
 

BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN 

 

Số:              /QĐ- QLCL 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        

               Hà Nội, ngày         tháng     năm  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc đình chỉ hiệu lực một phần phạm vi chỉ định phòng kiểm nghiệm 

chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm sản và thủy sản  

 

 

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 thủy sản; 

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số Điều của Luật Chất lượng, sản phẩm hàng hóa; Nghị 

định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 

Căn cứ Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ 

quy định về điều kiện kinh doanh đánh giá sự phù hợp; 

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

1/8/2013 của liên Bộ: Y tế, Công Thương và 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 Biên bản làm việc ngày 14/6/2019 của Đoàn Thanh tra được 

thành lập theo Quyết định số 140/QĐ-QLCL ngày 30/5/2019 của Cục trưởng 

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản và đại diện của Công ty SGS 

Việt Nam TNHH (địa chỉ: Lô III/21, Đường 19/5A, Nhóm công nghiệp III, Khu 

công nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh) về 

việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động thử nghiệm phục vụ nhà 

nước; 

            Xét báo cáo kết quả thanh tra chuyên ngành tại Phòng kiểm nghiệm của 

Công ty SGS Việt Nam TNHH ngày 19/6/2019 của Trưởng đoàn thanh tra; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Thanh tra, Pháp chế, 



QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Đình chỉ hiệu lực một phần phạm vi chỉ định tại Quyết định số 

05/QĐ-QLCL ngày 17/01/2017 và Quyết định 187/QĐ-QLCL ngày 22/6/2018 

của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đối với Phòng kiểm 

nghiệm của Công ty SGS Việt Nam TNHH (danh mục chi tiết các phép thử đình 

chỉ hiệu lực chỉ định tại phụ lục kèm theo) 

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

Điều 3. Chánh văn phòng, Trưởng phòng Thanh tra, Pháp chế, Giám đốc 

Công ty SGS Việt Nam TNHH và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Vụ KHCN&MT (Bộ NN&PTNT- để b/c); 

- Cục ATTP (Bộ Y tế); 

- Vụ KHCN (Bộ Công Thương); 

- Chi cục Nam Bộ; 

- Lưu VT, TTPC. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Phùng Hữu Hào 

 

 

 



Phụ lục 

DANH MỤC CÁC PHÉP THỬ ĐÌNH CHỈ HIỆU LỰC CHỈ ĐỊNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ- QLCL ngày       /      /2019 của 

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

 

1. Danh mục 08 phép thử sinh học tại Quyết định 05/QĐ-QLCL ngày 

17/01/2017 đình chỉ hiệu lực chỉ định: 

 

TT Tên phép thử Lĩnh vực 

Giới hạn phát hiện/  

phạm vi đo 

Phương pháp thử 
Giới hạn phát 

hiện (nếu có) 

1 Clostridium perfringens 

Nông sản 

ISO 7937:2004 < 10 cfu/g 

2 Coliform (tổng số) ISO 4832:2006 < 10 cfu/g 

3 E. coli ISO 16649-2:2001 < 10 cfu/g 

4 Enterobacteriaceae ISO 21528-2:2004 < 10 cfu/g 

5 Salmonella spp. 

ISO 6579:2002/ 

Cor 1:2004/AMD 

1:2007 

/25g 

LOD50=1.55 

6 

Staphylococci dương tính 

coagulase (Staphylococcus 

aureus và các loài 

staphylococci dương tính 

coagulase khác) 

ISO 6888-

1:1999/Amd1:2003 
< 10 cfu/g 

7 Tổng số vi sinh vật hiếu khí ISO 4833-1:2013 < 10 cfu/g 

8 Men và mốc ISO 21527-2:2008 < 10 cfu/g 

 

II. Danh mục 49 phép thử sinh học tại Quyết định 187/QĐ-QLCL ngày 

22/6/2018 đình chỉ hiệu lực chỉ định:: 

