
BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /BVTV-ATTPMT 
V/v Trả lời phản ánh, kiến nghị/ 

câu hỏi của cơ quan địa phương  

6 tháng đầu năm 2021 

  Hà Nội, ngày        tháng       năm  2021  

 

 

Kính gửi: Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 

 
                           

 Thực hiện theo Công văn số 857/QLCL-KHTC ngày 05/7/2021 của Cục 

Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản về việc trả lời phản ánh, kiến 

nghị/câu hỏi của cơ quan địa phương 6 tháng đầu năm 2021. Cục Bảo vệ thực 

vật trả lời câu hỏi số 3 tại mục I - Cơ chế chính sách của Sở Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh Ninh Thuận như sau:  

 Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 62 của Luật An toàn thực phẩm và 

khoản 3 Điều 37 của Nghị định 15 quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về an 

toàn thực phẩm của Bộ Y tế: “Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản 

phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý qui định tại Điều 62 Luật an toàn 

thực phẩm và các nhóm sản phẩm trong Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 

này; ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc quy định về mức giới hạn an 

toàn đối với các nhóm sản phẩm theo đề nghị của các Bộ quản lý chuyên 

ngành”. Do vậy, Cục Bảo vệ thực vật phối hợp với Cục Quản lý chất lượng 

Nông lâm sản và Thủy sản đã đề nghị Bộ Y tế xây dựng Thông tư thay thế 

Thông tư số 50/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ Y tế quy định giới hạn 

tối đa dư lượng thuốc BVTV trong thực phẩm để sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất 

các mức giới hạn an toàn trong thực phẩm phù hợp với các văn bản qui định của 

Việt Nam và quốc tế, trong đó có quy định đối với hoạt chất Fipronil. 

 Vậy, Cục Bảo vệ thực vật đề nghị Quí Cục tổng hợp và trả lời theo quy 

định./.        
                                               

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Lưu VT, ATTPMT. 

KT.CỤC TRƯỞNG 
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                   Huỳnh Tấn Đạt 
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