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Bộ LĐ-TB&XH khảo sát vướng mắc của DN thủy sản về vấn đề lao động, tiền lương. 

(vasep.com.vn) Ngày 18/4/2018, Thứ 
trưởng Bộ Lao động Thương binh và 
Xã hội Doãn Mậu Diệp làm Trưởng 
đoàn Hội đồng tiền lương quốc gia 
tới khảo sát tình hình các DN thủy 
sản phía nam, đại diện là các DN chế 
biến thủy sản tại 2 tỉnh Sóc Trăng và 
Hậu Giang. Mục đích chuyến khảo sát 
là để gặp trực tiếp các DN để tìm hiểu, 
trao đổi, lắng nghe các bất cập, vướng 
mắc liên quan đến tác động của việc 
tăng lương tối thiểu, các vướng mắc 
trong quy định về lao động hiện 
hành, bất cập trong về BHXH & chi 
phí công đoàn... 
DN kiến nghị không tăng lương tối 
thiểu	
DN	thủy	sản	đang	trả	lương	tối	thiểu	cao	
gấp	 2-3	 lần	 so	 với	 lương	 tối	 thiểu	 thực	
tế	 vì	 tính	 theo	 sản	 phẩm.	 DN	 luôn	 chú	
trọng	đảm	bảo	lợi	ích	người	lao	động	vì	
người	 lao	 động	 là	 tài	 sản	 quý	 và	 nếu	
lương	 thấp	 họ	 cũng	 sẽ	 không	 ở	 lại	 với	
DN.	Chi	phí	đầu	vào	trong	sản	xuất	thủy	
sản	ngày	càng	tăng	như	điện,	nước,	dầu,	
phí	môi	trường...	
Theo	tính	toán,	trong	giá	thành	sản	xuất	
sản	 phẩm,	 quỹ	 lương	 của	 công	 nhân	
luôn	 đứng	 thứ	 hai,	 sau	 giá	 nguyên	 liệu.	

Khi	 lương	 tối	 thiểu	 tăng,	 kéo	 theo	 phí	
công	 đoàn,	 bảo	 hiểm	 xã	 hội	 tăng	 nên	
thực	 ra	 thu	 nhập	 của	 công	 nhân	 sẽ	 bị	
giảm	 xuống	 trong	 khi	 tạo	 thêm	 gánh	
nặng	 cho	 DN.		 Đồng	 thời	 DN	 có	 thể	 bị	
mất	bớt	nguồn	nhân	công	do	họ	chuyển	
sang	các	ngành	khác	như	các	ngành	dịch	
vụ	 vừa	 nhẹ	 nhàng	 hơn	 mà	 lương	 lại	
không	bị	giảm.	DN	không	thể	 lấy	khoản	
nào	 bù	 cho	 người	 lao	 động	 được	 trong	
khi	 năng	 suất	 lao	 động	 không	 tăng.	
Trong	 bối	 cảnh	 ngành	 tôm	 đang	 phải	
cạnh	 tranh	 khốc	 liệt	 với	 các	 nước	 đối	
thủ	như	Ấn	Độ,	Indonesia,	Ecuador…Các	
DN	 thủy	 sản	 kiến	 nghị	 giãn	 thời	 gian	
tăng	lương	tối	thiểu.	
Bất cập về quy định lao động chưa 
thành niên	
Trong	 cuộc	 họp,	 DN	 có	 nêu	 lên	 những	
băn	 khoăn	 về	 các	 quy	 định	 về	 sử	 dụng	
lao	 động	 vị	 thành	 niên	 tại	 DN	 chế	 biến	
thủy	sản.	
Tại	 Khoản	 1	 Điều	 163	 của	 Bộ	 Luật	 Lao	
động	 2012	 “Nguyên	 tắc	 sử	 dụng	 lao	
động	 là	 người	 chưa	 thành	 niên”	 quy	
định	 :	 “Không	 sử	 dụng	 lao	 động	 chưa	
thành	 niên	 làm	 những	 công	 việc	 nặng	
nhọc,	 độc	 hại,	 nguy	 hiểm	 hoặc	 chỗ	 làm	
việc,	công	vi		ệc	ảnh	hưởng	xấu	tới	nhân	

cách	 của	 họ	 theo	 danh	 mục	 do	 Bộ	
LĐTBXH	 chủ	 trì	 phối	 hợp	 với	 Bộ	 Y	 tế	
ban	hành”	
Theo	 đó,	 Bộ	 LĐTBXH	 ban	 hành	 Quyết	
định	 190/1999/QĐ-BLĐTBXH	 ngày	
3/3/1999	về	danh	mục	“nghề,	công	việc	
nặng	nhọc,	độc	hại,	nguy	hiểm”	bao	gồm	
cả	quy	định	công	việc	“chế	biến	thủy,	hải	
sản	đông	lạnh”	được	xếp	vào	nhóm	nghề	
nặng	 nhọc,	 độc	 hại	 nguy	 hiểm	 loại	 IV.	
Đây	 cũng	 là	 cơ	 sở	 mà	 các	 DN	 thủy	 sản	
đang	 phải	 thực	 hiện	 trả	 lương	 cao	 hơn	
5%	theo	Quy	định	hiện	hành	cho	người	
lao	động.	
Do	căn	cứ	theo	Khoản	1	Điều	163	của	Bộ	
Luật	 Lao	 động	 2012	 và	 Quyết	 định	
190/1999/QĐ-BLĐTBXH	nên	trong	thời	
gian	 qua,	 các	 đánh	 giá	 viên	 của	 khách	
hàng	quốc	tế	hoặc	của	các	tổ	chức	chứng	
nhận	 đánh	 giá	 việc	 áp	 dụng	 các	 trách	
nhiệm	xã	hội	tại	các	DN	thủy	sản	đã	kết	
luận	các	DN	chế	biến	thủy	sản	đông	lạnh	
của	 Việt	 Nam	 đang	 không	 tuân	 thủ	 các	
yêu	 cầu	 về	 trách	 nhiệm	 xã	 hội	 do	 vi	
phạm	 luật	 của	 Việt	 Nam	 trong	 sử	 dụng	
lao	động	vị	thành	niên.	
Theo	 đó,	 DN	 mong	 muốn	 cơ	 quan	 hữu	
quan	 sớm	 có	 văn	 bản	 làm	 rõ	 những	
vướng	mắc	này	để	DN	có	cơ	sở	làm	việc	
với	 các	 đánh	 giá	 viên	 của	 khách	 hàng	
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quốc	 tế	 hoặc	 của	 các	 tổ	 chức	 chứng	
nhận	 về	 vấn	 đề	 sử	 dụng	 lao	 động	 vị	
thành	niên	tại	Việt	Nam.	

Về	 vấn	 đề	 này,	 Thứ	 trưởng	 Doãn	 Mậu	
Diệp	 đề	 xuất	 tới	 đây	 VASEP	 sẽ	 có	 một	
cuộc	 họp	 với	 các	 đơn	 vị	 trong	 Bộ	
LĐTBXH	 để	 ban	 hành	 danh	 mục	 các	
công	việc	được	gọi	là	độc	hại,	nguy	hiểm	
trong	 ngành	 thủy	 sản	 và	 danh	 mục	 các	
công	 việc	 được	 phép	 sử	 dụng	 lao	 động	
vị	thành	niên.	

Giảm phí công đoàn, bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm y tế	

Các	 mức	 đóng	 BHXH,	 BHYT,	 BHTN	 và	
kinh	 phí	 công	 đoàn	 càng	 tăng	 thì	 thu	
nhập	 của	 người	 lao	 động	 càng	 giảm	 do	
quỹ	lương	của	DN	không	thể	tăng	trong	
bối	 cảnh	 các	 chi	 phí	 khác	 (điện,	 nước,	
nguyên	 liệu,	 bao	 bì,…)	 đều	 tăng	 trong	
khi	 giá	 bán	 sản	 phẩm	 gần	 như	 không	
tăng,	 thậm	 chí	 có	 sản	 phẩm	 còn	 giảm.	
DN	 đề	 nghị	 bãi	 bỏ	 việc	 thu	 phí	 công	
đoàn	 từ	 DN	 để	 bớt	 gánh	 nặng	 chi	 phí	
cho	 DN,	 nâng	 cao	 hiệu	 quả	 hoạt	 động	
công	đoàn	và	phù	hợp	với	thông	lệ	quốc	
tế.	 Trong	 thời	 gian	 chưa	 sửa	 được	 quy	
định	này	trong	Luật,	đề	nghị	ngay	từ	quý	
I/2018,	 Chính	 phủ	 xem	 xét	 cho	 giảm	
mức	đóng	góp	phí	công	đoàn	2%	xuống	
còn	1%.	

