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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thay đổi địa chỉ cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm  

phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 
 

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN 

 

Căn cứ Quyết định số 1120/QĐ-BNN-TCCB ngày 31/3/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ 

sản; Quyết định số 2937/QĐ-BNN-TCCB ngày 03/8/2020 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn sửa đổi Điều 3 Quyết định số 1120/QĐ-BNN-TCCB 

ngày 31/3/2017; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 

01/8/2013 của Bộ Y tế - Bộ Công thương - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm 

phục vụ quản lý nhà nước; 

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm số 56/TĐC-HCHQ 

ngày 08/01/2021 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp cho Trung 

tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4; 

        Xét đề nghị số 60/TTCL4-KNS ngày 24/2/2021 của Trung tâm Chất lượng 

nông lâm thủy sản vùng 4 về thay đổi địa chỉ Trung tâm tại các Quyết định chỉ 

định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Thanh tra, Pháp chế và Đánh giá sự phù hợp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Địa chỉ cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm của Trung tâm Chất lượng 

nông lâm thủy sản vùng 4 được chỉ định tại Quyết định chỉ định số 397/QĐ-

QLCL ngày 27/12/2019 và Quyết định số 357/QĐ-QLCL ngày 30/12/2020 được 

thay đổi như sau: 

 - Địa chỉ trụ sở chính: 91 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, 

Thành phố Hồ Chí Minh (do thay đổi địa điểm). 

 - Địa chỉ Phòng kiểm nghiệm hóa học và sinh học: 271 Tô Ngọc Vân, 

Phường Linh Đông, Thành Phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (do thay đổi 

địa giới hành chính). 



  (Các nội dung khác nêu tại Quyết định chỉ định số 397/QĐ-QLCL ngày 

27/12/2019 và Quyết định chỉ định số 357/QĐ-QLCL ngày 30/12/2020 không 

thay đổi). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và có hiệu lực đến ngày 

26/12/2022 (theo hiệu lực của Quyết định số 397/QĐ-QLCL ngày 27/12/2019). 

Điều 3. Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 có trách nhiệm 

thực hiện công tác kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu, phải 

tuân thủ các quy định và hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 

quyền.  

 

Nơi nhận:   

- Như Điều 3; 

- Cục trưởng (báo cáo); 

- Cục ATTP – Bộ Y tế (để biết); 

- Vụ KHCN – Bộ Công Thương (để biết); 

- Vụ KHCN – Bộ NN&PTNT (để biết); 

- Các đơn vị thuộc Cục QLCL NLTS (để biết); 

- Lưu VT, TTPC. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Phùng Hữu Hào 
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