
BỘ TÀI CHÍNH ..

Số:4 2 /2010/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

H à Nội, ngày 2 5  tháng  3 năm 2010

THÔNG T Ư 
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quôc gia 

về dự trữ nhà nước đối vói thóc bảo quản thoáng

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Pháp lệnh Dự trữ quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ càu tô chức của Bộ Tài 
chính.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tir nàv Quy chuân kỹ thuật quôc 
gia vê dự trừ nhà nước đôi với thóc bao quản thoáng.

Điều 2. Thôn« tư này có hiệu lực thi hành sau 6 tháng, kê từ ngày ký 
ban hành và thay thê Quy phạm bảo quản thóc dự trữ quôc gia ban hành kèm 
theo Quyết định số 34/2004/QĐ-BTC ngày 14/4/2004 và TCN 04: 2004 Thóc 
dự trừ quôc gia - Yêu cầu kỹ thuật ban hành kèm theo Quyết định sò 
35/2004/QĐ-BTC ngày 14/4/2004.

Đ iêu 3. Tổng cục trưởng Tông cục Dự trữ Nhà nước, Thủ trưởng các 
cơ quan, tô chức và cá nhân có liên quan đến việc quản lý, nhập, xuất và bảo 
quản thóc có trách nhiệm tô chức thực hiện Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, các cơ quan, tô 
chức, cá nhân kịp thời phản ánh vê Bộ Tài chính đê nghiên cứu, sửa đổi, bổ 
s u n g

N ơ i nhận:
- Vãn phòng T W  Đ ang và các Ban c ủa Đả ng:
- Văn phòng Quôc hội:
- Vãn phòng Chu tịch nước:
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- Tòa án nhân dân tối cao:
- Kiêm toán Nhà nước:
- Văn phòng Ban chì dạo T W  về phòng, chống tham nhũng
- Các B ộ , cơ quan ngang Bộ. cơ quan  thuộc C h ính phủ .
- Các cơ quan Trung ương cua các đoàn thê;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Các Cục D ự trữ N hà nước khu vực;
- Cục Kiểm tra văn ban - Bộ Tư pháp;
- Công báo; Website Chính phu;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, TCDT
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Lời nói đầu

QCVN 11: 2010/BTC do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia vè dự trữ nhà nước đối với thóc bảo quản thoáng biên soạn, 

Tổng cục Dự trữ Nhà nước trình duyệt vả được ban hành kèm 

theo Thông tư số 42/2010/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2010 của 

Bộ Tài chính.
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QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 11: 2010/BTC

 QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA 
VỀ DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THÓC BẢO QUẢN THOÁNG

National technical regulation on State reserve o f 
unsealed preservation paddy

1. Q U Y  ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật, quy trình bảo quản và cõng tác quản lý 
đối với thóc bảo quản thoáng trong các loại hình kho dự trữ nhà nước hiện có của Việt Nam.

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhản có hoạt động liên quan 
đến bảo quản thóc dự trữ nhà nước.

1.3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chuẩn này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.3.1. Thóc là hạt lúa chưa bóc vỏ trấu.

1.3.2. Thóc m ới là thóc vừa thu hoạch và chưa qua thời điểm thu hoạch của vụ liền kề.

1.3.3. Hạt thóc rất dài là hạt thóc có chiều dài hạt gạo lật lớn hơn 7 mm.

1.3.4. Hạt thóc dài là hạt thòc có chiều dài hạt gạo lật từ 6 mm đến 7 mm.

1.3.5. Hạt thóc ngắn là hạt thóc có chiều dài hạt gạo lật nhỏ hơn 6 mm.

1.3.6. Gạo là phần còn lại của hạt thóc thuộc các giống lúa (Oryza sativa.L) sau khi đã 
tách bỏ hết vỏ trấu, tách một phần hay toàn bộ cám và phôi.

1.3.7. Gạo lật là phần còn lại của thóc sau khi đã bóc hết vỏ trấu.

1.3.8. Hạt vàng là hạt gạo có một phần hoặc toàn bộ nội nhũ biến đổi sang màu vàng
rõ rệt.

1.3.9. Hạt bị hư hỏng là hạt gạo bị giảm chất lượng rõ rệt do ẩm, nấm mốc, côn trùng 
phá hại và/hoặc do nguyên nhân khác.

1.3.10. Hạt non là hạt gạo từ hạt lúa chưa chín và/hoặc phát triển chưa đầy đủ.

1.3.11. Hạt không hoàn thiện gồm hạt bị hư hỏng (1.3.9) và hạt non (1.3.10)

1.3.12. Hạt bạc phấn là hạt gạo (trừ gạo nếp) có 3/4 diện tích bề mặt hạt trở lẽn có 
màu trắng đục như phấn.

1.3.13. Tạp chất là những vật chất không phải là thóc, bao gồm:

1.3.13.1. Toàn bộ phần lọt qua sàng có kích thước 1,60 mm X 20,00 mm.
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1.3.13.2. Tạp chất vô cơ  gồm đất, cát, đá, sỏi, mảnh kim loại....