Mức	đóng	BHXH	ngày	càng	cao	(gồm	BH	
hưu	trí,	BH	y	tế,	BH	thất	nghiệp)	tại	Việt	

Nam	 đang	 cao	 nhất	 trong	 khu	 vực	
ASEAN	 lên	 tới	 32%	 mức	 lương	 tháng	
(DN	 đóng	 22%,	 người	 lao	 động	 đóng	
10%).	 Theo	 tính	 toán	 đơn	 giản	 của	 DN,	
với	 một	 công	 nhân	 làm	 việc	 10	 năm,	
đóng	bảo	hiểm	100	triệu	nhưng	khi	lĩnh	
ra	chỉ	được	hơn	40	triệu.	

Do	 đặc	 thù	 của	 ngành,	 lao	 động	 trong	
ngành	 thủy	 sản	 hầu	 hết	 không	 chờ	 để	
được	 hưởng	 lương	 hưu	 vì	 chỉ	 khoảng	
gần	40	tuổi	là	họ	nghỉ	vì	công	việc	không	
còn	phù	hợp	với	sức	khỏe	của	họ.	
Sau	 khi	 lắng	 nghe	 ý	 kiến	 phản	 ánh	 của	
các	DN,	đoàn	khảo	sát	của	Hội	đồng	tiền	
lương	 cho	 biết	 sẽ	 ghi	 nhận	 các	 ý	 kiến	

đóng	góp,	xem	lại	ý	nghĩa	và	vai	trò	của	
lương	tối	thiểu	đối	với	các	DN	thủy	sản,	
thanh	tra	lại	hoạt	động	bảo	hiểm	xã	hội.	
Các	nội	dung	của	DN	còn	vướng	mắc	sẽ	
được	ghi	nhận,	xem	 xét	và	 làm	việc	với	
Hiệp	hội	VASEP	để	đưa	vào	Bộ	Luật	Lao	

động	 sửa	 đổi	 bổ	 sung	 và	 sẽ	 trình	 Quốc	
hội	năm	2019.	

Các vấn đề về tiền lương	

Các	 vấn	 đề	 về	 hướng	 dẫn	 kết	 cấu	 tiền	
lương,	 vấn	 đề	 kỷ	 luật	 lao	 động	 đối	 với	
phụ	nữ	nuôi	con	nhỏ	dưới	12	tháng	tuổi,	
vấn	 đề	 thời	 gian	 thử	 việc	 60	 ngày,	 thời	
giờ	 làm	 việc,	 nghỉ	 ngơi	 trong	 giờ	 làm	
việc	 hiện	 đang	 quy	 định	 cứng	 trong	 Bộ	
Luật	 Lao	 động.	 Bộ	 LĐTBXH	 đang	 lấy	 ý	
kiến	các	bộ,	ngành	và	các	DN	sẽ	tham	gia	
trực	tiếp	thông	qua	VASEP	để	có	thể	ban	
hành	 được	 Bộ	 Luật	 Lao	 động	 mới	 thay	
cho	Bộ	Luật	hiện	hành.	Đặc	biệt,	vướng	
mắc	 vấn	 đề	 tiền	 lương	 đang	 được	 Bộ	

LĐTBXH	 đánh	 giá	 lại	 để	 xử	 lý	
ngay	 trong	 năm	 nay	 hoặc	 đầu	
năm	 tới	 chứ	 không	 chờ	 đến	
khi	Bộ	Luật	Lao	động	sửa	đổi.	

DN	 sẽ	 tự	 quyết	 định	 số	
bậc,	phần	 trăm	 khoảng	 cách	
giữa	các	bậc,	mấy	năm	nâng	1	
bậc.	 Bộ	 LĐTBXH	 hiện	 nay	
đang	soạn	 thảo	Nghị	 định	sửa	
đổi	 những	 vấn	 về	 bức	 xúc	 về	
tiền	lương,	thay	thế	Nghị	định	
49/2013/NĐ-CP	 trong	 đó	 có	
vấn	đề	thang	bậc	lương.	

DN	luôn	ý	thức	sâu	sắc	về	vấn	đề	an	sinh	
xã	hội,	đảm	bảo	quyền	lợi	cho	người	lao	
động	vì	chính	người	lao	động	mới	là	tài	
sản	quý	và	là	nền	tảng	để	DN	tồn	tại	và	
phát	 triển	 trong	 bối	 cảnh	 cạnh	 tranh	
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hiện	nay.	Hơn	nữa,	các	đối	tác	và	khách	
hàng	của	DN	cũng	đặc	biệt	coi	trọng	vấn	
đề	 này.	 Nếu	 DN	 không	 tuân	 thủ	 pháp	
luật	 của	 Việt	 Nam	 và	 quy	 định	 của	 thế	
giới	 về	 đảm	 bảo	 an	 sinh	 cho	 người	 lao	
động,	 DN	 sẽ	 không	 bán	 được	 hàng	 cho	
khách	hàng	quốc	tế.	DN	luôn	muốn	tuân	

thủ	tất	cả	các	quy	định	của	pháp	luật	để	
phát	 triển	 bền	 vững	 tuy	 nhiên	 nếu	 quy	
định	gây	phiền	hà	và	tốn	kém	quá	nhiều,	
DN	sẽ	không	thể	trụ	vững.	Do	vậy,	trong	
cuộc	 họp	 với	 đại	 diện	 Hội	 đồng	 tiền	
lương	quốc	gia,	DN	tha	thiết	mong	muốn	
các	 quy	 định	 về	 lương	 tối	 thiểu,	 BHXH,	

BHYT,	 BHTN,	 phí	 công	 đoàn	 sẽ	 được	
tính	 toán	 hài	 hòa,	 đảm	 bảo	 được	 cả	
quyền	lợi	của	DN	và	người	lao	động.	

Kim Thu

 

 

 

Doanh nghiệp thủy sản mong muốn VASEP tổ chức nhiều hội thảo như hai hội thảo qua!	

Ngày 15/1/2018, VASEP đã tổ chức 
thành công 2 hội thảo về “Các lưu ý 
về hình sự hóa trong hoạt động sản 
xuất, kinh doanh thủy sản từ năm 
2018” và “Vận dụng pháp luật về 
hợp đồng lao động, tiền lương và 
BHXH: Phương án áp dụng cho 
doanh nghiệp thủy sản từ 2018”tại 
Tp.Hồ Chí Minh. Đây là hội thảo 
được các DN đánh giá rất cao với sự 
tham gia đông đảo của hơn 120 đại 
biểu. 

Hội	 thảo	 này	 thu	 hút	 hơn	 35	 Công	 ty	
thủy	 sản	 lớn	 như:	 Công	 ty	 TNHH	 Hải	
Nam,	 Công	 ty	 Cổ	 Phần	 Tập	 Đoàn	 Thủy	
Hải	 Sản	 Minh	 Phú,	 Công	 ty	 Cổ	 Phần	
Thủy	Sản	Minh	Phú	Hậu	Giang,	Công	ty	
Cổ	 Phần	 Vĩnh	 Hoàn,	 Công	 ty	 TNHH	 Tp	
XK	 Nam	 Hải,	 Công	 ty	 Cổ	 Phần	 Nha	
Trang	Seafoods	-	F17,	Công	ty	Cổ	Phần	

Thủy	 Sản	 Cà	 Mau,…	 với	 hơn	 120	 đại	
biểu	tham	dự.	

Tại	 hội	 thảo	“Các	lưu	ý	về	 hình	 sự	 hóa	
trong	 hoạt	 động	 sản	 xuất,	 kinh	 doanh	
thủy	sản	từ	năm	2018”	PGS.	TS.	Cao	Thị	
Oanh	-	Chuyên	gia	tư	vấn	về	hình	sự	và	
thi	hành	án	hình	sự,		Phó	Trưởng	khoa	
pháp	 luật	hình	 sự,	 ĐH	 Luật	 Hà	 Nội	đã	
trình	 bày	 các	 vấn	 đề	 liên	 quan	 đến	Bộ	
luật	 hình	 sự	 năm	 2015	(có	 hiệu	 lực	 từ	
01/01/2018),	Trao	 đổi	 các	 tội	 liên	
quan	 trực	 tiếp	 đến	 hoạt	 động	 của	 các	
DN	 thủy	 sản:	phương	 pháp	 nhận	 dạng	
và	phòng	ngừa	(tội	về	trốn	thuế,	 tội	về	
trốn	 đóng	 BH,	 tội	 về	 sa	 thải	 lao	 động	
trái	pháp	luật,	tội	về	môi	trường,	tội	về	
chức	 vụ,...)	và	đặt	 biệt	 hơn	 là	 đưa	 ra	
các	giải	 pháp	 cho	 doanh	 nghiệp	giải	
quyết	 được	 các	 vấn	 đề	 hình	 sự	 trong	
kinh	doanh	thủy	sản.	

