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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------o0o--------- 

            Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2021 

 

        Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính 

                          Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam 
 

Đồng kính gửi: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn 

                  Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long 

                  Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan 

                  Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên 

                  Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt 

                          

(V/v kiến nghị sửa đổi Nghị định 09/2016/NĐ-CP ngày 28/01/2016 của Chính phủ về tăng 

cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm theo tinh thần Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP) 

 

Thay mặt các Hiệp hội doanh nghiệp ký tên dưới đây, đại diện cho nhiều ngành hàng 

chế biến thực phẩm chủ lực của Việt Nam (sau đây gọi tắt là ngành CBTP), chúng tôi xin 

gửi tới Thủ tướng, Phó Thủ tướng và các Bộ trưởng lời chào trân trọng nhất, và xin cảm ơn 

Thủ tướng và Chính phủ đã có nhiều chính sách quyết liệt và hiệu quả về chống dịch, phục 

hồi sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn.  

Các Hiệp hội khẩn thiết đề nghị Thủ tướng và Chính phủ tháo gỡ một vướng mắc lớn 

cho ngành CBTP, cụ thể là một nội dung tại Nghị định 09/2016/NĐ-09 ngày 28/01/2016 

(sau đây gọi tắt là Nghị định 09) về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm quy định 

tại điểm a khoản 1 điều 6 “Muối…, dùng trong chế biến thực phẩm phải được tăng 

cường I-ốt” (áp dụng từ ngày 15/3/2017) và điểm b khoản 1 Điều 6 “Bột mỳ dùng trong 

chế biến thực phẩm phải được tăng cường sắt và kẽm” ” (có hiệu lực áp dụng từ ngày 

15/3/2018).  

Thời gian qua, các quy định này đã và đang ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất, 

kinh doanh, làm tăng nhiều chi phí và tăng vấn nạn cạnh tranh không bình đẳng giữa các 

doanh nghiệp nhưng không có hiệu quả, không phù hợp với nguyên tắc quản lý rủi ro và 

thông lệ quốc tế cũng như dẫn đến nguy cơ tổn hại sức khỏe cho một bộ phận người Việt. 

Ngay sau khi Nghị định 09 ban hành, các Hiệp hội đã liên tục có nhiều kiến nghị lên Chính 

phủ, Bộ Y tế với mong muốn kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. 

Ngày 27/10/2017, Bộ Y tế đã ban hành công văn 6134/BYT-PC về việc thực hiện ý 

kiến kết luận của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chỉ 

kiểm tra các doanh nghiệp sản xuất muối I-ốt, không kiểm tra các doanh nghiệp sản 

xuất thực phẩm có sử dụng muối I-ốt. Tuy nhiên, về cơ bản, văn bản 6134 chỉ tháo gỡ cho 

doanh nghiệp ngành CBTP ở khâu kiểm tra, còn bản chất quy phạm pháp luật của Nghị 

định 09 vẫn còn nguyên, chưa giải quyết được triệt để các kiến nghị của các Hiệp hội về 

những khó khăn, bất cập mà doanh nghiệp ngành đang từng ngày đối mặt. 

Ngày 15/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP (sau đây gọi 

tắt là Nghị quyết 19-2018); trong đó, tại điểm b khoản 15 Mục III Chính phủ đã chỉ đạo Bộ 

Y tế “Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 09/2016/NĐ-CP ngày 
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28 tháng 1 năm 2016 của Chính phủ về tăng cường vi chất dinh dưỡng trong thực 

phẩm theo hướng: (i) bãi bỏ quy định “muối dùng trong chế biến thực phẩm phải được 

tăng cường I-ốt” tại điểm a khoản 1 Điều 6; (ii) bãi bỏ quy định “Bột mì dùng trong chế 

biến thực phẩm phải được tăng cường sắt và kẽm” tại điểm b khoản 1 Điều 6. Thay vào 

đó, chỉ nên khuyến khích doanh nghiệp chế biến thực phẩm sử dụng”. Các doanh nghiệp 

đã rất vui mừng với Nghị quyết 19-2018 của Chính phủ vì đã chỉ ra phương hướng giải tỏa 

những khó khăn, bất cập do các quy định bất hợp lý của Nghị định 09. Tuy nhiên, đến nay 

các Hiệp hội và doanh nghiệp vẫn chưa thấy NĐ 09 được sửa đổi nội dung quan trọng trên.  

Ngày 26/6/2018, Bộ Y tế đã ban hành văn bản số 618/KH-BYT về kế hoạch sửa đổi 

Nghị định 09. Tuy nhiên, đến nay các Hiệp hội cũng chưa thấy kế hoạch này được Bộ Y tế 

triển khai; thay vào đó là việc thường xuyên tổ chức lấy ý kiến các bên liên quan để báo cáo 

Chính phủ quyết định.  

