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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc hủy bỏ hiệu lực Quyết định 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 Báo cáo thay đổi địa điểm trụ sở làm việc tại công văn số 159/TTTĐC-

TN-TN ngày 17/11/2021 và 194/TTTĐC-TN ngày 30/12/2021 của Trung tâm Kỹ 

thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận; 

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

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hủy bỏ hiệu lực Quyết định chỉ định số 346/QĐ-QLCL ngày 

29/11/2019 của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đối với cơ sở 

kiểm nghiệm của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình 

Thuận, mã số cơ sở kiểm nghiệm 026/2019/BNN-KNTP (Trung tâm kết thúc 

hoạt động phân tích mẫu tại địa điểm đã được chỉ định kể từ ngày 30/10/2021 

theo văn bản 194/TTTĐC-TN ngày 30/12/2021). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
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Điều 3. Chánh Văn Phòng, Trưởng phòng Thanh tra, pháp chế, Giám đốc 

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan 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&MT - Bộ NN&PTNT (để biết); 

- Lưu VT, TTPC. 

   KT.CỤC TRƯỞNG 

   PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

   Ngô Hồng Phong 
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