TS.	 Đỗ	 Ngân	 Bình	 -	 Chuyên	 gia	 tư	 vấn	
pháp	 luật	 của	 Hiệp	 hội	 nhân	 sự	
(HRA),	Phó	 Giám	 đốc	 phụ	 trách	 hoạt	
động	 tư	 vấn	 Trung	 tâm	 Tư	 vấn	 pháp	
luật,	 ĐH	 Luật	 Hà	 Nội	-	 trình	 bày	 Chủ	
đề	“Vận	 dụng	 pháp	 luật	 về	 hợp	 đồng	
lao	động,	tiền	lương	và	BHXH:	Phương	
án	áp	dụng	cho	doanh	nghiệp	thủy	sản	
từ	 2018”	với	 các	 nội	 dung:	Quy	 định	
của	 pháp	 luật	 về	 tiền	 lương	 và	 đóng	
BHXH,	theo	bà	Bình:	từ	ngày	1-1-2018,	
tiền	 lương	 tháng	 đóng	 BHXH	 đối	 với	
NLĐ	đóng	BHXH	theo	chế	độ	tiền	lương	
do	người	sử	dụng	 lao	động	quyết	định	
bằng	 mức	 lương	 cộng	 phụ	 cấp	 lương	
cộng	các	khoản	bổ	sung,	qua	đó	thì	các	
quy	 định	 pháp	 luật	 về	 tiền	 lương	 và	
đóng	 BHXH	 từ	 01/01/2018	đã	 có	 tác	
động	 đến	 DN,	 tại	 hội	 nghị	 nhiều	 giải	
pháp	 về	 tiền	 lương	 và	 đóng	 BHXH	đã	
được	 đưa	 ra	cho	 DN	 trên	 cơ	 sở	 vận	
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dụng	 linh	 hoạt	các	quy	 định	 của	 pháp	
luật	và	 những	 vấn	 đề	 cần	 lưu	ý	 khi	 ký	
kết,	 thực	 hiện	 và	 chấm	 dứt	 hợp	 đồng	
lao	động.	Tại	hội	thảo	nhiều	vướng	mắc	
xoay	 quanh	 các	 vấn	 đề	 hợp	 đồng	 lao	
động,	 BHXH	 và	 tiền	 lương	 cho	 công	

nhân	 tại	 các	 doanh	 nghiệp	 thủy	 sản	
hiện	nay	đã	được	giải	đáp	thỏa	đáng.	

Nhằm	 tiếp	 tục	 hỗ	 trợ	 cho	 các	 doanh	
nghiệp	 thủy	 sản	 tiếp	 cận	 thông	 tin	 đa	
chiều,	 VASEP	 tiếp	 tục	 tổ	 chức	 các	
chương	 trình	 đào	 tạo/hội	 thảo	 dành	

riêng	 cho	 các	 DN	 ngành	 thủy	 sản.	 Chi	
tiết	các	chương	trình	đào	tạo/hội	 thảo	
tiếp	 theo	 vui	 lòng	 xem	
tại:	http://daotao.vasep.com.vn.	

Tổng	hợp	Ngọc	Trinh
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Nghị định 15/2018/NĐ - CP về an toàn thực phẩm đã cởi trói cho cộng đồng doanh nghiệp.	

Chiều 6/3, tại TPHCM, Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam (VCCI) phối hợp với Viện 
Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung 
ương, cùng 6 Hiệp hội ngành hàng tổ 
chức hội nghị phổ biến Nghị định 
15/2018/NĐ - CP quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật An 
toàn thực phẩm (ATTP). Hội nghị có 
sự tham dự của các Bộ, ngành Trung 
ương liên quan và 700 doanh 
nghiệp. 

Theo	 đó,	 Nghị	 định	 15/2018/NĐ	 -	 CP	
đã	cắt	giảm	nhiều	thủ	tục	đăng	ký,	công	

bố,	 kiểm	 tra	 chuyên	 ngành	 về	 thực	
phẩm,	chuyển	từ	tiền	kiểm	tra	sang	hậu	
kiểm,	nhằm	tạo	hành	lang	thông	thoáng	
và	 điều	 kiện	 thuận	 lợi	 nhất	 cho	 doanh	
nghiệp.	

Các	 trường	 hợp	 được	 miễn	 kiểm	 tra	
nhà	nước	về	 ATTP	 nhập	khẩu	(trừ	các	
trường	hợp	có	cảnh	báo	về	ATTP)	gồm:	
Sản	 phẩm	 đã	 được	 cấp	 giấy	 tiếp	 nhận	
đăng	 ký	 bản	 công	 bố	 sản	 phẩm.	 Sản	
phẩm	mang	theo	người	nhập	cảnh,	gửi	
trước	hoặc	gửi	sau	chuyến	đi	của	người	

nhập	 cảnh	 để	 phục	
vụ	 cho	 nhu	 cầu	 sinh	
hoạt	 hoặc	 mục	 đích	
chuyến	 đi;	 quà	 biếu,	
quà	 tặng	 trong	 định	
mức	miễn	thuế	nhập	
khẩu	 theo	 quy	 định	
của	 pháp	 luật	 về	
thuế.	 Sản	 phẩm	
nhập	khẩu	dùng	cho	
cá	 nhân	 của	 đối	
tượng	 được	 hưởng	
quyền	 ưu	 đãi,	 miễn	
trừ	 ngoại	 giao.	 Sản	

phẩm	 quá	 cảnh,	 chuyển	 khẩu,	 trung	
chuyển,	 tạm	 nhập,	 tái	 xuất,	 gửi	 kho	

ngoại	 quan.	 Sản	 phẩm	 là	 mẫu	 thử	
nghiệm	 hoặc	 nghiên	 cứu	 có	 số	 lượng	
phù	hợp	với	mục	đích	thử	nghiệm	hoặc	
nghiên	cứu	có	xác	nhận	của	tổ	chức,	cá	
nhân.	 Sản	 phẩm	 sử	 dụng	 để	 trưng	 bày	
hội	 chợ,	 triển	 lãm.	 Sản	 phẩm,	 nguyên	
liệu	 sản	 xuất,	 nhập	 khẩu	 chỉ	 dùng	 để	
sản	xuất,	gia	công	hàng	xuất	khẩu	hoặc	
phục	vụ	cho	việc	sản	xuất	nội	bộ	của	tổ	
chức,	 cá	 nhân	 không	 tiêu	 thụ	 tại	 thị	
trường	trong	nước.	

Tại	 hội	 nghị,	 PGS.TS	 Nguyễn	 Thanh	
Phong,	 Cục	 trưởng	 Cục	 An	 toàn	 thực	
phẩm	 (Bộ	 Y	 tế)	 nhấn	 mạnh:	 Nghị	 định	
15	 là	 Nghị	 định	 sau	 khi	 Chính	 phủ	 ký	
ban	 hành	 có	 hiệu	 lực	 ngay,	 là	 văn	 bản	
cực	kỳ	quan	trọng,	thay	đổi	gần	như	cơ	
bản	 phương	 thức	 quản	 lý	 thực	 phẩm.	
Trong	đó,	có	11	nội	dung	gần	như	thay	
đổi;	 thay	 đổi	 từ	 phương	 thức	 công	 bố	
đến	 phương	 thức	 đăng	 ký	 tự	 công	 bố,	
đến	 kiểm	 soát	 thực	 phẩm	 nhập	 khẩu,	
điều	 kiện	 vệ	 sinh,	 quản	 lý	 thực	 phẩm	
bảo	vệ	sức	khỏe,	quảng	cáo	thực	phẩm.	

Theo	PGS.TS	Nguyễn	Thanh	Phong,	khi	
Nghị	 định	 15	 được	 Chính	 phủ	 ký	 ban	
hành	 ngày	 2/2/2018	 thì	 ngày	
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7/2/2018,	 Cục	 An	 toàn	 thực	 phẩm	 đã	
tham	 mưu	 cho	 lãnh	 đạo	 Bộ	 Y	 tế	 (thay	
mặt	 cho	 ban	 chỉ	 đạo	 liên	 ngành)	 văn	
bản	 chỉ	 đạo	 yêu	 cầu	 tất	 cả	 các	 Bộ,	
ngành,	địa	phương	thực	hiện	ngay	Nghị	
định	 15	 để	 tránh	 ảnh	 hưởng	 đến	 hoạt	
động	 của	 các	 doanh	 nghiệp.	 Do	 đó,	 về	
mặt	 thủ	 tục,	 việc	 phổ	 biến	 và	 thống	
nhất	cách	thực	hiện	là	rất	quan	trọng.				