1.3.13.3. Tạp chất hữu cơ  gồm hạt lép, hạt bị hư hỏng hoàn toàn, cỏ dại, hạt cây trồng 
khác, rơm rạ, rác, xác cồn trùng...

1.3.14. Độ ẩm cùa thóc  là lượng nước tự do của thóc, tính bằng tỉ lệ phần trăm khối 
lượng mẫu bị mất đi so với khối lượng ban đầu của mẫu khi được sấy khô ở nhiệt độ 130 °c  ± 
3 °c  trong 120 min ± 5 min.

1.3.15. Lô thóc  bảo quản là lượng thóc đạt tiêu chuẩn nhập kho theo quy định được 
chứa trong một ngăn kho (với thóc đổ rời) hoặc chất xếp thành lô theo quy cách (với thóc đóng
bao).

1.3.16. Chuyến hàng là lượng thóc được chào hảng, đươc gửi đi hoặc được nhận tại 
một thời điểm, theo các hợp đồng cụ thể hoặc các tài liệu vận chuyển; chuyến hàng có thể là 
một phần hoặc nhiều lô thóc bảo quản.

1.3.17. Thóc bảo quản thoáng là lô thóc bảo quản trong các loại hình kho: Kho cuốn, 
kho A1, kho Tiệp, kho cải tiến; áp dụng các biện pháp bảo quản thông thường: Cào, đảo, 
thông thoáng khí tự nhiên.

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

2.1. Chất lượng thóc nhập kho

Thóc nhập kho cho các công nghệ, phương pháp bảo quản hiện nay trong ngành dự 
trữ nhà nước phải là thóc mới và đáp ứng đưọ-c các chỉ tiêu sau:

2.1.1. Các chỉ tiêu cảm quan

- Màu sắc: Hạt thóc có màu sắc đặc trưng của giống, loại.

- Mùi: Có mùi thơm tự nhiên của thóc, không có mùi lạ.

- Trạng thái: Hạt mẩy, vỏ trấu không bị nứt, hở.

2.1.2. Các chi tiêu vật lý

Các chỉ tiêu vật lý của thóc được quy định tại Bảng 1.

Bàng 1: Các chi tiêu vật lý của thóc nhập kho

Hình thức bảo quàn

Chi tiêu
Thóc bào quàn 

đổ rời
Thóc bào quản 

đóng bao

1. Độ ẩm, % khối lượng, không lớn hơn
13,8 15,5

2.Tạp chất, % khối lượng, khống lớn hơn 2,0 2,5

3. Hạt không hoàn thiện, % khối lượng, 
không lớn hơn

6,0 7,0

4. Hạt vàng, % khối lượng, không lớn hơn 0,2 0,2

5. Hạt bạc phấn, % khối lượng, không lớn 
hơn

7,0 7,0

G hi chú: Thóc bảo quản đóng bao chỉ áp dụng cho các đơn vị thuộc các tỉnh Nam Bộ
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2.1.3. Sinh vật hại

Thóc nhập kho không bị men mốc, không có sâu mọt và sinh vật hại khác nhìn thấy 
bằng mắt thường.

2.2. Yêu cầu về nhà kho

- Kho bảo quản thóc dự trữ phải là loại kho kiên cố đảm bảo ngăn được tác động trực 
tiếp của các yếu tố thời tiết (mưa, nắng, nóng) đến khối hạt.

- Tường và nền kho không bị thấm, ẩm ướt, đọng sương trong mùa mưa ẩm;

- Hệ thống cửa kho phải đảm bảo kín và ngăn ngừa được sinh vật gây hại xâm nhập 
đồng thời thuận tiện khi thông gió tự nhiên;

- Kho chứa thóc phải thường xuyên sạch, trong kho khống có mùi lạ; xung quanh kho 
phải quang đãng, đảm bảo thoát nước tốt, cách ly các nguồn nhiễm bẩn, hóa chất.

- Có nội quy, phương tiện và phương án phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt.

3. PHƯƠNG PHÁP THỬ

3.1. Lấy mẫu

3.1.1. Lấy mẫu

Theo TCVN 5451: 2008 (ISO 13690: 1999) Ngũ cốc, đậu đỗ và sản phẩm nghiền - Lấy 
mẫu từ khối hàng tĩnh.

