm chỉ tiêu 

m i mang tính đặc thù của sản xuất TAHH cho thủy sản không? 

e. Căn cứ vào kết quả nghiên cứu nêu trên, thực hi n xây dựng báo cáo về “chỉ tiêu và mức giới hạn 

an toàn thực phẩm trong thức ăn hỗn hợp cho thủy sản” làm nội dung cốt lõi của quy chuẩn TAHH cho 

thủy sản sau này. 

PHẦN 2 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MỐI NGUY GÂY MẤT ATTP TRONG TAHH DÙNG 

TRONG NUÔI THỦY SẢN 

          5. NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU  

          5.1. Nghiên cứu “Thông tin trên bao bì sản phẩm về thành phần và các chỉ tiêu ATTP trong 

TAHH cho thủy sản” 

Thành phần cấu tạo của TAHH cho thủy sản gồm chủ yếu các nhóm: i) Ngũ cốc; ii) Bột thịt/ xương động vật 

trên cạn; iii) Bột cá và sản phẩm thủy sản khác; iv) Vi lượng; v) Chất dẫn dụ. Do chưa có quy định phải công 

bố tất cả các thành phần nguyên li u có trong sản phẩm nên trên các bao bì sản phẩm chỉ ghi thành phần 

chính.  

100% bao bì chứa TAHH cho thủy sản có dòng chữ“không chứa các chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh 

doanh của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” 

Các chỉ tiêu gây mất ATTP trong TAHH cho thủy sản hiển nhiên là có, rất cần được li t kê và ghi rõ giá trị 

(ví dụ: Aflatoxin B1) thì không nhãn sản phẩm nào ghi thông tin này. 

 V i 5 nhóm nguyên li u nêu trên cho phép chúng ta nhận di n mối nguy gây ATTP đáng kể nhất là 

Aflatoxin B1; Các nhóm mối nguy như kim loại nặng có trong nguyên li u; Dư lượng kháng sinh trong bột 

thịt động vật/bột cá có thể có nhưng mức dư lượng thấp và tỉ l  phối chế cũng thấp, chúng không phải là mối 

nguy đáng kể trong TAHH cho thủy sản. 

 Hóa chất, kháng sinh được phép sử dụng trong phòng và trị b nh: Cơ sở sản xuất thức ăn không được phép 

trộn vào thức ăn. Trong quá trình nuôi nếu thủy sản bị b nh, phải dựa vào tri u chứng lâm sàng, kết quả xét 

nghi m xác định rõ tác nhân gây b nh và được bác sỹ ngư y kê đơn kèm theo hư ng dẫn đường dùng, liều 

dùng. Khi đó người nuôi mua thuốc và thường trộn vào thức ăn để trị b nh cho thủy sản là hành động hợp lý 

và hợp pháp. Do vậy, không chỉ hóa chất, kháng sinh cấm mà cả hóa chất,  khoáng sinh được phép dùng 

trong trị b nh cho thủy sản cũng không được phép có trong thức ăn hỗn hợp dùng cho thủy sản. 

          5.2. Nghiên cứu về “Mối nguy gây mất ATTP trong Quy chuẩn Việt Nam và Tiêu chuẩn Việt 

Nam về TAHH cho thủy sản và thức ăn cho gia súc, gia cầm 

Đến nay chưa có Quy chuẩn Việt Nam (TAHH và nguyên liệu thức ăn) cho thủy sản. 

T ng số có Tiêu chuẩn Vi t Nam về TAHH cho thủy sản được trình bày tại bảng 7. 

Bảng 7. Tiêu chuẩn Việt Nam về TAHH cho thủy sản 

STT Số hiệu Tiêu chuẩn Tên gọi của Tiêu chuẩn 

1 TCVN 9964:2014 Thức ăn hỗn hợp cho tôm sú 

2 TCVN 10300:2014 Thức ăn hỗn hợp cho cá tra và cá rô phi 

3 TCVN 10301:2014 Thức ăn hỗn hợp cho cá giò và cá vược 

4 TCVN 10325:2014 Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chân trắng 

Các chỉ tiêu gây mất ATTP trong TAHH cho thủy sản 

Các chỉ tiêu, mức gi i hạn ATTP quy định trong các tiêu chuẩn TAHH cho thủy sản, trình bày tại bảng 8 

Bảng 8. Chỉ tiêu và mức giới hạn ATTP trong thức ăn thủy sản 
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TT Chỉ tiêu Giá trị Chú thích 

1 Vi sinh vật gây bệnh  

Tất cả 4 TCVN: 

TCVN 9964:2014 – Tôm sú 

TCVN 10300:2014 – Cá 

TCVN 10301:2014 – Cá giò, cá 

vược 

TCVN 10325:2014 – Tôm thẻ 

chân trắng 

Đều quy định số chỉ tiêu và mức 

giá trị an toàn thực phẩm như 

nhau 

1.1 Côn trùng sống Không được có 

1.2 Vi khuẩn gây b nh Salmonella Không được có 

1.3 Nấm mốc độc Aspergillus flavus Không được có 

2 Mối nguy có sẵn trong thức ăn  

 Aflatoxin B1 Không l n hơn 10 µg/kg 

3 
Mối nuy do con ngƣời vô tình hoặc 

cố tình đƣa vào 
 

3.1 Melamine (chứa Nitơ ) Không l n hơn 2,5 mg/kg 

3.2 Các chất cấm sử dụng  Không được có 

 

Cả 4 tiêu chuẩn trên đều ghi một câu chung là “Các chất cẩm sử dụng không được có”. Vi c quy định như 

trên có dựa trên cơ sở đánh giá nguy cơ hay không?. Các chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thủy 

sản năm 1997 chỉ là 11 chất. Vi c thống kê các chất này chỉ là sự thống kê của các thị trường có yêu cầu cao 

về ATTP (chủ yếu là EU, Mỹ, từ 2005 có thêm Nhật Bản). Trong đó có nhiều chất bị nhiễm vào từ quá trình 

đánh bắt (môi trường), từ nuôi (trị b nh và xử lý ao đầm), trong bảo quản và trong chế biến. Vi c quy định 

như vậy nếu cơ quan kiểm tra thực hi n lấy mẫu và kiểm tra tất cả những chất này trong TAHH cho thủy sản 

thì sẽ tốn chi phí kiểm nghi m và lãng phí rất l n, bởi lẽ nhiều chỉ tiêu sẽ không bao giờ bị phát hi n. 

Chỉ tiêu nấm mốc Aspergillus flavus và Aflatoxin B1 là cùng nhắm t i nội dung: không có Aflatoxin B1 (để 

đảm bảo an toàn thực phẩm). Nếu quy định phải kiểm soát cả 2 chỉ tiêu là thừa. 

Chỉ tiêu “côn trùng sống” và “Salmonella” nếu nhằm bảo đảm thức ăn không ảnh hưởng t i sức khỏe thủy 

sản thì đúng, nhưng những chỉ tiêu này không phải chỉ tiêu gây mất ATTP. 

Melamin cho vào thức ăn thủy sản hoặc thực phẩm cho người nhằm mục đích tăng hàm lượng Nitơ t ng số 

(nâng đạm t ng số để gian lận thương mại), Melamin không để lại dư lượng trong thủy sản, nên chỉ tiêu này 

không nên quy định trong quy chuẩn thức ăn. 

          5.3. Nghiên cứu “Tổng hợp chỉ tiêu và mức giới hạn ATTP trong sản phẩm thủy sản của Codex, 

EU, Mỹ, Nhật, Việt nam” 

         5.3.1. Những địa chỉ website thu thập thông tin, trình bày tại bảng 9 

Bảng 9. Địa chỉ website của các cơ quan đánh giá và công bố nguy cơ 

TT 
Tổ chức/ 

Quốc gia 
Địa chỉwebsite Ghi chú 

1 Ủy ban 

Codex (Do 

FAO – 

WHO thành 

lập) 

i) Codex Alimentarius Commission. MRLs for Veterinary Drugs in 

Foods, updated version in 7/2012;  

ii)  Residues of pesticide in foods and animal feeds, 2000;  

iii) MRLs and risk management recommendations (RMRs) for 

residues of veterinary drugs in foods, 2015.  

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/standards/vetdrugs/en/ 

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/standards/pestres/en/ 

Công bố của 

Codex dựa 

trên sự đồng 

thuận của 193 

quốc gia 

thành viên 

2 Ủy ban liên 

minh Châu 

Âu (EU) 

Commission Regulation (EU) No.37/2010, consolidated version of 

2016 

http://ec.europa.eu/health/documents/community-

register/html/alfvreg.htm 

http://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/index_en.htm 

Căn cứ kết 

quả đánh giá 

nguy cơ, 

được các cơ 

quan khoa 

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/standards/vetdrugs/en/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/standards/pestres/en/
http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/alfvreg.htm
http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/alfvreg.htm
http://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/index_en.htm
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TT 
Tổ chức/ 

Quốc gia 
Địa chỉwebsite Ghi chú 

3 Hợp chủng 

quốc Hoa 

Kỳ 

https://www.fda.gov/AnimalVeterinary/GuidanceComplianceEnforce

ment/ 

ComplianceEnforcement/ UnapprovedAnimalDrugs/default.htm 

Fish and fishery products hazards and controls guidance FDA ver. 4 

http://www.accessdata.fda.gov/scripts/animaldrugsatfda/index.cfm?gb

=1&CFID = 17994603 &CFTOKEN=f9c143ed4b41f6b2-7DFF8062-

DB5D-A63D-

5C8E7CE52A96953AalVeterinary/GuidanceComplianceEnforcement/ 

ComplianceEnforcement/UnapprovedAnimalDrugs/default.htm 

https://www.globalmrl.com 

học và quản 

lý của từng 

quốc gia công 

nhận thì kết 

quả đánh giá 

nguy cơ 

đượcđăng 

trên website 

4 Nhật Bản Specifications and Standards for Food, Food Additives, etc., Ministry 

of Health and Welfare Notification No. 370, 1959. 