Ngày 14/9/2021, Bộ Y tế lại ban hành văn bản số 7658/BYT-PC gửi các Hiệp hội, các 

doanh nghiệp thực phẩm và tiếp tục yêu cầu doanh nghiệp thực hiện nghiêm Nghị định 09, 

thể hiện không thay đổi quan điểm về việc bắt buộc các doanh nghiệp chế biến thực phẩm 

phải bổ sung vi chất, đi ngược lại tinh thần chung của Chính phủ trong việc “đồng hành 

cùng doanh nghiệp phát triển”, cũng như đi ngược lại Nghị quyết của Chính phủ. 

Đặc biệt, gần đây nhất, Bộ Y tế lại đang tiến hành xây dựng và lấy ý kiến góp ý Dự 

thảo Kế hoạch tăng cường thực thi Nghị định 09; điều này khiến các Hiệp hội và cộng đồng 

doanh nghiệp ngành CBTP băn khoăn và lo lắng, nhất là trong bối cảnh doanh nghiệp đang 

nỗ lực hồi phục sau những tác động mạnh mẽ từ đại dịch Covid 19. 

Trước tình hình đó, ngày 12/11/2021, các Hiệp hội liên quan thực phẩm đã tổ chức 

Hội thảo “Thực trạng và Đánh giá kết quả tác động trong 5 năm thực hiện quy định bổ 

sung vi chất dinh dưỡng vào trong chế biến thực phẩm” để rà soát những qui định của thế 

giới và thực tiễn về vấn đề này, tác động của việc bổ sung vi chất một cách đại trà với sức 

khỏe con người, những khó khăn, bất cập khi bắt buộc tất cả các doanh nghiệp chế biến 

phải bổ sung vi chất một cách đại trà. 

Kính thưa Thủ tướng, 

Các Hiệp Hội và doanh nghiệp ngành Thực phẩm hoàn toàn ủng hộ Chính Phủ thực 

hiện các giải phảp để cải thiện sức khỏe và thể chất của người Việt Nam, đó cũng chính là 

nhiệm vụ, mục tiêu, lợi ích của các doanh nghiệp CBTP.  

Để cải thiện sức khỏe và thể chất cần có chương trình quốc gia giáo dục dinh dưỡng 

trong trường học và các cộng đồng bà nội trợ, tuyên truyền để người dân chủ động tăng 

cường bổ sung và sử dụng các thực phẩm giàu I-ốt, kẽm, sắt trong các bữa ăn hàng ngày 

(như dùng muối I-ốt để nấu ăn, nước mắm truyền thống có hàm lượng iot cao làm nước 

chấm, các loại thực phẩm bổ dưỡng có chứa hàm lượng kẽm, sắt cao như hàu biển, rau 

bina, các loại đậu…) và lồng ghép vào các chương trình quốc gia khác như kiểm tra sức 

khỏe định kỳ và tầm soát dinh dưỡng cho toàn dân để phát hiện sớm cộng đồng có nguy cơ, 

hỗ trợ sản xuất muối I-ốt và khuyến khích bổ sung viên vi chất dinh dưỡng cho cộng đồng.  

Việc bổ sung vi chất cần được thực hiện một cách phù hợp, trên nguyên tắc quản lý 

rủi ro, vừa đảm bảo sức khỏe cho người dân, giảm tỷ lệ bệnh và thể chất yếu do thừa hoặc 

thiếu vi chất, đồng thời không gây khó khăn cho các doanh nghiệp ngành CBTP nói riêng 

và sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam nói chung. 
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Trên tinh thần đó, các hiệp hội thực phẩm trân trọng đề nghị Thủ tướng, Chính phủ 

xem xét, chỉ đạo Bộ Y tế khẩn trương sửa đổi Nghị định 09 theo đúng tinh thần chỉ đạo 

của Nghị quyết 19/2018/NQ-CP đã ban hành. Chỉ bắt buộc muối dùng trong nấu ăn 

hàng ngày và các gia vị dạng rắn như hạt nêm, viên súp gia vị,…phải bổ sung I-ốt và 

khuyến khích doanh nghiệp chế biến thực phẩm bổ sung thêm vi chất dinh dưỡng vào 

thực phẩm thay vì yêu cầu bắt buộc, theo đúng tinh thần Nghị quyết 19/2018.   

* Đính kèm theo đây là báo cáo phân tích những điểm bất hợp lý của các quy định 

trong Nghị định 09 của các Hiệp hội và báo cáo đánh giá tác động, kiến nghị cũng như kết 

quả kiểm nghiệm minh chứng từ đại diện một số doanh nghiệp ngành CBTP. 

Trên đây là kiến nghị của các Hiệp hội ngành hàng thực phẩm về các vấn đề liên quan 

đến Nghị định 09. Kính mong Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Y tế 

xem xét hỗ trợ tháo gỡ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp yên tâm phục hồi sản xuất và 

phát triển. 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào./. 

