
                       Ngày ban hành: 30/7/2013 

TỔNG CỤC THỦY SẢN 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, 

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH 

NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-TTKN-PKN    Hà Nội, ngày         tháng  12 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v cấp Giấy chứng nhận VietGAP  
 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, 

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 

Căn cứ Quyết định số 912/QĐ-TCTS -VP ngày 01/9/2017 của Tổng cục trưởng 

Tổng cục Thuỷ sản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thuỷ sản; 

Căn cứ Quyết định số 710/QĐ-TCTS-NTTS ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Tổng 

cục trưởng Tổng cục Thủy sản về việc chỉ định Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, 

Kiểm định nuôi trồng thủy sản là Tổ chức chứng nhận VietGAP; 

Căn cứ vào báo cáo kết quả của Đoàn chuyên gia đánh giá và kết quả thẩm xét 

hồ sơ chứng nhận, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận VietGAP cho sản phẩm Cá lăng đen, cá lăng hồng, 

cá lăng nha, cá lăng hoa, cá trắm đen, cá trắm cỏ, cá rô phi, cá diêu hồng, cá quả, cá 

chép, cá ngạnh, cá chiên, cá tầm, cá dầm xanh, cá nheo nuôi thương phẩm phù hợp 

quy phạm VietGAP ban hành theo Quyết định số 3824/QĐ-BNN-TCTS ngày 

06/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành 

quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt tại Việt Nam (VietGAP) cho Công ty 

TNHH Xây dựng và Dịch vụ Cường Thịnh có địa chỉ trụ sở tại Khu Chiềng Khến, Thị 

Trấn Mãn Đức, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình; địa điểm nuôi tại Tổ Vôi, Phường 

Thái Bình, TP. Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình. 

Điều 2. Giấy chứng nhận trên mang mã số VietGAP-TS-13-06-12-0002 và có 

hiệu lực 02 năm (từ ngày 29/12/2020 đến hết ngày 30/12/2022). Trong thời gian hiệu 

lực của chứng nhận, Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Cường Thịnh được phép sử 

dụng dấu hiệu chứng nhận của Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định 

nuôi trồng thủy sản. 

Điều 3. Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Cường Thịnh có trách nhiệm duy trì 

và cải tiến Hệ thống sản xuất theo quy phạm VietGAP ban hành theo Quyết định số 

3824/QĐ-BNN-TCTS ngày 06/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn và được Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy 

sản đánh giá giám sát định kỳ 12 tháng/lần, tổng cộng 01 lần giám sát trong 02 năm. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, PKN. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 
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