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QUYẾT ĐỊNH
Về việc chỉ định Phòng thử nghiệm thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm

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 16/2011/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2011 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đánh giá, chỉ định và quản lý phòng thử
nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn và Thông tư số 54/2011/TTBNNPTNT ngày 03/8/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về yêu
cầu năng lực phòng thử nghiệm về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy
sản và muối;
Căn cứ Hồ sơ đăng ký chỉ định phòng thử nghiệm của Trung tâm Kỹ thuật
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bến Tre;
Căn cứ Biên bản đánh giá phòng thử nghiệm ngày 26/12/2015 và Báo cáo hành
động khắc phục của Trung tâm;
Căn cứ Công văn số 263/KHCN ngày 21/3/2016 của Vụ Khoa học Công nghệ và
Môi trường về cấp mã số Phòng thử nghiệm;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Thức ăn chăn nuôi,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chỉ định Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh
Bến Tre; địa chỉ số 415A, Nguyễn Thị Định, ấp Phú Chánh, xã Phú Hưng, TP. Bến
Tre, tỉnh Bến Tre, ĐT: 0753.601.112, Fax: 0753.810.735 là Phòng thử nghiệm thức
ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm. Chi tiết các phép thử được chỉ định nêu tại Phụ
lục đính kèm. Mã số phòng thử nghiệm: LAS – NN108.
Điều 2. Phòng thử nghiệm nêu tại Điều 1 có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các
quy định nêu tại Điều 24 Thông tư số 16/2011/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2011 của
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đánh giá, chỉ định
và quản lý phòng thử nghiệm nông nghiệp và phát triển nông thôn và các quy định
hiện hành có liên quan.
Điều 3. Thời hạn hiệu lực của Quyết định là 03 (ba) năm, kể từ ngày ký.
Điều 4. Trưởng phòng Thức ăn chăn nuôi, 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;
- Vụ KHCNMT;
- TT Tin học và Thống kê;
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TĂCN.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(đã ký)
Nguyễn Xuân Dương

PHỤ LỤC
Danh mục các phép thử thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm được chỉ định của
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bến Tre
(Ban hành kèm theo Quyết định số 172 /QĐ-CN-TĂCN, ngày 25
2016 của Cục Chăn nuôi)
STT

Tên phép thử

tháng 3 năm

Giới hạn phát hiện
(nếu có)/Phạm vi
đo

Phương pháp thử
TCVN 4328-1:2007

1

Xác định hàm lượng nitơ và tính protein
thô bằng phương pháp Kjeldahl

-

2

Xác định hàm lượng clorua hòa tan trong
nước để tính NaCl

0,08 %

TCVN 4806:2007

3

Xác định hàm lượng độ ẩm và chất bay hơi
khác

0,18 %

TCVN 4326:2001

4

Xác định hàm lượng phốt pho (P)

0,09g/kg

TCVN 1525:2001

5

Xác định hàm lượng tro thô (khoáng tổng
số)

0,15 %

TCVN 4327:2007

6

Xác định hàm lượng canxi. Phương pháp
chuẩn độ

0,02 %

TCVN 1526-1:2007

7

Xác định hàm lượng xơ thô

0,31 %

TCVN 4329:2007

8

Xác định hàm lượng chất béo

0,35 %

TCVN 4331:2001

9

Xác định chỉ số axit và độ axit trong thức
ăn dầu, mỡ

-

TCVN 6127:2010

