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MRL là gì?

 Giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (Maximum Residue Level - viết 

tắt là MRL) là hàm lượng tối đa của một tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong 

thực phẩm (đơn vị tính: mg/kg thực phẩm).



Tồn dư thuốc bảo vệ thực vật 
(Pesticide Residue)

 Tồn dư thuốc bảo vệ thực vật (Pesticide Residue) là các chất tồn dư trong thực phẩm

do sử dụng một loại thuốc bảo vệ thực vật.

 Tồn dư thuốc bảo vệ thực vật có thể từ các nguồn chưa biết, không thể tránh khỏi

(như từ môi trường) hoặc từ việc sử dụng hóa chất.

 Tồn dư thuốc bảo vệ thực vật bao gồm các dẫn xuất của thuốc bảo vệ thực vật như

các sản phẩm chuyển đổi, chuyển hóa, sản phẩm phản ứng và các tạp chất được coi

là có ý nghĩa về độc tính.



MRL được yêu cầu và nguồn



Quy định của 
Việt Nam
về MRL



QUY ĐỊNH GIỚI HẠN TỐI ĐA DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ 

THỰC VẬT TRONG THỰC PHẨM CỦA VIỆT NAM

 Thông tư số: 50/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ Y tế Quy định giới hạn tối đa dư lượng

thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm

 Thông tư số: 10/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/9/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam



Thông tư Số: 50/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ Y tế Quy định giới 

hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm



Thông tư số: 10/2020/TT-

BNNPTNT ngày 09/9/2020 

của Bộ Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn ban hành

Danh mục thuốc bảo vệ thực

vật được phép sử dụng, cấm

sử dụng tại Việt Nam



QUY ĐỊNH VỀ MỨC DƯ LƯỢNG TỐI 

ĐA (MRL) CỦA TRUNG QUỐC



QUY ĐỊNH VỀ MỨC DƯ LƯỢNG TỐI ĐA (MRL) 

CỦA TRUNG QUỐC

 Trung Quốc không có chính sách MRL mặc định.

 Trung Quốc duy trì Danh sách MRL quốc gia và không áp dụng các tiêu chuẩn của
các thị trường khác hay Tiêu chuẩn của CODEX

 Tiêu chuẩn MRL của Trung Quốc được cập nhật hai năm một lần và các thay đổi
chủ yếu bao gồm việc bổ sung các MRL mới. Các đề xuất MRL được thông báo
cho WTO trong suốt cả năm, nhưng có thể mất một đến hai năm để các điều khoản
dự thảo được thông qua.



Các Cơ quan Chính phủ chịu trách nhiệm về 
Quy định MRL Thuốc trừ sâu:

 Viện Kiểm soát Hóa chất Nông nghiệp Bộ Nông nghiệp (ICAMA), trực thuộc Bộ Nông 

nghiệp và Nông thôn (MARA), chịu trách nhiệm về quy định thuốc bảo vệ thực vật và 

xây dựng các quy định về MRL. Cơ quan Quản lý Nhà nước về Quy chế Thị trường 

(SAMR) cũng chịu trách nhiệm xây dựng và thực hiện các chính sách và quy định 

chính về an toàn thực phẩm và cùng xuất bản GB 2763 với MARA và Ủy ban Y tế 

Quốc gia Trung Quốc (NHC).

 Các Cơ quan Chính phủ chịu trách nhiệm Giám sát và Thực thi MRL: Tổng cục Hải 

quan (GACC) chịu trách nhiệm giám sát và thực thi MRL ở Trung Quốc.



 GB 2763 Tiêu chuẩn An toàn Thực phẩm Quốc gia - Giới hạn Dư lượng Tối đa 

đối với Thuốc trừ sâu trong Thực phẩm

 GB 23200.116 Tiêu chuẩn An toàn Thực phẩm Quốc gia - Xác định 90 Thuốc 

trừ sâu và các chất chuyển hóa hữu cơ tồn dư trong thực phẩm có nguồn gốc 

thực vật - Phương pháp sắc ký khí

 GB 23200.117 Tiêu chuẩn An toàn Thực phẩm Quốc gia - Xác định Dư lượng 

Oxine-Đồng trong Thực phẩm có Nguồn gốc Thực vật - Phương pháp Sắc ký 

lỏng Hiệu suất Cao



GB 2763 Tiêu chuẩn An toàn Thực phẩm Quốc gia -

Giới hạn Dư lượng Tối đa đối với Thuốc trừ sâu trong 
Thực phẩm

So với phiên bản trước, GB 2763 sẽ giới thiệu các sửa đổi chính
sau:

 Sửa đổi lượng tiêu thụ hàng ngày được chấp nhận (ADI) của 21
loại thuốc trừ sâu. Ví dụ, ADI cho abamectin sẽ được sửa đổi từ
0,002 thành 0,001 mg/kg thể trọng.

 Thêm giới hạn dư lượng tối đa cho 51 loại thuốc trừ sâu, chẳng
hạn như 2,4-D-dimetylamin

 Sửa đổi 28 giới hạn tồn dư tối đa hiện có đối với thuốc trừ sâu
trong thực phẩm

 Giới thiệu 25 tiêu chuẩn thử nghiệm để xác định mức tồn dư
của thuốc trừ sâu trong thực phẩm

 Bổ sung 11 loại thuốc trừ sâu vào Danh mục Thuốc trừ sâu
được Miễn trừ Giới hạn Dư lượng Tối đa trong Thực phẩm. Do
đó, những loại thuốc trừ sâu này sẽ được miễn các giới hạn dư
lượng tối đa. Ví dụ về thuốc trừ sâu mới được bổ sung bao gồm
Bacillus thuringiensis, Pseudomonas fluorescens và Bacillus
subtilis.