Riêng mô hình lấy mẫu áp dụng đối với ngăn thóc bảo quản đổ rời như sau:

* Đến 150 tấn: 5 điểm lấy mẫu.

* Từ 150 tấn đến 350 tấn: 8 điểm lấy mẫu.

* Từ 350 tấn đến 500 tấn: tối thiểu đến 11 điểm lẩy mẫu.
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Các điểm lấy mẫu phải cách lớp kê lót 1 m. Độ sâu lấy mẫu đến 2 m. Sử dụng loại xiên 
lấy mẫu có tối thiểu 3 điểm lấy mẫu' Đánh dấu và cố định vị trí các điểm lấy mẫu thóc trong 
suốt thời gian lưu kho.

3.1.2. Chuẩn bị mẫu thừ nghiệm

Từ mẫu đã lấy theo điểm 3.1.1 lấy ra 3 kg. Dùng dụng cụ chia mẫu để lấy 1,5 kg làm 
mẫu thử nghiệm, 1,5 kg còn lại dùng làm mẫu lưu. Sử dụng các hộp đựng mẫu có nắp đậy
kín.

3.2. Phương pháp thử

Tiến hành xác định mẫu thử theo sơ đồ Phụ lục II.

3.2.1. Đánh giá cảm quan

Trong thời gian chuẩn bị mẫu quan sát màu sắc, ngửi mùi của thóc, kiểm tra côn trùng, 
các sinh vật hại khác. Ghi chép lại tất cả các nhận xét đó.

3.2.2. Xác định độ ẩm

Theo ISO 712: 1998 Cereals and creal products - Determination o f moisture content - 
Routine reference (Ngũ cốc và các sàn phẩm ngũ cốc. Xác định độ ẩm- Phương pháp chuẩn)

3.2.2.1. Dụng cụ và thiết bị

- Cân phân tích, có độ chính xác đến ± 0,001 g

- Chén cân bằng kim loại hoặc bằng thuỷ tinh, có nắp đậy kín.

- Tủ sấy, có thể khống chế được nhiệt độ ở 130 °c  ± 3 °c.

- Bình hút ầm.

- Máy (cối) nghiền, có các đặc tính sau :

+ Làm bằng vật liệu không hút ầm,

+ Dễ làm sạch, có dung tích vừa với lượng mẫu cân,

+ Có khả năng nghiền nhanh và cho kích thước hạt sau khi nghiền đồng đều, không 
sinh nhiệt đáng kể và kín (không tiếp xúc với không khí bên ngoài),

+ Có khả năng điều chỉnh để hạt sau khi nghiền lọt hết qua sàng lỗ vuông kích thước 
1,7 mm X 1,7 mm.

3.2.2.2. Cách tiến hành

- Xác định độ ẩm theo phương pháp cân sấy ISO 712-1998:

Điều chỉnh máy (cối) nghiền để nhận được hạt sau khi nghiền lọt hết qua sàng lỗ vuông 
có kích thưóc 1,7 mm X 1,7 mm. Nghiền 1 lượng mẫu nhỏ và bỏ đi. Sau đó tiến hành nghiền 
nhanh và cân ngay khoảng 5 g mẫu thử. Cân lượng mẫu đã nghiền với độ chính xác đến
0,001 g. Cho vào chén cân có nắp (chén cân và nắp đã được sấy trước đến khối lượng không 
đổi và cân với độ chính xác đến 0,001 g). Đặt chén và mở nắp để bên cạnh vào tủ sấy. Tiến 
hành sấy mẫu ở nhiệt độ 130 °c  ± 3 °c  trong vòng 120 min ± 5 min kể từ khi tủ sấy đạt được 
130 c  ± 3 c.

Lẩy nhanh chén cản ra khỏi tủ sấy, đậy nắp và đặt vào bình hút ẩm. Sau khoảng 30 min 
đến 45 min khi chén nguội đến nhiệt độ phòng thì đem cân với độ chính xác đến 0,001 g.
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Độ ẩm của thóc (W) tính bằng phần trăm, được xác định theo công thức :

QCVN 11: 2010/BTC

W (% ) = ^ — —  x io o
mì

Trong đó :

mi là khối lượng mẫu trước khi sấy, tính bằng gam. 

m2 là khối lượng mẫu sau khi sấy, tính bằng gam.

Kết quả phép thử là trị số trung bình cộng của 2 lần xác định và được tính đến số lẻ thứ 
nhất sau dấu phẩy.

- Có thể xác định độ ẩm bằng các phương pháp khác nhưng phải cho kết quả tương đương .

3.2.3. Xác định tạp chất

3.2.3.1 Dụng cụ

- Cốc thuỷ tinh, chổi quét phải khô, sạch.