Specifications and Standards for Foods, Food Additives, etc. under the 

Food Sanitation Act 

http://www.mhlw.go.jp/english/policy/health-medical/food/index.html 

http://www.maff.go.jp/e/ 

http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/positivelist060228/in

dex.html 

           5.3.2. Công bố về các loại hóa chất, kháng sinh cấm 

Số lượng các loại hóa chất, kháng sinh cấm được t ng hợp và trình bày tại bảng 10 

Bảng 10. Danh mục HC, KS cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thủy sản 

T Hóa chất, kháng sinh 

Quy định của 
(MRPL/ Mức gi i hạn mặc định/ LOQ: ppb-part per billion) 

Nguồn gốc 

mối nguy 

Ghi 

chú 
Việt Nam 

Quốc tế 

Codex EU Mỹ Nhật 

1 Chloramphenicol No MRPL 
 

0,3 µg/kg No MRPL 0,01 ppm 
Con người đưa 

vào (trị b nh) 
KS 

2 

Nitrofuran (Furazolidone, 

Furaltadone, 

Nitrofurantoine, 

Nitrofurazone, Nitrovin)  

No MRPL 
 

1 µg/kg for 

all 
No MRPL 0,01 ppm 

 

Con người đưa 

vào (trị b nh) 

KS 

3 Xanh malachite No MRPL 
 

2 µg/kg No MRPL 
 

Con người đưa 

vào (trị b nh) 
HC 

4 Aristolochia spp.  No MRPL 
 

"không ban 

hành MRL" 

  

Con người đưa 

vào (trị b nh) 
HC 

5 Chloroform No MRPL 
   

Con người đưa 

vào (trị b nh) 
HC 

6 Chlorpromazine No MRPL 
  

0,01 ppm 
Con người đưa 

vào (trị b nh) 
HC 

7 Colchicine No MRPL 
   

Con người đưa 

vào (trị b nh) 
HC 

8 Dapsone No MRPL 
   

Con người đưa 

vào (trị b nh) 
KS 

9 Dimetridazole No MRPL 
 

No MRPL 0,01 ppm 
Con người đưa 

vào (trị b nh) 
HC 

https://www.fda.gov/AnimalVeterinary/GuidanceComplianceEnforcement/
https://www.fda.gov/AnimalVeterinary/GuidanceComplianceEnforcement/
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/animaldrugsatfda/index.cfm?gb=1&CFID%20=%2017994603%20&CFTOKEN=f9c143ed4b41f6b2-7DFF8062-DB5D-A63D-5C8E7CE52A96953A
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/animaldrugsatfda/index.cfm?gb=1&CFID%20=%2017994603%20&CFTOKEN=f9c143ed4b41f6b2-7DFF8062-DB5D-A63D-5C8E7CE52A96953A
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/animaldrugsatfda/index.cfm?gb=1&CFID%20=%2017994603%20&CFTOKEN=f9c143ed4b41f6b2-7DFF8062-DB5D-A63D-5C8E7CE52A96953A
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/animaldrugsatfda/index.cfm?gb=1&CFID%20=%2017994603%20&CFTOKEN=f9c143ed4b41f6b2-7DFF8062-DB5D-A63D-5C8E7CE52A96953A
https://www.globalmrl.com/
http://www.mhlw.go.jp/english/policy/health-medical/food/index.html
http://www.maff.go.jp/e/
http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/positivelist060228/index.html
http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/positivelist060228/index.html
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10 Metronidazole No MRPL 
  

0,01 ppm 
Con người đưa 

vào (trị b nh) 
HC 

11 Ronidazole No MRPL 
   

Con người đưa 

vào (trị b nh) 
HC 

12 Crystal Violet No MRPL 
    

Con người đưa 

vào (trị b nh) 
HC 

13 Diethylstibestrol-DES No MRPL 
  

No MRPL 0,01 ppm 
Con người đưa 

vào (trị b nh) 
HC 

14 
Medroxyprogesterone 

acetate-MPA 
No MRPL 

    

Con người đưa 

vào (trị b nh) 
HC 

15 Ipronidazole No MRPL 
  

No MRPL 
 

Con người đưa 

vào (trị b nh) 
HC 

16 
Other Nitroimidazole 

metabolites 
No MRPL 

  
No MRPL 

 

Con người đưa 

vào (trị b nh) 
 

17 Clebuterol No MRPL 
  

No MRPL 0,01 ppm 

Thức ăn: Con 

người đưa vào 

(tạo nạc) 

HC 

18 Glycopeptides No MRPL 
  

No MRPL 
 

Con người đưa 

vào (trị b nh) 
HC 

19 Trichlorfon (Dipterex) No MRPL 
    

Ô nhiễm MT 

(chống ruồi) 
HC 

20 Trifluralin No MRPL 
    

Con người đưa 

vào (trị b nh) 
HC 

21 Cypermethrim No MRPL 
    

Ô nhiễm MT HC 

22 Deltamethrin No MRPL 
    

Ô nhiễm MT 

(chống ruồi) 
HC 

23 Enrofloxacin No MRPL 
  

No MRPL 
 

Con người đưa 

vào (trị b nh) 
KS 

24 Fluoroquinolones No MRPL 
  

No MRPL 
 

Con người đưa 

vào (trị b nh) 
KS 

25 2, 4, 5-T 
    

0,01 ppm 

Ô nhiễm MT 

(HC BVTV/ 

di t cỏ) 

HC 

26 
Azocyclotin and 

cyhexatin     
0,01 ppm 

Ô nhiễm MT 

(HC BVTV) 
HC 

27 Amitrol 
    

0,01 ppm 
Ô nhiễm MT 

(HC BVTV) 
HC 

28 Captafol 
    

0,01 ppm 
Ô nhiễm MT 

(HC BVTV) 
HC 

29 Carbadox 
    

0,01 ppm 
Con người đưa 

vào (trị b nh) 
KS 

30 Coumaphos 
    

0,01 ppm 
Ô nhiễm MT 

(HC BVTV) 
HC 

31 Daminozide 
    

0,01 ppm 
Ô nhiễm MT 

(HC BVTV) 
HC 

32 Trenbolone acetate 
    

Not 

detected 

Con người đưa 

vào (trị b nh) 
HC 

33 Dexamethasone 
    

Not 

detected 

Con người đưa 

vào (trị b nh) 
HC 
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Ghi chú: HC: Hóa chất; KS: Kháng sinh; MT: Môi trường; BVTV: Thuốc bảo v  thực vật 

           b. Nhận xét 

i. Về nguyên tắc nếu đã là HC, KS cấm thì mức dư lượng phải bằng “0”. Tuy nhiên v i thiết bị hi n 

đại nhất cũng không thể có kết quả phân tích bằng “0”, do vậy EU đã công bố gi i hạn kết quả phân tích thấp 

nhất được chấp nhận (MPRL: Minimum for Premium Residue limited) và Nhật Bản cũng công bố gi i hạn 

này. 

ii. Đến thời điểm hi n tại, Codex chưa công bố danh sách HC, KS cấm sử dụng. EU (gồm 28 quốc 

gia) và Mỹ, Nhật Bản là những quốc gia dẫn đầu về đánh giá nguy cơ đã công bố danh mục HC, KS cấm: i) 

EU: 11; ii) Mỹ: 13 và iii) Nhật Bản: 16. Tuy nhiên, nếu so sánh danh mục giữa các quốc gia thì: Chỉ tiêu 

trong danh sách cấm của các quốc gia không trùng nhau. Nguyên nhân chính là mỗi nư c xác định “có” hay 

“không” mối nguy đó trong sản phẩm thủy sản sản xuất trong nư c và thủy sản nhập khẩu vào nư c mình để 

công bố chỉ tiêu và mức gi i hạn cần kiểm soát. 

iii. Danh sách HC, KS cấm của Vi t Nam (2017) t ng số là 25, nhiều gấp 1.5 đến 2 lần danh sách 

HC, KS cấm của EU, Mỹ, Nhật. Đến nay, Vi t Nam chưa có đánh giá nguy cơ (đúng nghĩa) về tác nhân gây 

mất an toàn sức khỏe người sử dụng cho thực phẩm nói chung, thủy sản nói riêng. Mỗi khi có lô hàng thủy 

sản bị quốc gia nhập khẩu cảnh báo một chất nào đó, thì chúng ta cập nhật chất đó vào danh sách cấm. 

iv. Trong danh sách trên có 2 chất có nguy cơ cơ sở sản xuất thức ăn trộn vào thức ăn hỗn hợp cho 

thủy sản là: Clebuterol -  nhằm tạo nạc  và Steroid hormones - nhằm mục đích tăng trưởng. 

          5.3.3. Công bố về các loại hóa chất (HC), kháng sinh(KS) đƣợc phép sử dụng nhƣng khống chế 

dƣ lƣợng tối đa (MRL) của CODEX, EU, Mỹ, Nhật và Việt Nam. 

a. Tổng số HC, KS quy định dƣ lƣợng tối đa (MRL) của EU, Mỹ, Nhật, Việt Nam, trình bày tại 

bảng 11 

Bảng 11. Tổng số HC, KS quy định giới hạn dƣ lƣợng tối đã cho phép 

TT T  chức/ Quốc gia Số lượng  

1. Codex 6 

2. EU 45 

3. Mỹ 19 

4. Nhật 49 

5. Vi t Nam Theo giấy phép cấp cho từng loại HC, KS của Cục Thú y và TCTS 

b. Nhận xét 

i. Trong công bố đánh giá nguy cơ của các thị trường nhập khẩu thủy sản lớn của Việt Nam, đồng 

thời cũng là quốc gia mạnh về đánh giá nguy cơ thì nhiều nhất là Nhật Bản: 49, kế đến là EU: 45, thấp nhất 

là Mỹ: 19, nhưng Việt Nam còn cao hơn. 

ii. Số chất trùng nhau của CODEX và 4 quốc gia là 6, trùng nhau giữa 2 quốc gia  chỉ chiểm 40%. 

