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Số:          /2020/TT-BYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Hà Nội, ngày        tháng      năm 2020 
 

THÔNG TƯ 

Ban hành 10 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia  

đối với phụ gia thực phẩm  

 

Căn cứ Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 

2010; 

Căn cứ Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH13 ngày 29 

tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy 

chuẩn kỹ thuật và Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 

Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; 

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm; 

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm;  

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư ban hành 10 Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia đối với phụ gia thực phẩm. 

Điều 1. Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia  

Ban hành kèm theo Thông tư này 10 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với 

phụ gia thực phẩm, bao gồm: 

1. QCVN 4-24:2020/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực 

phẩm Calci cyclamat; 

2. QCVN 4-25:2020/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực 

phẩm Natri cyclamat; 

3. QCVN 4-26:2020/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực 

phẩm Calci saccharin; 

4. QCVN 4-27:2020/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực 

phẩm Kali saccharin; 

5. QCVN 4-28:2020/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực 

phẩm Natri saccharin; 



6. QCVN 4-29:2020/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực 

phẩm Sucralose; 

7. QCVN 4-30:2020/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực 

phẩm Alitam; 

8. QCVN 4-31:2020/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực 

phẩm muối Aspartam-acesulfam; 

9. QCVN 4-32:2020/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực 

phẩm Siro polyglycitol; 

10. QCVN 4-33:2020/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực 

phẩm Siro sorbitol. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2021.  

Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Các phụ gia thực phẩm quy định tại Điều 1 của Thông tư này đã được cấp 

Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm trước ngày Thông 

tư này có hiệu lực được tiếp tục sản xuất, kinh doanh đến hết thời hạn hiệu lực 

ghi trong Giấy xác nhận và hết thời hạn sử dụng của sản phẩm. 

2. Các phụ gia thực phẩm quy định tại Điều 1 của Thông tư này đã thực hiện 

tự công bố sản phẩm và được sản xuất, kinh doanh trước ngày Thông tư này có 

hiệu lực thì tiếp tục được lưu thông đến hết thời hạn sử dụng của sản phẩm.  

Điều 4. Trách nhiệm thi hành 

Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc 

Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tổ chức, 

cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân phản ánh về Bộ Y tế (Cục An toàn thực phẩm) để nghiên cứu, giải 

quyết. 
 

Nơi nhận:      
- Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội; 

- VPCP (Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ);  

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);    

- Bộ trưởng (để b/c);                                                      

- Các đơn vị thuộc Bộ Y tế; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Tổng cục TC-ĐL-CL (để đăng bạ); 

- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế; 

- Lưu: VT, K2ĐT, PC, ATTP. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Trương Quốc Cường 
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