CHỦ TỊCH HỘI LƯƠNG 

THỰC THỰC PHẨM 

 TP. HỒ CHÍ MINH 
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Trương Đình Hòe 

CHỦ TỊCH HIỆP HỘI  
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CHỦ TỊCH HỘI DOANH 
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CHẤT LƯỢNG CAO 
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CHỦ TỊCH HIỆP HỘI 

 NƯỚC MẮM PHÚ QUỐC 

 

 

 



1 
 

BÁO CÁO PHÂN TÍCH NHỮNG ĐIỂM BẤT HỢP LÝ CỦA CÁC QUY ĐỊNH 

TRONG NGHỊ ĐỊNH 09/2016/NĐ-CP NGÀY 28/01/2016 

(Đính kèm văn bản kiến nghị chung của các Hiệp hội thực phẩm ngày 17/11/2021) 

 

1. Quy định này không đúng với các khuyến nghị của Tổ chức y tế thế giới, có thể 

nói là không khoa học và thậm chí nguy hiểm, khi bắt tất cả những người đủ 

hoặc thừa iod cũng phải ăn thực phẩm bổ sung iod (do làm tăng nguy cơ bệnh 

cường giáp cho nhóm đối tượng này).  

Tổ chức Y tế Thế giới trong “Hướng dẫn bổ sung muối Iod” đã có những lưu ý rất cụ thể để 

cho các nước xem xét khi áp dụng, ví dụ “Trẻ em và trẻ nhỏ đã có đủ lượng iod qua sữa mẹ 

hoặc sữa công thức có iod. Bổ sung muối vào các sản phẩm cho trẻ nhỏ cần phải được 

kiểm soát để tránh thiếu hoặc thừa muối hoặc iod”, “Các chương trình quốc gia phải được 

điều chỉnh phù hợp cho đối tượng dân số để sự can thiệp được chấp nhận, thực thi và bền 

vững”,  “Cả thiếu và thừa iod đều có tác động xấu đến chức năng tuyến giáp. Việc tiêu thụ 

quá mức iod có thể dẫn đến các biến chứng như cường giáp do thừa iod ở một số trường 

hợp hoặc suy giáp ở một số trường hợp khác. Các dữ liệu đã chỉ ra có sự tăng nhẹ nguy cơ 

cường giáp do thừa iod khi tăng lượng iod ăn vào ở người già…”. Tuy nhiên Nghị định 09 

đã áp đặt một cách máy móc khuyến cáo đầu tiên “bổ sung iod cho muối ăn” mà bỏ qua các 

khuyến cáo trên của Tổ chức y tế thế giới.  

Theo đó, việc yêu cầu bắt buộc tất cả các sản phẩm thực phẩm chế biến đều phải bổ 

sung muối iod đồng nghĩa với việc buộc tất cả mọi người dân phải sử dụng thực phẩm bổ 

sung iod, kể cả những người đủ hoặc thừa iod. Theo thống kê, Việt Nam có khoảng 43,5% 

người thiếu iod, nghĩa là khoảng 56,5% người đủ và thừa iod và việc này sẽ dẫn đến nguy 

cơ gia tăng bệnh cường giáp, thậm chí ung thư tuyến giáp ở những đối tượng đủ và thừa iod 

và việc bắt buộc các cơ sở chế biến phải bổ sung iod đồng nghĩa với việc nhóm đối tượng 

đủ và thừa iod mất đi cơ hội lựa chọn thực phẩm không có iod. 

2. Việc yêu cầu bổ sung bắt buộc đối với mọi người dân và doanh nghiệp sản xuất 

thực phẩm là đi ngược lại nguyên tắc quản lý rủi ro, thiếu hiệu quả và không phù 

hợp với quốc tế: 

2.1. Đi ngược lại nguyên tắc quản lý rủi ro, tốn kém nhiều mà hiệu quả thấp: 

- Với quy định muối bổ sung iod dùng cho thực phẩm chế biến công nghiệp: 

Theo điều tra của Viện Dinh dưỡng quốc gia năm 2010, lượng natri cung cấp từ thực 

phẩm chế biến khác (ngoài nước mắm và mỳ ăn liền) chỉ chiếm có 2% lượng natri ăn 

vào. Việc bắt tất cả các thực phẩm chế biến này phải dùng muối iod tức là chỉ nhằm giải 

quyết 2% vấn đề (chưa chắc đã giải quyết được như nêu trong mục 3.1 dưới đây) nhưng 

gây ra việc tăng chi phí sản xuất và đi ngược lại nguyên tắc quản lý rủi ro. 