Phát	 biểu	 tại	 hội	 nghị,	 Phó	 Giám	 đốc	
Chi	 nhánh	 VCCI	 TPHCM	 Trần	 Ngọc	
Liêm	cho	biết:	Nhiệm	kỳ	Chính	phủ	mới	
2016	 -	 2021,	 lấy	 kiến	 tạo,	 coi	 hành	
động,	 thiết	 kế	 thể	 chế	 chính	 sách,	 tạo	
thuận	 lợi	 thương	 mại,	 cải	 cách	 hành	
chính	 để	 thúc	 đẩy	 doanh	 nghiệp	 phát	

triển	 và	 coi	 doanh	 nghiệp	 là	 động	 lực	
phát	 triển	 của	 nền	 kinh	 tế.	 Hàng	 năm,	
Chính	phủ	và	Thủ	tướng	Chính	 phủ	có	
những	hành	động	rất	có	ý	nghĩa	đối	với	
cộng	 đồng	 doanh	 nghiệp	 như	 năm	
2016	 Chính	 phủ	 có	 Nghị	 quyết	
35/2016/NQ	-	CP	của	Chính	phủ	về	hỗ	
trợ	 và	 phát	 triển	 doanh	 nghiệp	 đến	
năm	2020.	Năm	2017,	Chính	phủ	coi	là	
năm	giảm	chi	phí	cho	cộng	đồng	doanh	
nghiệp;	 cũng	 như	 có	 chỉ	 đạo	 là	 việc	
kiểm	 tra,	 thanh	 tra	 doanh	 nghiệp	
không	quá	2	lần	trong	năm.	Năm	2018	
là	 một	 cuộc	 cách	 mạng	 trong	 quản	 lý	
ATTP,	 đó	 chính	 là	 Nghị	 định	
15/2018/NĐ	 -	 CP	 quy	 định	 chi	 tiết	 thi	

hành	 một	 số	 điều	 của	 Luật	 An	 toàn	
thực	phẩm.	

Theo	 Phó	 Giám	 đốc	 Chi	 nhánh	 VCCI	
TPHCM	 Trần	 Ngọc	 Liêm,	 Nghị	 định	 15	
đã	 “cởi	 trói”	 cho	 cộng	 đồng	 doanh	
nghiệp,	 đặc	 biệt	 là	 doanh	 nghiệp	 kinh	
doanh,	 sản	 xuất	 trong	 lĩnh	 vực	 thực	
phẩm	 rất	 lớn;	 trong	 đó,	 thống	 kê	 cho	
thấy,	giảm	90%	thủ	tục	hành	chính	liên	
quan	đến	ATTP.	Còn	theo	tính	toán	của	
Viện	Nghiên	cứu	Quản	lý	kinh	tế	Trung	
ương,	 Nghị	 định	 15	 đã	 tiết	 giảm	 hàng	
triệu	 ngày	 công	và	 hàng	 trăm	 nghìn	 tỷ	
đồng	cho	cộng	đồng	doanh	nghiệp.	

(Thanhuytphcm.vn)

 

Thực hiện đúng quy trình HACCP trong DN thủy sản không hề đơn giản.	

HACCP	 đã	 và	 đang	 được	 áp	 dụng	 rộng	
rãi	 ở	 các	 doanh	 nghiệp	 chế	 biến	 thực	
phẩm	 đặc	 biệt	 là	 các	 cơ	 sở	 sản	 xuất	
kinh	 doanh	 thực	 phẩm	 thủy	 sản	 trong	
nước	 hoặc	 tiêu	 thụ	 nội	 địa.	 Tuy	 nhiên,	
do	 việc	 thực	 hiện	 đúng	 quy	 trình	
HACCP	 là	 rất	 khó,	 để	 được	 cấp	 chứng	
chỉ	 HACCP,	 doanh	 nghiệp	 phải	 vượt	
qua	 được	 những	 tiêu	 chuẩn,	 quy	 định	
rất	 chặt	 chẽ	 về	 an	 toàn	 vệ	 sinh	 thực	
phẩm	 theo	 tiêu	 chuẩn	 quốc	 tế.	 Vì	 vậy,	

đối	 với	 những	 sản	 phẩm	 nào	 được	
kiểm	 soát	 theo	 tiêu	 chuẩn	 HACCP,	
người	 tiêu	 dùng	 có	 thể	 hoàn	 toàn	 yên	
tâm	 về	 mức	 độ	 an	 toàn	 vệ	 sinh	 thực	
phẩm	của	nó.	

Ngày	 23-25/3/2018,		Trung	 tâm	
VASEP.PRO	thuộc	Hiệp	hội	VASEP	đã	tổ	
chức	 thành	 công	 khóa	 đào	 tạo	“HACCP	
cơ	 bản	 cho	 Doanh	 nghiệp	 Chế	 biến	
Thủy	sản”,	tại	TP.	Hồ	Chí	Minh	

Chương	trình	đã	thu	hút	nhiều	đại	diện	
của	các	DN	thủy	sản	tham	dự	như:Công	
Ty	Cổ	Phần	Hải	Sản	Bình	Đông,	Công	Ty	
Cổ	Phần	Thủy	Đặc	Sản,	Công	Ty	TNHH	
Kinh	Doanh	Chế	Biến	Thủy	Sản	Và	XNK	
Quốc	 Việt,	 VPĐD	 Seafood	 ,	 Công	 Ty	 Cổ	
Phần	 Chế	 Biến	 Thực	 Phẩm	 Ngọc	 Trí,	
Connection	 BV	 Tại	 Việt	 Nam,	 Công	 Ty	
Cổ	Phần	Thực	Phẩm	Cholimex,	Công	Ty	
TNHH	MTV	Espersen	Vietnam.	
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Với	 sự	 tham	 dự	 của	 các	 lãnh	 đạo	 DN	
thủy	 sản,	 Các	 cán	 bộ	 kỹ	 thuật,	 QA/QC,	
giám	 sát	 sx,	 các	 trưởng	 bộ	 phận	 QLSX,	
lập	kế	hoạch	sản	xuất…đã	đến	học	hỏi,	
chia	sẽ	kinh	nghiệmvà	đặt	biệt	là	có	cơ	
hội	 trao	 đổi,	 thảo	 luận	 những	 vấn	 đề	
liên	quan	đến	kỹ	năng	xây	dựng	và	vận	
hành	 hiệu	quả	 hệ	 thống	 HACCP	 trong	
nhà	 máy	 chế	 biến	 thủy	 sản,	 cập	 nhật	
các	quy	định	về	 vệ	sinh	ATTP	của	Việt	
Nam	và	Quốc	tế.	

Chuyên	gia	của	chương	đã	cung	cấp	cho	
doanh	 nghiệp	 1	 cách	 có	 hệ	 thống	 về	
kiến	 thức	 về	 HACCP	 &	 vệ	 sinh	 ATTP.	
Các	 chuyên	 gia	 cho	 biết	 để	 xây	 dựng	
đươc	hệ	thống	HACCP	cho	nhà	máy	chế	
biến	 thì	 yêu	 cầu	 tiên	 quyết	 là	 doanh	
nghiệp	phải:	

1.	 Đáp	 ứng	 đầy	 đủ	 các	 quy	 chuẩn	 về	
điều	 kiện	 đảm	 bảo	an	 toàn	 thực	 phẩm	
được	 Bộ	 NN&PTNT	 quy	 định	 tương	
ứng	cho	từng	loại	sản	phẩm.	

2.	 Thiết	 lập	 bằng	 văn	 bản	 Quy	 phạm	
sản	 xuất	 (GMP)	 cho	 từng	 công	 đoạn	
trong	 tất	 cả	các	 dây	 chuyền	 công	 nghệ	
sản	 xuất,	 quy	 định	 rõ	 ràng	 và	 hướng	
dẫn	 chi	 tiết	 thao	 tác	 kỹ	 thuật	 của	
công	nhân,	 các	 thông	 số	 cần	 đảm	 bảo,	
trách	 nhiệm	 của	 từng	 cá	 nhân	 quản	 lý	
sản	xuất,	tổ	chức	thực	hiện	và	có	hồ	sơ	
theo	 dõi	 đầy	 đủ	 việc	 thực	 hiện	 Quy	
phạm	đó.	

3.	Thiết	lập	bằng	văn	bản	Quy	phạm	vệ	
sinh	 (SSOP),	 nêu	 rõ	 các	 thủ	 tục,	 quy	
trình,	phương	pháp	làm	vệ	sinh	và	khử	
trùng,	 biện	 pháp	 kiểm	 soát,	 phương	
pháp	 giám	 sát	 cho	 từng	 lĩnh	 vực	đảm	
bảo	 vệ	 sinh	 công	 nghiệp,	 tổ	 chức	 thực	
hiện	 và	 có	 hồ	 sơ	 theo	 dõi	 đầy	 đủ	 việc	
thực	hiện	Quy	phạm	đó.	