Nguyên nhân chủ yếu là do mỗi quốc gia xem xét loại HC, KS đó có được sử dụng trong sản xuất thủy sản ở 

trong nước hoặc có nguy cơ dư lượng trong sản phẩm thủy sản nhập khẩu vào quốc gia mình hay không? 

iii. Giá trị mức dư lượng của cùng 1 chỉ tiêu thường không trùng nhau, một số trường hợp có sai 

khác hàng chục lần. Đây chính là lý do dẫn tới các quốc gia chưa thể đồng thuận để Codex công bố. 

v. Khi cấp phép cho một loại hóa chất, kháng sinh để trị bệnh cho thủy sản (Cục Thú y) hoặc một 

loại hóa chất xử lý cải tạo môi trường (TCTS, Cục Thú y) đều không quy định mức dư lượng tối đa cho phép 

34 Ciproloxacin No MRPL     
Con người đưa 

vào (trị b nh) 
KS 

35 Steroid hormones    No MRPL  

Thức ăn: Con 

người đưa vào 

(tăng trọng) 

HC 

36 Quinolones    No MRPL  
Con người đưa 

vào (trị b nh) 
KS 

 Tổng số 25 0 11 13 16   
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(MRL) trong thịt thủy sản thương phẩm. Ngày ngừng sử dụng HC, KS trước khi thu hoạch lại giao cho cơ sở 

sản xuất ra những sản phẩm này. Điều này gây khó khăn trong quản lý ATTP khi áp dụng VietGAP. Nhưng 

trong sản xuất TAHH cho thủy sản chỉ cần ghi câu “không cho phép trộn HC, KS vào thức ăn cho thủy sản” 

         5.4. Nghiên cứu “Tổng hợp quy định của Việt Nam về các chỉ tiêu ATTP đối với sản phẩm thủy 

sản”. 

         5.4.1. Tổng hợp quy định của Việt Nam về các chỉ tiêu ATTP trong sản phẩm thủy sản,  trình bày 

tại bảng 12 

Bảng 12. Quy định của Việt Nam về các chỉ tiêu ATTP trong sản phẩm thủy sản 

TT Tên chỉ tiêu ĐVT Giá trị Nguồn gốc (từ văn bản nào?) 

1. Mối nguy gây mất ATTP có sẵn trong thức ăn 

1.1 Aflatoxin B1 µg/kg 5 
QĐ 46/2007/QĐ-BYT (chung cho các 

loại thực phẩm) 

1.2 Aflatoxin B1, B2, G1, G2 µg/kg 15 
QĐ 46/2007/QĐ-BYT (chung cho các 

loại thực phẩm) 

2. Mối nguy do ô nhiễm môi trƣờng 

2.1 Chì µg/kg 

200 
QĐ 46/2007/QĐ-BYT (cá, trừ các loại 

cá dư i đấy) 

400 

QĐ 46/2007/QĐ-BYT (cá ngừ, cá vền, 

cá trồng châu Âu, cá đối, cá thu, cá 

mòi, cá bơn) 

500 
QĐ 46/2007/QĐ-BYT (tôm, cua, giáp 

xác, trừ thịt cua nâu) 

1500 
QĐ 46/2007/QĐ-BYT (động vật thân 

mềm 2 mảnh vỏ) 

2.2 Cadmium µg/kg 

50 
QĐ 46/2007/QĐ-BYT (cá, trừ các loại 

cá dư i đấy) 

100 

QĐ 46/2007/QĐ-BYT (cá ngừ, cá vền, 

cá trồng châu Âu, cá đối, cá thu, cá 

mòi, cá bơn) 

500 
QĐ 46/2007/QĐ-BYT (tôm, cua, giáp 

xác) 

1000 
QĐ 46/2007/QĐ-BYT (động vật thân 

mềm 2 mảnh vỏ) 

2.3 Arse (vô cơ) µg/kg 
1000 

QĐ 46/2007/QĐ-BYT (động vật thân 

mềm) 

2000 QĐ 46/2007/QĐ-BYT (tôm, cua, cá) 

2.4 Đồng µg/kg 30000 
QĐ 46/2007/QĐ-BYT (cá và sản phẩm 

cá) 

2.5 Thủy ngân (t ng số) µg/kg 

500 
QĐ 46/2007/QĐ-BYT (tất cả các loài 

cá, trừ loài ăn thịt) 

1000 

QĐ 46/2007/QĐ-BYT (cá ăn thịt - cá 

mập, cá kiếm, cá ngừ, cá l n răng 

nhọn…) 

500 
QĐ 46/2007/QĐ-BYT (tôm, cua, động 

vật thân mềm 2 mảnh vỏ) 
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TT Tên chỉ tiêu ĐVT Giá trị Nguồn gốc (từ văn bản nào?) 

2.6 Kẽm µg/kg 100000 
QĐ 46/2007/QĐ-BYT (cá và sản phẩm 

cá) 

2.7 Antimon µg/kg 1000 
QĐ 46/2007/QĐ-BYT (cá và sản phẩm 

cá) 

3. 
Mối nguy do con ngƣời vô tình đƣa vào sản phẩm – nêu tên các loại thuốc trừ sâu theo TT 

10/2016/BNN&PTNT 

3.1 Cypermethrim 
No 

MRPL  

TT 10/2016/BNN&PTNT 

3.2 Deltamethrin 
No 

MRPL  

TT 10/2016/BNN&PTNT 

3.3 Trichlorfon (Dipterex) 
No 

MRPL  

TT 10/2016/BNN&PTNT 

3.4 2, 4, 5-T ppm 0,01  TT 10/2016/BNN&PTNT 

3.5 Azocyclotin and cyhexatin ppm 0,01 TT 10/2016/BNN&PTNT 

3.6 Amitrol ppm 0,01  TT 10/2016/BNN&PTNT 

3.7 Captafol ppm 0,01  TT 10/2016/BNN&PTNT 

3.8 Coumaphos ppm 0,01  TT 10/2016/BNN&PTNT 

3.9 Daminozide ppm 0,01  TT 10/2016/BNN&PTNT 

4. Mối nguy do con ngƣời cố tình đƣa vào sản phẩm  

4.1 Các hooc môn tăng trưởng    

4.2 
Các loại kháng sinh được trộn 

vào thức ăn    

4.3 Colistin µg/kg 150 TT 10/2016/BNN&PTNT 

4.4 
Oxytetracycline/ 

Chlortetracycline/ Tetracycline 
µg/kg 200 

TT 24/2013/TT-BYT (thịt cá, thịt tôm 

sú – chỉ áp dụng v i oxytetracycline) 

5. Các chỉ tiêu vi sinh vật gây bệnh cho thủy sản 

5.1 E.coli 

MPN/ 

100g cơ 

thịt và 

nội dịch 

230-700 

QCVN 8-3:2012/BYT (đối v i nhuyễn 

thể 2 mảnh vỏ, động vật chân bụng, 

động vật da gai, hải tiêu – tunicates còn 

sống) 

1-10 

QCVN 8-3:2012/BYT (đối v i giáp xác 

và động vật thân mềm có vỏ hoặc đã bỏ 

vỏ gia nhi t) 

MPN/ 1g 

hoặc 1ml 

sản phẩm 

100 

QĐ 46/2007/QĐ-BYT (cá và thủy sản 

tươi: cá đông lạnh, cá tươi, các loại 

nhuyễn thể, các sản phẩm của cá - phải 

xử lý nhi t trư c khi sử dụng) 

3 

QĐ 46/2007/QĐ-BYT (sản phẩm chế 

biến từ cá và thủy sản: tôm, cá hấp 

nóng, hun khói, chả cá, chả mực, các 

loại giáp xác, nhuyễn thể luộc, hấp – 

dùng trực tiếp, không qua xử lý nhi t 
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TT Tên chỉ tiêu ĐVT Giá trị Nguồn gốc (từ văn bản nào?) 

trư c khi sử dụng 

10 

QĐ 46/2007/QĐ-BYT (thủy sản khô sơ 

chế - phải xử lý nhi t trư c khi sử 

dụng) 

5.2 Salmonella 

MPN/ 

25g hoặc 

25ml 

KPH 

QCVN 8-3:2012/BYT (đối v i nhuyễn 

thể 2 mảnh vỏ, động vật chân bụng, 

động vật da gai, hải tiêu – tunicates còn 

sống) 

100-1000 

QCVN 8-3:2012/BYT (đối v i giáp xác 

và động vật thân mềm có vỏ hoặc đã bỏ 

vỏ gia nhi t) 

KPH 

QĐ 46/2007/QĐ-BYT (cá và thủy sản 

tươi: cá đông lạnh, cá tươi, các loại 

nhuyễn thể, các sản phẩm của cá - phải 

xử lý nhi t trư c khi sử dụng) 

KPH 

QĐ 46/2007/QĐ-BYT (sản phẩm chế 

biến từ cá và thủy sản: tôm, cá hấp 

nóng, hun khói, chả cá, chả mực, các 

loại giáp xác, nhuyễn thể luộc, hấp – 

dùng trực tiếp, không qua xử lý nhi t 

trư c khi sử dụng 

KPH 

QĐ 46/2007/QĐ-BYT (thủy sản khô sơ 

chế - phải xử lý nhi t trư c khi sử 

dụng) 

5.3 
Staphylococci dương tính v i 

coagulase 

MPN/ 

25g hoặc 

25ml 

100 

QCVN 8-3:2012/BYT (đối v i giáp xác 

và động vật thân mềm có vỏ hoặc đã bỏ 

vỏ gia nhi t) 

MPN/ 

100g cơ 

thịt và 

nội dịch 

1000 

QCVN 8-3:2012/BYT (đối v i giáp xác 

và động vật thân mềm có vỏ hoặc đã bỏ 

vỏ gia nhi t) 

5.4 S. aureus 

MPN/ 1g 

hoặc 1ml 

sản phẩm 

100 

QĐ 46/2007/QĐ-BYT (cá và thủy sản 

tươi: cá đông lạnh, cá tươi, các loại 

nhuyễn thể, các sản phẩm của cá - phải 

xử lý nhi t trư c khi sử dụng) 

10 

QĐ 46/2007/QĐ-BYT (sản phẩm chế 

biến từ cá và thủy sản: tôm, cá hấp 

nóng, hun khói, chả cá, chả mực, các 

loại giáp xác, nhuyễn thể luộc, hấp – 

dùng trực tiếp, không qua xử lý nhi t 

trư c khi sử dụng 

100 

QĐ 46/2007/QĐ-BYT (thủy sản khô sơ 

chế - phải xử lý nhi t trư c khi sử 

dụng) 

5.5 Cl. perfingens 

MPN/ 1g 

hoặc 1ml 

sản phẩm 

100 

QĐ 46/2007/QĐ-BYT (cá và thủy sản 

tươi: cá đông lạnh, cá tươi, các loại 

nhuyễn thể, các sản phẩm của cá - phải 

xử lý nhi t trư c khi sử dụng) 
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TT Tên chỉ tiêu ĐVT Giá trị Nguồn gốc (từ văn bản nào?) 

