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SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

CHI CỤC AN TOÀN 

VỆ SINH THỰC PHẨM 

_____________ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_______________________________________ 

Số:         /TB-ATTP Kon Tum, ngày 12 tháng 8 năm 2020 

 

 

THÔNG BÁO 

Mời tham gia kiểm nghiệm mẫu thực phẩm để xây dựng mô hình năm 2020 

_________________________ 

 

Kính gửi: Các cơ sở kiểm nghiệm (theo phụ lục đính kèm).  

 

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Kon Tum mời tham gia kiểm 

nghiệm mẫu thực phẩm để xây dựng mô hình năm 2020 như sau: 

 

STT Thực phẩm Chỉ tiêu giám sát 
Số 

mẫu 

1 Thịt chế biến sẵn ăn ngay 

Tổng số vi sinh hiếu khí 16 

E. coli 16 

Salmonella 16 

Cadimi (Cd) 16 

Chì (Pb) 16 

Tetracycline 16 
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Giò/chả 

  

E. coli 16 

Salmonella 16 

3 Sản phẩm từ thủy sản chế biến sẵn E. coli 16 

Salmonella 16 

4 Cá, tôm sú chế biến sẵn Oxytetracycline 16 

5 Gia vị (ớt bột) Aflatoxin tổng số 16 

Ochratoxin A 16 

6 Nước đá dùng liền E. coli hoặc coliform 16 
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STT Thực phẩm Chỉ tiêu giám sát 
Số 

mẫu 

chịu nhiệt 

Coliform tổng số 16 

Streptococci feacal 16 

Pseudomonas 

aeruginosa 16 

Nếu có tham gia kiểm nghiệm, đề nghị cơ sở: 

1. Cung cấp Bảng báo giá theo đúng các chỉ tiêu tương ứng với từng loại 

sản phẩm thực phẩm. 

2. Cung cấp hồ sơ chứng minh phòng kiểm nghiệm đủ năng lực theo quy 

định, cụ thể đã được công nhận phòng kiểm nghiệm đạt chuẩn VILAS hoặc phù 

hợp tiêu chuẩn ISO/IEC17025 đối với các chỉ tiêu nêu trên. 

3. Thời gian gửi hồ sơ đăng ký trước 15 giờ ngày 17/8/2020, xác nhận 

thông tin qua địa chỉ email: ttttcctpkt@gmail.com hoặc 

thugiangkt2009@gmail.com. 

4. Địa điểm nhận hồ sơ: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Kon 

Tum; địa chỉ: Số 263 (số cũ 215) đường Trần Khánh Dư, phường Duy Tân, 

thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; điện thoại: 02603916899 hoặc 

0935911415./. 

 

Nơi nhận:                                                                         
- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Các phòng thuộc Chi cục; 

- Trang thông tin điên tử Chi cục; 

- Lưu: VT, NV. 

 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Thành 
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