
CHỨNG NHẬN HỢP QUY THỨC ĂN CHĂN NUÔI
VÀ CƠ SỞ SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI
Tuân thủ tuyệt đối quy định của nhà nước - Nguồn thức ăn an toàn cho vật nuôi

TẠI SAO CẦN CHỨNG NHẬN HỢP QUY THỨC ĂN CHĂN NUÔI?
Thức ăn chăn nuôi (TACN) tuy không phải là sản phẩm tác động trực tiếp đến sức khỏe con người nhưng 
có thể ảnh hưởng gián tiếp và gây ra các hậu quả nghiêm trọng. Từ thực tế này, Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn đã ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-183:2016/BNNPTNT, QCVN 
01-78:2011/BNNPTNT và QCVN 1-77: 2011/BNNPTNT để kiểm soát chất lượng TACN. Các doanh nghiệp 
sản xuất và kinh doanh TACN bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy để sản phẩm của mình được 
lưu thông trên thị trường. Đây cũng là cách để các doanh nghiệp khẳng định chất lượng sản phẩm, nâng 
cao uy tín đối với khách hàng.

Là căn cứ để Doanh nghiệp đảm sản phẩm TACN lưu hành trên thị trường đáp ứng được yêu cầu của cơ quan 
quản lý Nhà nước.

Kiểm soát được chất lượng sản phẩm, giảm thiểu các rủi ro và chi phí liên quan tới sản phẩm nhờ tuân thủ đúng 
quy chuẩn Việt Nam.

Chứng minh với người chăn nuôi và cộng đồng rằng: sản phẩm TACN lưu hành trên thị trường của doanh nghiệp 
đảm bảo an toàn cho vật nuôi sử dụng cũng như người tiêu dùng những thực phẩm được chăn nuôi bằng TACN đó.

Nâng cao uy tín và tạo dựng lòng tin từ phía khách hàng.

Là lời cam kết của doanh nghiệp bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Tạo lợi thế cạnh tranh, nâng cao thương hiệu của nhà sản xuất.

CHỨNG NHẬN HỢP QUY TACN MANG LẠI LỢI ÍCH GÌ CHO DOANH NGHIỆP?

TẠI SAO LỰA CHỌN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN VINACONTROL CE?
Vinacontrol CE đã được Cục Chăn nuôi – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ định theo quyết định 
số 950/QĐ-CN-TACN ngày 05/12/2017 để đánh giá CNHQ các sản phẩm thức ăn chăn nuôi cho gà, vịt, lợn, 
bê, bò và chim cút theo QCVN 01-183:2016/BNNPTNT, các sản phẩm thức ăn chăn nuôi khác theo QCVN 
01-78:2011/BNNPTNT và cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại theo QCVN 1-77: 2011/BNNPTNT. 

Đội ngũ chuyên gia kỹ thuật chuyên môn cao, nhiều năm kinh nghiệm cùng với hệ thống phòng thí nghiệm hợp 
chuẩn quốc gia về lĩnh vực thức ăn chăn nuôi.

Chương trình chứng nhận do Vinacontrol CE thực hiện theo chuẩn mực quốc gia và quốc tế với phương pháp, 
thủ tục rõ ràng.

Đã cấp trên 1000 chứng chỉ cho các tổ chức, doanh nghiệp chứng nhận hợp quy và hỗ trợ công bố hợp quy 
miễn phí.

Hệ thống chi nhánh trải khắp các thành phố trực thuộc trung nên Vinacontrol CE có thể cung cấp dịch vụ chứng 
nhận ở bất kể mọi nơi giúp khách hàng tiết kiệm chi phí.

Thời gian nhanh chóng, chi phí hợp lý.

Vinacontrol CE ®



QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN

HỎI & ĐÁP

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN
Vui lòng truy cập:
     Website: www.vnce.vn

LIÊN HỆ
Để biết thêm chi tiết về dịch vụ và những 
thông tin khác. Vui lòng liên hệ VNCE:

Qua Hotline: 1800.6083
Qua Email: vnce@vnce.vn

     Quy trình công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi như thế nào?
Quy trình và hồ sơ công bố hợp quy TACN được chi tiết hóa trong điều 23, 24, 25 chương III Thông tư số 
55/2012/TT-BNNPTNT. Khi chọn hợp tác cùng Vinacontrol CE, quý Công ty sẽ được tư vấn miễn phí hoạt 
động này.

     Ngoài quy định chứng nhận hợp quy cho sản phẩm, doanh nghiệp cần thực hiện các thủ tục nào để 
có thể lưu thông sản phẩm trên thị trường?

Bên cạnh hoạt động chứng nhận và công bố hợp quy cho thức ăn chăn nuôi, Doanh nghiệp sản xuất và kinh 
doanh sản phẩm này cần thực hiện công bố hợp quy về điều kiện cơ sở sản xuất, gia công thức ăn chăn nuôi 
thương mại và đăng ký vào danh mục thức ăn chăn nuôi được phép lưu thông trên thị trường. Vinacontrol CE 
có thể hỗ trợ hướng dẫn hồ sơ công bố hợp quy và thủ tục đăng ký vào danh mục cho doanh nghiệp; thử 
nghiệm các chỉ tiêu dinh dưỡng của sản phẩm phục vụ cho việc đăng ký vào danh mục nêu trên.

Chuẩn bị đánh giá:
- Thành lập đoàn đánh giá;
- Lập chương trình đánh giá;
- Thông tin trước khi đánh giá.

Tiến hành đánh giá:
- Đánh giá điều kiện tạo sản phẩm;
- Lấy + thử nghiệm mẫu điển hình.

Hoàn thiện Hồ sơ đánh giá

Thẩm xét Hồ sơ

TÁI CHỨNG NHẬN (sau 3 năm)

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

GIÁM SÁT ĐỊNH KỲ

Đăng ký chứng nhận sản phẩm

Xem xét đăng ký

Ký hợp đồng

K
hông đạt

K
hông đạt

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

DỊCH VỤ LIÊN QUAN

Để cung cấp gói dịch vụ toàn diện, hiệu quả 
nhất cho doanh nghiệp, Vinacontrol CE còn 
cung cấp nhiều dịch vụ khác liên quan như:

Khi sử dụng cùng lúc nhiều dịch vụ của 
Vinacontrol CE sẽ tiết kiệm được chi phí, thời 
gian từ đó đem lại lợi ích tối ưu nhất cho khách 
hàng.

Đào tạo hệ thống quản lý 
Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ
Chứng nhận ISO 9001, ISO 14001
Kiểm định thiết bị an toàn
Đào tạo an toàn lao động
Quan trắc môi trường lao động


