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QUYẾT ĐỊNH 

Đình chỉ  chỉ định đối với cơ sở kiểm nghiệm  

 

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; 

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

01/8/2013 của Liên Bộ: Bộ Y tế, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quy định về 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 tại công văn số 

16HV-2019 ngày 30/9/2019 (kèm theo đơn đăng ký chỉ định số 16HV-2019 

ngày 30/9/2019) và công văn số 11/HV-2019 ngày 26/7/2019 của Công ty 

TNHH MTV Khoa học công nghệ Hoàn Vũ về đề nghị kết hợp đánh giá giám 

sát và đánh giá thay đổi bổ sung phạm  vi chỉ định;  

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

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Đình chỉ hiệu lực chỉ định đối với các chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu tại 

Quyết định chỉ định số 395/QĐ-QLCL ngày 10/7/2017 của cơ sở kiểm nghiệm 

Công ty TNHH MTV Khoa học công nghệ Hoàn Vũ có địa chỉ tại số 215 Phan 

Anh, Phường Bình trị Đông, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh do có đơn đăng 

ký thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định tuy nhiên cơ sở kiểm nghiệm đã thay đổi 

địa chỉ khác nhưng chưa hoàn thiện hồ sơ đăng ký thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ 

định theo quy định tại Điều 8 Thông tư liên tịch 20/2013/TTLT-BYT-BCT-

BNNPTNT. 



 Công ty TNHH MTV Khoa học công nghệ Hoàn Vũ có trách nhiệm báo 

cáo kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm 2019 và từ 1/7 - đến nay theo mẫu tại 

phụ lục 4 Thông tư liên tịch 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT và gửi về 

Cục trước ngày 15/11/2019. 

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

 Điều 3. Chánh Văn Phòng, Trưởng phòng Thanh tra, pháp chế, Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Giám đốc Công ty TNHH MTV 

Khoa học công nghệ Hoàn Vũ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 

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 – Bộ NN&PTNT (để biết); 

- Các đơn vị thuộc Cục QLCL NLTS (để 

biết); 

- Lưu VT, TTPC. 

   KT.CỤC TRƯỞNG 

   PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

   Phùng Hữu Hào 
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