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            Hà Nội, ngày        tháng       năm  

GIẤY CHỨNG NHẬN 

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM  

Căn cứ Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy 

định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp; Nghị định số 

154/2018/NĐ-CP ngày  09/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số 

quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành; 

Căn cứ Quyết định số 1120/QĐ-BNN-TCCB ngày 31/3/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản; 

Căn cứ Quyết định số 3322/QĐ-BNN-KHCN ngày 08/8/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn giao nhiệm vụ cho Thủ trưởng các Tổng cục, Cục, 

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận; chỉ định tổ chức kiểm 

định, giám định lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn;  

Căn cứ công văn số 8077/BNN-TCCB ngày 27/9/2017 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, chỉ định tổ 

chức đánh giá sự phù hợp; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Thanh tra, Pháp chế, Cục Quản lý chất lượng 

nông lâm sản và thủy sản chứng nhận: 

1. Công ty cổ phần cao su Tân Biên  

Địa chỉ: Tổ 2, ấp Thạnh Phú, Xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh; Địa 

chỉ phòng thử nghiệm: Phòng Quản lý chất lượng tại Tổ 2, ấp Thạnh Phú, Xã Tân 

Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. 

        Điện thoại: 0276.3732113                                    Fax: 0276.3875307    

        Email: loantanbien@yahoo.com.vn 

        Đã đăng ký hoạt động thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 

trong lĩnh vực: Hóa học, cơ lý (đối với các sản phẩm, hàng hóa trong danh mục tại 

Phụ lục kèm theo). 

2. Số đăng ký: TN 92 - 19 BNN 

3. Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 

- Như mục 1; 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Bộ Khoa học và Công nghệ (để b/c); 

- Vụ KH,CN&MT (để biết); 

- Trung tâm Tin học và Thống kê (để biết); 

- Website Cục; 

- Lưu: VT, TTPC. 

KT. CỤC TRƯỞNG 
PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

Phùng Hữu Hào 

mailto:loantanbien@yahoo.com.vn


Phụ lục 

DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA 

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM 

(Ban hành kèm theo Giấy chứng nhận số            /GCN-QLCL ngày        tháng      năm         

của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản) 

STT 
Lĩnh vực/ 

Tên sản phẩm 
Tên phép thử Phương pháp thử 

1  

Cao su  

thiên nhiên  

SVR 

Xác định hàm lượng tạp chất 
TCVN 6089:2016 

(ISO 249:2016) 

2  
Xác định hàm lượng chất bay hơi 

Phương pháp tủ sấy - Quy trình A 

TCVN 6088-1:2014 

(ISO 248-1:2011) 

3  
Xác định độ nhớt Mooney 

Phương pháp sử dụng nhớt kế đĩa trượt  

TCVN 6090-1:2015 

(ISO 289-1:2015) 

4  Xác định chỉ số màu 
TCVN 6093:2013 

(ISO 4660:2011) 

5  

Latex cao su  

thiên nhiên  

cô đặc 

Xác định tổng hàm lượng chất rắn 
TCVN 6315:2015 

(ISO 124:2014) 

6  Xác định tổng hàm lượng cao su khô 
TCVN 4858:2007 

(ISO 126:2005) 

7  Xác định độ kiềm 
TCVN 4857:2015 

(ISO 125:2011) 

8  Xác định tính ổn định cơ học 
TCVN 6316:2007 

(ISO 35:2004) 

9  Xác định trị số axit béo bay hơi 
TCVN 6321:1997 

(ISO 506:1992) 

10  Xác định pH 
TCVN 4860:2015 

(ISO 976:2013) 

Chú thích:  Đối với các chỉ tiêu/phép thử phục vụ quản lý nhà nước phải được 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định trước khi thực hiện. 
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