
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 12 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v đính chính và hủy bỏ 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 3746/QĐ-TTKN-KNKĐ ngày 09/12/2022 của Giám đốc Trung tâm 

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

lô sản phẩm nhập khẩu phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; 

Theo đề nghị của Công ty về việc giữ ngày ban hành Giấy chúng nhận cũ để phù 

hợp với thời gian đưa sản phẩm vào sử dụng; 

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

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Đính chính một số nội dung ban hành kèm theo Quyết định số 3746/QĐ-

TTKN-KNKĐ ngày 09/12/2022 của 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 1. Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm 

phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

QVCN 02-31-2:2019/BNNPTNT và thông 

báo kết quả thử nghiệm cho 04 sản phẩm... 

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm phù 

hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QVCN 02-

31-2:2019/BNNPTNT và thông báo kết quả 

thử nghiệm cho 05 sản phẩm... 

Phụ lục 1, TT 1, cột Ngày sản xuất: 

10/12/2022 

Phụ lục 1, TT 1, cột Ngày sản xuất: 

10/11/2022 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và hủy bỏ Quyết định số 3821/QĐ-

TTKN-KNKĐ ngày 15/12/2022 và Quyết định số 3777/QĐ-TTKN-KNKĐ ngày 

12/12/2022.   

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

Công ty TNHH Guan Nong, 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 Long An; 

- Giám đốc Trung tâm (b/c); 

- Trung tâm Vùng II; 

- Văn phòng TT (BBT Website); 

- Lưu: VT, KNKĐ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 
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