Ngoài	 ra	 khóa	 học	 còn	 giúp	 cho	 từng	
doanh	nghiệp	lên	kế	hoạch	xây	dựng	bộ	
tiêu	 chuẩn	 HACCP	 cho	 từng	 loại	 sản	
phẩm	trên	 dây	 chuyền	 công	 nghệ	 nhất	
định.	 Mỗi	 kế	 hoạch	 HACCP	 phải	 đảm	
bảo	nhận	diện	được	mọi	mối	nguy	đáng	
kể	 và	 có	 biện	 pháp	kiểm	 soát	những	
mối	nguy	đó	một	cách	hữu	hiệu.	Hướng	
dẩn	cơ	sở	phải	xây	dựng	thủ	tục	về	việc	
ghi	chép	và	lưu	trữ	hồ	sơ	một	cách	đầy	
đủ	 để	 chứng	 minh	việc	 thực	 hiện	 kế	
hoạch	 HACCP	 trong	 thực	 tế	 hoàn	 toàn	
tuân	thủ	những	yêu	cầu	quy	định	trong	
Quy	chuẩn	này.	

Mỗi	kế	hoạch	HACCP	phải	bao	 gồm	đủ	
những	 nội	 dung:	 (1)	 Về	 Phân	 tích	 mối	
nguy,	 (2)		Xác	định	các	điểm	kiểm	soát	
tới	hạn	(CCP),	(3)	Thiết	lập	giới	hạn	tới	
hạn,	(4)	Thiết	 lập	thủ	tục	giám	sát,	(5)	

Thiết	 lập	hành	động	sửa	chữa,	(6)	Thủ	
tục	 tự	 thẩm	 tra	 hệ	 thống	 HACCP,	 (7)	
Thiết	 lập	 hệ	 thống	 hồ	 sơ	 HACCP,	 Tiếp	
đến	 là	 triển	 khai	 xây	 dựng	 chương	
trình	QLCL	theo	HACCP.	

	

Cuối	 mỗi	 nội	 dung	 khóa	 đào	 tạo	 các	
chuyên	 gia	 đều	 có	 phần	 thảo	 luận	 và	
thực	 hành	 làm	 bài	 tập	 nhóm	 cho	 mổi	
công	 đoạn	 xây	 dựng	 HACCP.	 Đây	 cũng	
là	cơ	hội	giúp	cho	các	học	viên	giải	đáp	
được	nhiều	vướng	mắc	trong	quá	trình	
xây	dựng	hệ	thống	HACCP	tại	nhà	máy	
cùng	 các	 chuyên	 gia	 đầu	 ngành,	 cũng	
như	 được	 chia	 sẻ	 những	 kinh	 nghiệm	
và	 nâng	 cao	 nhận	 thức	 từ	 các	 anh,	 chị	
học	viên	của	các	công	ty	khác.	
Ngọc	Trinh

TIN TỨC 
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Kiểm soát tốt động vật gây hại theo "Qui phạm vệ sinh chuẩn - SSOP" 	

Ngày 14/4/2018, Hiệp Hội VASEP đã 
tổ chức thành công khóa đào tạo " 
Kiểm soát hiệu quả động vật gây hại 
trong nhà máy chế biến Thủy Sản”, 
tại TP. Hồ Chí Minh, chương trình 
với sự tham gia của các các cấp liên 
quan đến chất lượng, sản xuất, kỹ 
thuật, kế hoạch, HACCP, QA/QC, giám 
sát vệ sinh, quản lý kho, cán bộ làm 
công tác kiểm soát động vật gây hại. 

Với	 sự	 tham	 gia	 của	 các		học	 viên		đến	
từ	 đại	 diện	 các	 công	 ty	 như:	 Công	 Ty	
TNHH	Thực	Phẩm	Việt,	Công	Ty	TNHH	
CITYPEST,	Công	Ty	Cổ	Phần	FUJIMITSU	
Lê	Nam	Việt	Nam,	Công	Ty	Cổ	Phần	Chế	
Biến	Thực	Phẩm	Ngọc	Trí,	Công	Ty	Chế	
Biến	Hàng	Xuất	Khẩu	Long	An,	Công	Ty	
CP	Đông	Lạnh	Thủy	Hải	Sản	Long	Toàn,	
Công	 Ty	 Cổ	 Phần	 Nông	 Nghiệp	 Hùng	
Hậu.	

Khóa	 đào	 tạo	 tập	 trung	 vào	 các	 nội	
dung	chính	như	sau:	

-	Tổng	quan	về	kiểm	soát	động	vật	gây	
hại	 (ĐVGH);	 Các	 yêu	 cầu	 về	 kiểm	 soát	
ĐVGH	 trong	 các	 tiêu	 chuẩn,	 qui	 định	
hiện	hành	(BAP,	BRC,	IFS,	FSSC,	ASC…);	

-	Biẹn	 pháp	 kie�m	 soát	 con	 trùng	 và	
ĐVGH:	 ruồi,	 chuột,	 gián,	 kiến,	 chim,	
thằn	lằn…	

-	Một	 số	 loại	 hóa	 chất	 diệt	 côn	 trùng	
thông	 dụng	 và	 hướng	 dẫn	 sử	 dụng	 an	
toàn.	

-	Đánh	 giá	 chương	 trình	 kiểm	 soát	
ĐVGH,	 biểu	 mẫu	 giám	 sát,	 các	 sai	 lỗi	
thường	gặp.	

Chuyên	 gia	 của	 chương	 trình	 Bà	
Nguyễn	Thị	Thanh	Bình	cho	biết	nhằm	
hạn	 chế	 to� i	 đa	 các	 loại	 con	 trùng	 và	
đọng	 vạt	 gay	 hại	 xam	 nhạp	 vào	 phan	
xưởng	 thì	 các	 doanh	 nghiệp	 cần	 phải	
tuân	 thủ	 các	 thủ	 tục	 sau:	 1)	 Tiến	 hành	
các	 biện	 pháp	 hữu	 hiệu	 để	 ngăn	 ngừa	
côn	 trùng,	 loài	 gặm	 nhấm	 và	 các	 động	
vật	 khác	 vào	 phân	 xưởng	 sản	 xuất:	 tất	
cả	 các	 cửa	 thông	 ra	 ngoài	 phân	 xưởng	
đều	 có	 rèm	 nhựa	 chắn	 các	 loại	 côn	
trùng	 xâm	 nhập	 vào	 phân	 xưởng.	 Các	
hệ	thống	cống	rãnh	thông	ra	ngoài	phân	
xưởng	đều	có	các	lưới	che	chắn	để	ngăn	
chặn	 động	 vật	 xâm	 nhập	 vào	 phân	

xưởng.	Tại	 các	 cửa	 ra	 vào	 phân	 xưởng	
đều	bố	trí	đèn	diệt	côn	trùng,	hoạt	động	
liên	tục.	Xung	quanh	phân	xưởng	có	bố	
trí	 hệ	 thống	bẫy	 chuột	 theo	 trên	 sơ	 đồ	
bẫy	 chuột.	2)	 Hàng	 ngày	 người	 được	
phân	công	phải	vệ	sinh	và	kiểm	tra	tình	
trạng	hoạt	động	của	đèn	diệt	côn	trùng.	
3)Loại	 bỏ	 các	 khu	 vực	 ẩn	 nấp	 của	 côn	
trùng,	động	vật	gặm	nhấm	hay	các	động	
vật	khác	bên	trong	cũng	như	bên	ngoài	
phân	xưởng	sản	xuất,	nhằm	ngăn	chặn	
sự	 xâm	 nhập	 của	 chúng	 vào	 phân	
xưởng	 sản	 xuất.	 4)	 Xung	 quanh	 phân	
xưởng	 được	 xịt	 ruồi	 một	 tháng	 hai	 lần	
vào	 ngày	 nghỉ	 ca	 hoặc	 vào	 cuối	 ngày	
sản	 xuất.	 Hóa	 chất	 sử	 dụng	 phải	 trong	
danh	 mục	 các	 loại	 hóa	 chất	 được	 phép	
sử	dụng	của	Bộ	Y	Tế.	

Tổng	hợp	bộ	phận	đào	tạo	

TIN TỨC 
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"Tôi nói thẳng, thực phẩm hữu cơ chẳng an toàn, bổ béo hơn so với thực phẩm thông thường" 
	

PV:	Tôi	đã	và	đang	sống	những	ngày	rất	bi	quan	về	độ	an	toàn	của	thực	phẩm	khi	mà	nhìn	đâu	
cũng	thấy	 thực	phẩm	bẩn…	Những	năm	gần	đây	mới	có	 thực	phẩm	sạch,	thực	phẩm	 hữu	cơ	ấy,	
nhưng	lại	đắt	quá…	

Chuyên gia Vũ Thế Thành: Người	ta	có	thể	nói	đến	thực	phẩm	lành	mạnh	(healthy	food),	chứ	
trên	thế	giới	không	có	cái	gọi	là	thực	phẩm	sạch	(clean	food).	