10 

QĐ 46/2007/QĐ-BYT (sản phẩm chế 

biến từ cá và thủy sản: tôm, cá hấp 

nóng, hun khói, chả cá, chả mực, các 

loại giáp xác, nhuyễn thể luộc, hấp – 

dùng trực tiếp, không qua xử lý nhi t 

trư c khi sử dụng 

20 

QĐ 46/2007/QĐ-BYT (thủy sản khô sơ 

chế - phải xử lý nhi t trư c khi sử 

dụng) 

5.6 V. parahaemolyticus 

MPN/ 1g 

hoặc 1ml 

sản phẩm 

100 

QĐ 46/2007/QĐ-BYT (cá và thủy sản 

tươi: cá đông lạnh, cá tươi, các loại 

nhuyễn thể, các sản phẩm của cá - phải 

xử lý nhi t trư c khi sử dụng) 

10 

QĐ 46/2007/QĐ-BYT (sản phẩm chế 

biến từ cá và thủy sản: tôm, cá hấp 

nóng, hun khói, chả cá, chả mực, các 

loại giáp xác, nhuyễn thể luộc, hấp – 

dùng trực tiếp, không qua xử lý nhi t 

trư c khi sử dụng 

100 

QĐ 46/2007/QĐ-BYT (thủy sản khô sơ 

chế - phải xử lý nhi t trư c khi sử 

dụng) 

5.7 Coliforms 

MPN/ 1g 

hoặc 1ml 

sản phẩm 

10 

QĐ 46/2007/QĐ-BYT (sản phẩm chế 

biến từ cá và thủy sản: tôm, cá hấp 

nóng, hun khói, chả cá, chả mực, các 

loại giáp xác, nhuyễn thể luộc, hấp – 

dùng trực tiếp, không qua xử lý nhi t 

trư c khi sử dụng 

100 

QĐ 46/2007/QĐ-BYT (thủy sản khô sơ 

chế - phải xử lý nhi t trư c khi sử 

dụng) 

5.8 
T ng số bào tử nấm mốc-nấm 

men 

MPN/ 1g 

hoặc 1ml 

sản phẩm 

10 

QĐ 46/2007/QĐ-BYT (sản phẩm chế 

biến từ cá và thủy sản: tôm, cá hấp 

nóng, hun khói, chả cá, chả mực, các 

loại giáp xác, nhuyễn thể luộc, hấp – 

dùng trực tiếp, không qua xử lý nhi t 

trư c khi sử dụng 

5.9 T ng số vi sinh vật hiếu khí 

MPN/ 1g 

hoặc 1ml 

sản phẩm 

10
6
 

QĐ 46/2007/QĐ-BYT (cá và thủy sản 

tươi: cá đông lạnh, cá tươi, các loại 

nhuyễn thể, các sản phẩm của cá - phải 

xử lý nhi t trư c khi sử dụng) 

10
5
 

QĐ 46/2007/QĐ-BYT (sản phẩm chế 

biến từ cá và thủy sản: tôm, cá hấp 

nóng, hun khói, chả cá, chả mực, các 

loại giáp xác, nhuyễn thể luộc, hấp – 

dùng trực tiếp, không qua xử lý nhi t 

trư c khi sử dụng 

10
6
 

QĐ 46/2007/QĐ-BYT (thủy sản khô sơ 

chế - phải xử lý nhi t trư c khi sử 
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TT Tên chỉ tiêu ĐVT Giá trị Nguồn gốc (từ văn bản nào?) 

dụng) 

          5.4.2. Nhận xét 

a. Hiện nay có tới 4 nhóm văn bản quy định về chỉ tiêu và mức giới hạn ATTP: i) Nhóm văn bản của 

Bộ Y tế; ii) Nhóm các quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; iii) Nhóm các quy chuẩn 

quốc gia; iv) Nhóm các tiêu chuẩn Việt Nam. Trong đó có một số chỉ tiêu dùng cho cùng đối tượng nhưng 

mức giới hạn ở các quy định lại không giống nhau. Trong thời gian tới cần phải có các nghiên cứu  xác định 

cơ sở khoa học và thực tiễn để xác định chỉ tiêu và mức giới hạn chuẩn xác, và đồng thời cần thiết phải sửa 

đổi chỉ tiêu và mức giới hạn tương ứng và rà soát các chỉ tiêu bị quy định trùng lắp trong các văn bản. 

b. Trong các văn bản quy định của Việt Nam, căn cứ vào nguồn gốc mối nguy có thể tách ra 4 nhóm 

i. Mối nguy có sẵn trong thức ăn có thành phần là ngũ cốc (Aflatoxin B1) 

ii. Mối nguy do ô nhiễm môi trường ( Pb, Hg, Cd, As…) 

iii. Mối nguy do con người sử dụng trong chăn nuôi, trồng trọt vô tình để lại mối nguy gây mất 

ATTP (chủ yếu là nhóm thuốc bảo vệ thực vật) 

iv. Mối nguy do con người chủ động đưa vào thức ăn để trị bệnh cho thủy sản nuôi 

           5.5. Nghiên cứu “Tổng hợp đánh giá nguy cơ cho các mối nguy gây mất ATTP trong nguyên liệu 

và thức ăn hỗn hợp cho thủy sản” 

Các nguyên li u sản xuất thức ăn cho thủy sản và mối nguy gây mất ATTP được trình bày tại bảng 13. 

         Bảng 13. Đánh giá rủi ro các mối nguy có khả năng đi cùng với nguồn nguyên liệu sản xuất thức 

ăn cho động vật thủy sản 

TT 

NGUYÊN LIỆU ĐỂ 

CHẾ BIẾN THỨC ĂN 

CHO THỦY SĂN 

Mức độ nguy hiểm của mối nguy 

Ghi chú 
Cao Trung bình Thấp 

1 Nhóm ngũ cốc 

1.1 Bột mỳ 

Aflatoxin, 

DON 

(Vomitoxin) 

T-2 và HT-2, 

Ochratoxin A, 

Zearalenone 

Kim loại nặng 

(Pb, Cd), thuốc 

trừ sâu 

Aflatoxin sinh 

ra trong thức 

ăn do quá 

trình bảo quản 

nguyên li u 

không bảo đảo 

(nhi t độ, độ 

ẩm cao ..) 

1.2 
Các phụ phẩm từ gạo 

(cám gạo, tấm) 

Aflatoxin, 

DON 

(Vomitoxin), 

Asen (As) 

T-2 và HT-2, 

Ochratoxin A, 

Zearalenone 

Kim loại nặng 

(Pb, Cd), thuốc 

trừ sâu 

 

1.3 Sắn (khoai mỳ) Aflatoxin  

Kim loại nặng 

(Pb, Cd), thuốc 

trừ sâu 

 

1.4 Ngô/ Bột ngô Aflatoxin, 

DON 

(Vomitoxin) 

Ochratoxin A, 

Zearalenone 

Kim loại nặng 

(Pb, Cd), thuốc 

trừ sâu 

 

1.5 Bột đậu tương 

Aflatoxin, 

DON 

(Vomitoxin) 

 

Kim loại nặng 

(Pb, Cd), thuốc 

trừ sâu 

 

2 Bột có nguồn gốc từ động vật trên cạn 

2.1 Bột phụ phẩm gia cầm   
Kim loại nặng, 

thuốc trừ sâu 
 

2.2 Bột xương   
Kim loại nặng, 

thuốc trừ sâu 
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TT 

NGUYÊN LIỆU ĐỂ 

CHẾ BIẾN THỨC ĂN 

CHO THỦY SĂN 

Mức độ nguy hiểm của mối nguy 

Ghi chú 
Cao Trung bình Thấp 

2.3 Bột thịt   
Kim loại nặng, 

thuốc trừ sâu 
 

2.4 
Bột huyết 

  
Kim loại nặng, 

thuốc trừ sâu 
 

2.5 
Bột lông vũ 

  
Kim loại nặng, 

thuốc trừ sâu 
 

3 Bột có nguồn gốc từ động vật thủy sản 

3.1 
Bột cá 

 
Pb, Cd, As và 

Methymercury 
  

3.2 Bột tôm, bột đầu tôm     

3.3 Bột gan mực     

4 Các loại nguyên liệu khác 

4.1 Khô dầu cải     

4.2 Khô dầu đậu tương 

  

Độc tố 

Mycotoxin, 

thuốc trừ sâu 

 

4.3 Khô dầu lạc 

  

Độc tố 

Mycotoxin, 

thuốc trừ sâu 

 

4.4 Mỡ cá (cá hồi, cá biển 

các loại) 
 

As, Dioxin và 

các hợp chất 

giống dioxin 

Pb, Cd, thuốc 

trừ sâu nhóm 

organochlorine, 

Methylmercury, 

 

4.5 Dầu thực vật các loại 

(dầu đậu nành, dầu lanh) 
 

As, Pb 

Dioxin và các 

hợp chất giống 

dioxin 

Thuốc trừ sâu  

4.6 Khoáng chất (Ca, P, Fe, 

Mg, Zn,…) 
 Pb, Cd   

4.7 Vitamin các loại (B, C, 

A, E, D,…) 
    

Chú thích: 

Thấp:             Gần như không xuất hi n; 

Trung bình: Có khả năng xuất hi n;  

Cao: Xuất hi n thường xuyên. 

