
BỘ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

TỔNG CỤC THỦY SẢN 

 

   Số:           /TCTS-KHCN&HTQT 

V/v xin ý kiến góp ý sửa đổi, bổ 

sung QCVN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Hà Nội, ngày       tháng     năm 

 

 

Kính gửi:    - Tổng cục Tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng 

- Các Vụ: Khoa học công nghệ và Môi trường, Pháp chế 

- Các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Các đơn vị sản xuất, nhập khẩu thức ăn thủy sản, sản phẩm 

xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản 

        

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành 02 Thông 

tư: Thông tư số 07/2019/TT-BNNPTNT ngày 07/8/2019 ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về thức ăn thủy sản (QCVN 02-31-1:2019/BNNPTNT, QCVN 

02-31-2:2019/BNNPTNT, QCVN 02-31-3:2019/BNNPTNT) và Thông tư số 

08/2019/TT-BNNPTNT ngày 09/8/2019 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

về sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (QCVN 02 - 32 - 1: 

2019/BNNPTNT). 

Sau một thời gian thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ban hành 

kèm theo 02 Thông tư trên, đã bộc lộ một số nội dung không phù hợp và chưa 

đầy đủ. Tổng cục Thủy sản đã phối hợp với các đơn vị chủ trì xây dựng quy 

chuẩn kỹ thuật có liên quan để điều chỉnh, bổ sung như dự thảo gửi kèm (tài liệu 

được đăng tải trên website https://tongcucthuysan.gov.vn/Dự-thảo-văn-bản). 

Tổng cục Thủy sản đề nghị Quý đơn vị nghiên cứu cho ý kiến góp ý. Văn 

bản góp ý gửi Tổng cục Thủy sản trước ngày 29/4/2020 để tổng hợp trình lãnh 

đạo Bộ ban hành (bản điện tử gửi về địa chỉ lanttt.khcn@mard.gov.vn). Quá thời 

hạn trên mà không nhận được ý kiến của các đơn vị, thì coi như đơn vị đã đồng 

ý với dự thảo./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Tổng cục trưởng (báo cáo); 

- TT Thông tin TS (đăng website); 

- Lưu: VT, KHCN&HTQT. 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG  

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC  

CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

PHÓ VỤ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Vũ Duyên Hải 
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