
 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỤC KINH TẾ HỢP TÁC 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

Số:          /KTHT-NM Hà Nội, ngày           tháng 5 năm 2021 

V/v trả lời phản ánh, kiến nghị/ câu hỏi 

của cơ quan địa phương tháng 02,3,4 

năm 2021 

 

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

Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn nhận được Công văn số 

539/QLCL-KHTC ngày 05/5/2021 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 

tháng 02,3,4 năm 2021. Sau khi nghiên cứu, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển 

nông thôn có ý kiến như sau: 

Nội dung kiến nghị: (Số thứ tự 4 mục I) Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn Yên Bái đề nghị: 

“Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn có liên 

quan đến vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm”. 

Nội dung trả lời: 

Thực hiện các Quyết định số: 5343/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/12/2018; 

4762/QĐ-BNN-KHCN ngày 12/12/2019, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển 

nông thôn đã triển khai xây dựng 02 dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối 

với muối (natri clorua) thực phẩm và muối (natri clorua) tinh theo đúng quy 

định. Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có Công văn số 38/BNN-KHCN ngày 

05/01/2021 gửi Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị thẩm định 02 dự thảo 

QCVN muối.  

Theo ý kiến thẩm định của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 

977/BKHCN-TĐC ngày 27/4/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã 

có Văn bản số 2679/BNN-KTHT ngày 11/5/2021 gửi xin ý kiến của Bộ Y tế về 

dự thảo 02 quy chuẩn trên. Sau khi Bộ Y tế có ý kiến, Cục Kinh tế hợp tác và 

Phát triển nông thôn sẽ phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, 

Vụ Pháp chế để ban hành quy chuẩn theo quy định. 

Đề nghị Quý Cục tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, NM. 

PNM:                   

  

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 
 

 

 

 
 

An Văn Khanh 
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