Cũng theo báo cáo của Viện Dinh dưỡng quốc gia năm 2019, tỷ lệ hộ gia đình sử 

dụng muối iod đủ tiêu chuẩn phòng bệnh là > 90% (năm 2005), giảm xuống 60% (năm 

2013-2014) và theo đánh giá thì đây là mức giảm thấp nhất trong 10 năm qua.  

   Như vậy, giảm tỷ lệ hộ gia đình sử dụng muối iod dùng trong nấu ăn hàng ngày mới 

là nguyên nhân chính gây tăng tỷ lệ thiếu iod ở Việt Nam; thiết nghĩ, chỉ cần tập trung tăng 

cường sự bao phủ muối iod dùng trong nấu ăn hàng ngày là đủ đạt được hiệu quả, phù hợp 

với quản lý rủi ro và dễ thực hiện, tiết kiệm chi phí. 

Đặc biệt, một số nhóm sản phẩm sử dụng nguyên liệu chính để chế biến như cá biển 

đã rất giàu iod tự nhiên, như Nước mắm truyền thống Việt Nam (Nước mắm Phú Quốc 

được Châu Âu bảo hộ chỉ dẫn địa lý với quy trình ủ chượp chỉ có cá, muối và được Bộ Văn 

hóa Thể thao công nhận là di sản phi vật thể tri thức dân gian cấp Quốc gia), chủ yếu được 
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làm từ cá biển đã rất giàu iod. Việc bắt buộc phải dùng muối iod để chế biến nước mắm 

vừa gây tốn kém cho doanh nghiệp, vừa làm thay đổi mùi vị, màu sắc của Nước mắm 

truyền thống Phú Quốc đang cần được giữ gìn, bảo tồn và phát huy và làm cho một số nước 

từ chối nhập khẩu (Nhật, Australia…), làm nước mắm Việt Nam thua chính trên sân nhà 

khi nước mắm Thái Lan được nhập và bán với giá rẻ hơn vì không phải bổ sung iod (nội 

dung này được minh chứng bằng kết quả kiểm nghiệm nước mắm không sử dụng muối bổ 

sung Iod của Công ty Cổ phần thương mại Khải Hoàn ở Phú Quốc). 

Ngoài ra, Việt Nam có đường bờ biển trải dài từ Bắc xuống Nam với 3.260km, có sản 

lượng thủy hải sản rất lớn, phong phú và có hàm lượng iod tự nhiên rất cao và được người 

dân chế biến ăn uống hàng ngày và cung ứng chủ yếu đến các thành phố lớn, nên nguy cơ 

thiếu iod ở cư dân ven biển và ở phần lớn cư dân các đô thị là rất thấp. Theo đánh giá, ở 

Việt Nam, khu vực nông thôn, vùng núi không chỉ thiếu iod mà thiếu cả sắt, kẽm; do đó, 

chỉ khu vực nào thiếu thì mới cần bổ sung vi chất, chúng ta không thể để toàn dân cần phải 

bổ sung. 

- Với quy định bột mì dùng trong chế biến thực phẩm phải bổ sung sắt, kẽm: 

Việt Nam sử dụng gạo là lương thực chính và chủ yếu, ít sử dụng bột mì (Theo 

thống kê, sản lượng gạo của Việt Nam hàng năm tương đương khoảng 27 triệu tấn, ngô nội 

địa và nhập khẩu 17 triệu tấn, lúa mì nhập khẩu khoảng 1,5 triệu tấn, tức lúa mì chỉ chiếm 

3% trong 3 loại lương thực chính, do đó bổ sung sắt, kẽm vào bột mỳ rõ ràng là rất ít có 

tác dụng với cộng đồng. 

- Ngay cả những nước sản xuất lúa mì chính cũng không yêu cầu bổ sung sắt, kẽm 

vào bột mì. Việt Nam không trồng lúa mì, bột mì cũng chiếm tỷ lệ nhỏ trong khẩu phần ăn, 

mà lại bắt bổ sung sắt, kẽm cho bột mì là không phù hợp với quốc tế, làm gia tăng chi phí 

cho doanh nghiệp. 

Tình trạng thiếu sắt, kẽm phổ biến nhiều ở vùng nông thôn, vùng núi, trong khi 

những vùng này lại rất ít sử dụng bột mỳ so với thành phố. Do vậy, việc bắt buộc bột mì bổ 

sung sắt, kẽm rõ ràng là thiếu hiệu quả và đi ngược lại nguyên tắc quản lý rủi ro. Bổ sung 

sắt, kẽm bằng các viên bổ sung vi chất như viên sắt, viên kẽm là đơn giản, hiệu quả và kinh 

tế hơn nhiều (ví dụ như viên sắt cho phụ nữ có thai được sử dụng rất phổ biến, giá rẻ và 

phát huy tính hiệu quả cao trong thời gian qua).  

