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Căn cứ Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy 

định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp; 

Căn cứ Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra 

chuyên ngành; 

Căn cứ Quyết định số 1398/QĐ-BNN-TCCB ngày 13/4/2017 của Bộ trưởng 

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

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chăn nuôi; Quyết định số 2570/QĐ-BNN-

TCCB ngày 02/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa 

đổi khoản 2 Điều 3 Quyết định số 1398/QĐ-BNN-TCCB ngày 13/4/2017 của Bộ 

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

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chăn nuôi, 

Căn cứ Hồ sơ đăng ký hoạt động chứng nhận của Trung tâm Khảo, kiểm 

nghiệm và kiểm định chăn nuôi; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Thức ăn chăn nuôi, 

Cục Chăn nuôi chứng nhận: 

1. Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định chăn nuôi 

Địa chỉ: Tân Phong, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội. 

Điện thoại: 0243.752.5342; Fax: 0243.752.5340 

Email: ttkkn@gmail.com 

Đã đăng ký hoạt động chứng nhận đối với ngành nông nghiệp và phát triển 

nông thôn trong lĩnh vực chứng nhận thức ăn chăn nuôi phù hợp với các quy chuẩn 

kỹ thuật: QCVN 01-183:2016/BNNPTNT; QCVN 01-190:2020/BNNPTNT; Sửa 

đổi 1: 2021 QCVN 01-190:2020/BNNPTNT. 

2. Số đăng ký: CN 01 - 22 BNN. 

3. Giấy chứng nhận này có hiệu lực đến ngày 20/4/2027./. 
 

Nơi nhận: 

- Trung tâm KKN&KĐCN; 

- Vụ KHCN và MT (để biết); 

- Cục QLCLNLS & TS (để biết); 

- TT. Tin học và Thống kê (để đăng tải); 

- Bộ KH&CN (để b/c); 

- Lưu: VT, TACN. 

CỤC TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

Dương Tất Thắng 
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