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THÔNG BÁO  

Thời gian và nội dung xét tuyển viên chức năm 2021  

–––––––––––––––––– 

 

Ngày 19/3/2021, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đã 

hành Kế hoạch số 324/KH-QLCL-VP về việc tuyển dụng viên chức năm 2021. 

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp và 

để tuân thủ nghiêm túc chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và Bộ Y tế trong phòng 

chống dịch Covid-19, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thông 

báo một số nội dung sau: 

1. Thời gian tổ chức xét tuyển: Căn cứ tình hình dịch bệnh và chỉ đạo 

của các cơ quan chức năng, Cục sẽ có thông báo sau. 

2. Nội dung xét tuyển: Là những kiến thức chuyên ngành liên quan đến 

vị trí tuyển dụng, nằm trong Danh mục tài liệu ôn tập kèm theo.  

Đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan lưu ý thực hiện.  

Nơi nhận:         
- Vụ TCCB (để b/c);    

- Hội đồng xét tuyển; 

- Ban giám sát kỳ thi; 

- Các TTV 1, 2, 3, 5, 6 và RETAQ (t/hiện); 

- Lưu: VT, VP.   

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Như Tiệp 
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DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021 

(Kèm theo văn bản số            /TB-QLCL-VP ngày      tháng 6 năm 2021 

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

 

1. Vị trí “Phân tích mẫu và xử lý kết quả phân tích (Kiểm nghiệm sinh học)”  

TT Danh mục tài liệu  

1 
Luật Viên chức số 58/2010/QH12 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 

Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức số 52/2019/QH14  

2 Nghị định  112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức 

3 
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 

4 

Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT quy định điều 

kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản 

lý nhà nước 

5 
TCVN ISO 17025: 2017: Yêu cầu về năng lực của các phòng thử nghiệm 

và hiệu chuẩn 

6 

TCVN 6404: 2016 (ISO 7218:2007; amend 1: 2013) Vi sinh vật trong thực 

phẩm và thức ăn chăn nuôi - Yêu cầu chung và hướng dẫn kiểm tra vi sinh 

vật 

7 
TCVN 8129:2019 (ISO 18593:2018) Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm - 

Phương pháp lấy mẫu bề mặt. 

8 

TCVN 8128:2015 (ISO 11133:2014) Vi sinh vật trong thực phẩm, thức ăn 

chăn nuôi và nước - Chuẩn bị, sản xuất, bảo quản và thử hiệu năng của môi 

trường nuôi cấy 

9 

TCVN 6507-1,2,3,4:2019 (ISO 6887-1,2,3,4:2017) Vi sinh vật trong chuỗi 

thực phẩm - Chuẩn bị mẫu thử, huyền phù ban đầu và các dung dịch pha 

loãng thập phân để kiểm tra vi sinh vật 

 

2. Vị trí “Phân tích mẫu và xử lý kết quả phân tích (Kiểm nghiệm hóa học)”  

TT Danh mục tài liệu  

1 
Luật Viên chức số 58/2010/QH12 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 

Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức số 52/2019/QH14  

2 Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức 

3 
Nghị định số 107/2016/NĐ-CPngày 01/7/2016 Quy định về điều kiện kinh 

doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp  

4 

Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNN ngày 

01/8/2013 quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở Kiểm nghiệm 

thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước 

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=26355
https://youtu.be/o-wY5J7wawk
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=26355
https://youtu.be/o-wY5J7wawk
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5 
TCVN ISO/IEC 17025:2017 Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử 

nghiệm và hiệu chuẩn. 

6 
TCVN 5276:1990 Thủy sản - Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu (phần quy định 

liên quan kiểm nghiệm hóa) 

7 
TCVN 5140 : 2008: Bộ phận hàng hoá áp dụng giới hạn dư lượng tối đa và 

được dùng để phân tích 

8 
TCVN 6952:2018 (ISO 6498:2012): Thức ăn chăn nuôi – Hướng dẫn 

chuẩn bị mẫu thử (phần quy định liên quan kiểm nghiệm hóa) 

 

3. Vị trí “Cung ứng dịch vụ đảm bảo chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản”  

TT Danh mục tài liệu  

1 Luật Viên chức số 58/2010/QH12 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều 

của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức số 52/2019/QH14  

2 Nghị định  112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên 

chức 

3 
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 

4 

Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 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. 

5 

Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BKHCN ngày 28/8/2017 Quy định về 

công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù 

hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

6 
TCVN ISO/IEC 17065:2013 (IEC/ISO 17065:2012), Đánh giá sự phù 

hợp – Yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận sản phẩm, quá trình, dịch vụ.  

7 

TCVN ISO/IEC 17021-1:2015 (ISO/IEC 17021-1:2015), Đánh giá sự phù 

hợp – Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý – 

Phần 1: Các yêu cầu chung. 

8 
TCVN 11892-1:2017, thực hành nông nghiệp tốt (VIETGAP)- Phần 1: 

Trồng trọt  

9 

Thông tư 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/9/2012 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn 

nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với quy trình thực hành sản xuất nông 

nghiệp tốt (trừ các nội dung liên quan đến trồng trọt) 

10 
TCVN ISO 22000:2018 (ISO 22000:2018) Hệ thống quản lý an toàn thực 

phẩm - Yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm 

 

 

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=26355
https://youtu.be/o-wY5J7wawk
https://youtu.be/o-wY5J7wawk
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4. Vị trí “Tổng hợp, chứng nhận” 

TT Danh mục tài liệu  

1 
Luật Viên chức số 58/2010/QH12 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 

Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức số 52/2019/QH14  

2 Nghị định  112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức 

3 Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 

4 
Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật an toàn thực phẩm 

5 

Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 về việc xác nhận 

nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác; Thông tư 

13/2021/TT-BNNPTNT ngày 9/11/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2018/TT-

BNNPTNT ngày 15/11/2018  

6 

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BNNPTNT ngày 23/05/2019 (hợp nhất Thông 

tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 và các Thông tư sửa đổi số 

02/2017/TT-BNNPTNT ngày 13/02/2017; Thông tư số 16/2018/TT-

BNNPTNT ngày 29/10/2018). 

