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Kính gửi: Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 

 

Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) nhận được Công văn số 7621/BNN-QLCL 

ngày 03/11/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về trả lời phản 

ánh, kiến nghị/câu hỏi của cơ quan địa phương Quí III năm 2020.  

Cục BVTV trả lời 02 câu hỏi về cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực 

bảo vệ và kiểm dịch thực vật như sau: 

1. Câu hỏi số 2: Ban hành quy định cụ thể về điều kiện đảm bảo an toàn 

thực phẩm trong khâu vận chuyển đối với thực phẩm nông sản đặc biệt là rau, 

củ, quả (Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình) 

Trả lời:  

Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong khâu vận chuyển đối với thực 

phẩm nông sản nói chung và rau, củ, quả nói riêng thực hiện theo khoản 1 Điều 

21 Luật An toàn thực phẩm như sau: 

“Tổ chức, cá nhân vận chuyển thực phẩm phải bảo đảm các điều kiện sau 

đây: 

a) Phương tiện vận chuyển thực phẩm được chế tạo bằng vật liệu không 

làm ô nhiễm thực phẩm hoặc bao gói thực phẩm, dễ làm sạch; 

b) Bảo đảm điều kiện bảo quản thực phẩm trong suốt quá trình vận chuyển 

theo hướng dẫn của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh; 

c) Không vận chuyển thực phẩm cùng hàng hoá độc hại hoặc có thể gây 

nhiễm chéo ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm.” 

2. Câu hỏi số 10: Phối hợp Bộ Y tế rà soát, bổ sung ban hành danh mục, 

chỉ tiêu hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật đối với sản 

phẩm thực phẩm nhằm phục vụ công tác quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra, 

xử lý vi phạm (Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội). 

Trả lời: 

Về việc sửa đổi Thông tư số 50/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ Y 

tế quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm, Cục 



BVTV đã có Công văn số 1325/BVTV-ATTPMT ngày 24/5/2018 gửi Cục Quản 

lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đề xuất sửa đổi và Bộ Nông nghiệp và 

PTNT đã có Công văn số 4381/BNN-QLCL ngày 08/06/2018 gửi Bộ Y tế đề 

nghị sửa đổi Thông tư này. 

Vậy, Cục BVTV đề nghị quý Cục tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, TTPC, ATTP&MT. 

KT. CỤC TRƯỞNG 
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