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QUYET D!NH 
V vic thay di, b sung phm vi chi d!nh  linh vlrc thfr nghim 

CIJC TRTJNG C1JC BAO V THIC VIT 

Can cz' Quyê't d/nh so' 928/QD-BNN-TCCB ngày 24 thOng 3 nàm 201 

cia Bó tru'O'ng Bó NOng nghip và PhOt triê'n nOng thôn quy dfnh cht'c nan, 

nhiém vu, quyn han vO Ca' cáu tO' cht'c cia Cuc BOo ye thu'c vát, 

Can th Luçt C'ha't lu'çmg sOn phdm hOng hOa ngOy 21 thOng 11 nám 2007,' 

Can cz'Nghj 1jnh sO' 132/2008/ND-CF ngày 31 thOng 12 nàm 2008 cta 

ChInh phz quy d/nh chi tiO't thi hành mç5t so' dié'u Luçt chO't lu'g sOn phO'm, 

hang hOa vO Nghj djnh 74/2018/ND-CF ngày 15/5/20 18 sa dái, bó sung mt 

so' diu ci.a Nghj d,inh sO' 132/2008/ND-CF ngày 3 1/12/2008 cia ChInh phi 

quy dinh chi ti&'t thi hành mç5t SO' diu cia Lugt Chá't lu'Qng sOn phdm, hang hOa và 

Nghj dfnh so' 154/2018/ND-CT ngày 09 thOng 11 nám 2018 sz'ca dái, bO' sung, bâi hO 

mç5t sO' quy d.inh ye dieu kin dO'u tu; kinh doanh trong Thih vcc quOn l,3 nhà nu'O'c cia 

B5 Khoa hQc và Cong ngh và mçät so quy dinh v kiO'm tra chên ngành, 

Can th Nghj djnh 84/2019/ND-CT ngày 14 thOng 11 nàm 2019 cia 

ChInh phz quy djnh v quOn l)phán bón, 

Can ct' Thông tu' 09/2019/TT-BNNF TNT ngày 27 thOng 8 nàm 2019 ban 

hành quy chuO'n k9 thuct qudc gia v chO't ltccingphOn bOn,' 

COn ci' h so' dOng kj thay dO'i, ho sung phqm vi chi d/nh tO' chj'c thilt 

nghim phOn hOn cia COng ly TNHH GiOm djnh Vinacontrol Thành phO' H 

ChI Minh, 

Theo d nghf cia Tru'àngphOng Ké hogch. 

QUYET DINH: 

Diu 1. Thay di, b sung phm vi chi djnh t chrc thü' nghim phân 
bOn d& vó'i Trung tam phân tIch và Thir nghim 2 thuc Cong ty TNIHIH Giám 
dinh Vinacontrol Thành pM Ho ChI Minh (da chi: Lô Ui 8A, Dumg 22, khu 
ch xut Tan Thun, Qun 7, Thânh pM Ho ChI Minh; Diên thoi: 
028.37700922/ 39325253; Fax: 028.37700997/ 62928443). Danh muc các 



phuung pháp thr thay di, b sung chi tit ti phit 1iic ban hành kern theo 
Quy& djnh nay. 

Diêu 2. Quyêt djnh nay có hiu Lyc dn ngày 27 tháng 12 närn 2020. 

Diu 3. Trung tarn phân tIch và Thr nghim 2 thuc Cong ty TNBIH 
Giárn dnh Vinacontrol Thành ph H ChI Minh có trách nhim thirc hin vic 
thCr nghim phic v quãn nhà nu'Oc khi có yêu câu, phãi tuân thu các quy 
dinh, hung dn cüa co' quan nhà nu'c có thm quyn và chju hoàn toàn trách 
nhirn v kt qua dánh giá 51r phit hçp do dan vj mmnh thrc hin. 

Diu 4. Cong ty TNFIH Giám djnh Vinacontrol Thành ph H ChI 
Minh và các Ca quail, t chtrc có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt 
dinh nay.!. 

Noinhân: 
-Nhu'Diêu4; 
- Tong cic TC DL CL (dé biêt); 
- Vu KB CN & MT (dé biet); 
- TI Tin h9c & TK (dang website); 
- PhOng HTQT & TT (dang website Ciic); 
- PhOng QLPB, TTPC (dé phOi hcp); 
- Luu VT, KR. 
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CUC DANH MVC  PHTfONG PHAP THJY 

, BA13Vihà  èm theo Quyê't dfnh so'.f490/QD-BVTV-KHngay ?/ tháng .- näm 2020 
TH1fC VAT  JJ cia Cuc Báo ye thwc vat,) 

Doi tu9ng 
phu'o'ng pháp thir 

LOQ 
Phu'ong pháp thtr 

thrçrc chi djnh 
tiêu thfr nghim 

1.  Xác djnh Biuret 
Các 1oi phân bón 
trir phân urê không 

màu 
0,2% AOAC 976.01 

2.  Xác dinh ham lixcmg 
Chitosan 

Các loai phân bón 0,4% 
PP 01E16-H-TT2 

Spectrophotometric 
method 

3.  
Xác djnh ham hrcing 
Indo1e-3-Acetic Acid 
(IAA) 

Cáo loai phan bón 15 ppm 
PP 11.14-HL-TT2 

4.  
Xác djnh ham lucing 
Indo1e-3-Butyric Acid 
(IBA) 

Các 1oi phân hon 15 ppm PP11.14-HL-TT2 

5.  
Xác djnh ham Iu'cng 
2-Naphthoxyacetic acid 
(NOA) 

Các loai phân bón 15 ppm PP1 1. 14-HL-TT2 

yE 

6.  
Xác djnh ham hrçmg 
1-Naphthyleneacetic 
acid NAA) 

Các loai phân bón 15 ppm 
vA 

PP11.14-HL-TT2 

Xác dinh ham 1uçng 
Sodiurn-5- nioguiaico1ate 

Các loai phân bón 15 ppm PP 11.14-HL-TT2 

8. 
Xác dinh ham lucYng 
5odium0-nitrophenonate 

Các loai phân bón 15 ppm PP 11. 14-HL-TT2 

Xác dinh ham Iucng 
Sodium-P-nitrophenolate 

Các 1oi phân bón 15 ppm PP 11.14-HL-TT2 
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