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          Hà Nội, ngày        tháng    năm  

GIẤY CHỨNG NHẬN 

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM 

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

quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và Nghị định số 

154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một 

số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành; 

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

            Xét đề nghị của Trưởng phòng Thanh tra, Pháp chế, Cục Quản lý chất 

lượng nông lâm sản và thủy sản chứng nhận: 

1. Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp trực thuộc Sở 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tiền Giang 

            Địa chỉ: Khu phố Trung Lương, phường 10, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền 

Giang. 

            Điện thoại: 0273.3856133; Fax: 02733955317 

            Email: phongtuvanvaknxn.nntg@gmail.com    

            Đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với ngành nông nghiệp và phát 

triển nông thôn trong lĩnh vực thử nghiệm Hóa học, sinh học đối với sản phẩm: 

thức ăn chăn nuôi, thực phẩm, xét nghiệm bệnh (Danh mục tên sản phẩm, tên 

phép thử, phương pháp thử tương ứng theo Phụ lục kèm theo Giấy chứng nhận 

này) 

 2. Số đăng ký: TN 17 - 18 BNN (theo công văn số 310/KHCN ngày 

12/5/2020 của Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường về cấp số giấy đăng ký 

hoạt động thử nghiệm, chứng nhận). 

 3. Giấy chứng nhận được cấp lần 1 (01), có hiệu lực 05 năm kể từ ngày 

ký./. 

Nơi nhận: 

- Như mục 1; 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Bộ Khoa học và Công nghệ (để b/c); 

- Vụ KH,CN&MT; 

- Cục: Chăn nuôi, Cục Thú y (để biết); 

- Trung tâm Tin học và Thống kê; 

- Lưu: VT, TTPC. 

KT. CỤC TRƯỞNG 
PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

Phùng Hữu Hào 



Phụ lục 

DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VÀ PHÉP THỬ 

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM 

(Ban hành kèm theo Giấy chứng nhận số:           /GCN-QLCL ngày         tháng 05 năm 

2020 của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ) 

Lĩnh vực Hóa học 

STT 
Lĩnh vực/Tên 

sản phẩm 
Tên phép thử Phương pháp thử 

1 
Thức ăn chăn 

nuôi 

Xác định hàm lượng tro thô TCVN 4327: 2007 

2 
Xác định độ ẩm và hàm lượng chất bay 

hơi khác 
TCVN 4326: 2001 

3 
Thức ăn chăn 

nuôi, nước mắm 

Xác định hàm lượng nitơ tổng và tính 

hàm lượng protein thô 
NMKL số 6, 4th - 2003 

4 Cá, tôm 
Xác định hàm lượng Chloramphenicol  

Kiểm sàng lọc bằng kỹ thuật ELISA 

Randox Kit 

(05H-CLTG/ST) 

5 
Sản phẩm thịt 

và thủy sản 

Xác định hàm lượng axit benzoic và 

axit sorbic 

SOP NO: CLG BSP.01 

(05H- CLTG/ST) 

Lĩnh vực Sinh học 

STT Lĩnh vực Tên phép thử Phương pháp thử 

1 
Sản phẩm thủy 

sản 

Phương pháp định lượng vi sinh vật 

(Định lượng tổng số vi sinh vật hiếu khí 

– kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 30oC) 

TCVN 4884-1:2015 

 

2 
Sản phẩm thủy 

sản, thịt 
Phương pháp định lượng Coliforms 

TCVN 6848:2007 

 

3 
Cá tra, thịt heo, 

mẫu rau 
Phát hiện Salmonella spp TCVN 10780-1: 2017 

4 Mực lá, thịt heo 

Phương pháp định lượng Staphylococci 

có phản ứng dương tính với coagulase 

trên đĩa thạch 

 

TCVN 4830-1:2005 

 

5 Khô cá cơm 
Phương pháp định lượng nấm men, 

nấm mốc 

 

TCVN 8275-2:2010 

 

6 
Cá biển, thịt bò 

đóng hộp 

Định lượng Escherichia Coli dương 

tính -D-glucoronidaza 

TCVN 7924-2:2008 

 

7 Tôm, giáp xác 

Phát hiện virut gây hội chứng đốm 

trắng (WSSV) trên tôm bằng kỹ thuật 

Realtime PCR 

05Y – CLTG/ST.01 

8 Tôm, giáp xác 

Phát hiện vi khuẩn Vibrio 

parahaemolyticus gây hoại tử gan tụy 

trên tôm bằng kỹ thuật Realtime PCR 

05Y – CLTG/ST.02 

9 Huyết thanh gà 

Phát hiện kháng thể virus Newcastle 

bằng phương pháp ngăn trở ngưng kết 

hồng cầu (HA-HI) 

05Y – CLTG/ST.05 



2 

 

10 

Huyết thanh gia 

cầm (gà, vịt, 

chim cút, bồ 

câu) 

Phát hiện kháng thể kháng virus cúm 

gia cầm bằng phương pháp ngăn trở 

ngưng kết hồng cầu (HA-HI) 

05Y – CLTG/ST.04 

11 

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 

Phương pháp định lượng Coliform, 

E.coli trong nước 
ISO 9308-1:2015 

Ghi chú:  

         - Đối với các sản phẩm, hàng hóa, chỉ tiêu/phép thử phục vụ quản lý nhà 

nước phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định trước khi thực hiện. 

         - 05x- CLTG/ST.xx: là phương pháp thử do phòng thử nghiệm xây dựng.
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