- Sàng có kích thước lỗ sảng 1,60 mm X 20,00 lĩìíĩì có đáy thu nhận và nắp đậy.

3.2 3.2 Cách tiến hành

Từ mẫu thử nghiệm, cân nhanh khoảng 500 g mẫu với độ chính xác đến 0,01 g và đổ 
lên sàng thử đã được lắp đáy sàng và đậy nắp. Sàng bằng tay trong 2 min. Đổ toàn bộ phần 
còn lại trên sàng vào khay men trắng. Nhặt các tạp chất vỏ cơ và hữu cơ ở trên sàng gộp với
phần tap chất nhỏ còn lại dưới đáy sàng cho vào cốc thủy tinh khô sạch, đã biết khối lượng.
Cân toàn bộ khối lượng tạp chất chính xác đến 0.01 g.

3.2.3.3. Tính toán và biểu thị kết quả

Tạp chất của thóc (Xtc), tính bằng phần trăm khối lượng, xác định theo công thức :

X K ( %)  =  ^ „ v i o o  
m

Trong đó :

mtc là khối lượng tạp chất, tính bằng gam. 

m là khối lượng mẫu phân tích, tính bằng gam.

Kết quả phép thử lả trị số trung bình cộng của 2 lần xác định và được tính đến số lẻ thứ 
nhất sau dấu phẩy.

3.2.4. Xác định hạt không hoàn thiện

3.2.4.1. Dụng cụ

- Cối xay phòng thí nghiệm.
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- Khay men trắng.

- Thiết bị xát phòng thí nghiệm.

3.2.4.2. Tiến hành

Cân khoảng 100 g mẫu thóc sau khi đã loai bỏ tạp chất với độ chính xác đến 0,01 g, 
dùng thiết bị xay phòng thí nghiêm để tiến hành tách vỏ trấu. Đưa toàn bộ phần gạo lật thụ 
được lên khay men trắng (m), nhặt hết hạt không hoàn thiện, để riêng (mi). Tiếp tục cho số 
gạo lật còn lại xát trắng ở mức bình thường bằng thiết bị xát phòng thí nghiệm thu được phân 
gạo trắng (nri2); đưa lượng gạo trắng này lên khaỵ men trắng quan sát, phân loại hạt bằng 
cách nhặt vào các cốc thủy tinh sạch (đã biết khối lượng) từng loại hạt: Hạt bạc phấn, hạt 
vàng (m,). Cân riêng từng loại hạt với độ chính xác đến 0,01 g.

3.2.4.3. Tính toán và biểu thị kết quả

Hat không hoàn thiện (Xi), hạt vàng/hat bac phấn (X,) được tính bẳng phần trăm khối 
lượng, xác định theo các công thức:

Trong đó :

m là khối lượng gạo lật của mẫu, tính bằng gam. 

mi là khối lương hạt không hoàn thiện, tính bằng gam.

m2 là khối lương phần gao trắng thu được sau khi xát trắng 6' mức binh thường, tính 
bằng gam.

m, là khối lư;ợng hạt vàng/hạt bạc phấn, tính bằng gam.

Kết quả các phép thử lả trị số trung bình cộng của 2 lần xác định và được tính đến số lẻ 
thứ nhất sau dấu phầy.

4.1. Chuẩn bị kho

Trước khi kê xếp thóc vào trong kho phải tiến hành kẽ lót và sát trùng, vệ sinh kho (mục 
2 - Phụ lục I).

4.2. Tạo độ thông thoáng cho lô thóc

- Với thóc bảo quản đổ rời: Đảt các ống thông thoáng khi bắt đầu đồ thóc vào trong kho 
(khoản 3.1 mục 3 - Phụ lục 1).

- Với thóc bảo quản đóng bao: Tạo các giếng vả rãnh thông thoáng trong khi chất xếp 
bao thóc vào trong kho (khoản 3.2 mục 3 - Phụ lục 1).

4.3. Vận chuyển

Trước khi bốc xếp thóc lên các phương tiên vận chuyển hoặc đưa thóc vào kho phải 
chuẩn bị đầy đủ phương tiện, dụng cụ, hướng dẫn cho người lao động, bảo đảm an toàn 
người và hảng hoá.

Các phương tiện vận chuyển thóc phải sạch sẽ và đảm bảo che mưa, nắng. Không để 
thóc chung với hoá chẩt và các loại hàng hóa khác dễ gây bần làm ảnh hưởng đến chất lượng thóc.

