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Kính gửi:  

- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP); 

- Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thức ăn thủy sản;  
 

Ngày 07/6/2017, EU đã ban hành quy định số 2017/962 về sử dụng 

ethoxyquin trong thức ăn chăn nuôi. Theo đó, sau ngày 31/3/2020, Ethoxyquin 

không được phép sử dụng trong tất cả các loại thức ăn chăn nuôi (bao gồm thức ăn 

thủy sản). 

Ngày 15/11/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông 

tư 26/2018/TT-BNNPTNT quy định quản lý giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản 

phẩm xử lý môi trường thủy sản (Thông tư 26). Theo đó, Ethoxyquin là chỉ tiêu 

phải công bố trong tiêu chuẩn công bố áp dụng, trên nhãn sản phẩm. 

Để đảm bảo phát triển sản xuất, đáp ứng kịp thời các yêu cầu của thị trường 

nhập khẩu thủy sản và tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật về thủy sản, 

Tổng cục Thủy sản đề nghị: 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh/ thành phố trực thuộc 

trung ương:  

- Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp 

liên quan thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát hàm lượng Ethoxyquin theo 

Thông tư số 26 và các văn bản liên quan khác. Đồng thời tăng cường kiểm tra, xử 

lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm theo quy định. 

- Thông báo quy định của EU về việc sử dụng Ethoxyquin trong thức ăn 

chăn nuôi (bao gồm thức ăn thủy sản) sau ngày 31/3/2020 tới: (1) Cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thức ăn thủy sản để có kế hoạch sản xuất, phương án kinh doanh phù 

hợp; (2) Cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống, nuôi trồng thủy sản để có chế độ 

chăm sóc, quản lý thủy sản nuôi đảm bảo chất lượng; (3) Cơ sở chế biến, xuất 

khẩu thủy sản để có sự lựa chọn nguyên liệu, vùng nguyên liệu, chế biến đáp ứng 

yêu cầu thị trường EU. 

2. Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thức ăn thủy sản cập nhật quy định 

của EU về quản lý Ethoxyquin trong thức ăn chăn nuôi (bao gồm thức ăn thủy 

sản) để có kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm túc, đầy 

đủ các quy định về quản lý thức ăn thủy sản tại Thông tư số 26. 

3. Cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống, nuôi trồng thủy sản, chế biến và xuất 

khẩu thủy sản, sản phẩm thủy sản vào thị trường EU: Tiến hành tổ chức sản xuất, 



tăng cường liên kiết theo chuỗi, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng thức ăn có chứa 

Ethoxyquin để không làm ảnh hưởng tới việc xuất khẩu thủy sản, sản phẩm thủy 

sản sang EU. 

4. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP): Tăng 

cường thông tin, tuyên truyền về quy định của EU, đặc biệt là quy định áp dụng 

sau ngày 31/3/2020 đối với Ethoxyquin trong thức ăn thủy sản tới các doanh 

nghiệp biết, có phương án lựa chọn nguyên liêu, vùng nguyên liệu phù hợp và 

không làm ảnh hưởng tới sản lượng, kế hoạch chế biến, xuất khẩu trong thời gian 

tới.  

Tổng cục Thủy sản đề nghị các đơn vị, tổ chức, cá nhân quan tâm, thực hiện./. 
  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Phùng Đức Tiến (để b/c); 

- Lưu: VT, TCTS. 

TỔNG CỤC TRƯỞNG  

 

 

 

 

 
Trần Đình Luân 
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