QUY TRÌNH THỦ TỤC KIỂM DỊCH THỰC 

VẬT XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM



 Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2018 Quy định trình tự, thủ tục 

kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu,quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể 

thuộc diện kiểm dịch thực vật



QUY ĐỊNH, THỦ TỤC KIỂM DỊCH THỰC VẬT XUẤT KHẨU

(theo Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT)

Điều 9. Hồ sơ đăng ký kiểm dịch thực vật xuất khẩu

 Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu (Phụ lục 
IV).

 Bản chính Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật của nước xuất khẩu 
(trong trường hợp tái xuất khẩu).



QUY ĐỊNH, THỦ TỤC KIỂM DỊCH THỰC VẬT XUẤT KHẨU

(theo Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT)

Điều 10. Trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật 
xuất khẩu

 Đăng ký kiểm dịch thực vật

 Chủ vật thể nộp trực tiếp 01 bộ hồ sơ đăng ký cho 
cơ quan kiểm dịch thực vật nơi gần nhất.

 Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

 Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì yêu cầu chủ vật 
thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;



Điều 10. Trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật xuất khẩu (tiếp theo)

Kiểm tra vật thể

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ, cơ quan kiểm dịch thực vật quyết định địa 
điểm và bố trí công chức kiểm tra ngay lô vật thể theo trình tự sau đây:

 Kiểm tra sơ bộ

 Kiểm tra bên ngoài lô vật thể, bao bì đóng gói, phương tiện chuyên chở; khe, kẽ 
và những nơi sinh vật gây hại có thể ẩn nấp; thu thập côn trùng bay, bò hoặc 
bám bên ngoài lô vật thể.

 Kiểm tra chi tiết

 Kiểm tra bên trong và lấy mẫu lô hàng theo quy định tại QCVN 01-
141:2013/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp lấy mẫu 
kiểm dịch thực vật; thu thập các vật thể mang triệu chứng gây hại và sinh vật 
gây hại; phân tích giám định mẫu vật thể, sinh vật gây hại đã thu thập được.

QUY ĐỊNH, THỦ TỤC KIỂM DỊCH THỰC VẬT XUẤT KHẨU

(theo Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT)



TRÌNH TỰ, THỦ TỤC KIỂM DỊCH THỰC VẬT XUẤT KHẨU

(TIẾP THEO)

4. Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật

Trong vòng 24 giờ kể từ khi bắt đầu kiểm dịch đối với vật
thể đáp ứng yêu cầu kiểm dịch thực vật của nước nhập
khẩu, Cơ quan kiểm dịch thực vật cấp:

 Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật (Phụ lục V), hoặc

 Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật tái xuất khẩu (Phụ
lục VI) cho lô vật thể

Trường hợp kéo dài hơn 24 giờ do yêu cầu về chuyên môn
kỹ thuật thì cơ quan kiểm dịch thực vật phải thông báo hoặc
trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho chủ vật thể thuộc
diện kiểm dịch thực vật biết.



TRÌNH TỰ, THỦ TỤC KIỂM DỊCH THỰC VẬT XUẤT KHẨU

(TIẾP THEO)

4. Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật

Trường hợp phát hiện lô vật thể không đáp ứng yêu cầu

về kiểm dịch thực vật của nước nhập khẩu thì Cơ

quan kiểm dịch thực vật không cấp Giấy chứng nhận

kiểm dịch thực vật đồng thời phải thông báo cho chủ

vật thể biết.



THÔNG TIN VỀ QUY ĐỊNH CỦA THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC

Các loại trái cây được phép xuất khẩu sang Trung Quốc:

 Gồm các loại: Xoài, nhãn, chuối, vải, dưa hấu, chôm chôm, mít, 

thanh long.

 http://en.ciqcid.com/Commodity/plant/66274.htm

 Các mặt hàng đang tiếp tục đàm phán mở cửa thị trường: Sầu

riêng, Chanh leo, Bưởi, Na, Dừa, Roi, chanh ta, khoai lang …

 Lô hàng xuất khẩu phải có Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật.

 Không nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật của Trung Quốc

 https://drive.google.com/file/d/1MUqGPQBFRR80XlxBJEAQmOwFdx

MKxUi3/view?usp=sharing

http://en.ciqcid.com/Commodity/plant/66274.htm
https://drive.google.com/file/d/1MUqGPQBFRR80XlxBJEAQmOwFdxMKxUi3/view?usp=sharing


THÔNG TIN VỀ MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG

Các mặt hàng đang đàm phán mở cửa thị trường: 

 Măng cụt: đã ký kết Nghị định thư, hoàn thành mời chuyên gia
TQ sang Việt Nam để kiểm tra vùng trồng, hiện phía Hải quan
TQ đang hoàn tất quá trình đánh giá nguy cơ để mở cửa thị
trường

 Quy định đối với măng cụt chi tiết tại Nghị định thư:

https://drive.google.com/file/d/16Co99D4iFH5mf7Jr1KwzIRLDly5hr1en/
view?usp=sharing

 Sầu riêng, Chanh leo, Bưởi, Na, Dừa, Roi, chanh ta, khoai lang
…: đã nộp hồ sơ xin mở cửa thị trường

https://drive.google.com/file/d/16Co99D4iFH5mf7Jr1KwzIRLDly5hr1en/view?usp=sharing






XIN CẢM ƠN!