Yìl
A r1( % ) = — A'100

tri
*;(%)=— *100 

m2

4. THỦ TỤC GIAO NHẬ N VÀ BẢO QUẢN THÓC
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4.4. Quy trình kiểm tra khi giao nhận nhập kho

4.4.1. Thủ tục giao nhận, nhập kho

4.4.1.1. Kiểm tra chọn thóc đủ tiêu chuẩn nhập kho

Thóc nhập kho phải bảo đảm các chỉ tiêu chất lượng theo quy định tại khoản 2.1 mục 
2 của Quy chuẩn này. Trước khi cân nhập, kỹ thuật viên trực tiếp lấy mẫu đại diện của chuyến 
hàng kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng. Việc kiểm tra độ ẩm thóc trước khi nhập được thực hiện 
bằng thiết bị đo nhanh thủy phần (thiết bị đã được hiệu chỉnh so với phương pháp chuẩn và 
trong thời hạn lưu hành). Những chuyến hàng có các chỉ tiêu chất lượng đạt tiêu chuẩn nhập 
kho, được ghi vào phiếu kiểm tra. Thủ kho căn cứ phiếu kiểm tra thực hiện cân nhập.

Trong lúc cân nhập, thủ kho phối hợp kiểm tra nhanh các chỉ tiêu chất lượng. Nếu 
không thống nhất với kết quả kiểm tra thể hiện trong phiếu, thủ kho có quyền đề nghị Lãnh 
đạo đơn vị cho tạm dừng việc nhập kho để kiểm tra lại.

4.4.1.2. Cân nhập

100 % thóc nhập kho phải qua cân. Thủ kho phải theo dõi, ghi chép đầy đủ, chính xác 
khối lượng thóc cân nhập theo quy định. Thóc đã qua cân được chuyển thẳng vảo kho. Việc 
đổ/chất xếp thực hiện theo hướng dẫn đảm bảo quy cách.

4.4.1.3. Kê xếp thóc trong kho

- Thóc bảo quản đổ rời: Độ cao khối hạt tối đa 3,5 m; yêu cầu trong quá trình nhập cần 
giữ cho khối hạt không bị lèn, nén chặt. Khối lượng một ngăn không vượt quá 500 tấn.

- Thóc bảo quản ở dạng đóng bao: Các bao thóc được xếp ngay ngắn tạo thành lô, khối 
lượng mỗi lô từ 100 tấn đến đến tối đa 200 tấn. Cứ mỗi 5 lóp bao hoặc 6 lớp bao xếp giật lùi 
vào 0,3 m tạo thành một cấp. Trong mỗi lớp, các bao được xếp cài khoá vào nhau đâm bảo lô 
thóc không bị nghiêng, đổ trong quá trình bảo quản.

- Lò thóc phải cách tường 0,5 m, đỉnh lô thóc đảm bảo cách trần kho ít nhất 1,5 m, các 
lô cách nhau ít nhất 1 m.

4.4.2. Lập phiếu kiểm nghiệm chất lượng

Ngay sau khi lô thóc nhập đủ khối lượng quy định, đơn vị tổ chức lấy mẫu kiểm tra lập 
phiếu kiểm nghiệm chất lượng theo thủ tục nhập đầy lô.

Phiếu kiểm nghiệm chất lượng lô được lập thành 04 bản có đầy đủ chữ ký của người 
kiềm nghiệm, Trưởng phòng Kỹ thuật bảo quản và Lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước khu vực 
theo quy định, trong đó:

- 01 bản lưu tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực,

- 03 bản để tại Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực (01 bản đính kèm biên bản nhập đầy 
kho; một bản do kỹ thuật viên Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực lưu theo dõi; 01 bản giao cho 
bộ phận kế toán Chi cục Dự trữ Nhả nước khu vực).

Thời gian bảo quản được tính từ lúc lô thóc nhập đầy (theo phiếu kiểm nghiệm).

4.4.3. Lập biên bản nhập đầy kho

Mỗi ngăn/lô thóc sau khi kết thúc nhập, chuần bị đưa vào bảo quản phải lập biên bản 
nhập đầy kho (nội dung và hướng dẫn tại mẫu số C76 - HD ban hành theo Thông tư số 
213/2009/TT-BTC ngày 10/11/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng cho Dự trữ
nhà nước).
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4.5. Bảo quản

4.5.1. Các phương thức bào quản

4.5.1.1. Bảo quản thóc đổ rời (Sơ đồ 1 mục 1 - Phụ lục I)

4.5.1.2. Bảo quản thóc đóng bao (Sơ đồ 2 mục 1 - Phụ lục I)

4.5.2. Công việc bào quản

4.5.2.1. Chế độ vệ sinh

- Vệ sinh kho, lô hàng: Nhặt sạch rơm, rác, tạp chất sau mỗi lần cào đảo; quét sạch 
thóc rơi vãi ở sàn, gầm kho; thu dọn các trang thiết bị, dụng cụ vả để ở nơi quy định.