Thực	phẩm	lành	mạnh	có	thể	là	rau	củ	quả,	tốt	hơn	việc	ngày	nào	cũng	ăn	thịt	xông	khói,	pâté,	
jambon,	xúc	xích…	

Thực	phẩm,	một	khi	đã	được	phép	lưu	thông	ngoài	thị	trường,	phải	là	thực	phẩm	an	toàn,	nghĩa	
là	phải	tuân	thủ	quy	định	về	an	toàn.	Đây	là	vấn	đề	pháp	luật.	Nếu	không,	nhà	sản	xuất	sẽ	gặp	rắc	
rối	với	cơ	quan	hữu	trách.	

Ở	Việt	Nam,	một	số	nhà	chế	biến	thực	phẩm	không	tuân	thủ	quy	định.	Lại	thêm	một	số	đơn	vị	
báo	chí,	truyền	thông	phóng	đại	vấn	đề,	nào	là	nitrate	trong	rau	gây	ung	thư,	bột	bánh	bao	có	nhôm	gây	bệnh	mất	trí	nhớ,	nước	ngọt	
có	chất	bảo	quản	gây	động	kinh…	làm	người	tiêu	dùng	sợ	hãi.	

Ăn	uống	thứ	gì,	trong	đầu	người	Việt	lúc	nào	cũng	bị	ám	ảnh,	thành	thử	mới	có	chuyện	thực	phẩm	sạch,	thực	phẩm	bẩn.	

PV: Ông	nói	rằng	chỉ	ở	VN	mới	có	khái	niệm	tréo	ngoe	là	"thực	phẩm	sạch",	nhưng	nhìn	thẳng	vào	sự	thật,	chúng	ta	có	cái	gọi	là	thực	
phẩm	bẩn,	thực	phẩm	chưa	an	toàn,	đúng	vậy	không,	thưa	ông?	

Chuyên gia Vũ Thế Thành: Ở	góc	độ	khoa	học,	tôi	gọi	thực	phẩm	an	toàn	là	thực	phẩm	đáp	ứng	được	quy	định	về	an	toàn	thực	
phẩm,	chẳng	hạn	không	nhiễm	khuẩn	gây	bệnh,	heo	nuôi	không	dùng	hormone	tăng	trưởng,	rau	bón	phân,	dùng	thuốc	trừ	sâu	đúng	
cách…	

Còn	khái	niệm	thực	phẩm	sạch	hay	bẩn	lại	 là	chuyện	khác.	Phó	mát	Roquefort	nặng	mùi	bạn	ngửi	không	nổi,	chê	hôi,	lại	chê	bẩn,	
nhưng	tôi	lại	thấy	ngon	và	sạch,	nếu	không	muốn	nói	là	bổ	béo	nữa	(cười).	

PV: Người	làm	nội	trợ	như	tôi,	với	tâm	lý	bi	quan	ra	ngõ	gặp...	thực	phẩm	bẩn,	thì	hy	vọng	nhiều	vào	một	nền	thực	phẩm	hữu	cơ	lắm.	
Ông	có	cho	rằng	thực	phẩm	hữu	cơ	là	thực	phẩm	an	toàn?	

Chuyên gia Vũ Thế Thành:	Tôi	cần	nhấn	mạnh,	thực	phẩm	nào	tuân	thủ	quy	định	an	toàn,	là	thực	phẩm	an	toàn.	Thực	phẩm	gắn	
mác	hữu	cơ,	hay	siêu	sạch	gì	gì	đó,	mà	không	tuân	thủ	quy	định	thì	phải	xem	là	thực	phẩm	không	an	toàn.	

Nhưng	thực	phẩm	hữu	cơ	có	"luật	chơi"	riêng	của	nó,	vẫn	nằm	trong	phạm	vi	quy	định	về	an	toàn,	nhưng	khắt	khe	hơn.	

Góc nhìn Chuyên gia 
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PV: Luật	chơi	như	thế	nào,	thưa	ông?	

Chuyên gia Vũ Thế Thành: Mỗi	nước	có	quy	định	riêng	về	thực	phẩm	hữu	cơ,	nhưng	cũng	đại	loại	gần	giống	nhau:	

-	 Rau	 quả	 hữu	 cơ	 là	 nong	 sản	 khong	 dùng	 phan	 bón	 hóa	 học,	 thuo� c	 trừ	
sau,	diẹt	cỏ,	hormon	tang	trưởng...,	chı̉	có	phan	xanh,	phan	ủ,	rơm	rạ	mục	
nát,	diẹt	sau	bọ	thı̀	đe� 	loài	này	diẹt	loài	kia,	canh	tác	luan	phien	đe� 	bảo	vẹ	
màu	mỡ	của	đa� t…	

-	Đọng	vạt	hữu	cơ	phải	nuoi	ở	moi	trường	sạch	(đo� ng	cỏ	hay	ao	ho� ),	khong	
dùng	thuo� c	trừ	sau,	phan	hóa	học,	hóa	cha� t…	Thức	an	gia	súc	phải	thuọc	
loại	 thức	 an	 hữu	 cơ,	 cũng	 khong	 dùng	 hormone	 tang	 trưởng	 hay	 thuo� c	
kháng	sinh	sai	quy	định.	

-	Thực	pha� m	hữu	cơ	(chế	bie�n)	phải	dùng	nguyen	liẹu	hữu	cơ	đe� 	che� 	bie�n,	
khong	dùng	phụ	gia	thực	pha� m	(hóa	cha� t),	các	loại	dung	moi	cong	nghiẹp	
và	chie�u	xạ.	

PV: Quy	định	như	vậy	rõ	ràng	là	thực	phẩm	hữu	cơ	phải	an	toàn	hơn	thực	
phẩm	thông	thường	rồi?	

Chuyên gia Vũ Thế Thành: Rất	tiếc,	điều	bạn	vừa	nói	lại	không	đúng.	

Nhiều	nghiên	cứu	cho	thấy,	thực	phẩm	hữu	cơ,	xét	về	mặt	dinh	dưỡng	và	an	toàn,	cũng	chẳng	khác	gì	thực	phẩm	thông	thường	cùng	
loại,	kể	cả	mức	nitrate	hay	dư	lượng	thuốc	bảo	vệ	thực	vật	thấp	hơn	trong	một	số	rau	quả	hữu	cơ,	cũng	không	cải	thiện	các	rủi	ro	về	
sức	khỏe.	

Tôi	muốn	nói,	thực	phẩm	thông	thường	ở	đây	là	thực	phẩm	tuân	thủ	quy	định	an	toàn	đấy	nhé.	

Một	khi	khoa	học	đã	ấn	định	mức	tối	đa	của	chất	nào	đó	trong	thực	phẩm,	thì	họ	dựa	trên	nhiều	bằng	chứng	khoa	học	để	đảm	bảo	an	
toàn	cho	người	tiêu	dùng,	trước	mắt	cũng	như	lâu	dài.	Tôi	muốn	nhấn	mạnh,	liều	lượng	mới	gây	ngộ	độc,	chứ	không	phải	hễ	rau	quả	
có	dư	lượng	thuốc	trừ	sâu,	ăn	vào	là	bị	ung	thư,	mà	không	xét	đến	mức	dư	lượng	của	nó.	

Không	thể	phủ	nhận	dư	lượng	thuốc	trừ	sâu	ở	thực	phẩm	hữu	cơ	ít	hơn,	nhưng	Hội	Ung	thư	Hoa	Kỳ	cho	rằng,	mức	dư	lượng	thuốc	
trừ	sâu	cho	phép	ở	rau	quả	củ	trồng	theo	kiểu	thông	thường	không	làm	gia	tăng	rủi	ro	ung	thư,	và	thực	phẩm	hữu	cơ	cũng	chẳng	
làm	giảm	rủi	ro	ung	thư.	Bạn	cũng	nên	biết,	có	nhiều	nguyên	nhân	gây	ung	thư.	

Góc nhìn Chuyên gia 
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PV: Ông	nói	rằng	thực	phẩm	hữu	cơ	không	chứng	tỏ	được	độ	an	toàn	hơn	so	với	thực	phẩm	thông	thường.	Tôi	sợ,	ông	mà	nói	ra	điều	
này	sẽ	nhận	không	ít...	gạch	đá,	ít	nhất	là	từ	phía	những	người	làm	nội	trợ	như	tôi.	