Các loại kháng sinh: monensin sodium; salinomicin sodim; avilamicin; plavophospholipol CODEX và  

Nhận xét: 

Các báo cáo đánh giá mối nguy thu thập được đều cho rằng có 3 nhóm mối nguy có khả năng xuất 

hi n trong nguyên li u thức ăn và TAHH cho thủy sản là: 

        a. Nhóm Ngũ cốc: Mối nguy đáng quan tâm nhất là độc tố Mycotoxin, đặc bi t là Aflatoxin. Trong 

nhóm Aflatoxin, Aflatoxin B1 là chất độc tố cấp tính mạnh và chiếm tỷ l  cao trong nhóm Aflatoxin. 

         b. Nhóm Bột có nguồn gốc từ động vật trên cạn: Không tồn tại các mối nguy có tần xuất cao. Kim loại 

nặng và thuốc trừ sâu có thể nhiễm, nhưng tần xuất xuất hi n và mức độ phơi nhiễm là thấp, do vậy có thể bỏ 

qua mối nguy kim loại nặng trong nguyên li u có nguồn gốc là (bột) động vật trên cạn.  

         c. Nhóm Bột có nguồn gốc từ động vật thủy sản: Duy nhất một nhóm mối nguy có khả năng xuất hi n 

ở mức độ trung bình là kim loại nặng (Pb, Cd, As và Hg). Tuy nhiên, chì, thủy ngân thường phát hi n ở 

những loài cá có kích thư c l n, sống lâu năm như cá kiếm, cá cờ. Cadimi thường phát hi n trong bạch tuộc, 
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mực những loài trên chiếm tỷ l  rất thấp trong bột cá dùng chế biến TAHH cho thủy sản. Asen tồn tại trong 

thủy sản dư i dạng hữu cơ, những hợp chất này không độc v i người.  

           d. Từ các số liệu và phân tích nêu trên, có thể kết luận: 

             i)  Mycotoxin, đặc biệt là Aflatoxin B1 là mối nguy gây mất ATTP thường trực trong nguyên liệu là 

ngũ cốc và TAHH cho thủy sản, nhưng chỉ cần kiểm soát chỉ tiêu đại diện là Aflatoxin B1. 

           ii) Động vật thủy sản phơi nhiễm với các mối nguy như kim loại nặng, thuốc trừ sâu và dioxin chủ yếu 

qua môi trường nuôi/ đánh bắt. Phơi nhiễm các chất trên qua thức ăn ở mức “thấp” do vậy không cần quy 

định chỉ tiêu này trong quy chuẩn thức ăn hỗn hợp. 

  iii) Các loại kháng sinh: monensin sodium; salinomicin sodim; avilamicin; plavophospholipol 

CODEX và EU cấm sử dụng để kích thích tăng trưởng 

 

         6. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU GÂY MẤT ATTP TRONG THỨC ĂN CHO THỦY 

SẢN VÀ TRONG SẢN PHẨM THỦY SẢN TẠI VIÊT NAM  VÀ ĐỀ XUẤT NỘI DUNG QUY 

CHUẨN CHỈ TIÊU VÀ MỨC GIỚI HẠN ATTP TRONG TAHH CHO THỦY SẢN  

          T ng hợp kết quả phân tích chỉ tiêu thức ăn liên quan đến ATTP và chất lượng thức ăn, trình bày tại 

bảng 15. 

                           Bảng 15. Tổng hợp kết quả phân tích nguyên liệu thức ăn và TAHH cho Thủy sản 

TT Chỉ tiêu MRLs 

Tổng số 

mẫu phân 

tích 

Số mẫu 

phát hiện 

Số mẫu vƣợt 

MRLs 
Ghi chú 

1 Chỉ tiêu an toàn thực phẩm (quan điểm của tổ XDQC) 

1.1. Aflatoxin 10mg/g 175 0  -  

1.2. Microtoxin  - - -  

1.3. Hóa chất cấm  - - -  

1.4. Kháng sinh cấm  - - -  

1.5. HC, KS được phếp 

dùng nhưng kiểm soát 

MRL 

 - - -  

1.6 Hooc mon chuyển gi i  - - -  

1.7. Hooc môn kích thích 

tăng trưởng 
 - - -  

1.8.  Salbutamon  - - -  

2 Các chất ảnh hƣởng tới dinh dƣỡng thức ăn và sức khỏe thủy sản 

2.1 Côn trùng sống (mọt)  - - -  

2.2. Salmonella  120 0 -  

2.3. E. Coli  - - -  

2.4. Hàm lượng đạm t ng 

số 
 - - -  
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TT Chỉ tiêu MRLs 

Tổng số 

mẫu phân 

tích 

Số mẫu 

phát hiện 

Số mẫu vƣợt 

MRLs 
Ghi chú 

2.5. Sạn  - - -  

        Chú thích:  

         1.Số mẫu kiểm nghi m nguyên li u thức ăn cho thủy sản bình quân hàng năm từ vài trăm mẫu) đến vài 

trăm ngàn mẫu, nhưng tập trung vào các chỉ tiêu chất lượng của nguyên li u và thức ăn hỗn hợp. Rất ít mẫu 

được kiểm tra chỉ tiêu an toàn thực phẩm (dư i 0,1%). 

         2.Có 175 mẫu được kiểm tra Aflatoxin B1 nhưng tất cả đều không phát hi n. Các chỉ tiêu khác về an 

toàn thực phẩm hầu như chưa được kiểm tra.  

        c. Nhận xét 

i) Chỉ có 4 TCVN cho cá tra, rô phi, tôm nước lợ, nên khi kiểm tra các tổ chức kiểm nghiệm phải vận 

dụng từ các TCVN và QCVN về thức ăn cho gia súc, gia cầm để kiểm tra (điều này vừa không đúng về luật 

pháp vừa không sát với yêu cầu kiểm soát ATTP cho TAHH cho thủy sản) 

        ii) Xét theo nguồn gốc của NLTA và TAHH được kiểm tra thì: Tỷ lệ nguyên liệu và thức ăn thành phẩm 

cho thủy sản nhập khẩu được kiểm tra đầy đủ và chiếm tỷ lệ cao nhất (trên 95%); Nhóm nguyên liệu sản xuất 

trong nước rất ít được kiểm tra (chiếm tỷ lệ khoang 3%); Sản phẩm thức ăn trước khi xuất xưởng do cơ sở 

sản xuất thức ăn tự kiểm tra; Những cơ sở SXTA nhỏ việc kiểm tra chủ yếu là cảm quan; Đại lý phân phối 

không tự kiểm tra; Cơ sở nuôi chỉ kiểm tra đối với loại thức ăn của CSSXTA mới và tập trung vào các chỉ 

tiêu dinh dưỡng 

        6.1.3. Tổng hợp ý kiến của các đơn vị về nội dung quy chuẩn chỉ tiêu ATTP trong TAHH trong 

nuôi thủy sản, trình bày tại bảng 16 

                         Bảng 16. Tổng hợp ý kiến về nội dung QC TAHH cho TS 

TT CHỈ TIÊU 

Kết quả điều tra 

(%) Quan điểm 

Của tổ xây dựng quy chuẩn 
Cần 

Không 

cần 

1 Xây dựng Quy chuẩn quốc 

gia về chỉ tiêu và mức giới 

hạn an toàn thực phẩm 

trong thức ăn hỗn hợp  

nuôi thủy sản 

100 0 i) Sản phẩm nuôi phải an toàn cho sức khỏe 

người sử dụng. Thức ăn thủy sản là một phần 

nguyên nhân làm cho thủy sản nuôi không an 

toàn. 

ii) Chỉ cần xây dựng một quy chuẩn chung 

2 Các chỉ tiêu an toàn thực phẩm 

2.1 Mối nguy vật lý (vật cứng, 

sắc nhọn, có thể gây thương 

tích cho h  tiêu hóa) 

70 30 Không nên quy định vìNếu có vật cứng sắc 

nhọn, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe/gây chết thủy 

sản nuôi, không ảnh hưởng đến người ăn 

2.2 Mối nguy sinh học    

a Côn trùng (mọt) 90 10 Không phải mối nguy gây mất an toàn thực 

phẩm 

b Vi khuẩn (Samonella, E. 

coli...) 

90 10 Không cần quy định vì: Samonella, E. coli...là 

vi khuẩn thường trú trong không khí. Do công 

ngh  sản xuất công nghi p thức ăn hỗn hợp tồn 

tại không đáng kế các loại vi khuẩn này. 

c Virus, ký sinh trùng - 100 Không cần quy định vì: Trong thức ăn hỗn 

hợp cho thủy sản sản xuất công nghi p không 
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TT CHỈ TIÊU 

Kết quả điều tra 

(%) Quan điểm 

Của tổ xây dựng quy chuẩn 
Cần 

Không 

cần 

tồn tại các loại vi sinh vật này 

d Nấm (từ ngũ cốc) 50 50 Không cần quy định vì :Nếu đã quy định 

aflatoxin thì không cần quy định chỉ tiêu này. 

3 

3.1. 

Mối nguy hóa học  

Mối nguy có sẵn trong thức ăn 

a Aflatoxin t ng số (B1, B2, 

G1, G2) 

40 60 Không nên quy định chỉ tiêu này. 

b Aflatoxin B1 60 40 Nên chọn chỉ tiêu này vì Aflatoxin B1 tính độc 

cao, tỷ trọng trong nhóm độc tố l n, các phòng 

kiểm nghi m Vi t Nam đã kiểm nghi m được. 

3.2. Nhóm chất gây ô nhiễm môi 

trường (Hg, Pb, Cd, As) 

80 20 Không nên quy định vì các loại nguyên li u 

cho sản xuất thức ăn (trừ bột cá) có nguy cơ 

thấp về 4 chỉ tiêu này. 

3.3. Hóa chất gây ô nhiễm trong 

quá trình sản xuất nguyên 

li u: cypermethrin, 

Deltamethrin, Trichlorfon 

(Dipterex); 2,4,5T; 

Azcyclotin, amitrol; 

Captatol; Daminoride, 

chlompyride 

50 50 Không nên quy định, vì:     

  i.Kết quả kiểm tra không có lô nguyên 

li u/thức ăn  nào bị nhiễm;  

ii. Các lô hàng thủy sản nuôi xuất khẩu vào EU, 

Mỹ, Nhật trong 7 năm (2010-2016) chưa bị 

cảnh báo bởi các chỉ tiêu này. 

