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THÔNG TƯ 

Sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Thông tư số 04/2020/TT-BNNPTNT ngày 

09/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất 

thức ăn thuỷ 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 hóa năm 2007; 

Căn cứ Luật Thủy sản năm 2017; 

Căn cứ Luật Chăn nuôi năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP 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; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Cục trưởng Cục 

Chăn nuôi; 

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

sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Thông tư số 04/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/3/2020 

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

thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thuỷ sản. 

 Điều 1. Bổ sung khoản 1a vào sau khoản 1 Điều 2 của Thông tư số 

04/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn 

chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thuỷ sản như sau: 

“1a. Hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu: Salmonella, Asen tổng số 

(As), Cadimi (Cd), Chì (Pb), Thuỷ ngân (Hg) trong thức ăn truyền thống, 

nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản có nguồn gốc từ thực vật quy định tại mục 

III Phụ lục I của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ban hành kèm theo Thông tư này 

được áp dụng kể từ ngày 01/7/2021”.  

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020. 



Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, 

Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Thông tư này./. 

 

Nơi nhận:       
- 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; 

- Bộ NN và PTNT: Bộ trưởng; các Thứ trưởng; 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, CN. 

KT. BỘ TRƯỞNG  

THỨ TRƯỞNG  
 

 

 

 

 

 

 

Phùng Đức Tiến 
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