- Vệ sinh thường xuyên trong kho: Trần, tường, các cửa ra vào, cửa thông gió, các ống 
thông gió, kén vả ấu trùng trên mặt thóc (mặt bao).

- Vệ sinh ngoài kho: Phải quét dọn hàng ngày hè kho, sân kho; hàng tuần dãy cỏ xung 
quanh kho. Dọn sạch máng, hệ thống thoát nước quanh kho.

4.5.2.2. Cào đảo, thông gió

Mục đích giải phóng ẩm độ, nhiệt độ khối hạt sớm đưa khối hạt về trạng thái ổn định.

4.5.2.2.1. Cào đảo

- Đối với thóc bảo quản đổ rời:

+ Trong 3 tháng đầu (thóc còn tiếp tục giai đoạn chín sau thu hoạch) ít nhất 3 ngày một 
lần thực hiện việc đánh luống sâu từ 0,5 m đến 0,7 m và đảo luống luân phiên.

+ Từ tháng thử tư (các hoạt động sinh lý, sinh hóa trong khối hạt tương đối ổn định) cứ 
7 ngày 1 lần luân phiên đánh luống và cào đảo.

+ Sau 12 tháng cứ 15 ngày 1 lần luân phiên đánh luống cào đảo.

- Đối với thóc bảo quản đóng bao:

Trong điều kiện cụ thể (bốc nóng, ầm ướt cục bộ...) cần thiết tiến hành đảo lô từ trong 
ra ngoài, từ dưới lên.

4.5 2.2.2. Thông thoáng

- Trong 3 tháng đầu bảo quản: Hàng ngày, với điều kiện thời tiết khỏ ráo (độ ầm không 
khí dưới 80 %) cần mở các cửa kho để thông thoáng khối hạt.

- Khi khối hat đã ở trạng thái ổn định, việc mở cửa thông gió tiến hành trong điều kiện 
thích hợp:

+ Độ ầm tương đối của không khí trong kho lớn hơn độ ẩm tương đối của không khí 
ngoài kho (RHtr > RHng).

+ Nhiệt độ khối hạt lớn hơn nhiệt độ không khí (Th > Tkk).

- Chỉ mờ cửa thông gió khi thời tiết nắng ráo, nhất là thời điểm nắng to.

- Ngoài thông gió tự nhiên, trong những trường hợp cần thiết có thể dùng quạt công 
nghiệp để tăng cường khả năng thông gió.

4.5.2.3. Công tác phòng, trừ sinh vật hại cho khối hạt

Áp dụng các biện pháp phòng trừ tổng hợp trong suốt quá trình bảo quản bao gồm:

4.5.2.3.1. Biện pháp phòng ngừa

- Thóc nhập kho đảm bảo các chỉ tiêu chất lượng theo quy định.

QCVN 11: 2010/BTC
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- Trong cùng một nhà kho h.ay một dãy kho hạn chế để đan xen các ngăn, lô thóc cũ và 
mới; giữa các ngăn kho phải có vách ngăn đảm bảo hạn chế tối đa sự lây nhiễm của sâu mọt.

- Không để bao bì, dụng cụ chửa đựng thóc cùng với các ngăn hoặc lô có thóc. Giữ vệ 
sinh trong và ngoài kho luôn sạch.

- Giữ độ ẩm khối hạt luôn nằm trong giới hạn an toàn nhằm hạn chế điều kiện thuận lợi 
phát sinh, phát triền của sâu mọt và vi sinh vật.

- Phun thuốc bảo vệ thực vật định kỳ một tháng một lần cho rèm cửa kho, các khoáng 
trống trong kho.

- Trộn thuốc bảo vệ thực vật với hạt trước, trong hoặc sau khi nhập bằng các thuốc 
dạng tiếp xúc.

4.5.2.3.2. Nguyên tắc thực hiện các biện pháp phòng, trừ diệt côn trùng bằng thuốc bảo 
vệ thực vật

- Căn cứ sự phát triển của sâu mọt, điều kiện và khả năng thực tế của đơn vị để lựa 
chọn biện pháp diệt trừ, loại thuốc bảo vệ thực vật và thời điểm xử lý phù hợp.

- Chỉ được sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có trong danh mục quy định của Nhà 
nước ờ mục khử trùng kho vả theo đúng với nội dung đã được khuyến cáo. Ưu tiên sử dụng 
các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc thảo mộc, chế phẩm sinh học và thuốc hóa học ít
độc hại.

- Khoảng cách giữa 2 lần dùng thuốc bảo vệ thực vật để diệt côn trùng trong thóc tối 
thiểu là 6 tháng và khi thời điểm xuất kho dư lượng thuốc bảo vệ thực vật không vượt quá 
mức theo quy định hiện hành.

