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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1671 /BYT-PC

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2022

V/v Góp ý dự thảo báo cáo đánh giá
5 năm thực hiện Nghị định số
09/2016/NĐ-CP của Chính phủ về
tăng cường vi chất dinh dưỡng trong
thực phẩm

Kính gửi:
- Các bộ, cơ quan ngang bộ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Ngày 05 tháng 01 năm 2022, Văn phòng Chính phủ có Công văn số
99/VPCP-KGVX gửi Bộ Y tế thông báo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ
về việc khẩn trương xây dựng và hoàn thiện Báo cáo 05 năm thực hiện Nghị
định số 09/2016/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định về
tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm theo đúng quy định. Bộ Y tế đã
phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng Báo cáo 05
năm thực hiện Nghị định số 09/2016/NĐ-CP. Để hoàn thiện dự thảo Báo cáo
trước khi trình Chính phủ, Bộ Y tế kính đề nghị Quý cơ quan cho ý kiến đối với
dự thảo Báo cáo trên.
Công văn góp ý xin gửi về Bộ Y tế (Vụ Pháp chế) trước ngày 10/4/2022 để
tổng hợp.
Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên;
- Cục An toàn thực phẩm; Thanh tra Bộ; Viện Dinh
dưỡng; Bệnh viện Nội tiết Trung ương (để góp ý);
- Lưu: VT, PC.
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