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QUYẾT ĐỊNH 

V/v đính chính văn bản 

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;  

Xét báo cáo của Đoàn đánh giá và kết quả thẩm xét hồ sơ chứng nhận; kết quả rà soát 

Quyết định số 855/QĐ-TTKN-KNKĐ ngày 02/4/2021 của Giám đốc Trung tâm Khảo nghiệm, 

Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thuỷ sản về việc cấp Giấy chứng nhận VietGAP; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kiểm nghiệm, Kiểm định. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Đính chính một số nội dung tại Quyết định số 855/QĐ-TTKN-KNKĐ 

ngày 02/4/2021của Giám đốc Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi 

trồng thuỷ sản, cụ thể như sau: 

Nội dung đã ban hành  Nội dung đính chính 

Điều 3. Tổ hội Nghề nghiệp nuôi cá lóc 

thương phẩm Khánh Hoà 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,  01 lần giám sát trong 02 

năm. 

Điều 3. Tổ hội Nghề nghiệp nuôi cá lóc 

thương phẩm Mỹ Khánh 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,  01 lần giám sát trong 02 

năm. 

Điều 2. Trưởng phòng Kiểm nghiệm, Kiểm định; Trưởng phòng Khảo nghiệm; Tổ 

hội Nghề nghiệp nuôi cá lóc thương phẩm Mỹ Khánh, các tổ chức và cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Giám đốc Trung tâm (b/c); 

- Văn phòng Trung tâm (BBT Website); 

- Lưu: VT, KNKĐ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 
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