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ĐỐI VỚI ĐƢỜNG ĂN 

National technical regulation for Sugars 

 

 

I.   QUY ĐỊNH CHUNG 

 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (sau đây gọi tắt là Quy chuẩn) này quy định các 

yêu cầu kỹ thuật và quản lý chất lượng an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đường 

ăn. 

2.  Đối tƣợng áp dụng 

Quy chuẩn này áp dụng đối với: 

2.1. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, buôn bán và sử dụng sản phẩm đường 

ăn (sau đây gọi tắt là tổ chức, cá nhân). 

2.2. Cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. 

3. Giải thích từ ngữ và chữ viết tắt: 

Quy chuẩn này áp dụng cho các sản phẩm đường được sử dụng mà không cần 

chế biến tiếp theo, bao gồm các loại đường được bán trực tiếp cho người tiêu  dùng 

và đường được sử dụng như là thành phần trong thực phẩm. 

Đường trắng (White sugar): đường saccharose được kết tinh và  tinh sạch với 

độ phân cực không nhỏ hơn 99,70Z. 

 Đường trắng địa phương (Plantation or mill white sugar - PMWS ): đường 

saccharose được chấp nhận và bán ở nước xuất xứ, được kết tinh và tinh sạch với 

độ phân cực không nhỏ hơn 99,50Z .  

 Đường bột (Powdered sugar hoặc icing sugar): đường trắng dạng bột mịn được 

bổ sung hoặc không bổ sung phụ gia thực phẩm - chất chống đông vón. 

 Đường trắng mịn (soft white sugar): đường có dạng hạt mịn, ẩm mầu trắng với 

hàm lượng sucrose và đường khử không nhỏ hơn 97,0% khối lượng. 

 Đường nâu mịn (soft brown sugar): đường có dạng hạt mịn sẫm mầu với hàm 

lượng sucrose và đường khử không nhỏ hơn 88,0% khối lượng. 

 Đường Glucose khan (Dextrose anhydrous): D-Glucose tinh sạch và kết tinh 

không có tinh thể nước với hàm lượng D-glucose không nhỏ hơn 99,5 % khối lượng 

chất khô và tổng hàm lượng chất rắn không nhỏ hơn 98%  khối lượng. 

 Đường glucose ngậm một phân tử nước (Dextrose monohydrate): D-glucose 

tinh sạch và kết tinh ngậm một phân tử nước với hàm lượng D-glucose không nhỏ 

hơn 99.5% khối lượng chất khô và tổng hàm lượng chất rắn không nhỏ hơn 90%  khối 

lượng. 
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 Đường glucose bột (Powdered dextrose hoặc icing dextrose): đường D-glucose 

dạng bột mịn bao gồm cả dạng khan; dạng ngậm nước hay hỗn hợp của hai dạng 

được bổ sung hoặc không bổ sung phụ gia thực phẩm - chất chống đông vón. 

 Xi rô glucose: dung dịch đường saccharose cô đặc có được từ tinh bột và inulin. 

Xi  rô glucose có hàm lượng D-glucose không nhỏ hơn 20.0% khối lượng chất khô và 

tổng hàm lượng chất rắn không nhỏ hơn 70% khối lượng. 

 Xi rô glucose khô: Xi rô glucose đã được loại bỏ nước với tổng hàm lượng chất 

rắn không nhỏ hơn 93,0%. 

 Đường lactose: là một thành phần tự nhiên của sữa có được từ whey  với hàm 

lượng lactose không nhỏ hơn 99,0% khối lượng chất khô, đường có thể ở dạng khan; 

dạng ngậm nước hoạc là hỗn hợp của 2 dạng. 

 Fructose: đường D-fructose tinh sạch và kết tinh với hàm lượng fructose không 

nhỏ hơn 98,0% khối lượng và hàm lượng glucose không lớn hơn 0,5% m/m khối 

lượng. 

ICUMSA: Ủy ban Quốc tế về phương pháp phân tích đường thống nhất.
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II. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT 

 1. Phụ gia thực phẩm: 

 Chỉ được phép sử dụng các phụ gia thực phẩm trong danh mục cho phép theo 

Thông tư số 27/2012/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ Y tế về hướng dẫn 

việc quản lý phụ gia thực phẩm, Thông tư số 08/2015/TT-BYT ngày 11 tháng 5 năm 

2015 sửa đổi, bổ sung một số quy định Thông tư số 27/2012/TT-BYT ngày 30 tháng 

11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm và 

các quy định khác có liên quan. 