Chuyên gia Vũ Thế Thành: Tôi	không	nghĩ	mấy	bà	nội	trợ,	dù	có	đang	xài	hàng	hữu	cơ,	lại	ném	đá	tôi.	Tôi	tin	thế!	(cười).	Nhưng	
một	số	người	buôn	bán	rau	củ	quả	hữu	cơ	sẽ	làm	chuyện	đó,	mà	họ	đã	làm	rồi	chứ	không	phải	sẽ	làm…(cười).	

Nhưng	khoa	học	là	khoa	học.	Tôi	sẵn	sàng	tranh	luận	dựa	trên	bằng	chứng	"cứng"	của	khoa	học,	chứ	không	nói	cù	nhầy,	cảm	tính	
như	một	số	comment	trên	facebook	thì	tôi	chịu…	thua.	

Tôi	có	thể	nói	luôn,	dinh	dưỡng	của	thực	phẩm	hữu	cơ	cũng	chẳng	bổ	béo	hơn	so	với	thực	phẩm	thông	thường	cùng	loại.	

Nguy	cơ	nhiễm	khuẩn	gây	bệnh	là	như	nhau.	Mà	thực	phẩm	hữu	cơ	có	khi	lại	dễ	nhiễm	E.	Coli,	Salmonella,	Listeria…	hơn	do	không	
dùng	chất	bảo	quản.	

Trái	 cây	 hữu	 cơ	 cũng	 dễ	 bị	 hư	 hơn	 do	 không	bọc	 sáp	 hoặc	 phun	 chất	 bảo	 quản.	 Đó	 là	 chưa	 kể	 "ngoại	 hình"	 của	 rau	 quả	hữu	 cơ	
thường	thì	không	"xinh	đẹp"	như	rau	trái	thông	thường.	

PV: Nhưng,	ví	dụ,	nhiều	bài	báo	vẫn	nói	sữa	hữu	cơ,	sữa	chua,	phó	mát	hữu	cơ	có	nhiều	omega-3	hơn,	có	đúng	không?	

Chuyên gia Vũ Thế Thành: Điều	này	đúng.	Nhưng	dù	omega-3	trong	sữa	hữu	cơ	có	nhiều	hơn	gấp	mấy	lần	sữa	thường	đi	nữa,	thì	
cũng	không	đáng	kể.	Phải	uống	cả	chục	lít	sữa	hữu	cơ	mới	có	lượng	omega-3	tương	đương	với	việc	ăn	100gr	cá	biển.	Sữa	không	phải	
là	nguồn	thực	phẩm	chính	cung	cấp	omega-3.	

Một	số	người	buôn	bán	thực	phẩm,	rau	quả	hữu	cơ,	tôi	nói	một	số	thôi,	không	phải	tất	cả,	khai	thác	sự	sợ	hãi	về	an	toàn	thực	phẩm	
nơi	người	tiêu	dùng,	để	tung	quảng	cáo,	rỉ	tai	trên	facebook	những	thông	tin	sai	sự	thật	về	mặt	khoa	học,	hay	phóng	đại	mức	dinh	
dưỡng	của	hàng	hữu	cơ	như	omega-3,	như	tôi	vừa	nói.	

Đánh	lận	kiểu	này	thì	không	sòng	phẳng!	

PV: Nếu	thực	phẩm	hữu	cơ	không	chứng	tỏ	được	ưu	thế	vượt	trội	so	với	thực	phẩm	thông	thường,	người	ta	tốn	nhiều	tiền	của,	công	
sức	để	phát	triển	cái	gọi	là	thực	phẩm	hữu	cơ	làm	chi	vậy,	thưa	ông?	Vì	theo	như	tôi	biết,	một	cộng	đồng	khó	tính	như	châu	Âu	rất	ưa	
chuộng	thực	phẩm	hữu	cơ.	

Chuyên gia Vũ Thế Thành:	Ưu	điểm	của	sản	xuất	theo	kiểu	hữu	cơ,	đó	là	bảo	vệ	môi	trường,	giảm	ô	nhiễm,	duy	trì	hệ	sinh	thái,	bảo	
vệ	nguồn	đất	và	nước.	

Phải	cải	tạo	đất	trước	khi	canh	tác,	kiểm	soát	nguồn	nước,	chọn	giống,	không	được	dùng	phân	bón	hóa	học,	thuốc	bảo	vệ	thực	vật…	
thì	năng	suất	kém	hơn	nhiều,	so	với	trồng	theo	kiểu	thông	thường.	

Góc nhìn Chuyên gia 
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Lại	phải	có	hồ	sơ,	ghi	chép,	chịu	kiểm	tra…	để	có	giấy	chứng	nhận	đạt	chuẩn	nên	rất	tốn	kém,	giá	thành	cao	gấp	vài	lần	so	với	thực	
phẩm	thông	thường.	

Thực	phẩm	hữu	cơ,	nhất	là	nông	sản,	đang	là	xu	hướng	chung	của	nhiều	nước	trên	thế	giới.	Ở	Việt	Nam,	xu	hướng	này	chỉ	mới	khởi	
động	khoảng	hơn	chục	năm	trở	lại	đây	thôi,	nhưng	sớm	muộn	rồi	cũng	phải	mở	rộng.	

PV: Ông	đánh	giá	thế	nào	về	thị	trường	rau	quả	hữu	cơ	hiện	nay?	Nếu	tôi	muốn	mua	thực	phẩm	phẩm	hữu	cơ	thứ	thiệt	thì	làm	thế	nào	
để	phân	biệt?	

Chuyên gia Vũ Thế Thành: Việt	Nam	sớm	muộn	rồi	cũng	phải	mở	rộng	xu	hướng	thực	phẩm	hữu	cơ.	Nhưng	đất	nước	mình	còn	
nghèo,	dân	nghèo	nhiều,	lương	tháng	vài	ba	triệu,	chỉ	mong	có	được	bó	rau,	củ	quả…	an	toàn,	mơ	mộng	gì	nổi	đến	thực	phẩm	hữu	
cơ.	

Cá	nhân	tôi	rất	kính	nể	những	người	đang	làm	nông	nghiệp	hữu	cơ.	Họ	là	những	người	tiên	phong	trong	việc	bảo	vệ	môi	trường	và	
nguồn	đất,	nước.	Một	số	đã	thành	công,	có	giấy	chứng	nhận	để	xuất	nông	sản	hữu	cơ	sang	Mỹ,	châu	Âu	…	

Họ	phải	can	đảm,	và	có	ý	chí	lắm,	mới	đeo	đuổi	được	sản	xuất	nông	sản	hữu	cơ.	Bạn	tưởng	tượng,	vất	vả	cả	mấy	tháng	trời,	có	khi	cả	
vài	năm	cho	dự	án,	sắp	thu	hoạch,	mà	sâu	bọ	bỗng	nhiên	ở	đâu	mò	tới,	thì	dễ	bị	cám	dỗ	vô	cùng…	

Sản	xuất	rau	quả	hữu	cơ	đòi	hỏi	yếu	tố	cộng	đồng	cùng	làm	việc,	để	bảo	đảm	việc	tuân	thủ	luật	chơi.	Khoản	này	người	Việt	mình	hơi	
yếu.	

Nhưng	cao	hơn	hết	là	tùy	thuộc	vào	lương	tâm	của	người	nuôi	trồng.	Thật	khó	để	phân	biệt	hàng	hữu	cơ	thật	giả	bằng	mắt	thường,	
thành	thử	lương	tâm	mạng	mỡ	khá	nhiều,	không	ít	người	vi	phạm	"luật	chơi"	của	thực	phẩm	hữu	cơ	một	cách	rất	tinh	vi.	

Việt	Nam	lại	chưa	có	quy	chuẩn	quốc	gia	về	thực	phẩm	hữu	cơ.	Các	tổ	chức	chứng	nhận	"nội	địa"	thì…	xin	lỗi,	nhiều	chuyện	đáng	
buồn	quá.	

Hậu	quả	là	thị	trường	đầy	những	thực	phẩm	mạo	danh	hữu	cơ,	thực	giả	lẫn	lộn,	thực	ít	giả	nhiều,	rồi	bán	giá	cao,	đủ	để	ép	giá	hàng	
thiệt…	Chính	những	người	buôn	hàng	mạo	danh	hữu	cơ	này	mới	"to	mồm"	trên	những	trang	web,	hay	facebook.	Tình	trạng	này	thì	
làm	sao	những	người	sản	xuất	thực	phẩm	hữu	cơ	đàng	hoàng	có	thể	cạnh	tranh	nổi.	

