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I. BẢNG MÔ TẢ SẢN PHẨM 

 

STT ĐẶC ĐIỂM MÔ TẢ CHI TIẾT 

1 
Tên nhóm sản 

phẩm 
Mực, bạch tuộc đông lạnh (Block & IQF) 

2 
Tên khoa học của 

nhóm thủy sản. 

Bao gồm nhưng không giới hạn trong: 

Loài Mực nang: 

▪ Tên khoa học: Sepia ssp., Sepia lycidas, Sepia aculeata 

▪ Tên thương mại: Cuttlefish 

 

Loài mực ống: 

▪ Tên khoa học: Loligo (D) singhalensis (Mực thước), Loligo 

chinensis, Loligo edulis (Mực ống phổ thông), Loligo SP, Loligo 

tagoi (Mực cơm, mực sim) 

▪ Tên thương mại: Loligo squid 

 

Loài mực kim: 

▪ Tên khoa học: Tricbiurus lepturus 

▪ Tên thương mại: Needle squid 

 

Bạch tuộc: Bạch tuộc đốm trắng (Octopus vulgaris), mực tuộc (Octopus 

dollfusi),Bạch tuộc oxen (Octopus Ocellatus) 

3 Khu vực khai thác Việt Nam, Indonesia, Pakistan, Ấn độ, 

5 Thành phần khác Nil. 

6 
Mô tả các công 

đoạn sản xuất chính 
Xem sơ đồ quy trình sản xuất chi tiết 

7 
Mô tả quy cách 

thành phẩm 
Nguyên liệu được làm sạch hoặc nguyên liệu được đông block, IQF 
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STT ĐẶC ĐIỂM MÔ TẢ CHI TIẾT 

8 
Mô tả quy cách bao 

gói. 

Đóng gói trong bao PA hút chân không, đóng thùng. Quy cách đóng 

thùng theo yêu cầu khách hàng 

9 
Điều kiện bảo quản 

thành phẩm 
Bảo quản ở nhiệt độ <- 18oC 

10 
Điều kiện phân 

phối và vận chuyển 

Nhiệt độ quá trình phân phối và vận chuyển ≤ - 18oC, bằng xe chuyên 

dụng. 

11 Thời hạn sử dụng 
12/18 tháng, tối đa 24 tháng (hoặc thấp hơn theo yêu cầu của khách 

hàng) 

12 
Thông tin về nhãn 

hiệu 

Tên và địa chỉ công ty sản xuất, tên sản phẩm, tên loài (bao gồm tên khoa 

học và thương mại), trọng lượng tịnh, cỡ, qui cách sản phẩm, ngày sản 

xuất, Thời hạn sử dụng, thông tin dị ứng, điều kiện bảo quản, hướng dẫn 

sử dụng. Mã số nhà máy, mã số lô hàng và những thông tin khác theo yêu 

cầu khách hàng. 

13 
Các yêu cầu đặc 

biệt 
Thành phần chất gây dị ứng công bố trên nhãn  

Bảo quản lạnh đông, không đông lại sau khi đã rã đông 

14 
Phương thức sử 

dụng Xử lý nhiệt trước khi ăn 

15 Đối tượng sử dụng Cho mọi người, trừ những người dị ứng với thành phần dị ứng ghi trên 

nhãn sản phẩm 

16 

Những quy định và 

yêu cầu phải tuân 

thủ 

Tiêu chuẩn Việt Nam và/hoặc tiêu chuẩn khách hàng nhưng không được 

thấp hơn tiêu chuẩn Việt Nam. 
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II. SƠ ĐÔ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ 

 Rã đông 

Tiếp nhận nguyên liệu đông 

lạnh 

Rửa 1 

Xử lý với 3% muối 

#% 

Đóng thùng 

Bảo quản lạnh đông  

Sơ chế 

Xuất hàng 

Bảo quản lạnh đông 

Tiếp nhận 

muối 

Nước sau 

xử lý 

Bảo quản 

Tiếp nhận bao bì 

–  

Kiểm - Bảo 

quản  

Nước và 

nước đá 

Loại bỏ 

Nước thải 

Khu rủi ro thấp 

Khu bao gói kín 

Rửa 2 

Bao gói PA, Dán nhãn Hút chân 

không 

Nước thải 

Cân  

Tiếp nhận nguyên liệu 

tươi  

Sơ chế 

Xử lý bao bì  

Cân và xếp khuôn 

Cấp đông 

Cấp đông IQF 

Phân size, cân 

Mạ băng 

Dò kim loại 
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NGHỆ DV CHÂN ĐẦU  ĐÔNG LẠNH 

Tài liệu mã QC- GMP 01 

Lần ban hành 01 

Ngày ban hành 13/ 06/ 2020 

Trang 4 of 7 

 

Biên soạn/Prepared by: Lê Quý Vương Thẩm tra/ Verified by: Phạm Tú Anh 

 

 

III. MÔ TẢ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ 

 

 

CÔNG 

ĐOẠN 
THÔNG SỐ 

KỸ THUẬT 
MÔ TẢ 

Tiếp nhận 

nguyên liệu 

tươi  

(Mực nang, 

mực nút, 

bạch tuộc) 

 Nhiệt độ tâm:  4 

oC 

 Cách bảo quản: Nguyên liệu tươi nguyên liệu mua từ đại 

lý được ướp đá trong thùng cách nhiệt (xốp hoặc inox), 

vận chuyển về công ty bằng xe chuyên dụng, nhiệt độ 

nguyên liệu  40C, thời gian vận chuyển không quá 4 

giờ. 