 

TT Tên phép thử 
Đối tượng 

phép thử 
Phương pháp thử 

Giới hạn định 

lượng/ phạm 

vi đo 

1.  Định lượng tổng vi sinh vật 

hiếu khí 

Mẫu vệ sinh 

công nghiệp 

ISO 4833-1-2013 

/25 cm2; 

/100 cm2; 

/sample 

2.  Định lượng 

Enterobacteriaceae 
ISO 21528-2:2017 

/25 cm2; 

/100 cm2; 

/sample 

3.  Phát hiện Salmonella ISO 6579-1:2017 

/25 cm2; 

/100 cm2; 

/sample 

4.  Phát hiện Listeria spp/Listeria 

monocytogenes 
ISO 11290-1:2017 

/25 cm2; 

/100 cm2; 



TT Tên phép thử 
Đối tượng 

phép thử 
Phương pháp thử 

Giới hạn định 

lượng/ phạm 

vi đo 

/sample 

5.  Định lượng Men và mốc ISO 21527-1:2008 

/25 cm2; 

/100 cm2; 

/sample 

6.  

Phát hiện và dịnh lượng vi 

khuẩn ưa acid, ưa nhiệt (TAB-

Thermophilic Acidophilic 

Bacteria) và Alicyclobacillus 

(acidoterrestris) 

Đường 
ICUMSA Method 

S2/3-50 (2017) 
1 cfu/50 g 

7.  
Phát hiện và định lượng 

Enterococci đường ruột - 

Phương pháp màng lọc 

Nước và 

nước đá sử 

dụng để bảo 

quản, chế 

biến sản 

phẩm thuộc 

phạm vi quản 

lý của Bộ 

Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

ISO 7899-2:2000 
CFU/100 mL, 

250 mL 

8.  

Phát hiện và định lượng tổng 

vi khuẩn Pseudomonas 

aeruginosa. 

Phương pháp màng lọc 

ISO 16266:2006 
CFU/100 mL, 

250 mL 

9.  
Định lượng tổng vi khuẩn E. 

coli và coliform - Phương 

pháp màng lọc 

ISO 9308-

1:2014/Amd.1:201

6 

CFU/100 mL, 

250 mL 

10.  Định lượng tổng vi sinh vật 

hiếu khí 
ISO 6222:1999 1 CFU/mL 

11.  

Định tính và định lượng 

Legionella spp. thông qua nuôi 

cấy 

Phương pháp màng lọc 

ISO 11731:2017 
/(100~1000) 

mL 

12.  Phát hiện Salmonella spp. 

Phương pháp lọc 
ISO 19250:2010 /100 mL 

13.  
Phát hiện và đếm số bào tử vi 

khuẩn kị khí khử sulfite - 

Phương pháp màng lọc 

ISO 6461-2:1986 
CFU/50mL-

250 mL 

14.  

Phát hiện và định lượng E. 

coli. 

Phương pháp có xác suất lớn 

nhất 

SMEWW 9221 F  
1.8 MPN/100 

mL 

15.  

Phát hiện và định lượng tổng 

vi khuẩn Clostridium 

perfringens. 

Phương pháp màng lọc. 

ISO 14189:2013 
CFU/100 mL, 

250 mL 

16.  

Nhận danh động vật (Gà, heo, 

bò và cừu) dựa trên DNA. 

Phương pháp tách chiết DNA 

và realtime PCR 

Thịt, các sản 

phẩm từ thịt 

và thức ăn 

chăn nuôi 

LFOD-TST-SOP-

8852 

(Reference: ISO 

21571:2005 & 

0.05% 



TT Tên phép thử 
Đối tượng 

phép thử 
Phương pháp thử 

Giới hạn định 

lượng/ phạm 

vi đo 

Realtime-PCR) 

17.  
Định lượng vi khuẩn Faecal 

Streptococci (Enterococi). 