4.5.2.3.3. Biện pháp làm giảm mật độ sâu mọt hại bằng tác nhân cơ giới, vật lý

- Sử dụng các loại sàng tay, sàng cải tiến và các hình thức khác đẻ tách, loại bỏ sâu 
mọt làm giảm mật độ sâu mọt có trong thóc.

- Dùng bẫy ánh sáng thu hút côn trùng vào các chậu có pha sẵn thuốc bảo vệ thực vật.

4.5.2.3.4. Biện pháp trừ diệt côn trùng bằng thuốc bảo vệ thực vật

- Thóc bảo quản đổ rời: Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật diệt trùng khi mật độ quần thể 
mọt cánh cứng phát triển ở mức trên 20 con/kg thóc (lấy mẫu ở pham vi 0,3 m lớp thóc mặt. 
Với kho cuốn lấy mẫu tại 7 điểm; kho A1, kho tiệp lấy mẫu tại 12 điểm, các điểm ngoài cùng 
cách bờ tường 0,5 m) .

Thóc bảo quản đóng bao: Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật diệt trùng khi mật độ quần 
thể mọt cánh cứng phát triển ở mức trên 50 con/kg (lấy mẫu ở lớp bao ngoài cùng tại 5 
mặt thoáng của lô. Tại mỗi mặt lấy 5 điểm theo quy tắc đường chéo, điểm ngoài cùng cách 
mép lô từ 0,5 m đến 1 m) và mật độ ngài lúa mạch phát triển ở mức trên 30 con/m2.

4.5 2.3.5. Phòng, trừ chuột và các động vật khác (mối, chim...) phá hại

- Đối với chuột vả các động vật khác (mối, chim...), biện pháp chủ yếu là phòng ngừa, 
kho bảo quản phải có hệ thống ngăn chặn, đảm bảo hạn chế tối đa chuột và các động vật phá 
hại khác xuất hiện trong kho. Riêng đối với kho cuốn và kho có trần kiên cố, kho có hệ thống 
chống chuột đã được cải tạo yêu cầu không có chuột trong kho.
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- Khi phát hiện trong kho có chuột các động vật phá hại khác phải sử dụng phối hợp 
mọi biện pháp để tiêu diệt. Chú ý đảm bảo vệ sinh mối trường, an toàn thực phẩm khi sử dụng 
các biện pháp trừ diệt.

4.5.3. Công tác kiểm tra

4.5.3.1. Kiểm tra định kỳ

- Nội dung kiểm tra:

+ Nhiệt độ khối thóc: Nhiệt độ cao nhất, nhiệt độ trung bình của từng tầng và khối hạt.

+ Độ ẩm của khối hạt: Lóp mặt, lớp sát tường (tường trước, tường sau và tường đầu
hồi), các góc kho và cánh gà.

Tại những điểm có nhiệt độ, độ ẩm vượt quá giới hạn an toàn cần xác định nguyên 
nhân và mức độ để xử lý.

+ Tình hình phá hại của côn trùng, chuột, các động vật khác và men mốc.

+ Tỷ lệ hạt vàng

- Thời gian kiểm tra thóc bảo quản trong kho (tính từ thời điểm lập biên bản nhập đầy 
kho) quy định tại Bảng 2.

Bảng 2: Thời gian kiểm tra thóc bảo quản trong kho

QCVN 11: 2010/BTC

Nội dung KT 

Thời gian
Nhiệt độ Độ ẩm

Côn trùng, 

nấm mốc
Tỷ lệ hạt vàng

Tháng đầu 3 ngày/lần 3 ngày/lần Cuối tháng

Từ 2 đến 3 tháng Tuần/lần Tuần/lần Cuối các tháng

Từ 4 đến 6 tháng Tuần/lần Tháng/lần Cuối các tháng Cuối tháng thử 6

Từ 7 đến 12 tháng Tuần/lần Tháng/lần Cuối các tháng Cuối tháng thứ 12

Sau 12 tháng Tháng/lần Tháng/lần Cuối các tháng Cuối tháng thứ 18 
và trước khi xuất

4.5.3.2. Kiểm tra bất thường

Kiểm tra chất lượng, công tác bảo quản khi có sự cố xảy ra hoặc theo yêu cầu của cơ 
quan quản lý cấp trên.

Kết quả kiểm tra chất lượng định kỳ và kiểm tra đột xuất do thủ trưởng đơn vị, phòng kỹ 
thuật hoặc nhóm công tác thực hiện; kết quả được ghi vào sổ theo dõi công tác bảo quản 
(hoặc lập biên bản theo yêu cầu).

