
BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỤC CHĂN NUÔI 

Số:    234 /QĐ-CN-TĂCN 
 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

                 Hà Nội, ngày 06   tháng 9  năm 2013  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Chỉ định Phòng thử nghiệm thức ăn chăn nuôi  
 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC CHĂN NUÔI 
 

Căn cứ Quyết định số 18/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 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 16/2011/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2011 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định về đánh giá, chỉ định và quản lý 

phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; 

Căn cứ Công văn số 338/KHCN ngày 04/9/2013 của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công 

nghệ và Môi trường về cấp mã số Phòng thử nghiệm; 

Căn cứ Biên bản họp ngày 25/7/2013 giữa Đoàn đánh giá phòng thử nghiệm và 

Trung tâm Phân tích và giám định thực phẩm quốc gia; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Thức ăn chăn nuôi, 
 

                                                              QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Điều 1. Chỉ định Phòng Thử nghiệm Trung tâm, thuộc Công ty Cổ phần Việt 

Pháp sản xuất thức ăn gia súc (địa chỉ: Đường số 9, Khu Công nghiệp Biên Hoà 1, 

Đồng Nai; Điện thoại: 0613 833 472; Fax: 0613 836 146) là Phòng thử nghiệm thức 

ăn chăn nuôi. 

Mã số phòng thử nghiệm: LAS - NN 74.                                                                                                                                                                                                                                   

Điều 2. Phòng thử nghiệm nêu tại Điều 1 được tham gia thực hiện các phép thử 

theo Phụ lục đính kèm. 

Điều 3. 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. 

Điều 4. Thời hạn hiệu lực của Quyết định này là 03 năm, kể từ ngày ký. 

Điều 5. 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 5; 

- Vụ KHCNMT (để biết); 

- TT Tin học và Thông kê; 

- Lưu: VT, TTPC, TĂCN. 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

PHỤ TRÁCH CỤC 

 
 

(Đã ký) 
 

 

 

 

Nguyễn Xuân Dương 



  

 

PHỤ LỤC 

Danh mục các phép thử được chỉ định của Phòng Thử nghiệm Trung tâm, thuộc 

Công ty Cổ phần Việt Pháp sản xuất thức ăn gia súc 

(Ban hành kèm theo Quyết định số   234   /QĐ-CN-TĂCN  ngày  06  tháng  9  năm 2013  

của Cục Chăn nuôi) 

TT Tên phép thử cụ thể 

Giới hạn phát 

hiện/ Phạm vi 

đo  
Phương pháp thử 

1 
Xác định độ ẩm và chất bay 

hơi 
(0.04 ~ 30) %  

TCVN 4326-2001 

2 Xác định nitơ và protein (0.1-  90) %  

TCVN  4328-1-2007 

3 

Xác định hàm lượng chất 

béo thô 
(0.1 ~ 30) % 

ANKOM Technology 

Method 2 

(Tham khảo : AOCS Am5-04) 

4 Xác định hàm lượng xơ thô - 

ANKOM Technology 

Method 10 

(Tham khảo : AOCS Ba 6a-05) 

5 Xác định hàm lượng canxi (0.08 ~ 90) % TCVN 1526-1:2007 

6 

Xác định hàm lượng 

photpho 
20 mg/100g TCVN 1525-2001 

7 

Xác định hàm lượng Natri 

Clorua 
(0.07 ~  90) % TCVN 4330:86 

8 Xác định hàm lượng tro thô  (0.04  ~ 30) % TCVN  4327-2007 

 
 