2.2. Không phù hợp với quốc tế:  

- Với muối iod: Đa số các nước chỉ bắt buộc bổ sung iod cho muối ăn dùng trong 

nấu ăn hàng ngày và khuyến khích tự nguyện bổ sung iod cho muối dùng trong CBTP công 

nghiệp, điển hình là 2 nước đông dân nhất trên thế giới là Trung Quốc và Ấn Độ, cũng như 

toàn bộ các nước châu Âu, Mỹ và Australia (FIA Position Paper, 3-2017). 

Một số quốc gia chỉ yêu cầu muối bán trên thị trường phải là muối iod, nhưng quy 

định việc sử dụng muối iod để chế biến các loại thực phẩm thì có chọn lọc, tùy ngành chứ 

không bắt buộc tất cả như Việt Nam; cụ thể như cá khô, thịt muối, tôm muối và patê cá, 

viên gia vị, bột nêm là những loại thực phẩm sử dụng muối iod ít gây ra thay đổi về mặt 

cảm quan và phần lớn lượng iod có thể được giữ lại. 

3. Gây tốn kém cho doanh nghiệp, mà còn ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và 

nhiều khó khăn khác: 

3.1. Với quy định muối Iod dùng trong chế biến thực phẩm công nghiệp:  

Nhiều nước không chấp nhận thực phẩm có bổ sung Iod, khiến các doanh nghiệp 

phải có chứng nhận không sử dụng muối Iod mới xuất khẩu được và khả năng xuất hiện 

tình trạng hàng sản xuất cho nội địa bị xuất khẩu sang các nước không yêu cầu bổ sung Iod 
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(đơn cử, thực tế đã xảy ra tại thị trường Nhật Bản). Do đó, ngoài việc tăng chi phí rất lớn do 

phải sản xuất riêng, không chỉ ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu riêng của doanh nghiệp 

mà sẽ tác động đến xuất khẩu của cả ngành hàng CBTP tại thị trường các nước nhập khẩu. 

 Bổ sung iod có thể gây phản ứng hóa học, ảnh hưởng đến chất lượng, màu và 

vị sản phẩm:  kali iodat (KIO3) dùng để bổ sung iod là một chất oxi hóa mạnh. Các loại 

thực phẩm như sản phẩm thủy sản; rau củ quả sấy khô, thịt gia cầm sấy, các sản phẩm từ 

ngũ cốc sấy; các loại bột gia vị, bột chế biến sẵn để làm các loại bánh ngọt và dùng trong 

chế biến các loại thực phẩm; các sản phẩm ăn ngay, ăn liền ...nếu dùng muối thường thì 

không có phản ứng. Nhưng khi dùng muối bổ sung Iod vào thực phẩm và trải qua quá trình 

chế biến với nhiệt, ẩm và bảo quản thì Iod dễ dàng phản ứng với các thành phần trong thực 

phẩm làm các sản phẩm bị biến mùi, vị, màu sắc, ảnh hưởng nhiều đến chất lượng sản 

phẩm.   

Vì Iod gây phản ứng hóa học, thành phẩm cuối cùng của sản phẩm không có 

hoặc chỉ có rất ít iod. Chúng tôi xin đệ trình các kết quả kiểm nghiệm ngay sau khi sản 

xuất của một số nhóm hàng đại diện sử dụng muối Iod trong quá trình chế biến nhưng 

không phát hiện Iod như sản phẩm ăn ngay (vắt mỳ và vắt hủ tiếu), gia vị (nước xốt), thịt 

chế biến (heo hầm). 

3.2. Với quy định bột mì dùng trong CBTP bổ sung sắt, kẽm:  

- Ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm: Trong quá trình sản xuất một số sản 

phẩm từ bột mỳ có bổ sung sắt và kẽm, thành phẩm bị biến màu, nguyên nhân có thể là do 

sắt 2 bị oxi hóa thành sắt 3. 

- Đặc biệt, doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn từ khâu nhập nguyên liệu, hầu 

hết các thị trường xuất khẩu bột mỳ chính của Việt Nam không có quy định phải bổ sung 

sắt, kẽm vào bột mì nên khi các doanh nghiệp nhập khẩu đề nghị bổ sung thêm vi chất sắt 

và kẽm, thì không được nhà cung cấp chấp thuận. Nếu doanh nghiệp nhập bột mỳ phải tiến 

hành phối trộn vi chất sắt, kẽm với hàng trăm tấn chứa tại các Silo trước khi đưa vào sản 

xuất, làm gia tăng rất lớn chi phí và giá thành của sản phẩm.  

- Nhiều nước không chấp nhận thực phẩm có bổ sung sắt-kẽm: nên sau khi phối 

trộn vi chất phục vụ thị trường nội địa, chuyển sang sản xuất hàng xuất khẩu doanh nghiệp 

phải rửa sạch toàn bộ dây chuyền mới, rất tốn kém và phiền phức. 

