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THÔNG TƯ 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thức ăn thủy sản và sản phẩm xử lý 

môi trường nuôi trồng thủy sản 
 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006; 

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá năm 2007; 

Căn cứ Luật Thủy sản năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 127/2007/CP-NĐ ngày 01/8/2007 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ 

thuật; Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 127/2007/CP-NĐ ngày 01/8/2007 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ 

thuật; 

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 

Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa và 

Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm 

tra chuyên ngành; 

Căn cứ Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 8/3/2019 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản; Vụ trưởng Vụ 

Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Vụ Pháp chế; 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về thức ăn thủy sản. 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

thức ăn thủy sản và sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. 

1. Thức ăn thủy sản. Phần 1: Thức ăn hỗn hợp  

Ký hiệu: QCVN 02-31-1 : ....../BNNPTNT. 

2. Thức ăn thủy sản. Phần 2: Thức ăn bổ sung  

Ký hiệu: QCVN 02-31-2 : ...../BNNPTNT. 

3. Thức ăn thủy sản. Phần 3: Thức ăn tươi, sống  
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Ký hiệu: QCVN 02-31-3 : ...../BNNPTNT. 

4. Sản phẩm xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản. Phần 1: hóa 

chất, chế phẩm sinh học   

Ký hiệu: QCVN 02-32-1 : ...../BNNPTNT. 

Điều 2. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, Thông báo tiếp nhận hồ 

sơ công bố hợp quy đối với thức ăn thủy sản và sản phẩm xử lý môi trường nuôi 

trồng thủy sản đã được cấp theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ban hành kèm 

theo Thông tư số 07/2019/TT-BNNPTNT ngày 07/8/2019 và Thông tư số 

08/2019/TT-BNNPTNT ngày 09/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn (gọi tắt là Thông tư số 07/2019/TT-BNNPTNT, Thông tư 

số 08/2019/TT-BNNPTNT) tiếp tục có hiệu lực đến hết thời hạn hiệu lực ghi 

trên Thông báo, nhưng phải thực hiện đánh giá giám sát theo quy định tại các 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, thức ăn thủy sản và sản 

phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản đã được đánh giá sự phù hợp theo 

các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-

BNNPTNT, Thông tư số 08/2019/TT-BNNPTNT không phải thực hiện lại đánh 

giá sự phù hợp khi đăng ký công bố hợp quy, nhưng phải thực hiện đánh giá 

giám sát theo quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ban hành kèm theo 

Thông tư này. 

3. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, các Tổ chức chứng nhận 

đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận hoặc có Quyết 

định chỉ định tổ chức chứng nhận đối với lĩnh vực thức ăn thủy sản và sản phẩm 

xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ban 

hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BNNPTNT, Thông tư số 08/2019/TT-

BNNPTNT còn thời hạn hiệu lực tiếp tục được hoạt động cho đến hết thời hạn 

hiệu lực ghi trên Giấy chứng nhận và Quyết định. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày      tháng     năm .....  

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 07/2019/TT-BNNPTNT ngày 

07/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành 

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thức ăn thủy sản và số 08/2019/TT-BNNPTNT 

ngày 09/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban 

hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng 

thủy sản. 

Điều 4. 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 đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, 
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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 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:       
- Như Điều 5; 

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);       

- Lãnh đạo Bộ; 

- Các Bộ, 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, Vụ, Thanh tra, Văn phòng - Bộ NN 

& PTNT;                                                                                                                   

- Công báo Chính phủ; 

- Website Chính phủ; 

- Website Bộ NN&PTNT; 

- Lưu: VT, TCTS. 

KT. BỘ TRƯỞNG  

THỨ TRƯỞNG  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phùng Đức Tiến 
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