3.4. Mối nguy hóa chất, kháng sinh 

3.4.1 Hóa chất, kháng sinh dùng 

trị b nh cho thủysản: 

Oxytetraciline, Tetracyline, 

colisin, ethoxyquil, CAP, 

Nitrofuran (bao gồm cả 

Furazolidone)...., 

70 30 Nên quy định, nhƣng chỉ kiểm tra khi có dấu 

hiệu nghi ngờ vì: 

 i.Cơ sở SXTA không được lợi khi trộn HC,KS 

vào thức ăn(ngược lại sẽ đội giá thành và bị 

phạt nếu bị phát hi n).  

   ii.Từ 1994, Bộ Thủy sản (nay là Bộ 

NN&PTNT) đã cấm hóa chất, kháng sinh trong 

thức ăn thủy sản 

 

3.4.2 Hóa chất kích thích tăng trƣởng và chất kích thích chuyển giới 

a Salbutamon (chất tạo nạc) 80 20 Không nên quy định vì chất này chỉ dùng cho 

động vật trên cạn 

b Steroid, hoocmon (Chất kích 

thích tăng trưởng) 

80 20 Nên quy định, nhƣng chỉ kiểm tra khi có dấu 

hiệu nghi ngờ 

c 17Alfa methyltestoterone 80 20 Nên quy định, nhƣng chỉ kiểm tra khi có dấu 

hiệu nghi ngờ 

          6.2. Nghiên cứu “Cảnh báo chỉ tiêu gây mất ATTP trong các lô hàng thủy sản Việt Nam xuất 

khẩu vào thị trƣờng EU, Mỹ, Nhật từ 2010 đến 2016”  

         6.2.1. Tổng số lô hàng thủy sản Việt Nam bị cảnh báo và nhận xét, trình bày tại bảng 17 

Bảng 17. Các lô hàng thủy sản Việt Nam bị cảnh báo và nguyên nhân 
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TT CHỈ TIÊU Tổng số lô Tỷ lệ (%) Chú thích 

1 T ng số lô hàng bị cảnh báo trong 7 năm 

(2010-2016) 

2052 100 Lô hàng bị cảnh 

báo chiếm 0,5 % 

so với tổng số lô 

hàng xuất khẩu vào 

EU,Mỹ, Nhật 

1.1. Cảnh báo do mối nguy gây mất an toan thực 

phẩm 

1424 70 

1.2. Cảnh báo do nguyên nhân khác (ghi nhãn,bao 

bì, nhi t độ bảo quản…) 

628 30 

   6.2.2.. Tổng số lô hàng bị cảnh báo do mối nguy sinh học và nhận xét, trình bày tại bảng 18 

                   Bảng 18. Cảnh báo do mối nguy sinh học  

TT CHỈ TIÊU Tổng 

số lô 

SẢN PHẨM BỊ CẢNH BÁO NHẬN XÉT 

 

1 

Escherichia 

coli + coliform 

 

87 

- EU: cá tra 

- JP: mực ống, cá viên (croquette), tôm (ebi), 

seafood mix, tôm sú, cá marlin, xúc tu mực 

ống (Ika tentacle karaage), bánh tôm chiên 

(ebikatsu), cua, mực, odama agetakoyaki, cá 

hồi, kushiten (negi-shouga), yari-ika sushi, cá 

hồi (trout), bạch tuộc, mực nang, mackerel, 

tôm chân trắng, cá ngừ vây vàng, alaska 

pollock, cua tuyết (snow crab), trứng nhím 

biển (sea-urchin eggs – uni mukimi), okura, 

renokage 

- Các vi khuẩn 

này thuộc loại 

“thường trú” trên 

cạn 

- Sản phẩm bị 

nhiễm gồm thủy 

sản đánh bắt tự 

nhiên và thủy sản 

nuôi 

- Chúng bị nhiễm 

trong quá trình 

thu mua, chế biến 

và bảo quản thành 

phẩm 

- Kiến nghị: 

Trong quy chuẩn 

TAHH cho thủy 

sản không nên 

quy định chỉ tiêu 

vi khuẩn gây 

bệnh 

 

2 Salmonella 532 - EU: cá tra, surimi, seafood mix, cá khô 

(dried fish) 

- US: cá ngừ, ốc, cá rô phi nuôi/ sản phẩm 

thủy sản, tôm nhỏ&tôm to, thủy/ hải sản nuôi, 

ngao, ốc biển và các loài sinh vật biển khác, 

cá cơm, cá chưa được phân vào đâu (fish, 

N.E.C-not elsewhere classified), cá hồng, mực 

ống, chân ếch, mackerel (tất cả các loài trừ thu 

vạch và cá thu vua), cá bò, cá heo, mực, ếch, 

mắm cá, cua, cá da trơn, cá mú, cá phèn, cá 

nư c ngọt không thuộc bộ cá da trơn, cá vược, 

chân ếch 

 

3 

Vi khuẩn sống 

 

38 

- JP: tôm chân trắng, cá hồi, cá ngừ vây vàng,  

topshell uni yaki matsuba, ika with powdered 

for tempura, mực, top shell meat, iwadako 

necd boiled, seadfood mix, tôm sú, frozen 

vacuum PD (tôm), cá mó v t xanh (bluebarred 

parrotfish), sushi mực ống, bạch tuộc, 

hamaguri meat, cá sòng (Pompano), Yari ika 

somen tẩm gia vị, cá hồi đại dương, mực 

nang, tôm chân trắng bao bột khoai tây 

4 Listeria 

monocytogenes 
39 - EU: cá tra 

- US: tôm, thủy sản nuôi/ sản phẩm thủy sản, 

cá hồi 

          6.2.3. Tổng hợp cảnh báo mối nguy kim loại nặng (ô nhiễm nôi trƣờng), và nhận xét, trình bày tại 

bảng 19 

Bảng 19. Cảnh báo mối nguy kim loại nặng (ô nhiễm môi trường) 
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TT CHỈ TIÊU Tổng 

số lô 

SẢN PHẨM BỊ CÀNH BÁO NHẬN XÉT 

1 Cadimi (Cd) 2 Mực nang (cuttlefish) -Không có lô hàng thủy sản 

nuôi nào bị cảnh báo về chỉ 

tiêu kim loại nặng 

- Kiến nghị: Trong quy 

chuẩn TAHH cho thủy sản 

không nên quy định chỉ tiêu 

kim loại nặng 

2 Mercuri (Hg) 61 Cá marlin (cá cờ), cá kiếm, cá mập 

xanh, cá marlin đen, chất độn trong 

cá tuyết (escolar filler), cá ngừ 

3 Lead (Pb) - - 

4 Arseníc (As) - - 

 

           6.2.4. Tổng hợp cảnh báo mối nguy microtoxin và aflatoxin và nhận xét, trình bày tại bảng 20 

Bảng 20. Cảnh báo mối nguy microtoxin và aflatoxin 

TT CHỈ TIÊU Tổng 

số lô 

Sản phẩm bị 

cảnh báo 

Nhận xét 

1. Nấm mốc trên 

thủy sản khô 

1 Cá khế bỏ đầu 

khô (dried 

headless trevally 

– Carangidae) 

-Không có cảnh báo về microtoxin và 

aflatoxin (trong t ng số 2052 lô hàng bị 

cảnh báo trong 7 năm 

- Kiến nghị: Đƣa chỉ tiêu Aflatoxin B1 

vào danh mục các chỉ tiêu ATTP 

trong TAHH cho TS 
2. Aflatoxin B1 - - 

3. Aflatoxin tổng 

(B1,B2,G1,G2) 

- - 

6.2.5. Tổng hợp cảnh báo mối nguy hóa chất, kháng sinh và nhận xét, trình bày tại bảng 21 

                                       Bảng 21.Cảnh báo mối nguy hóa chất, kháng sinh 

TT CHỈ TIÊU Tổng 

số lô 

Sản phẩm bị cảnh báo Nhận xét 

1. Chloramphenicol 

(CAP) 

121 - EU: cá tra, cá phèn (red mullet) 

- JP: tôm con, mực nang, tôm, tôm 

cuộn khoai, tôm sú, mực ống, EBI 

nishiki, tôm chân trắng, BT 

shirmp (nobashi), cá chỉ vàng, 

akiami EBI, seafood mix, EBI 

tempura, xúc tu mực ống (yariika 

tentacles), cá nóc 1 gai (filefish), 

cá bò da (kawahagi), ika 

matsukasa miso-mayo 

- US: tôm l n và tôm nhỏ (prawn 

và shrimp), thủy/ hải sản nuôi, cua 

-Cloramphenicol bị 

phát hi n trong thủy 

sản tự nhiên và thủy 

sản nuôi, chứng tỏ 

CAP đã được dùng để 

trị b nh và  bảo quản 

nguyên li u thủy sản 

-Các loại KS và HC từ 

số 2 đến số 6 đều bị 

phát hi n trong thủy 

sản nuôi, nguyên nhân 

là do người nuôi đã 

dùng để trị b nh 

-Cơ sở sản xuất 

TAHH không có lợi 

ích gì khi cho các loại 

HC-KS này vào SPTA 

(ngược lại sẽ bị đội giá 

thành và nguy cơ bị 

phạt) 

- Từ 1994 đến nay các 

cơ sở sản xuất thức ăn 

cho thủy sản đã quen 

2. Nitrofurant và dẫn 

xuất (Ntr) 

70 - EU: cá tra, lươn (swamp eel) 

- JP: tôm chân trắng, tôm, tôm 

chân trắng 

- US: tôm l n và tôm nhỏ (prawn 

và shrimp), thủy/ hải sản nuôi, 

lươn 

3. Malachit green (MG) 10 - EU: cá tra, cá trê (walking 

catfish), cá rô (climbing perch), 

red cheek barbs (Puntius 

orphoides), cá kèo, cá he vàng 
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TT CHỈ TIÊU Tổng 

số lô 

Sản phẩm bị cảnh báo Nhận xét 

(redtail tinfoil barb – Puntius spp), 

cá đông lạnh (frozen fish) 

v i vi c không trộn 

HC-KS vào TAHH 

cho TS 

-Kiến nghị:Đƣa các 

chỉ tiêu HC, KS và 

Steroid hooc mon 

vào QC TAHH cho 

TS, nhƣng chỉ kiểm 

tra khi có nghi ngờ 

4. Trifluralin 78 - EU: cá tra, cá tra phi lê tẩm bột 

chiên (fried breaded pangasius 

fillets) 

- JP: tôm chân trắng, tôm, tôm sú, 

tôm tẩm bột, tempura shrimp 

5. Enrofloxacin 153 - JP: tôm chiên, tôm sú, tôm chân 

trắng, tôm hùm, tôm sú/chân trắng 

tẩm bột, tempura tôm sú, cá rô phi 

tươi, há cảo Nhật (F.WHITE 

GYOZA), xiên hải sản (seafood 

skewer set), sushi vanamei, 

kinchaku shumai with shrimp,    

6. Neomicin (gồm 

framicelin) 

2 Cá tra 

7 Steroid hooc mon 

(chất kích thích tăng 

trƣởng) 

- - 

          Có 10 loại kháng sinh dùng trong trị b nh cho thủy sản mỗi loại bị phát hi n 1 lô/ 2052 lô bị phát hi n, 

trong 7 năm (2010-2016).  