Nội dung này được minh chứng từ các báo cáo đánh giá tác động, kiến nghị cũng như 

kết quả kiểm nghiệm sản phẩm từ các doanh nghiệp ngành CBTP như: Công ty CP 

Acecook Việt Nam, Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ Súc Sản, Công ty TNHH Nam Phương 

V.N, Công ty CP Xây dựng Công nghệ Sumimoto và Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ 

Bột Mỳ mà chúng tôi nhận được. Xin xem ở Bảng liệt kê dưới dây. 

----------------- oOo ---------------- 

 

 

 



 

 

 

BẢNG LIỆT KÊ 

 

CÁC BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG, KIẾN NGHỊ 

VÀ KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM SẢN PHẨM CỦA 

DOANH NGHIỆP NGÀNH LTTP 

 

1. Báo cáo đánh giá tác động và các kết quả kiểm nghiệm sản phẩm của Công 

ty CP Acecook Việt Nam 

2. Báo cáo đánh giá tác động và kết quả kiểm nghiệm sản phẩm của Công ty 

CP Việt Nam Kỹ nghệ Súc Sản 

3. Báo cáo đánh giá tác động của Công ty CP Việt Nam Kỹ Nghệ Bột Mỳ 

4. Báo cáo đánh giá tác động của Công ty CP Xây dựng Công nghệ Sumimoto  

5. Kết quả kiểm nghiệm nước mắm không sử dụng muối bổ sung Iod của Công 

ty Cổ phần Thương mại Khải Hoàn 

6. Các kết quả thử nghiệm sản phẩm của Công ty TNHH Nam Phương V.N 

 

 

 

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm  2021 
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QUATEST3@

.:l ....:l .. A'

TONG CUC TIEU CHUAN 80 LUONG CHAT LUONG
..... -' -? "-'

TRUNG TAM KY THU~T TIEU CHUAN DO LlIONG CHAT LlIQNG 3
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

~ K ?? ~
PHIEU KET QUA THlJ NGHII;M

TES E RT
KT3-06519ATP8/1 19/06/2018

Trang 01101

1. Ten m~u :HEOHAM

2. Mo tam~u : M~u thir nghiem do khach hang lfiy m~u, ten m~u va thong tin v~ m~u
do khach hang cung c§.p.
M~u con nguyen bao bi va nhan hieu.

3. So luong m~u : 01

4. Ngay nhan m~u : 12/0612018

5. Thai gian thir nghiem : 13/06/2018 - 19/06/2018

6. Noi giri m~u : CONG TY CO PHAN VI:E;TNAM KY NGH:E; SUC SAN
420 NO' Trang Long, P. 13, Qu~n Binh Th~nh, Tp. HA Chi Minh

7. K€t qua thir nghiem

Ten chi tieu Phuong phap thir Gioi han phat hien Ket qua thir nghiem

7.1. Ham IUQ'Ilgiod, rug/kg QTTN/KT3 179:2017 0,1 Khong phat hien

TRUONG PTN THVC P

N~uy~n Thanh Cong

I. Cac ke't qua thlinghi~m ghi trong phieu nay chi c6 gia tri d6i v(ji m~u do khach hang glii de'n./ Test results are valid for the namely submitted samplers) only.
2. Khong dtl<Jc trich sao m()t ph~n phie'u ke't qua thli nghiem nay ne'u khong c6 sl! d6ng y bang van ban cua Trung tam Ky thuat 3. N/A: khong ap dung,

This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Quatest 3. Not applicable
3. Ten mau. ten khach hang dtl<JCghi theo yeu clu cua noi glti mliu./ Name of sample and customer are written as customer's request.
4. D() khong dam baa do ma r()ng tl(jc hrong dtl<Jc tinh v(ji k = 2, rmrc tin ch 95 %. Khach hang c6 the lien h~ theo dia chi dirdi d'; bie't them thong tin.

Estimated expanded uncertainty of measurement with k = 2, at 95 % confidence level. Please contact Quatest 3 at the below address for further information.

Head Office: 49 Pasteur, QI, H5 Chi Minh City, VIeT NAM Tel: (84-28) 38294274 Fax: (84-28) 38293012 Website: www.quatest3.com.vn
Testing: 7 Road 1,Bien Hoa I Industrial Zone, D5ng Nai Tel: (84-25 I) 3836212 Fax: (84-251) 3836298 E-mail: tn-cskh@quatest3.com.vn

L~n saa d6i: 0 BHlO(1212016) M03/1_TTTN09







CTY CP XD CÔNG NGHỆ  
SUMIMOTO 

   ------------------------------------------ 
Số: 22/2018/SUMI/CV 

Về việc: Bột mì bổ sung Sắt & Kẽm 
 
 
 
 

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

-----oo0oo----- 
 
 
 
 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2018 

 
 

Kính gửi: Hội Lương thực Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh. 
     