2. Chất nhiễm bẩn: 

- Quy định đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong đường ăn tuân thủ theo 

QCVN 8-2:2011/BYT.  

- Quy định đối với dư lượng thuốc bảo vệ thực vật tuân thủ theo Quyết định số 

46/2007/QĐ-BYT ngày 19 tháng 12 năm 2007. 

3. Vinh sinh vật: 

Quy định đối với ô nhiễm vi sinh vật trong đường ăn tuân thủ theo Quy định 

46/2007/QĐ-BYT ngày 19 tháng 12 năm 2007. 

4. Thành phần và chỉ tiêu chất lƣợng: 

4.1 Đường trắng: 

Tên chỉ tiêu Giới hạn tối đa 

Hàm lượng tro (dẫn điện) ≤0,04 (% m/m) 

Hàm lượng đường khử ≤0,04 (% m/m) 

Khối lượng sau sấy ≤ 0,1* (%m/m). 

Màu ≤ 60 đơn vị ICUMSA. 

4.2 Đường trắng địa phương: 

Tên chỉ tiêu Giới hạn tối đa 

Hàm lượng tro (dẫn điện) ≤0,1 (% m/m) 

Hàm lượng đường khử ≤0,1 (% m/m) 

Khối lượng sau sấy ≤ 0,1* (%m/m) 

Màu ≤ 150 đơn vị ICUMSA 
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4.3 Đường nâu mịn: 

Tên chỉ tiêu Giới hạn tối đa 

Tro Sulphate ≤3,5 (% m/m) 

Hàm lượng đường khử ≤12,0 (% m/m) 

Hàm lượng Sucrose và đường khử 

(% m/m) 
≥ 88,0 (% m/m) 

Khối lượng sau sấy ≤ 4,5 (%m/m) 

4.4 Đường trắng mịn: 

Tên chỉ tiêu Giới hạn tối đa 

Hàm lượng tro (dẫn điện) ≤0,2 (% m/m)  

Hàm lượng đường khử 0,3-12,0 (% m/m) 

Hàm lượng Sucrose và đường khử  

(% m/m) 
≥ 97,0 (% m/m) 

Khối lượng sau sấy ≤ 3,0 (%m/m) 

Màu ≤ 60 đơn vị ICUMSA 

4.5 Đường bột: 

Tên chỉ tiêu Giới hạn tối đa 

Hàm lượng tro (dẫn điện) ≤ 0,04 (% m/m) 

Hàm lượng đường khử ≤ 0,04 (% m/m) 

Khối lượng sau sấy ≤ 0,1* (%m/m) 

Hàm lượng tinh bột  ≤ 5,0 (% m/m) 

Màu ≤ 60 đơn vị ICUMSA 
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4.6 Glucose khan: 

Tên chỉ tiêu Giới hạn tối đa 

Tro Sulphate ≤ 0,25 (% m/m)  khối lượng chất khô 

4.7 Glucose ngậm một phân tử nước: 

Tên chỉ tiêu Giới hạn tối đa 

Tro Sulphate ≤ 0,25 (% m/m)  khối lượng chất khô 

4.8 Glucose bột: 

Tên chỉ tiêu Giới hạn tối đa 

Tro Sulphate ≤ 0,25 (% m/m)  khối lượng chất khô 

Hàm lượng tinh bột ≤ 5.0 (% m/m) 

4.9 Xi rô Glucose: 

Tên chỉ tiêu Giới hạn tối đa 

Tro Sulphate ≤ 1,0 (% m/m)  khối lượng chất khô 

4.10 Xi rô Glucose khô: 

Tên chỉ tiêu Giới hạn tối đa 

Tro Sulphate ≤ 1,0 (% m/m)  khối lượng chất khô 

4.11 Fructose: 

Tên chỉ tiêu Giới hạn tối đa 

Hàm lượng tro (dẫn điện) ≤ 0,1 (% m/m) 

Khối lượng sau sấy ≤ 0,5 (%m/m) 

Màu ≤ 30 đơn vị ICUMSA 

pH 4,5-7,0 (10% m/m) 
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4.12 Lactose: 

Tên chỉ tiêu Giới hạn tối đa 

Hàm lượng tro (dẫn điện) ≤ 0,3 (% m/m). 