Nếu	ai	có	dư	giả	tiền	thì	nên	ủng	hộ	rau	củ	quả	hữu	cơ	thứ	thiệt	trong	nước.	Đó	cũng	là	cách	thức	bảo	vệ	môi	trường.	

Mạo	danh	thực	phẩm	hữu	cơ	là	gian	lận	thương	mại.	Báo	chí	các	bạn	nên	điều	tra,	làm	rõ	những	kiểu	cách	làm	ăn	"đầu	dê	thịt	chó"	
này,	để	người	 tiêu	dùng	mua	sản	 phẩm	đúng	thực	chất,	và	nhất	 là	bảo	vệ	số	 ít	những	người	đang	 làm	nông	nghiệp	hữu	cơ	chân	
chính.	

Vũ Thế Thành 

Góc nhìn Chuyên gia 
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Chủ đề: Nuôi trồng thủy sản 

Hỏi: Xin hỏi những lưu ý về chăm sóc trong nuôi tôm vụ đông? 

Trả lời: Trong	 nuôi	 tôm	 vụ	 đông,	 khi	 nhiệt	 độ	 xuống	 thấp,	 cần	 giảm	 thức	 ăn	 cả	 về	 số	

lượng	lẫn	số	lần	cho	ăn.	Mỗi	ngày	cho	ăn	từ	2	-	3	lần.	Định	kỳ	7	-	10	ngày	bón	Dolomite	với	

liều	 lượng	 100	 -	 150	 kg/1.000	 m3	 nhằm	 ổn	 định	 pH,	 độ	 kiềm	 trong	 ao	 nuôi	 (đối	 với	 ao	

đất).	 Định	 kỳ	 3	 -	 5	 ngày	 ổn	 định	 độ	 kiềm	 trong	 ao	 nuôi	 bằng	 Sodium	 bicarbonate	

(NaHCO3).	Lưu	ý,	hàng	ngày	cần	bổ	sung	thuốc	bổ,	Vitamin	C,	khoáng	chất	vào	thức	ăn	

cho	tôm.	Bổ	sung	khoáng	vào	môi	trường	ao	nuôi.	Định	kỳ	sử	dụng	chế	phẩm	sinh	học.	Vào	

vụ	đông	nhiệt	độ	giảm	vì	vậy	cần	bổ	sung	vi	sinh	xuống	ao	vào	trưa	nắng	khi	nhiệt	độ	lên	

cao	(10	-	11	giờ	trưa).	Trong	thời	gian	đầu	tôm	nhỏ	(1	-	3	tuần)	sử	dụng	chủ	yếu	sục	khí.	

Sử	dụng	quạt	nước	từ	tuần	thứ	4	trở	đi. (sưu	tầm) 

Hỏi: Ao tôm 50 ngày nước có màu xanh đen đậm, trên mặt 
nước có nhiều cặn bã không phân hủy được, đã thay nước 
với lượng 30% nhưng không hiệu quả. Xin hỏi nguyên nhân và cách khắc phục? 

Trả lời: 

Theo	mô	tả	ban	đầu,	ao	có	khả	năng	đang	bị	nhiễm	bẩn.	Sau	50	ngày	nuôi	thì	môi	trường	

bẩn	là	điều	bình	thường.	Tuy	nhiên,	để	hạn	chế,	cần	chú	ý	điều	chỉnh	 lượng	thức	ăn	ít	 lại.	

Không	nên	tăng	thức	ăn	của	ngày	hôm	sau	hơn	ngày	hôm		trước	1,1	lần.	Để	khắc	phục,	cần	

xi	phông	đáy	và	thay	nước,	kết	hợp	diệt	khuẩn.	Có	thể	tham	khảo	và	sử	dụng	N200.	Đây	là	

sản	 phẩm	 sử	 dụng	 công	 nghệ	 Nano	 bạc	 diệt	 khuẩn	 tốt	 và	 không	 gây	 sốc	 như	 những	 sản	

phẩm	khác	có	nguồn	gốc	độc	tố.	Vì	nền	đáy	bị	ô	nhiễm	nên	khí	độc	NH3,	H2S	tăng	cao,	kết	

hợp	dùng	Yucca	đánh	xuống.	Ban	đêm	có	thể	đánh	thêm	vôi	để	giảm	mật	độ	tảo,	khi	đó	thì	

màu	nước	sẽ	trở	lại	như	bình	thường.	(sưu	tầm)	

Hỏi: Xin hỏi biện pháp điều trị bệnh gù lưng trên cá lóc đầu 
nhím? 

 

Chuyên mục hỏi đáp 
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Trả lời: 

Có	nhiều	nguyên	nhân	gây	hiện	tượng	gù	lưng	trên	cá	lóc	nuôi,	nhưng	nguyên	nhân	làm	tỷ	lệ	cá	bị	gù	cao	(trên	20%)	chủ	yếu	là	do	cá	bị	thiếu	chất	

đạm	động	vật	(nhất	là	trong	quá	trình	người	nuôi	chuyển	từ	thức	ăn	tươi	sống	sang	nuôi	cá	bằng	các	loại	thức	ăn	công	nghiệp).	Để	phòng	ngừa:	

Khi	nuôi	cá	lóc	bằng	thức	ăn	công	nghiệp,	cần	phải	bổ	sung	thêm	Vitamin	C,	vitamin	tổng	hợp	và	khoáng	chất	vào	khẩu	phần	ăn	hằng	ngày	cho	cá	

sẽ	giảm	được	bệnh.	Liều	lượng	và	cách	dùng	sử	dụng	theo	hướng	dẫn	của	nhà	sản	xuất	đã	ghi	trên	bao	bì.  (sưu	tầm)	

Hỏi: Cá chép mới nuôi được 1 tuần, mấy ngày gần đây, cá có dấu hiệu nổi đốm trắng toàn thân rồi 
chết. Xin hỏi nguyên nhân và cách khắc phục? 

Trả lời: 

Theo	mô	tả,	cá	chép	có	thể	bị	bệnh	thích	bào	tử	trùng	(Myxobolus	sp.).	Đây	là	bệnh	đặc	hữu	của	cá	chép.	Loại	thích	bào	tử	trùng	này	có	bào	nang	

rất	cứng	và	dày,	dùng	hóa	chất	và	thuốc	không	có	hiệu	quả	cao.	Hiện	chưa	có	thuốc	đặc	trị	mà	chủ	yếu	áp	dụng	các	biện	pháp	ngăn	chặn	sự	lây	

nhiễm	trong	ao	đang	nhiễm	bệnh	và	phòng	bệnh	trong	quá	trình	nuôi.	Ao	đã	bị	bệnh	cần	dùng	một	số	thuốc	khử	trùng	như	BKC,	Iodine.	Tiến	hành	

khử	trùng	3	ngày/lần,	thực	hiện	3	-	4	lần	liên	tục.	Vụ	sau	cần	cải	tạo	ao	rất	kỹ	do	thích	bào	tử	trùng	có	thể	tồn	tại	trong	điều	kiện	môi	trường	khắc	

nghiệt,	dễ	lây	lan	từ	vụ	này	sang	vụ	sau.	Sau	khi	cải	tạo	ao	nuôi	vụ	sau,	cần	dùng	vôi	với	liều	lượng	gấp	đôi	và	phơi	khô	đáy	ao	toàn	bộ	trong	7	-	10	

ngày,	nhằm	loại	bỏ	mầm	bệnh	triệt	để.	(sưu	tầm)	

Hỏi: Ao nuôi cá có hiện tượng nước bị đục, váng quanh năm. Xin hỏi nguyên nhân và cách khắc 
phục?  

Trả lời:	Theo	mô	tả,	nguyên	nhân	gây	nên	hiện	tượng	trên	có	thể	do	độ	pH	thấp	(ao	bị	

chua,	phèn),	tảo	không	phát	triển	được,	vì	vậy	cần	dùng	vôi	xử	lý.	

Biện	pháp:	Rửa	đáy	ao	(rửa	chua)	từ	2	-	3	lần,	mỗi	lần	rửa	chua	cần	bón	vôi	nung	(CaO)	

với	liều	lượng	3.000	-	5.000	kg/ha	hoặc	1.000	-	1.500	kg/mẫu.	

Cách	xử	lý:	Tát	cạn	đáy	ao,	giữ	lại	từ	5	-	10	cm,	tiếp	tục	bón	vôi	và	ngâm	ao	từ	7	-	10	ngày,	

tháo	nước	sau	đó	lặp	lại	3	lần	như	trên.	Sau	khi	thau	rửa	ao,	cấp	nước	vào	ao	đủ	mức	yêu	

cầu	(gây	màu	nước	nếu	cần	thiết),	kiểm	tra	độ	pH,	nếu	độ	pH	đạt	từ	7	-	7,5	là	có	thể	thả	

cá	được.	(sưu	tầm)	
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