 

Thực hiện Nghị định 09/2016/NĐ-CP ngày 28/1/2016 của Chính phủ quy định về 

tăng cường vi chất dinh dưỡng trong thực phẩm. Công ty CP XD Công Nghệ SUMIMOTO 

sản xuất bột chiên xù và bột trộn các loại có sử dụng nguyên liệu chủ yếu là bột mì. Từ ngày 

15/3/2018 các công ty sản xuất bột mì đã bổ sung Sắt và Kẽm trong quá trình sản xuất. 

 
Trong quá trình sản xuất chúng tôi có đánh giá như sau: 

 Bột mì có bổ sung Sắt và Kẽm làm ảnh hưởng nhỏ đến màu sắc thành phẩm (cụ thể là 

làm cho màu thành phẩm tối sậm hơn so với trước). 

 Hàm lượng vi chất còn lại trong thành phẩm là: Fe ~ 33.3 mg/kg; Zn ~ 66.1 mg/kg. 

 
 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2018 
  Giám đốc 

Nơi nhận:                                                                                
   - FFA 
   - Lưu hành chính 

 

 
               Nguyễn Anh Minh 
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Ho Chi Minh City, Date: June 22, 2018
TP. Hồ Chí Minh, Ngày 22/06/2018

ANALYSIS REPORT REF. NO.: FDL18/05777-6
BÁO CÁO PHÂN TÍCH Đơn hàng: FDL18/05777-6

CLIENT’S NAME : CÔNG TY TNHH NAM PHƯƠNG V.N
Tên khách hàng

CLIENT’S ADDRESS : 124 LÊ LAI, PHƯỜNG 3, Q. GÒ VẤP, TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM
Địa chỉ

The following sample(s) was/were submitted and identified by the client as:
Mẫu thử nghiệm được cung cấp và nhận dạng bởi khách hàng:

Sample description : POWDER
Mô tả mẫu : Dạng Bột

Number of sample : 01 sample
Số lượng mẫu : 01 mẫu

Sample characterisation/ condition : Sample (approx. 600g) in aluminium bag
Tình trạng mẫu : Mẫu (khoảng 600g) chứa trong túi nhôm

Client’s reference : MUỐI IỐT (SX: 08/06/18) 
Chú thích của khách hàng

Date sample(s) received : June 18, 2018
Ngày nhận mẫu : 18/06/2018

Testing period : June 18 – June 22, 2018
Thời gian thử nghiệm : 18/06/2018 – 22/06/2018

Test requested : As applicant’s requirement
Yêu cầu thử nghiệm : Theo yêu cầu của khách hàng

Test result : Please refer to the next page(s)
Kết quả kiểm nghiệm : Vui lòng tham khảo trang sau

SGS Vietnam Ltd.
198 Nguyen Thi Minh Khai St., Ward 6, Dist.3, Ho Chi Minh City, 
Vietnam
HCM Laboratory: Lot III/21, St. 19/5A, Group CN III, Tan Binh IZ, Tay 
Thanh Ward, Tan Phu Dist., Ho Chi Minh City, Vietnam
Can Tho Laboratory: Korea – VN Incubator Park in Can Tho, 8th St., 
Tra Noc 2 IZ, Phuoc Thoi Ward, O Mon Dist., Can Tho City, Vietnam

t(84-28) 3935 1920   f(84-28) 3935 1921    www.sgs.vn

This  document  is  issued  by  the  Company  subject  to  its  General  Conditions  of  Service 
(  www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx  )  .  Attention  is  drawn to the limitations  of  liability, 
indemnification and jurisdictional issues established therein. 
This document is to be treated as an original within the meaning of UCP 600. Any holder of this 
document is advised that information contained hereon reflects the Company’s findings at the 
time of its intervention only and within the limits of client’s instructions, if any. The Company’s  
sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction  
from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized 
alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and  
offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. 
The authenticity of this document may be verified at 
https://sgsonsite.sgs.com/en/v2/common/ecertificate/authenticateeCertificate.jsp.
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DETAIL TEST RESULT(S)
KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Testing Analysis
Chỉ tiêu phân tích

Method
Phương pháp

Result
Kết quả

Unit
Đơn vị

Iodine in salt (as KIO3)
Iốt trong muối (quy về KIO3)

TCVN 6341:1998
52.05

LOD = 0.5
mg/kg

Note/  Ghi chú  :  LOD = Limit of Detection/ Giới hạn phát hiện

PHOTO APPENDIX/PHỤ LỤC HÌNH ẢNH

REPORT RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY AND SUCH 
SAMPLE(S) ARE RETAINED FOR 30 DAYS ONLY

Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu đã nhận tại phòng thí nghiệm và mẫu được lưu trữ trong vòng 30 ngày
� � �  END OF THE REPORT � � �  

