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QUYẾT ĐỊNH 

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

 

CỤC TRƯỞNG CỤC CHĂN NUÔI 

Căn cứ Quyết định số 665/2014/QĐ- BNN-TCCB ngày 04/4/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc 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 Biên bản của Hội đồng đánh giá ngày 30/9/2014 và hồ sơ bổ sung 

ngày 15/10/2014 của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Thanh tra, Pháp chế; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chỉ định lại Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm định 

Vinacontrol (Địa chỉ: số 54 Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà 

Trưng, Hà Nội) thực hiện việc chứng nhận hợp quy cho lĩnh vực thức ăn chăn 

nuôi phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo quy định sau: 

-Thông tư số 61/2011/TT-BNNPTNT ngày 12/9/2011 Ban hành Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi 

-Thông tư số 81/2009/TT-BNNPTNT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi 

Mã số: 01 - 0024 - BNN. 

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

Điều 3. Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol 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. Tổ chức có tên nêu tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Cục trưởng (để báo cáo); 

- Lưu: VT, TĂCN. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 
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