Phương pháp đếm khuẩn lạc 

Thực phẩm 

và nông sản 

CMMEF, chapter 

10 - APHA (5th 

Ed., 2017) 

10 cfu/g 

18.  

Định lượng loài 

Campylobacter và 

Campylobacter Jejuni 

Phương pháp đếm khuẩn lạc 

ISO 10272-2:2017 10 cfu/g 

19.  
Định lượng vi khuẩn lactic 

acid. 

Phương pháp đếm khuẩn lạc 

ISO 15214:1998 
10 cfu/g; 10 

cfu/mL 

20.  Phát hiện loài Campylobacter 

và Campylobacter Jejuni 
ISO 10272-1:2017 /25g 

21.  Phương pháp phát hiện độc tố 

staphylococcal enterotoxin 

Sữa nguyên 

liệu 
ISO 19020:2017 0.25 ng/25g 

22.  
Định lượng Bacillus cereus 

giả định  

Phương pháp đếm khuẩn lạc 

Thực phẩm, 

nông sản, 

thức ăn chăn 

nuôi  

ISO 7932:2004 
10 cfu/g 

1 cfu/mL 

23.  
Định lượng Bacillus cereus. 

Phương pháp đếm khuẩn lạc 

và đếm số có xác suất lớn nhất 

AOAC 980.31 

0 MPN/g; 

10 cfu/g 

1 cfu/mL 

24.  Định lượng Coliforms tổng. 

Phương pháp đếm khuẩn lạc 
ISO 4832:2006 

10 cfu/g 

1 cfu/mL 

25.  Định lượng E. coli. 

Phương pháp đếm khuẩn lạc 
ISO 16649-2:2001 

10 cfu/g 

1 cfu/mL 

26.  
Định lượng 

Enterobacteriaceae. 

Phương pháp đếm khuẩn lạc 

ISO 21528-2:2017 
10 cfu/g 

1 cfu/mL 

27.  
Định lượng loài Listeria và 

Listeria monocytogenes. 

Phương pháp đếm khuẩn lạc  

ISO 11290-2: 2017 
10 cfu/g 

1 cfu/mL 

28.  
Định lượng loài Pseudomonas 

giả định 

Phương pháp đếm khuẩn lạc  

ISO 13720:2010 
10 cfu/g 

1 cfu/mL 

29.  

Định lượng Nấm men-Nấm 

mốc. 

Phương pháp đếm khuẩn lạc, 

áp dụng cho nền mẫu có hoạt 

độ nước lớn hơn 0.95 

ISO 21527-1:2008 
10 cfu/g 

1 cfu/mL 



TT Tên phép thử 
Đối tượng 

phép thử 
Phương pháp thử 

Giới hạn định 

lượng/ phạm 

vi đo 

30.  

Định lượng Nấm men-Nấm 

mốc. 

Phương pháp đếm khuẩn lạc, 

áp dụng cho nền mẫu có hoạt 

độ nước nhỏ hơn hoặc bằng 

0.95. 

Thực phẩm, 

nông sản và 

thức ăn chăn 

nuôi 

ISO 21527-2:2008  
10 cfu/g 

1 cfu/mL 

31.  

Định lượng Staphylococci 

dương tính với Coagulase 

(Staphylococcus aureus và 

những loài khác ). 

Phương pháp đếm khuẩn lạc 

ISO 6888-

1:1999/Amd1:2003 

10 cfu/g 

1 cfu/mL 

32.  

Định lượng tổng vi sinh vật 

hiếu khí tại 30°C - Phương 

pháp đếm khuẩn lạc bằng kỹ 

thuật đổ đĩa 

ISO 4833-1:2013 
10 cfu/g 

1 cfu/mL 

33.  Phát hiện loài Listeria và 

Listeria monocytogenes 

ISO 11290-1: 2017 

AOAC 2016.08 

LFOD-TST-SOP-

8982 

(CHROMagar 

Listeria Method) 

/25g 

/sample 

34.  Phát hiện Salmonella spp. 

ISO 6579-1:2017 

AOAC 2016.01 

LFOD-TST-SOP-

8981 

(IRIS Salmonella 

Method) 

/25g 

/sample 

35.  Phát hiện loài Listeria spp và 

Listeria monocytogenes. 