Khối lượng sau sấy ≤ 6,0 (%m/m). 

pH 4,5-7,0 (10% m/m) 

Ghi chú : (*)  là không áp dụng đối với đường trắng ở dạng viên, dạng tinh thể, 

dạng tinh thể viên cứng (đường phèn) và đường bột đã được thêm tinh bột. 

4. Bao bì sản phẩm:  

Đáp ứng yêu cầu quy định tại các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: QCVN 12-

1:2011/BYT về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc 

trực tiếp với thực phẩm; QCVN 12-3:2011/BYT về vệ sinh an toàn đối với bao bì, 

dụng cụ bằng kim loại tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. 

5. Ghi nhãn sản phẩm: 

Việc ghi nhãn các sản phẩm đường ăn tuân thủ theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 34 /2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 27 tháng 10 năm 2014 Hướng dẫn ghi 

nhãn hàng hóa đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực 

phẩm bao gói sẵn 

III. LẤY MẪU VÀ PHƢƠNG PHÁP THỬ 

1. Lấy mẫu:   

Lấy mẫu theo hướng dẫn tại Thông tư 26/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 

năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn kiểm tra Nhà 

nước về chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường. 

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, lấy 

mẫu được thực hiện theo Thông tư 14/2011/TT-BYT ngày 01/4/2011 của Bộ Y tế về 

Hướng dẫn chung về lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra chất lượng, vệ 

sinh an toàn thực phẩm và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

2. Phƣơng pháp thử :  

- Độ phân cực: TCVN 6330:1997. 

- Sulphur dioxide: TCVN 6328 :1997; QCVN 4-12 :2010/BYT. 

- Chất chống đông vón: QCVN 4-4:2010/BYT. 

- Tro Sulphate: AOAC 900.02. 
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- Tro dẫn điện: TCVN 6327 :1997. 

- Hàm lượng đường khử: AOAC 923.09; AOAC 906.03; AOAC 929.09; AOAC 

945.59; AOAC 945.60; AOAC 950.56. 

- Độ ẩm: TCVN 4839-89. 

- Mầu: TCVN 5447-91 

- Tổng hàm lượng chất rắn: CAC/RM 1-1969 

- Giảm khối lượng sau sấy: CAC/RM2-1969 ; CAC/RM2-1969  

- Sucrose: AOAC 925.46, AOAC 925.47; AOAC 925.48; AOAC 930.36; AOAC 

896.02 

- Glucose: AOAC 959.11 

- Fructose: AOAC 935.63; AOAC 932.15. 

- Lactose: AOAC 935.65 

- Đường mía thô: AOAC 954.10 

IV.  YÊU CẦU QUẢN LÝ 

1.  Công bố hợp quy 

1.1. Các sản phẩm đường phải được công bố phù hợp với các quy định tại Quy 

chuẩn này.  

1.2. Phương thức, trình tự, thủ tục công bố hợp quy được thực hiện theo Nghị 

định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định một số 

điều của Luật an toàn thực phẩm, Thông tư số 19/2012/TT-BYT ngày 11 tháng 9 năm 

2012 của Bộ Y tế hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an 

toàn thực phẩm và các quy định khác của pháp luật.  

2.  Kiểm tra đối với đƣờng ăn 

Việc kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn đối với sản phẩm đường phải thực 

hiện theo các quy định của pháp luật. 

V.   TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

1. Tổ chức, cá nhân phải công bố hợp quy phù hợp với các quy định kỹ thuật 

tại Quy chuẩn này, đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền  theo phân cấp của Bộ Y tế và bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn theo 

đúng nội dung đã công bố. 



                                                                                            QCVN …:2015/BYT 
 

 

 

10 

2.  Tổ chức, cá nhân chỉ được nhập khẩu, xuất khẩu, sản xuất, buôn bán và sử dụng 

đường sau khi hoàn tất đăng ký bản công bố hợp quy và bảo đảm chất lượng, vệ sinh an 

toàn, ghi nhãn phù hợp với các quy định của pháp luật. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Cục An toàn thực phẩm chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có 

liên quan hướng dẫn triển khai và tổ chức việc thực hiện Quy chuẩn này.  

2. Căn cứ vào yêu cầu quản lý, Cục An toàn thực phẩm có trách nhiệm kiến nghị 

Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn này. 

3. Trường hợp hướng dẫn của quốc tế về phương pháp thử và các quy định của 

pháp luật viện dẫn trong Quy chuẩn này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp 

dụng theo văn bản mới. 


