
BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN 

             

         Số:                /QLCL - CL2 
   V/v giới hạn hàm lượng nitrate tối đa 

trong sản phẩm rau, củ, quả 

 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                       

              

 

Hà Nội, ngày      tháng      năm 

Kính gửi: Liên hiệp hợp tác xã thương mại thành phố Hồ Chí Minh 

Phúc đáp công văn số 324/LH-QLCL ngày  25/11/2020 của Liên hiệp hợp 

tác xã thương mại thành phố Hồ Chí Minh về việc về giới hạn hàm lượng nitrate 

tối đa trong sản phẩm rau, củ, quả; Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và 

Thủy sản có ý kiến như sau: 

1. Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của Bộ Y tế, Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn không quy định mức giới hạn tối đa cho phép đối 

với nitrate trong sản phẩm rau, củ, quả. 

Tại văn bản số 2642/ATTP-KN ngày 13/11/2020 của Cục An toàn thực 

phẩm, Bộ Y tế cũng đã nêu rõ: Thông tư số 24/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 

của Bộ Y tế về quản lý sử dụng phụ gia thực phẩm qui định các muối nitrate 

không được phép sử dụng với mục đích là phụ gia thực phẩm trong các sản 

phẩm rau, củ, quả. 

2. Việc công bố sản phẩm của cơ sở sản xuất kinh doanh và kiểm tra, 

thanh tra, xử lý vi phạm của cơ quan có thẩm quyền phải căn cứ các quy định 

hiện hành của pháp luật. 

Trân trọng./.  

         

 
 

 

 

 

 

  Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Cục trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, CL2. 

 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Bá Anh 
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