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         Số:             /QLCL – CL1 

   V/v Tham dự Khóa bồi dưỡng phương 

pháp lấy mẫu thực phẩm nông sản, thủy sản 

 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                       

               Hà Nội, ngày     tháng    năm       

Kính gửi:  

- Ban Quản lý An toàn thực phẩm Bắc Ninh; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh: Hà Nội, Bắc 

Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Hà Nam, Hải 

Dương, Hòa Bình, Hưng Yên, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Phú 

Thọ, Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, 

Yên Bái, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Ninh Bình, Thanh 

Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Quảng 

Ngãi, Đăk Lăk, Đăk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Ninh 

Thuận, Bình Thuận; 

- Trung tâm kiểm nghiệm kiểm chứng và tư vấn chất lượng nông lâm 

thủy sản; 

- Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1, 2. 

 

Thực hiện chương trình bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ về 

quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm sản và thủy sản năm 2019, tiếp 

theo công văn số 1981/QLCL-KH ngày 29/10/2019 và công văn 2163/QLCL-

CL1 ngày 20/11/2019 về thay đổi thời gian Khóa tập huấn lấy mẫu, Cục Quản lý 

chất lượng nông lâm sản và thủy sản phối hợp với Trường Cán bộ quản lý nông 

nghiệp và phát triển nông thôn 2 thông báo tổ chức Khóa bồi dưỡng phương 

pháp lấy mẫu thực phẩm nông sản, thủy sản, cụ thể như sau: 

1. Thời gian: 03 ngày 11-13/12/2019. 

2. Địa điểm: Thành phố Hải Phòng (thông tin chi tiết được đăng tải trên 

website:www.nafiqad.gov.vn - ngày 9/12/2019) 

3.  Chương trình tập huấn: Xin xem Phụ lục gửi kèm. Đề nghị Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng chỉ đạo Chi cục Quản lý chất lượng 

nông lâm sản và thủy sản hỗ trợ liên hệ địa điểm để tổ chức cho lớp thực hành 

lấy mẫu theo kế hoạch. 

4. Thành phần: Mỗi đơn vị cử 02 cán bộ tham gia lớp tập huấn để tiếp 

tục là giảng viên triển khai đào tạo lấy mẫu tại địa phương.   

5. Kinh phí:  



- Đơn vị cử cán bộ tự chi trả các chi phí đi lại, ăn, nghỉ cho cán bộ tham 

dự lớp tập huấn. 

Đề nghị Quý Ban/Quý Sở chỉ đạo Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm 

sản và thủy sản hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý chất lượng nông lâm 

thủy sản cử cán bộ đăng ký tham dự (bao gồm: họ và tên, chức vụ/đơn vị công 

tác, số điện thoại/email liên hệ) về Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và 

thủy sản (email: lanhuong.nafi@mard.gov.vn) trước ngày 09/12/2019 để tổng 

hợp. 

 

         

 
 

  Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Các PCT (để biết); 

- Các CC QLCL NLS&TS (để thực hiện); 

- Phòng CL2 (để tham gia);  

- Các TTV 1, 4 (để cử giảng viên); 

- Trường Cán bộ QL NN&PTNT 2 (để p/h); 

- Lưu: VT, CL1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CỤC TRƯỞNG  

     

  

 

     

 

                 Nguyễn Như Tiệp  

mailto:hongmai.nafi@mard.gov.vn


Phụ lục  

Chương trình   

Khóa tập huấn về lấy mẫu thực phẩm nông sản và thủy sản 

Thời gian Nội dung đào tạo Phân công 

Ngày 

thứ 

nhất 

08h00-08h30 Đón tiếp học viên Ban tổ chức 

08h30-08h40 Khai mạc lớp học Lãnh đạo Cục 

08h40-09h15 Giới thiệu chung về hoạt động lấy 

mẫu (Mục đích; Yêu cầu; Đối 

tượng; Phạm vi,…) 

Lê Lan Hương (Chuyên 

viên Cục QLCL NLS&TS) 

09h15-9h30 Nghỉ giải lao  

9h30-11h30 

Nguyên tắc, quy trình chung về 

lấy mẫu 

Hoàng Phú Quyền (Phó 

trưởng Phòng Chất lượng 

Trung tâm Chất lượng 

nông lâm thủy sản vùng 1) 
11h30-13h30 Nghỉ trưa  

13h30-15h00 
Nguyên tắc, quy trình chung về 

lấy mẫu (tiếp) 
 

Hoàng Phú Quyền (Phó 

trưởng Phòng Chất lượng 

Trung tâm Chất lượng 

nông lâm thủy sản vùng 1) 
15h00-15h15 Nghỉ giải lao  

15h15-17h00 Một số yêu cầu, quy định đặc thù 

trong lấy mẫu thực phẩm tại cơ sở 

sản xuất ban đầu  

Chia nhóm làm bài tập tình huống 

 

Hoàng Phú Quyền (Phó 

trưởng Phòng Chất lượng 

Trung tâm Chất lượng 

nông lâm thủy sản vùng 1) 

Ngày 

thứ 

hai 

8h00-9h15 Một số yêu cầu, quy định đặc thù 

trong lấy mẫu thực phẩm đối với 

sản phẩm dạng rắn, dạng lỏng, 

dạng mắm,… 

Ngô Văn Sinh (Trưởng 

Phòng Chất lượng Trung 

tâm Chất lượng nông lâm 

thủy sản vùng 4) 
09h15-9h30 Nghỉ giải lao  
09h30-11h30 Một số yêu cầu, quy định đặc thù 

trong lấy mẫu thực phẩm đối với 

sản phẩm bao gói sẵn (nhỏ), bao 

gói lớn 

Lê Lan Hương (Chuyên 

viên Cục QLCL NLS&TS) 

11h30-13h30 Nghỉ trưa  
13h30-15h00 Một số yêu cầu, quy định đặc thù 

trong lấy mẫu thực phẩm đối với 

Đối với lấy mẫu trên cá thể lớn 

(thân thịt trâu, bò, lợn,…) 

Đỗ Thị Ngọc Huyền 

(Chuyên viên Cục QLCL 

NLS&TS) 

15h00-15h15 Nghỉ giải lao  



15h15-17h00 Một số yêu cầu, quy định đặc thù 

trong lấy mẫu thực phẩm kiểm 

nghiệm 1 số chỉ tiêu (kim loại 

nặng, tảo độc, độc tố, vi sinh,…) 

Ngô Văn Sinh (Trưởng 

Phòng Chất lượng Trung 

tâm Chất lượng nông lâm 

thủy sản vùng 4) 

Ngày 

thứ ba 

08h00-08h30 Tập trung, chia nhóm đi thực hành 

lấy mẫu 

Nhóm giảng viên 

08h30-11h30 Đi thực thực hành lấy mẫu  

11h30-13h30 Nghỉ trưa  

13h30-14h30 Thảo luận về kết quả đi thực tế Nhóm giảng viên 

14h30-15h30 Làm bài kiểm tra Ban Tổ chức 

15h30-15h45 Nghỉ giải lao  

15h45-16h30 Tổng kết  Ban Tổ chức 

16h30-17h00 Bế giảng Lãnh đạo Cục 
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