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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy lĩnh vực chăn nuôi 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC CHĂN NUÔI 

Căn cứ Quyết định số 18/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chăn nuôi; 

Căn cứ Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận 

hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vị quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn; 

Căn cứ kết luận của Đoàn đánh giá tổ chức chứng nhận hợp quy lĩnh vực chăn 

nuôi được thành lập theo Quyết định số 268/QĐ-CN-TĂCN ngày 16 tháng 10 năm 

2013 của Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Hồ sơ hoàn thiện về đăng ký chỉ định tổ chức 

chứng nhận hợp quy lĩnh vực chăn nuôi của Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm 

định giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; 

Căn cứ Văn bản số 578/KHCN ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Vụ trưởng Vụ 

Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc cấp mã số tổ chức chứng nhận hợp quy; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Thức ăn chăn nuôi và Trưởng phòng Gia súc nhỏ; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chỉ định Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định giống vật nuôi, 

thức ăn chăn nuôi (Địa chỉ: xã Thuỵ Phương, huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội. Điện thoại: 

043 752 5373; Fax: 043 7525340) là tổ chức chứng nhận hợp quy lĩnh vực chăn nuôi. 

Các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được chỉ định chứng nhận tại Phụ lục đính kèm. 

Mã số: 01-0013-BNN. 

Điều 2. Thời hạn hiệu lực của Quyết định này là 03 (ba) năm, kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định giống vật nuôi, thức ăn 

chăn nuôi có trách nhiệm thực hiện việc chứng nhận hợp quy phục vụ quản lý nhà 

nước khi có yêu cầu và phải tuân thủ các quy định, hướng dẫn của cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền. 

Điều 4. Trưởng phòng Thức ăn chăn nuôi, Trưởng phòng Gia súc nhỏ, Thủ 

trưởng đơn vị có tên nêu tại Điều 1, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Cục trưởng (để báo cáo); 

- Vụ KHCN&MT (để biết); 

- TT Tin học và Thống kê (để biết); 

- Lưu: VT, TĂCN, GSN. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 
 

 

(Đã ký) 
 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Dương 



PHỤ LỤC 

Danh mục quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được chỉ định chứng nhận hợp quy của 

Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  353 /QĐ-CN-TĂCN  ngày 17 tháng 12  năm 

2013 của Cục trưởng Cục Chăn nuôi) 

  TT Tên Quy chuẩn kỹ thuật Ký hiệu 

1 

Thức ăn chăn nuôi - hàm lượng kháng sinh, hóa 

dược, vi sinh vật và kim loại nặng tối đa cho phép 

trong thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh  cho gà. 

QCVN 01 - 10: 

2009/BNNPTNT 

2 

Thức ăn chăn nuôi - hàm lượng kháng sinh, vi 

sinh vật và kim loại nặng tối đa cho phép trong 

thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho vịt. 

QCVN 01 - 11: 

2009/BNNPTNT 

3 

Thức ăn chăn nuôi - hàm lượng kháng sinh, hóa 

dược, vi sinh vật và kim loại nặng tối đa cho phép 

trong thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn. 

QCVN 01 - 12: 

2009/BNNPTNT 

4 

Thức ăn chăn nuôi - hàm lượng kháng sinh, hóa 

dược, vi sinh vật và kim loại nặng tối đa cho phép 

trong thức ăn cho bê và bò thịt. 

QCVN 01 - 13: 

2009/BNNPTNT 

5 

Thức ăn chăn nuôi - Các chỉ tiêu vệ sinh an toàn 

và mức giới hạn tối đa cho phép trong thức ăn 

chăn nuôi. 

QCVN 01 - 78: 

2011/BNNPTNT 

6 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Cơ sở sản xuất thức 

ăn chăn nuôi thương mại - Điều kiện đảm bảo vệ 

sinh an toàn thực phẩm 

QCVN 01 - 77: 

2011/BNNPTNT 

7 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Điều kiện trại chăn 

nuôi lợn an toàn sinh học 

QCVN 01 - 14: 

2010/BNNPTNT 

8 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Điều kiện trại chăn 

nuôi gia cầm an toàn sinh học. 

QCVN 01 - 15: 

2010/BNNPTNT 
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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc chỉ định tổ chức chứng nhận sự phù hợp lĩnh vực thức ăn chăn nuôi 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC CHĂN NUÔI 

Căn cứ Quyế t đ ị nh số  18/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 01 năm 2008 
của Bộ  trưởng Bộ  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về  quy đ ị nh chức 
năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ  chức của Cụ c Chăn nuôi; 

Căn cứ Thông tư số  55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 
2012 của Bộ  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thủ  tụ c chỉ  
đ ị nh tổ  chức chứng nhận hợp quy và công bố  hợp quy thuộ c phạm vị  
quản lý của Bộ  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Văn bản số  401/KHCN ngày 21 tháng 5 năm 2013 của Vụ  
trưởng Vụ  Khoa họ c, Công nghệ  và Môi trường về  việ c cấp mã số  tổ  chức 
chứng nhận hợp quy; 

Căn cứ Biên bản kế t luận của Đoàn đánh giá tổ  chức chứng nhận 
chấ t lượng thức ăn chăn nuôi được thành lập theo Quyế t đ ị nh số  99/QĐ-
CN-TĂCN ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Cụ c trưởng Cụ c Chăn nuôi; 

Xét đề  nghị  của Trưởng Phòng Thức ăn chăn nuôi,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chỉ định Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia, thuộc 

Bộ Y tế (Địa chỉ: Số 13, phố Phan Huy Chú, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội; Điện thoại: 

0439714512; Fax: 0439716140) thực hiện việc chứng nhận hợp quy lĩnh vực thức ăn 

chăn nuôi phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: 

QCVN 01-10:2009/BNNPTNT; QCVN 01-11:2009/BNNPTNT;  

QCVN 01-12:2009/BNNPTNT; QCVN 01-13:2009/BNNPTNT;  

QCVN 01-77:2011/BNNPTNT; QCVN 01-78:2011/BNNPTNT. 

Mã số: 01-0003-BNN. 

Điều 2. Thời hạn hiệu lực của Quyết định này là 03 (ba) năm, kể từ ngày ký. 

Điều 3. Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia có trách nhiệm 

thực hiện việc chứng nhận hợp quy phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu và phải 

tuân thủ các quy định, hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Điều 4. Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia; các cơ quan, 

tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Vụ KHCN&MT; 

- TT Tin học và Thông kê; 

- Lưu: VT, TĂCN. 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

PHỤ TRÁCH CỤC 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 



Nguyễn Xuân Dương 

 


