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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc 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; 

 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 chỉ định số 1714/WRT-QLCL ngày 10/11/2020; công 

văn số 2051/WRT-QA ngày 08/12/2020; Biên bản đánh giá cơ sở kiểm nghiệm 

ngày 29/01/2021 và công văn khắc phục điều không phù hợp số 47-2021/WRT-

QA ngày 28/5/2021 của Công ty Cổ phần WARRANTEK; 

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

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà 

nước, cụ thể như sau: 

- Tên cơ sở kiểm nghiệm: Công ty Cổ phần WARRANTEK 

 - Địa chỉ: Lô A39-26, đường Nguyễn Văn Cừ, ấp Mỹ Phước, xã Mỹ 

Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ 

- Mã số cơ sở kiểm nghiệm: 006/2014/BNN-KNTP. 

- Danh mục phép thử được chỉ định: Phụ lục kèm theo.  



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

11/03/2024 (theo thời hạn hiệu lực của Quyết định 46/QĐ-QLCL ngày 

12/3/2021). 

Điều 3. Công ty Cổ phần WARRANTEK 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 1; 

- 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); 

- Lưu VT, TTPC. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Ngô Hồng Phong 

 

 



DANH MỤC CHỈ TIÊU ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH (*) 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ –QLCL ngày    /6/2021 của  

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

TT 
Tên phép thử Lĩnh vực Giới hạn phát hiện của phép thử  

(nếu có)/phạm vi đo 

Phương pháp thử Giới hạn định 

lượng (LOQ) 

1 

Xác định dư lượng nhóm 

Tetracyclines: 

Tetracycline 

Oxytetracycline  

Chlotetracycline 

Doxycycline 

Phương pháp LC/MS/MS 

Thủy sản và sản 

phẩm thủy, thịt 

và sản phẩm thịt 

WRT/TM/LC/01.71:2019 

Ref.AOAC 995.09 

5,0 µg/Kg 

(µg/L) mỗi 

chất 

 

(*) Danh mục này bổ sung phạm vi chỉ định của Quyết định số 46/QĐ-

QLCL ngày 12/3/2021. 
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