 Kiểm tra chất lượng: Kiểm tra nhiệt độ, chất lượng cảm 

quan và chỉ nhận nguyên liệu theo tiêu chuẩn công ty. 

 Tần suất kiểm: 

Formon: từng lô bằng giấy thử nhanh. 

Ure: từng lô bằng giấy thử nhanh. 

 Kim loại nặng (Pb, Cd, Hg): 6 tháng/lần. 

 Nếu chất lượng đạt tiêu chuẩn công ty: Đưa vào sản xuất. 

 Nếu không đạt tiêu chuẩn công ty: Phản hồi NCC, cách 

ly và ngưng sử dụng lô nguyên liệu nhiễm. 

Tiếp nhận 

nguyên liệu 

đông lạnh 

(Bạch tuộc, 

mực ống 

đông lạnh) 

 Nhiệt độ tâm 

khối nguyên liệu 

đưa vào:  -18 oC 

 Cách bảo quản: Nguyên liệu đông lạnh được nhập khẩu 

và vận chuyển về công ty bằng xe chuyên dụng, nhiệt độ 

trên xe:  ≤-18oC. 

 Kiểm tra chất lượng: Kiểm tra nhiệt độ, chất lượng cảm 

quan và chỉ nhận nguyên liệu theo tiêu chuẩn công ty. 

 Tần suất kiểm kim loại nặng (Pb, Cd, Hg): 6 tháng/lần. 

 Nếu chất lượng đạt tiêu chuẩn công ty: Đưa vào sản xuất. 

 Nếu không đạt tiêu chuẩn công ty: Phản hồi NCC, cách 

ly và ngưng sử dụng lô nguyên liệu nhiễm. 

Bảo quản 

lạnh đông 

 - Nhiệt độ kho   

-18 oC 

 Nguyên liệu đông lạnh sau khi tiếp nhận nếu chưa sử 

dụng được bảo quản trong kho đông. 

 

Tiếp nhận 

bao bì và bảo 

quản 

 Đúng tiêu chuẩn 

kĩ thuật 

 Bao bì được vận chuyển về cty bằng xe tải nhẹ sau đó 

chuyển vào kho bao bì. 

 Kiểm tra số lượng, hình dạng, kích thước, thông tin in 

trên bao bì. 

 Lưu bao bì chưa sử dụng vào kho bao bì 

 Bao bì được xử lý trước khi đưa vào đóng gói: 

 Bao PE/PA: lau sạch bằng cồn 70. 
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CÔNG 

ĐOẠN 
THÔNG SỐ 

KỸ THUẬT 
MÔ TẢ 

 Khay, vỉ: rửa qua nước sạch, dung dịch Chlorine, nước 

sạch, để ráo. 

Tiếp nhận 

muối 

 Đúng tiêu chuẩn 

kĩ thuật 

 Kiểm tra chất lượng nguyên liệu theo tiêu chuẩn nguyên 

liệu công ty khi sử dụng muối từ công ty gia công. 

Rã đông  Nhiệt độ nước 

ban đầu ≤ 15 0C 

 Nhiệt độ nguyên 

liệu sau rã đông: 

-2 → 1 oC  

 Đặt từng block nguyên liệu vào bồn nước, vẫn giữ 

nguyên bao PE (đối với nguyên liệu có bao PE). Sau 

khoảng 2-3 h, tách bỏ bao PE (nếu có). 

 Rã đông nguyên liệu đông trước khi sử dụng, thời gian 

là 6 - 12 tiếng (phụ thuộc nguyên liệu) trước khi bắt đầu 

sản xuất. 

Rửa 1  Nhiệt độ nước 

rửa:  5 oC 

 Nhiệt độ bán 

thành phẩm:  5 

oC 

 Rửa sạch nguyên liệu sau khi rã đông hoặc tiếp nhận 

nguyên liệu tươi với nước, đảm bảo nhiệt độ bán thành 

phẩm  5 oC 

 Tần suất thay nước: ≤ 4 rổ một lần (2-4 kg/rổ). 

 

Sơ chế  Nhiệt độ tâm :  

5 oC 

 Không sót da, 

mắt, răng, nội 

tạng 

 Tùy theo yêu cầu của khách hàng. Loại bỏ da, mắt và nội 

tạng, hoặc túi mực. 

Rửa 2  Nhiệt độ nước 

rửa:  5 oC 

 Nhiệt độ bán 

thành phẩm:  5 

oC 

 Sản phẩm sau sơ chế và loại bỏ nội tạng được rửa qua 

nước sạch, làm sạc các vết dơ còn sót. 

