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Sè: 2757
/ATTP-SP
V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Hµ Néi, ngµy25

th¸ng11 n¨m 2020

Danh mục chất cấm sử dụng trong sản
xuất, kinh doanh TPBVSK

Kính gửi: ..........................................................................................
...............................................................................................
Thực hiện Quyết định số 5987/QĐ-BYT ngày 26 tháng 12 năm 2019 của
Bộ Y tế ban hành Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Y tế
năm 2020 và Quyết định số 764/QĐ-BYT ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Bộ Y tế
về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập “Thông tư Quy định về quản lý
thực phẩm chức năng”, Ban soạn thảo đã dự thảo Thông tư quy định Danh mục
chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Cục An toàn thực phẩm gửi thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập Dự
thảo Thông tư để xin ý kiến. Ý kiến góp vào Phiếu góp ý gửi kèm công văn này,
hoặc gửi qua Email.
Ý kiến góp ý gửi về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 04 tháng 12 năm
2020, để Cục tổng hợp.
Địa chỉ liên hệ: Cục An toàn thực phẩm, Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Đình – Hà
Nội; Thư ký Tổ biên tập: Vũ Huy Long, số điện thoại: 0933889559; Email:
vuhuylong@vfa.gov.vn.
Trân trọng./.
Nơi nhận:

CỤC TRƯỞNG

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);
- Lưu: VT, SP.

Nguyễn Thanh Phong

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
PHIẾU GÓP Ý
V/v dự thảo Thông tư quy định Danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất,
kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Họ và tên: ……………………………………………………………………….
Đơn vị công tác:…………………………………………………………………
Điện thoại: ………………………………………………………………………
Nội dung góp ý:
1. Góp ý chung:

2. Góp ý phần quy định:

3. Góp ý Danh mục chất cấm:

* Ghi chú: khi đi họp Ban soạn thảo, tổ biên tập, đề nghị mang theo theo phiếu này gửi Tổ biên tập để tổng hợp
* Trường hợp gửi ý kiến góp ý qua emai thì gửi theo địa chỉ email: vuhuylong@vfa.gov.vn

