
 
       

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-KNKĐ    Hà Nội, ngày        tháng 9 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v cấp Giấy chứng nhận sản phẩm sản xuất trong nước 

phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

 

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 văn bản số 2654/GCN-TCTS-KHCN&HTQT ngày 25/11/2019 của 

Tổng cục Thuỷ sản về chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận của Trung tâm 

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

Xét báo cáo ngày 26/8/2020 của Đoàn đánh giá và kết quả thẩm xét hồ sơ 

chứng nhận; 

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

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT với số HQ.05.0.20.01706 cho 01 sản phẩm của Công 

ty TNHH Dầu thực vật Dabaco, địa chỉ tại cụm công nghiệp Tân Chi, xã Tân Chi, 

huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh như sau: 

- Tên sản phẩm: Nguyên liệu dùng cho sản xuất thức ăn thủy sản nhãn hiệu 

Lecithin Đậu nành 

- Địa điểm sản xuất: cụm công nghiệp Tân Chi, xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh 

Bắc Ninh 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực 2 năm từ ngày ký. Các Giấy chứng nhận chỉ có 

giá trị đối với sản phẩm nêu tại Quyết định này. Trong thời gian hiệu lực của chứng 

nhận, Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco được phép sử dụng Giấy chứng nhận, dấu 

phù hợp của Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản. 

Điều 3. Trưởng phòng Kiểm nghiệm, Kiểm định; Trưởng phòng Khảo nghiệm; 

Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh; 

- Giám đốc (b/c); 

- Văn phòng Trung tâm (BBT Website); 

- Lưu: VT, KNKĐ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 
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