 

Xử lý muối 

 Nhiệt độ nước 

muối:  5oC 

 Nồng độ: 3% 

 

 Cho bán thành phẩm vào thùng chứa dung dịch muối 3% 

hoặc hỗn hợp muối với tỉ lệ thích hợp. Sản phẩm được 

ngâm qua nước muối trong vòng 10 – 15 phút, đảo nhẹ 

bằng tay khuấy. Luôn duy trì nhiệt độ bằng cách thêm 

đá vảy vào dung dịch. 
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CÔNG 

ĐOẠN 
THÔNG SỐ 

KỸ THUẬT 
MÔ TẢ 

 

ĐÔNG BLOCK 

Cân và Xếp 

khuôn 

 Phương pháp xếp 

khuôn đạt. 

 Nhiệt độ bán 

thành phẩm:  10 

oC 

 Sử dụng cân điện tử để cân chính xác khối lượng tùy 

thuộc vào từng loại sản phẩm. 

 Sắp xếp từng miếng vào khuôn theo các phương pháp 

xếp khuôn khác nhau dựa vào yêu cầu của từng loại sản 

phẩm 

Cấp đông  Đông tủ 

 Nhiệt độ băng 

chuyền: ≤ - 350C. 

 Thời gian đông: 

30 phút 

 Nhiệt độ tâm sản 

phẩm -180C. 

 Bằng tủ đông tiếp xúc, nhiệt độ của buồng cấp đông phải 

được duy trì tối thiểu ≤ -350 C. Cấp đông đến khi nhiệt 

độ ở tâm sản phẩm ≤ -180C (khoảng 2h – 3h tùy theo 

kích thước) 

 

B- ĐÔNG IQF 

Cấp đông  - Đông IQF.  

- Nhiệt độ băng 

chuyền: ≤ - 350C. 

- Thời gian đông: 

30 phút 

- Nhiệt độ tâm 

sản phẩm ≤  -

180C. 

 Xếp các khuôn đã sắp lên băng chuyền. Nhiệt độ máy 

IQF luôn phải duy trì ≤ - 350C. 

 

Phân  cỡ, 

loại  Đúng yêu cầu. 

 Thành phẩm được phân loại từng miếng một theo loại và 

khối lượng, kích thước xác định tùy vào từng loại sản 

phẩm. 

Cân, mạ 

băng, bao 

gói PA/PE 

Hút chân 

không 

 Đạt khối lượng 

tịnh 

 Đạt tỉ lệ mạ băng 

 Thành phẩm sau khi phân loại được bỏ các rổ riêng biệt, 

dùng cân để cân chính xác theo khối lượng yêu cầu 

(thông thường phụ trội 1-2 % so với khối lượng tịnh, tuỳ 

vào từng mặt hàng cụ thể). 

 Sau khi cân, sản phẩm được đưa qua thiết bị mạ băng để 

mạ băng theo tỉ lệ yêu cầu. 

 Tùy theo yêu cầu của từng mặt hàng, sản phẩm sẽ được 

bao gói PA/PE sau đó được hút chân không sau đó 

chuyển qua dò kim loại 
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CÔNG 

ĐOẠN 
THÔNG SỐ 

KỸ THUẬT 
MÔ TẢ 

Dò kim loại 

 

 

Dò kim loại 

 Fe: 1.2 mm 

 SUS: 2.5 mm 

 Non Fe: 2.0mm 

 Kiểm tra kim loại trong tất cả sản phẩm: Đặt lần lượt 

từng sản phẩm lên băng tải và tiến hành kiểm tra kim 

loại bằng máy dò KL đang hoạt động tốt. 

 Chỉ những sản phẩm không phát hiện kim loại được 

chuyển sang công đoạn ghi nhãn và đóng gói 

 Những sản phẩm có phát hiện kim loại phải được: (1) 

Tìm và loại bỏ mảnh kim loại ra khỏi sản phẩm. Mảnh 

kim loại được lưu giữ để điều tra và khắc phục nguyên 

nhân hoặc, (2) Nếu không thể tìm được mảnh kim loại, 

loại bỏ sản phẩm có lẫn kim loại. 

Ghi nhãn và 

Đóng gói hút 

chân không   

 Sau khi dò kim loại, các block được đóng gói bằng PA 

và hút chân không đặt trong thùng carton với qui cách 

và nhãn mác phù hợp (tuỳ theo từng tiêu chuẩn kỹ thuật 

của sản phẩm). 

 Dùng băng keo bịt kín miệng thùng. 

Bảo quản 

lạnh đông 
 Nhiệt độ kho 

đông ≤ -18oC  

 Thùng thành phẩm sau khi đã đóng tem trên thùng được 

chuyển sang lưu trữ trong kho đông. 

 Sau khi đóng gói, các thùng carton phải được đưa ngay 

vào kho bảo quản. Thời gian chờ ở phòng đệm phải được 

hạn chế tối đa và không vượt quá 1 giờ 

Xuất hàng  Nhiệt độ xe ≤ -

18oC 
 Xuất theo đúng lệnh xuất hàng. 
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