Một số chỉ tiêu cơ bản đánh giá lô thóc bảo quản an toàn (mục 4 - Phụ lục I).

Khi có sự cố phải xử lý kịp thời (mục 5 - Phụ lục I).

4.6. Xuất hàng

4.6.1. Khi có lệnh xuất hàng, thủ kho phải chuẩn bị đủ sổ sách, hồ sơ, chửng từ của lô
hàng.
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4.6.2. Tổ chức lấy mẫu, kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng, báo cáo thực trạng lồ hàng với 
thủ trưởng đơn vị. Với thóc đổ rời trước thời điểm xuất kho, trong phạm vi 5 ngày phải lấy mẫu 
kiểm nghiệm chất lượng thóc của ngăn xuất. Với thóc đóng bao việc lấy mẫu thực hiện ngay 
trước khi xuất thóc cho khách hàng.

4.6.3. Xuất hàng theo nguyên tắc: Với thóc đổ rời phải xuất gọn từng phẩn và đảm bảo 
tính đồng đều. Với thóc đóng bao, trong một lô xuất theo từng hàng bao từ trên xuống dưới, từ 
ngoài vào trong, xuất gọn từng lô hàng.

4.6.4. Khi xuất hàng xong phẩi hoàn chỉnh các thủ tục, chứng từ giao nhận theo đúng 
quy định.

4.7. Chế độ ghi chép sổ sách theo dõi hàng hóa

- Cùng với việc lập biên bản nhập đầy kho và các chửng từ khác theo chế độ kế toán 
Dự trữ Nhà nước phải lập sổ theo dõi bảo quản (gọi tắt là sổ bảo quản).

- Sổ bảo quản: Thông qua kết quả theo dõi, kiểm tra ghi lại diễn biến các chỉ tiêu chất 
lượng ngăn/lố thóc theo thời gian, nội dung công việc bảo quản đã thực hiện, các biện pháp 
xử lý khắc phục sự cố vá những kiến nghị đề xuất (nếu có).

5. QUY ĐỊNH V Ề QUẢ N LÝ

5.1. Thóc nhập kho dự trữ nhà nước phải có chất lượng phù hợp với quy định tại mục 2 của 
Quy chuẩn này.

5.2. Việc đánh giá chất lượng thóc khi nhập đầy kho đưa vào bảo quản và trước khi xuất kho 
do Cục Dự trữ Nhà nước khu vực tổ chức thực hiện. Trong trường hợp cần thiết có thể mời 
các tổ chức, đơn vị kiểm tra chất lượng lương thực có thẩm quyền tiến hành việc kiểm tra.

5.3. Thời gian lưu kho

- Thóc bảo quản đổ rời: Không lớn hơn 18 tháng; thóc bảo quản đóng bao: Không lớn 
hơn 9 tháng.

- Trường hợp cần thiết nếu kết quả kiếm tra cho phép có thể kéo dài thời gian lưu kho 
thóc bảo quản đổ rời đến 24 tháng, thóc bảo quản đóng bao đến 12 tháng.

6. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

6.1. Các tổ chức, cá nhân cung cấp thóc dự trữ nhà nưó'c có trách nhiệm cung cấp thóc có 
chất lượng phù hợp với quy định tại mục 2 của Quỵ chuẩn này.

6.2. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực có trách nhiệm chỉ đạo Chi cục Dự trữ Nhà nước trực 
thuộc giao nhân vả bảo quản thóc theo đúng quy định tại mục 4 của Quy chuẩn này. Trong 
quá trình bảo quản thóc đơn vị quản lý trực tiếp có trách nhiệm kiểm tra chất lượng thóc 
thường xuyên và định kỳ 3 tháng một lần lấy mẫu xác định, đối chiếu các chỉ tiêu chất lượng 
theo quy định.

6.3. Trường hợp lô thóc bảo quản có biểu hiện xuống cấp về các chỉ tiêu chất lượng: Tỷ lệ hạt 
vàng táng cao, mật độ sâu mọt sống vượt quá quy định cho phép, thóc bị ẩm mốc hoặc khối 
lượng có biểu hiện không bình thường thi thủ kho, đơn vị quản lý trực tiếp phải chịu trách 
nhiệm tìm hiểu xác định nguyên nhân, xử lý khắc phục đảm bảo ngăn lô thóc an toàn theo quy
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định. Nếu sự cố vượt quá khả năng,..đơn vị khẩn trương báo cáo cấp trên bàn biện pháp giải 
quyết.

7. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

7.1. Tổng cục Dự trữ Nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra thực hiện Quy chuẩn 
này.

7.2. Trong trường hợp các tiêu chuẩn, hướng dẫn quy định tại Quy chuẩn này có sự thay đổi, 
bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bán mới./.

I I
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