Signed for and on behalf of
       SGS Vietnam LTD
Thay Mặt Công ty SGS Việt Nam

Lâm Văn Xự

SGS Vietnam Ltd.
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Vietnam
HCM Laboratory: Lot III/21, St. 19/5A, Group CN III, Tan Binh IZ, Tay 
Thanh Ward, Tan Phu Dist., Ho Chi Minh City, Vietnam
Can Tho Laboratory: Korea – VN Incubator Park in Can Tho, 8th St., 
Tra Noc 2 IZ, Phuoc Thoi Ward, O Mon Dist., Can Tho City, Vietnam
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Ho Chi Minh City, Date: June 22, 2018
TP. Hồ Chí Minh, Ngày 22/06/2018

ANALYSIS REPORT REF. NO.: FDL18/05777-4
BÁO CÁO PHÂN TÍCH Đơn hàng: FDL18/05777-4

CLIENT’S NAME : CÔNG TY TNHH NAM PHƯƠNG V.N
Tên khách hàng

CLIENT’S ADDRESS : 124 LÊ LAI, PHƯỜNG 3, Q. GÒ VẤP, TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM
Địa chỉ

The following sample(s) was/were submitted and identified by the client as:
Mẫu thử nghiệm được cung cấp và nhận dạng bởi khách hàng:

Sample description : SAUCE
Mô tả mẫu : Nước Xốt

Number of sample : 01 sample
Số lượng mẫu : 01 mẫu

Sample characterisation/ condition : Sample in plastic bottle
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa

Client’s reference : XỐT GIA VỊ HOÀN CHỈNH BARONA 
Chú thích của khách hàng   – THỊT RAM (RIM) (SX: 16/06/2018)

Date sample(s) received : June 18, 2018
Ngày nhận mẫu : 18/06/2018

Testing period : June 18 – June 22, 2018
Thời gian thử nghiệm : 18/06/2018 – 22/06/2018

Test requested : As applicant’s requirement
Yêu cầu thử nghiệm : Theo yêu cầu của khách hàng

Test result : Please refer to the next page(s)
Kết quả kiểm nghiệm : Vui lòng tham khảo trang sau
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DETAIL TEST RESULT(S)
KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Testing Analysis
Chỉ tiêu phân tích

Method
Phương pháp

Result
Kết quả

Unit
Đơn vị

Iodine in salt (as KIO3)
Iốt trong muối (quy về KIO3)

BS EN 15111:2007
Not detected 

Không phát hiện
LOD = 5

mg/kg

Note/  Ghi chú  :  LOD = Limit of Detection/ Giới hạn phát hiện

PHOTO APPENDIX/PHỤ LỤC HÌNH ẢNH

REPORT RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY AND SUCH 
SAMPLE(S) ARE RETAINED FOR 30 DAYS ONLY

Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu đã nhận tại phòng thí nghiệm và mẫu được lưu trữ trong vòng 30 ngày
� � �  END OF THE REPORT � � �  

Signed for and on behalf of
       SGS Vietnam LTD
Thay Mặt Công ty SGS Việt Nam

Lâm Văn Xự

SGS Vietnam Ltd.
198 Nguyen Thi Minh Khai St., Ward 6, Dist.3, Ho Chi Minh City, 
Vietnam
HCM Laboratory: Lot III/21, St. 19/5A, Group CN III, Tan Binh IZ, Tay 
Thanh Ward, Tan Phu Dist., Ho Chi Minh City, Vietnam
Can Tho Laboratory: Korea – VN Incubator Park in Can Tho, 8th St., 
Tra Noc 2 IZ, Phuoc Thoi Ward, O Mon Dist., Can Tho City, Vietnam

t(84-28) 3935 1920   f(84-28) 3935 1921    www.sgs.vn

This  document  is  issued  by  the  Company  subject  to  its  General  Conditions  of  Service 
(  www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx  )  .  Attention  is  drawn to the limitations  of  liability, 
indemnification and jurisdictional issues established therein. 
This document is to be treated as an original within the meaning of UCP 600. Any holder of this 
document is advised that information contained hereon reflects the Company’s findings at the 
time of its intervention only and within the limits of client’s instructions, if any. The Company’s  
sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction  
from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized 
alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and  
offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. 
The authenticity of this document may be verified at 
https://sgsonsite.sgs.com/en/v2/common/ecertificate/authenticateeCertificate.jsp.

http://www.sgs.vn/
http://www.sgs.com/en/terms-and-conditions
http://www.sgs.com/en/terms-and-conditions
http://www.sgs.com/en/terms-and-conditions

	Report N°: 18062207AB
	Report N°: 18062207A9

