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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 bổ sung phạm chỉ định kèm theo Đơn đăng ký số 

334/CCQLCLTTDV ngày 24/5/2022; Biên bản đánh giá cơ sở kiểm nghiệm 

ngày 30/6/2022 và báo cáo khắc phục đánh giá chỉ định cơ sở kiểm nghiệm 

ngày 29/7/2022 và khắc phục bổ sung số 59/TTDV-HC ngày 31/8/2022 của 

Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật và huấn luyện nghiệp vụ chất lượng Nông Lâm Thủy 

sản tỉnh Thái Nguyên; 

 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 thực phẩm phục vụ 

quản lý nhà nước, cụ thể như sau: 

- Tên cơ sở kiểm nghiệm: Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật và huấn luyện nghiệp 

vụ chất lượng Nông Lâm Thủy sản (thuộc Chi cục Quản lý Chất lượng Nông 

Lâm sản và Thủy sản tỉnh Thái Nguyên) 

 - Địa chỉ: Tổ 15, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh 

Thái Nguyên  



- Mã số cơ sở kiểm nghiệm: 020/2018/BNN-KNTP. 

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

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

Quyết định số 324/QĐ-QLCL ngày 26/11/2020. 

Điều 3. Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật và huấn luyện nghiệp vụ chất lượng 

Nông Lâm Thủy sản (thuộc Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy 

sản tỉnh Thái Nguyên) 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); 

- Các đơn vị thuộc Cục QLCL NLTS (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   /09/2022 của  

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

 
TT Tên phép thử Lĩnh vực Phương pháp thử Giới hạn phát hiện 

của phép thử (LOD)  

1 

Xác định hàm lượng các chất 

nhóm β_angonist (Clenbuterol, 

Salbutamol, Ractopamine) trong 

thịt bằng hệ thống sắc ký lỏng 

khối phổ LC/MS/MS. 

Thịt 
Phương pháp thử nội 

bộ.PP03 

Clenbuterol: 0,1 µg/kg    

Salbutamol: 0,5 µg/kg    

Ractopamine:  0,5 µg/kg    

2 

Xác định hàm lượng một số chất 

thuốc bảo vệ thực vật nhóm 

Carbamate (Fenobucarb, 

Methiocarb, Carbaryl); Nhóm 

Lân hữu cơ (Methidathion, 

Quinalphos, Thionazin, 

Dimethoate, Phorate, Sulfotep, 

Chlorpyrifos); Nhóm Clor hữu cơ 

(Endosulfan (anpha_Endosulfan và 

Beta_Endosulfan), Aldrin, 

Dieldrin, Methoxychlor, 

Chlorothalonil, trans-Chlordane); 

Nhóm Cúc tổng hợp (Cyfluthrin, 

Fenvalerate (Fenvalerate 1 và 

Fenvalerate 2), Permethrin 

(Cis_Permethrin và 

Trans_Permethrin), Cypermethrin, 

Fenpropathrin, Bifenthrin) bằng 

hệ thống sắc ký khí khối phổ 

(GC-MS). 

Rau, củ, quả, 

chè 

Phương pháp thử nội 

bộ.PP07 
10 µg/kg mỗi chất 

3 

Xác định hàm lượng một số chất 

thuốc bảo vệ thực vật nhóm 

Carbamate  (Fenobucarb, 

Methiocarb, Carbaryl, Aldicarb, 

Carbosulfan) trong rau củ, quả 

bằng hệ thống sắc ký lỏng khối 

phổ (LC-MS/MS). 

Rau, củ, quả 
Phương pháp thử nội 

bộ.PP08 
5 µg/kg mỗi chất 

4 

Xác định hàm lượng các chất 

kháng sinh nhóm Quinolone 

Ciprofloxacin, Difloxacin, 

Danofloxacin, Enrofloxacin, 

Norfloxacin, Oxolinic, 

Sarafloxacin,  Flumequin, 

Ofloxacin  trong thịt bằng hệ 

thống sắc ký lỏng khối phổ (LC-

MS/MS). 

Thịt 
Phương pháp thử nội 

bộ.PP09 
1 g/kg mỗi chất 
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