Thủy sản 

 

ISO 11290-1: 2017 

AOAC 2016.08 

LFOD-TST-SOP-

8982 

(CHROMagar 

Listeria Method) 

/250g 

36.  Phát hiện Salmonella spp. Thuỷ sản 

ISO 6579-1:2017 

AOAC 2016.01 

LFOD-TST-SOP-

8981 

(IRIS Salmonella 

Method) 

/250g 

37.  
Định lượng vi khuẩn 

Clostridium perfringens. 

Phương pháp đếm khuẩn lạc 

Thực phẩm, 

nông sản và 

thức ăn chăn 

ISO 7937:2004 10 cfu/g 



TT Tên phép thử 
Đối tượng 

phép thử 
Phương pháp thử 

Giới hạn định 

lượng/ phạm 

vi đo 

38.  
Định lượng vi khuẩn kị khí 

khử sulfite. 

Phương pháp đếm khuẩn lạc  

nuôi 

ISO 15213:2003 10 cfu/g 

39.  

Phát hiện loài Vibrio bao gồm 

Vibrio parahaemolyticus và 

Vibrio Vulnificus. Phương 

pháp sinh hóa 

ISO 21872-1:2017 /25g 

40.  Phát hiện Shigella spp. ISO 21567:2004 /25g 

41.  

Phát hiện và định lượng 

Coliforms tổng. 

Phương pháp đếm số có xác 

suất lớn nhất  

ISO 4831:2006 0 MPN/g 

42.  

Phát hiện và định lượng 

Escherichia coli dương tính 

với beta-glucuronidase. 

Phương pháp đếm số có xác 

suất lớn nhất 

ISO 16649-3:2015 0 MPN/g 

43.  

Phương pháp sàng lọc để phát 

hiện sản phẩm chứa sinh vật 

biến đổi gien (GMO): 35S 

promoter và NOS terminator) 

Phương pháp tách chiết DNA 

và Realtime-PCR  

Thực vật, sản 

phẩm có 

nguồn gốc từ 

thực vật 

ISO 21569:2005/ 

Amd 1:2013 
0.04% 

44.  

Định lượng Staphylococcus 

aureus 

Phương pháp đếm khuẩn lạc 

và Phương pháp đếm số có 

xác suất lớn nhất  

Thực phẩm 

và nông sản 

US FDA BAM 

Chapter 12 (2016)  

10 cfu/g; 

MPN/g 

45.  Phát hiện Escherichia coli 

O157:H7  

ISO 

16654:2001/Amd 

1: 2017 

/25 g; /325 g 

46.  Phát hiện Yersinia 

enterocolitica gây bệnh.  

Thực phẩm 

và nông sản 
ISO 10273:2017 /25g 

47.  
Định lượng vi khuẩn Coliform 

và E. Coli 

Phương pháp đếm khuẩn lạc.  Thủy sản và 

hạt 

AOAC 991.14 10 cfu/g 

48.  
Định lượng vi khuẩn 

Enterobacteria 

Phương pháp đếm khuẩn lạc.  

AOAC 2003.01 10 cfu/g 

49.  
Phát hiện và định lượng loài 

Vibrio bao gồm Vibrio 

parahaemolyticus và Vibrio 

Nước mắm 
NMKL No.156 

(1997) 

10 CFU/g; 

10 CFU/mL 



TT Tên phép thử 
Đối tượng 

phép thử 
Phương pháp thử 

Giới hạn định 

lượng/ phạm 

vi đo 

Vulnificus 

Phương pháp đếm khuẩn lạc  
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