PHẦN 3 

ĐỀ XUẤT NỘI DUNG QUY CHUẨN“THỨC ĂN HỖN HỢP DÙNG TRONG NUÔI THỦY SẢN–

YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM” 

        7. PHÂN TÍCH, LỰA CHỌN CHỈ TIÊU GÂY MẤT ATTP TRONG TAHH CHO THỦY SẢN 

VÀ PHƢƠNG PHÁP KIỂM NGHIỆM 

        7.1. Nguyên tắc xem xét lựa chọn chỉ tiêu gây mất ATTP trong TAHH cho thủy sản (nhắc lại mục 

1.6) 

       Thức ăn nói chung, TAHH nói riêng cho thủy sản nuôi là một yếu tố có thể chứa mối nguy gây mất an 

toàn cho sức khỏe người sử dụng 

 Một tác nhân là mối nguy gây mất ATTP có thể do môt yếu tố/một công đoạn gây ra (ví dụ Aflatoxin 

chỉ có trong thức ăn có thành phần là ngũ cốc); hoặc 2 công đoạn gây ra (ví dụ hormone chuyển gi i tính 

hoặc hormone vô cơ kích thích tăng trưởng có thể do i) cơ sở sản xuất thức ăn đã cho vào thức ăn hoặc ii) 

người nuôi đã sử dụng), hoặc 03 công đoạn gây ra (ví dụ hóa chất, kháng sinh có thể do i) cơ sở sản xuất 

thức ăn đã cho vào thức ăn, ii)người nuôi trộn vào thức ăn để trị b nh và iii) sau khi thu hoạch người thu mua 

đã sử dụng để bảo quản nguyên li u. 

 Để xác định chính xác một tác nhân có phải là mối nguy trong công đoạn sản xuất thức ăn cần: 1. 

Nghiên cứu các đánh giá nguy cơ đã được công bố của codex, nếu codex không có thì xem xét các công bố 

về đánh giá nguy cơ của những khối quốc gia tiên tiến (EU); hoặc của các quốc gia hàng  đầu trong đánh giá 

nguy cơ (Mỹ, Nhật,,,) ii) Phân tích mối nguy (tác nhân) đó được lây nhiễm vào sản phẩm thủy sản theo một 

hoặc nhiều đường; iii) Thống kê các lô hàng thủy sản Vi t Nam đã bị cảnh báo tại 03 thị trường: Mỹ, Nhật, 

EU đã nhập khẩu gần 90% sản lượng thủy sản của Vi t Nam để xác định tần xuất bị cảnh báo mối nguy gây 

mất ATTP. Kết hợp cả ba yếu tố này để phân tích lựa chọn. 

 - Khi xác định được tác nhân là mối nguy gây mất ATTP chỉ xảy ra ở công đoạn sản xuất thức ăn thì 

đề xuất kiểm tra chỉ tiêu này thƣờng xuyên (theo quy định); nhưng khi xác định công đoạn sản xuất thức ăn 

chỉ là một trong các công đoạn có nguy cơ bị lây nhiễm thì vẫn đưa chỉ tiêu đó vào danh mục cần kiểm soát, 

nhưng vi c lấy mẫu và kiểm nghi m thì chỉ thực hiện khi có dấu hiệu nghi ngờ. 
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        7.2. Phân tích lựa chọn chỉ tiêu ATTP để đƣa vào quy chuẩn TAHH 

         7.2.1. Phân tích, lựa chọn/không lựa chọn chỉ tiêu ATTP trong TAHH cho thủy sản, trình bày tại 

bảng 22 

               Bảng 22 Phân tích lực chọn chỉ tiêu ATTP trong TAHH cho TS 

TT Chỉ tiêu gây mất an 

toàn thực phẩm 

Quy định trong Quy 

chuẩn 

LÝ DO 

Có Không 

1 Mối nguy vật lý (vật 

cứng, sắc, nhọn) 

- 
 

1. Codex, EU, Mỹ, Nhật không nhận di n 

chỉ tiêu này trong TAHH cho TS. 

2. Tiêu chuẩn  Vi t Nam về TAHH cho 

thủy sản không có chỉ tiêu này. 

3. Vật cứng sắc nhọn nếu có trong thức ăn 

hỗn hợp sẽ không tồn tại trong cơ thịt thủy 

sản để gây thương tích cho người ăn. 

2 Mối nguy sinh học    

2.1 Côn trùng (mọt) - 
 

1. Codex, EU, Mỹ, Nhật không nhận di n 

mọt trong TAHHlà mối nguy gây mất 

ATTP. 

2. Mọt chỉ làm giảm chất lượng thức ăn 

(ảnh hưởng t i sức khỏe thức ăn .ảnh hưởng 

đến sức khỏe động vật nuôi) không phải là 

mối nguy gây mất an toàn thực phẩm thủy 

sản. 

2.2 Microtoxin (nấm mốc 

trên ngũ cốc) 

- 
 

1. Codex, EU, Mỹ, Nhật có đánh giá nguy 

cơ về Microtoxin sinh ra từ ngũ cốc và độc 

tố do nấm mốc sinh ra. Nhưng đã chọn chỉ 

tiêu độc tố aflatoxin làm đại di n cho cả 2 

chỉ tiêu. 

2. TCVN về TAHH cho thủy sản quy định 

nấm mốc Aspeugilus flavus và Aflatoxin B 

1. 

3. Trong 7 năm tại thị trường EU, Mỹ, Nhật 

không có lô hàng thủy sản (T ng số lô bị 

cảnh báo là 2052) bị cảnh báo microtoxin. 

2.3 Vi khuẩn gây b nh cho 

người (Salmonella, 

E.coly, S.aureus, 

L.monocytogen) 

- 
 

1. Codex, EU, Mỹ, Nhật không nhận di n 

Salmonella, E.coly, S.aureus… trong thức 

ăn cho thủy sản. 

2. TCVN về TAHH cho thủy sản  quy định 

chỉ tiêu Samonella. 

3. Có 696/2052 lô hàng bị cảnh báo tại EU, 

Mỹ, Nhật trong 7 năm,bao gồm thủy sản 

đánh bắt tự nhiên và thủy sản nuôi, chứng 

tỏ chúng bị nhiễm trong quá trình thu mua, 

chế biến và bảo quản thành phẩm (trên cạn). 

4. Nhóm vi khuẩn thường trú trong không 

khí, nếu nhiễm xuống nư c sẽ không phát 

triển mà sẽ bị chết sau một thời gian (Ví dụ 

Salmonella theo FDA là 25 ngày). Nếu 
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chúng có trong thức ăn sẽ không gây b nh 

cho thủy sản và không tồn tại trong thịt thủy 

sản để gây b nh cho người. 

2.4 Vi khuẩn gây b nh 

thường trú trong nư c 

(V.chlorella, V. 

parahacmolyticus,...) 

- 
 

1. Codex, EU, Mỹ, Nhật không nhận di n vi 

khuẩn thường trú trong nư c là mối nguy 

ATTP trong TAHH cho thủy sản  

2.TCVNkhông quy định các chỉ tiêu vi 

khuẩn thường trú trong nư c 

 3. Không có lô hàng nào trong t ng số 

2052 lô hàng hàng bị cảnh báo tại EU, Mỹ, 

Nhật về vi khuẩn thường trú trong nư c. 

2.5 Virus viêm gan A, B - 
 

1. Không tồn tại trong thức ăn cho thủy sản. 

2. TCVN về thức ăn cho thủy sản không 

quy định các chỉ tiêu này. 

3. Không có lô hàng trong t ng số 2052 lô 

bị cảnh báo về virus và ký sinh trùng. 

2.6 Ký sinh trùng (Sán lá 

gan, sán lá ph i, giun 

tròn) 

- 
 

3 Mối nguy hóa học 

3.1 Mối nguy gắn liền v i 

nguyên li u là ngũ cốc; 

aflatoxin (B1, B2, G1, 

G2) 

 
- 1. Codex, EU, Mỹ, Nhật đánh giá nguy cơ 

độc tố nấm mốc, đều nhận di n aflatoxin 

(B1, B2, G1, G2) xuất hi n trong thức ăn 

thủy sản có tần xuất “cao”. 

2. TCVN về thức ăn cho thủy sản quy định 

aflatoxin B1 không l n hơn 10mg/g. 

3. Trong 7 năm không có lô hàng thuỷ sản 

trong số 2052 lô bị cảnh báo Aflatoxin. 

4. Aflatoxin là mối nguy gắn liền v i ngũ 

cốc. Trong sản xuất TAHH, ngũ cốc chiếm 

khoảng 80%. Do vậy nên quy định chỉ tiêu 

này và chọn aflatoxin B1 vì nó có tình độc 

cao và chiếm tỉ l  cao nhất trong nhóm B1, 

B2, G1, G2 và các phòng kiểm nghi m của 

Vi t Nam đã phân tích được chỉ tiêu này. 

