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Thủy sản 
Ban hành quy định chặt chẽ hơn về khâu nuôi cá tra 

 Chương trình Kiểm soát ATTP cá tra đưa ra quy định chặt chẽ hơn về khâu nuôi  

— Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa điều chỉnh Chương trình Kiểm soát an toàn 

thực phẩm (ATTP) đối với cá da trơn (chủ yếu là cá tra) xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, 

trong đó chú trọng ở khâu nuôi cá tra. Những thay đổi này sẽ có hiệu lực từ ngày 

07/07/2020. Theo đó, các cơ sở nuôi cá da trơn cung cấp nguyên liệu cho chế biến, xuất 

khẩu sang Mỹ phải sử dụng nguồn con giống đã được kiểm dịch và được sản xuất từ cơ sở 

ương giống đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện. Điều này nhằm ngăn chặn tình trạng 

cá giống đã bị sản xuất tràn lan và mất kiểm soát giống như trong giai đoạn bùng nổ cá tra 

năm 2018. Ngoài ra, vấn đề sử dụng thuốc thú y và dư lượng kháng sinh trong quá trình nuôi 

cá cũng sẽ được kiểm soát chặt chẽ hơn. Cơ sở nuôi cá tra phải lấy mẫu nước để kiểm tra dư 

lượng kim loại nặng và hóa chất ít nhất mỗi năm 1 lần và phải theo quy định chất lượng 

nước của Mỹ. Thức ăn và chất xử lý môi trường cũng phải được sản xuất từ cơ sở được cấp 

Giấy chứng nhận. Cơ sở nuôi sẽ phải lưu trữ toàn bộ hồ sơ liên quan tới quá trình nuôi, thu 

hoạch và bán nguyên liệu để có thể truy xuất nguồn gốc khi cần thiết.  

 

Kiểm soát quá trình vận chuyển cá từ nguồn cá ngoài  

— Trong nội dung điều chỉnh, các phương tiện vận chuyển cá độc lập, không thuộc cơ sở chế 

biến đều phải được thẩm định và có chứng nhận đủ điều kiện ATTP. Cá bị chết trong quá 

trình vận chuyển phải được tách riêng biệt với cá sống và được loại bỏ kịp thời. Hiện tại, các 

cơ sở chế biến cá tra vẫn còn nhận mua cá sống từ nguồn bên ngoài và được vận chuyển bởi 

người nuôi tới cơ sở chế biến. Thông thường, các vùng nuôi thường nằm cách xa nhà máy 

chế biến, và do vậy những quy định này là khá cần thiết. 

 

Sửa đổi Chương trình kiểm soát ATTP cá tra để chuẩn bị cho đợt thanh tra lần 2 của FSIS 

— Chương trình kiểm soát ATTP cá tra được sửa đổi nhằm chuẩn bị cho đợt thanh tra lần hai 

của Cơ quan thanh tra ATTP Hoa Kỳ (FSIS). Rất có thể, đợt thanh tra này sẽ tập trung vào 

khâu nuôi và vận chuyển cá tra. Trước đó, FSIS đã thông báo sẽ sang Việt Nam từ ngày 2 đến 

13/03 để đánh giá hệ thống kiểm soát ATTP cá tra (lần hai) và việc duy trì hệ thống này của 

Việt Nam. Tuy nhiên, đoàn thanh tra của Mỹ đã thông báo hoãn sang Việt Nam, nhiều khả 

năng do tác động từ dịch COVID-19. Trong cuộc thanh tra lần một vào tháng 9/2018, FSIS 

tập trung kiểm tra khâu chế biến cá tra và cuối cùng đã kết luận Việt Nam đủ điều kiện xuất 

khẩu cá tra sang Mỹ. Chương trình kiểm soát ATTP cá tra của Việt Nam được ban hành lần 

đầu vào tháng 8/2017, sau khi FSIS yêu cầu các nước xuất khẩu cá tra vào Mỹ phải có hệ 

thống kiểm soát ATTP tương đương với Mỹ.  
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Hệ thống khuyến nghị   

 

Hệ thống khuyến nghị đầu tư cổ phiếu 

(dựa trên kỳ vọng tăng giá tuyệt đối trong 6 tháng tới) 
  

Mua:  

+15% hoặc cao hơn 

Nắm giữ:  

trong khoảng +15% và -15% 

Bán:  

-15% hoặc thấp hơn 
 Ý kiến trong báo cáo này phản ánh đánh giá chuyên môn của (các) chuyên viên 

phân tích kể từ ngày phát hành và dựa trên thông tin và dữ liệu thu được từ các 

nguồn mà KBSV cho là đáng tin cậy. KBSV không tuyên bố rằng thông tin và dữ liệu 

là chính xác hoặc đầy đủ và các quan điểm được trình bày trong báo cáo này có thể 

thay đổi mà không cần thông báo trước. Khách hàng nên độc lập xem xét các 

trường hợp và mục tiêu cụ thể của riêng mình và tự chịu trách nhiệm về các quyết 

định đầu tư của mình và chúng tôi sẽ không có trách nhiệm đối với các khoản đầu 

tư hoặc kết quả của chúng. Những tài liệu này là bản quyền của KBSV và không 

được sao chép, phân phối lại hoặc sửa đổi mà không có sự đồng ý trước bằng văn 

bản của KBSV. Nhận xét và quan điểm trong báo cáo này có tính chất chung và chỉ 

nhằm mục đích tham khảo và không được phép sử dụng cho bất kỳ mục đích nào 

khác. 

    

Hệ thống khuyến nghị đầu tư ngành 

(dựa trên kỳ vọng tăng giá tuyệt đối trong 6 tháng tới) 
 

Khả quan: 

Vượt trội hơn thị trường 

Trung lập: 

Phù hợp thị trường 

Kém khả quan: 

Kém hơn thị trường 
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Điện thoại: (+84) 28 7303 5333 - Fax: (+84) 28 3914 1969 
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Địa chỉ: Tầng 1, Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Q1, Hồ Chí Minh 

Điện thoại: (+84) 28 7306 3338 - Fax: (+84) 28 3910 1611 
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Trung Tâm Khách hàng Tổ chức: (+84) 28 7303 5333 – Ext: 2656 

Trung Tâm Khách hàng Cá nhân: (+84) 24 7303 5333 – Ext: 2276 

Email: ccc@kbsec.com.vn 

Website: www.kbsec.com.vn 
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