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Hà Nội, ngày        tháng        năm  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bổ sung phạm vi chỉ định 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 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 thủy sản; 

 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; 

 Xét hồ sơ đăng ký thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định cơ sở kiểm nghiệm tại 

Đơn đăng ký số 59/TTCL1-KN ngày 09/4/2021 và Đơn đăng ký ngày 18/6/2021; 

Biên bản đánh giá cơ sở kiểm nghiệm ngày 24/6/2021 và Báo cáo khắc phục điều 

không phù hợp kèm theo công văn số 164/TTCL1-KNSH  ngày 28/6/2021 của 

Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1; 

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

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bổ sung phạm vi chỉ định cơ sở kiểm nghiệm của Trung tâm Chất 

lượng nông lâm thủy sản vùng 1, cụ thể như sau: 

- Địa chỉ: 51 Lê Lai, Ngô Quyền, Hải Phòng. 

- Mã số cơ sở kiểm nghiệm: 004/2014/BNN-KNTP. 

- Danh mục chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu được chỉ định tại Phụ lục kèm theo. 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và có thời hạn đến ngày 

01/02/2024 (theo thời hạn hiệu lực của Quyết định số 28/QĐ-QLCL ngày 

02/02/2021). 

Điều 3. Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1 có trách nhiệm 

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

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 (để báo cáo); 

- Cục ATTP - Bộ Y tế (để biết); 

- Vụ KHCN -  Bộ Công thương (để biết); 

- Vụ KHCN&MT - Bộ NN&PTNT (để biết); 

- Lưu VT, TTPC. 

   KT.CỤC TRƯỞNG 

   PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

   Ngô Hồng Phong 



 

Phụ lục 

DANH MỤC CHỈ TIÊU BỔ SUNG PHẠM VI CHỈ ĐỊNH 

 (Kèm theo Quyết định số            /QĐ-QLCL ngày      /      /  

của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản) 
 

TT 
Tên chỉ tiêu được        

chỉ định 
Phạm vi áp dụng Phương pháp 

Giới hạn phát 

hiện của phép 

thử (nếu có)/ 

phạm vi đo 

1  
Phát hiện Clostridium 

botulinum 

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Nông nghiệp và 

PTNT 

AOAC 997.26 

TCVN 9042:2012 

Phát hiện/ 1g/ 

1mL 

2  
Phát hiện E.coli 

O157:H7 

Thủy sản và sản 

phẩm thủy sản, thịt 

và sản phẩm thịt, 

rau 

04.2 CL1/ST 2.43 

(2021) 

AOAC 031002 

(Real-Time PCR 

 BAX System) 

Phát hiện/ 

25g/25mL 

3  
Định lượng nấm men và 

nấm mốc 

Thủy sản và sản 

phẩm thủy sản 
AOAC 2014.05   

10 CFU/g hoặc 

1CFU/ml 

4  

Phát hiện, định lượng 

Norovirus GI, GII. 

Kỹ thuật Realtime PCR 

 Thủy sản, sản phẩm 

thủy sản, nước vùng 

nuôi thủy sản  

04.2-CL1/ST.02.33 

(2021) 

(Ref: ISO 15216-

2:2019) 

(Foodproof® R30238.1 

Cefas 2018) 

Phát hiện/ 2g/ 

mẫu nhuyễn thể; 

5mL/ mẫu nước  

5  

Phát hiện Salmonella 

spp. 

Kỹ thuật Realtime PCR 

Thủy sản và sản 

phẩm thủy sản 

04.2-CL1/ST.02.40 

(2021) 

(Ref: AOAC 2013.02) 

Phát hiện/ 25g 

6  

Phát hiện Vibrio 

cholerae, Vibrio 

parahaemolyticus 

Kỹ thuật Realtime PCR 

04.2-CL1/ST.02.41  

(2021) 

(Ref: AOAC 0509.02) 

 

 

Phát hiện/ 25g 

7  

Phát hiện Listeria 

monocytogenes 

Kỹ thuật Realtime PCR 

04.2-CL1/ST. 02.44 

(2021) 

(Ref: AOAC 1214.02) 

 

 

Phát hiện/ 25g 
 

Ghi chú: Các chỉ tiêu chỉ định có phương pháp thử mã hiệu nội bộ (04.2 CL1/ST…) yêu cầu tuân 

thủ đúng quy trình phân tích theo hồ sơ đăng ký chỉ định của Đơn đăng ký ngày 09/4/2021 và 

18/6/2021. 
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