3.2 Mối nguy kim loại nặng 

(ô nhiễm môi trường, 

Hg, Pb, Cd và As) 

- 
 

1. Đánh giá nguy cơ của thế gi i ghi nhận 

Hg, Cd, Pb và As trong bột cá ở cấp độ 

“trung bình”. 

2. Tỉ l  bột cá trộn vào thức ăn cho thủy sản 

chiếm 5% nên dư lượng các loại mối nguy 

kim loại nặng Hg, Pb, Cd và As nếu có sẽ 

giảm đi rất nhiều lần. 

3. Có 64/2052 lô hàng trong 7 năm bị cảnh 

báo nhiễm thủy ngân (Hg) và Cadimi (Cd) 

nhưng tất cả đều là thủy sản biển. 

4. Nếu quy định chỉ tiêu kim loại nặng thì 

chỉ nên quy định trong nguyên li u bột cá 

và chỉ nên quy định 03 chỉ tiêu Hg, Cd và 

Pb. 

3.3 Mối nguy hóa chất bảo 

v  thực vât và xử lý đáy 

ao nuôi: Cypermethrin, 

- 
 

1. Đánh giá nguy cơ của CODEX, EU, Mỹ, 

Nhật không nhận di n các chất này trong 

thức ăn đơn và TAHH cho thủy sản. 
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deltamethrin, 

Trichlorofon-Depterek; 

2,4,5T; Azocyclotin và 

cyhexatin; Amitrol, 

captatol, Daminozide, 

chlorpirifos..... 

2. TCVN về thức ăn thủy sản không quy 

định những chỉ tiêu này. 

3. Không có lô hàng thủy sản nào bị cảnh 

báo trong số 2052 lô xuất tại EU, Mỹ và 

Nhật. 

4. Nếu có phát hi n thì nguyên nhân chính 

là do môi trường nư c nuôi thủy sản, không 

phải nguyên nhân do thức ăn. 

3.4 Nguy cơ do con người cố tình đưa vào sản phẩm (trộn vào thức ăn) 

a Hocmone vô cơ chuyển 

gi i  

-/ 

Chỉ 

kiểm 

tra đối 

v i 

loài 

cần 

chuyển 

gi i và 

khi có 

nghi 

ngờ 

- 1. Đánh giá nguy cơ của thế gi i nhận di n 

hoocmone chuyển gi i gây hại cho sức 

khỏe người sử dụng. 

2. TCVN về thức ăn cho thủy sản (rô phi, 

tôm nư c lợ, cá tra) không quy định chỉ tiêu 

này. 

3. Không có lô hàng nào trong t ng số 2052 

lô bị cảnh báo hoocmone chuyển giời. 

4. Chỉ nên quy định ở TAHH cho loài cần 

chuyển gi i (rô phi, tôm càng xanh). 

b Hóa chất, kháng sinh trị 

b nh cho thủy sản: CAP, 

Ntr, MG, Trifuraline, 

Enrofloxacin, 

Neomicin…. 

 

chỉ 

kiểm 

tra chỉ 

tiêu cụ 

thể khi 

có 

nghi 

ngờ 

- 1. Codex, EU, Mỹ, Nhật không nhận di n 

mối nguy hóa chất, kháng sinh dùng trị 

b nh thủy sản trong thức ăn đơn và TAHH 

cho thủy sản. 

2. Các TCVN về thức ăn cho thủy sản quy 

định một câu chung “không chứa chất cấm 

theo quy định của Bộ Nông nghi p và Phát 

triển nông thôn. 

3. Có 434/2052 lô hàng xuất khẩu vào EU, 

Mỹ, Nhật bị cảnh báo gồm 6 loại kháng 

sinh nêu tại mục 1 trong đó chỉ có CAP bị 

phát hi n cả trong thủy sản tự nhiên (bảo 

quản) còn lại đều bị phát hi n trong thủy 

sản nuôi. 

4. Từ năm 1994, doanh nghi p sản xuất 

thức ăn cho thủy sản (đã biết và thực hi n) 

không trộn kháng sinh vào thức ăn cho thủy 

sản. Thực tế doanh nghi p không có lợi ích 

khi trộn hóa chất, kháng sinh vào thức ăn 

(bi đội giá và bị xử lý khi bị phát hi n). 

5. Nên quy định “cấm trộn hóa chất, kháng 

sinh vào thức ăn hỗn hợp cho  thủy sản và 

chỉ kiểm tra khi có bằng chứng nghi ngờ về 

một hoặc một số loại hóa chất, kháng sinh 

cụ thể”. 

c Hoocmone kích thích 

tăng trưởng:  nhóm chất 

Steroid 

 

chỉ 

kiểm 

tra khi 

có 

- 1. EU, Mỹ, Nhật đánh giá nguy cơ và cấm 

sử dụng hoocmone kích thích sinh trưởng ( 

nhóm steroid). 

2. TCVN về thức ăn cho thủy sản không 

quy định các chỉ tiêu này. 



25 

 

bằng 

chứng 

nghi 

ngờ 

doanh 

nghi p 

đã sử 

dụng 

3. Không có lô hàng thủy sản (trong 2052 

lô) bị cảnh báo steroid. 

4. Nên quy định chỉ kiểm tra khi có nghi 

ngờ doanh nghi p đã sử dụng. 

d Các loại kháng sinh: 

monensin sodium; 

salinomicin sodim; 

avilamicin; 

plavophospholipol 

CODEX và EU cấm sử 

dụng để kích thích tăng 

trưởng 

 
chỉ 

kiểm 

tra khi 

có 

bằng 

chứng 

nghi 

ngờ 

doanh 

nghi p 

đã sử 

dụng 

- 
1. CODEX, EU đánh giá nguy cơ và cấm sử 

dụng monensin sodium; salinomicin sodim; 

avilamicin; plavophospholipol để kích thích 

sinh trưởng  

2. TCVN về thức ăn cho thủy sản không 

quy định các chỉ tiêu này. 

3. Không có lô hàng thủy sản (trong 2052 

lô) bị cảnh báo monensin sodium; 

salinomicin sodim; avilamicin; 

plavophospholipol  

4. Nên quy định chỉ kiểm tra khi có nghi 

ngờ doanh nghi p đã sử dụng 

          7.2.2. Tổng hợp các chỉ tiêu ATTP và mức giới hạn tối đa trong TAHH cho thủy sản, trình bày  tại 

bảng 23 

             Bảng 23. Tổng hơp các chỉ tiêu an toàn thực phẩm đề nghị đƣa vào Quy chuẩn thức ăn hỗn 

hợp cho thủy sản 

          

T

T 

CHỈ TIÊU 
Giới hạn tồn dƣ tối đa cho 

phép (MRL) 
Phƣơng pháp kiểm nghiệm 

1. Aflatoxin B1 Không l n hơn 10  µg/kg TCVN 6953:2001   

2. Hóa chất, kháng sinh  Theo từng chất quy định tại phụ 

lục 1 

Theo phương pháp của các 

phòng kiểm nghi m được Bộ 

NN&PTNT chỉ định 

3. Hooc môn chuyển đ i gi i 

tính 17 α methyltestosteron 

và 17β-estradiol 

Không cho phép Theo phương pháp của phòng 

kiểm nghi m được Bộ 

NN&PTNT chỉ định 

4. Hooc mon kích thích tăng 

trưởng  nhóm Steroid gồm 

testosterone và 

progesterone   

Không cho phép Theo phương pháp của phòng 

kiểm nghi m được Bộ 

NN&PTNT chỉ định  

5, Các loại kháng sinh có tác 

dụng kích thích tăng 

trưởng: Monensin sodium; 

Salinomicin sodium; 

Alyvamicin; 

Flavophotpholipol 

Không cho phép Theo phương pháp của phòng 

kiểm nghi m được Bộ 

NN&PTNT chỉ định 

         7.3. Phƣơng pháp kiểm tra, trình bày tại bảng 24 

                    Bảng 24. Phƣơng pháp kiểm tra các chỉ tiêu an toàn thực phẩm 

TT Chỉ tiêu Thiết bị kiểm tra Phƣơng pháp thử 

1 Aflatoxin B1 HPLC TCVN 6953:2001 

2 
Hóa chất, kháng sinh cấm 

hoặc được phép dùng trị b nh 

GC/MS/MS hoặc 

LC/MS/MS 

Theo phương pháp thử của phòng 

thử nghi m được công nhận ISO 
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TT Chỉ tiêu Thiết bị kiểm tra Phƣơng pháp thử 

cho thủy sản 17025 đối v i chỉ tiêu kiểm tra. 

3 
Hormone chuyển gi i 17 alfa 

methyltetosterone 

GC/MS/MS hoặc 

LC/MS/MS 

Theo phương pháp thử của phòng 

thử nghi m được công nhận ISO 

17025 đối v i chỉ tiêu kiểm tra. 

4 
Hormone kích thích tăng 

trưởng nhóm  Steroid 

GC/MS/MS hoặc 

LC/MS/MS 

Theo phương pháp thử của phòng 

thử nghi m được công nhận ISO 

17025 đối v i chỉ tiêu kiểm tra. 

5 

Các loại kháng sinh: monensin 

sodium; salinomicin sodim; 

avilamicin; plavophospholipol 

CODEX và EU cấm sử dụng 

để kích thích tăng trưởng 

GC/MS/MS hoặc 

LC/MS/MS 

Theo phương pháp thử của phòng 

thử nghi m được công nhận ISO 

17025 đối v i chỉ tiêu kiểm tra. 

                   Dấu hiệu nghi ngờ vi phạm:  

i) Tiêu chuẩn cơ sở về thức ăn cho thủy sản của cơ sở SXTA có chất trong danh mục cấm sử 

dụng; 

ii) Trong kho của cơ sở sản xuất thức ăn có chứa chất trong danh mục cấm; 

iii) Hồ sơ quản lý sản xuât của cơ sở sản xuất thức ăn có thành phần phối trộn là chất cấm. 

  

 


