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      Hà Nội, ngày       tháng    năm    

QUYẾT ĐỊNH 

Hủy bỏ hiệu lực một phần phạm vi 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; 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 Điều 13 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 biên bản kiểm tra, giám sát định kỳ của cơ sở kiểm nghiệm Viện Y tế 

công cộng Thành phố Hồ Chí Minh ngày 23/9/2020 và công văn số 594/VYTCC 

ngày 04/11/2020 của Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện 

hành động khắc phục qua đợt đánh giá cơ sở kiểm nghiệm ngày 23/9/2020;  

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

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Hủy bỏ hiệu lực một phần phạm vi chỉ định đối với cơ sở kiểm 

nghiệm của Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 

139/QĐ-QLCL ngày 29/5/2019 (chi tiết tại Phụ lục) do cơ sở kiểm nghiệm 

không thực hiện khắc phục và đề nghị xin rút chỉ định theo Khoản 3 Điều 17 

Thông tư liên tịch 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT. 

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



 Điều 3. Chánh Văn Phòng; Trưởng phòng Thanh tra, pháp chế và đánh 

giá sự phù hợp; Viện trưởng Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh 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 
 



Phụ lục 

CHỈ TIÊU/NHÓM CHỈ TIÊU HỦY BỎ HIỆU LỰC CHỈ ĐỊNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-QLCL ngày     /12/2020) 

TT Tên chỉ tiêu Phạm vi áp dụng 

Giới hạn phát hiện/ phạm vi đo 
Số thứ tự tại 

Quyết định 

chỉ định 

139/QĐ-

QLCL ngày 

29/5/2019 

Phương pháp thử 

Giới hạn 

phát hiện 

(nếu có) 

1 

Xác định hàm lượng 

Ochratoxin A 

Sắc ký lỏng đầu dò 

huỳnh quang (HPCL- 

FLD) 

Cà phê tươi 

HD.PP. 17/TT.SK 

Ref. AOAC 

2004.10 (2016) 

0,3µg/kg 5 
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