7 

Quyết định số 2864/QĐ-BNN-QLCL ngày 24/11/2011 của Bộ Nông 

Nghiệp và Phát triển Nông thôn  quy định chỉ tiêu kiểm tra về chất lượng, 

ATTP đối với lô hàng thủy sản xuất khẩu; Quyết định số 1471/QĐ-BNN-

QLCL ngày 20/6/2012 sửa đổi danh mục các chỉ tiêu hóa học chỉ định kiểm 

nghiệm đối với lô hàng thủy sản xuất khẩu ban hành kèm theo Quyết định 

số 2864/QĐ-BNN-QLCL ngày 24/11/2011 của Bộ Nông Nghiệp và Phát 

triển Nông thôn 

8 

Các thoả thuận hợp tác:  

- Việt Nam – Hàn Quốc: Thoả thuận hợp tác trong lĩnh vực kiểm soát vệ 

sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch thuỷ sản, sản phẩm thuỷ sản ngày 

09/12/2016 giữa Cục Quản lý Chất lượng sản phẩm thuỷ sản Quốc Gia 

(NFQS), Bộ Hải Dương và Thuỷ sản - Cộng Hoà Hàn Quốc với Cục QLCL 

Nông lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD), Bộ Nông Nghiệp và Phát triển 

Nông thôn, nước Cộng Hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  

- Việt Nam – Trung Quốc:  Thoả thuận hợp tác ngày 17/01/2014 giữa Bộ 

Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn (MARD) với Tổng Cục giám sát 

chất lượng kiểm nghiệm và kiểm dịch Nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung 

Hoa (AQSIS) về kiểm soát ATTP đối với thuỷ sản và sản phẩm thuỷ sản 

XNK. 

 

  

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=26355
https://youtu.be/o-wY5J7wawk
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5. Vị trí “Lấy mẫu thẩm tra ATTP, lấy mẫu kiểm tra lô hàng xuất nhập 

khẩu”  

TT Danh mục tài liệu  

1 
Luật Viên chức số 58/2010/QH12 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 

Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức số 52/2019/QH14  

2 Nghị định  112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức 

3 
Luật số 55/2010/QH ngày 15/6/2010 của Quốc hội Ban hành Luật An toàn 

thực phẩm 

4 
Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 2 năm 2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều Luật An toàn thực phẩm. 

5 
Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 Nghị định của Chính 

phủ về ghi nhãn hàng hóa 

6 

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BNNPTNT ngày 23/05/2019 (hợp nhất Thông 

tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 và các Thông tư sửa đổi số 

02/2017/TT-BNNPTNT ngày 13/02/2017; Thông tư số 16/2018/TT-

BNNPTNT ngày 29/10/2018). 

7 

Các QCKT, tiêu chuẩn hướng dẫn lấy mẫu, đánh giá cảm quan Việt Nam: 

1. TCVN 5276-90: Thuỷ sản - Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu. 

2. TCVN 5277-90: Thuỷ sản - Phương pháp thử cảm quan. 

3. TCVN 9027:2011 Ngũ cốc và sản phẩm ngũ cốc, lấy mẫu 

4. TCVN 7925:2008 Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - 

Phương pháp lấy mẫu thân thịt tươi để phân tích vi sinh vật 

 

6. Vị trí “Kế toán” 

TT Danh mục tài liệu  

1 Luật Viên chức số 58/2010/QH12 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 

Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức số 52/2019/QH14  

2 Nghị định  112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức 

3 
Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật kế toán 

4 
Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định 

chế độ công tác phí, chế độ hội nghị. 

5 
Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp. 

6 
Quyết định số 145/QĐ-QLCL ngày 15/7/2020 của Cục Quản lý chất lượng 

nông lâm sản và thủy sản ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ. 

 

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=26355
https://youtu.be/o-wY5J7wawk
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=26355
https://youtu.be/o-wY5J7wawk
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7. Vị trí “Thủ quỹ” 

TT Danh mục tài liệu  

1 
Luật Viên chức số 58/2010/QH12 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 

Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức số 52/2019/QH14  

2 Nghị định  112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức 

3 
Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định 

chế độ công tác phí, chế độ hội nghị. 

4 

Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp (Nội dung liên quan nghiệp vụ thủ 
quỹ). 

5 
Quyết định số 145/QĐ-QLCL ngày 15/7/2020 của Cục Quản lý chất lượng 

nông lâm sản và thủy sản ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ. 

 

8. Vị trí “Hành chính – Quản trị” 

TT Danh mục tài liệu  

1 
Luật Viên chức số 58/2010/QH12 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 

Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức số 52/2019/QH14  

2 Nghị định  112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức 

3 
Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết 

ban hành một số điều của Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu 

4 
Nghị định 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 quy định chi tiết một số điều 

của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc 

5 

Thông tư số 59/2015/TT-BLDTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động 

thương binh và xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc 

6 
Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

viên chức. 

 

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=26355
https://youtu.be/o-wY5J7wawk
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=26355
https://youtu.be/o-wY5J7wawk
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