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HƯỚNG DẪN
ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THỨC ĂN CHĂN NUÔI SẢN XUẤT TRONG NƯỚC
(Đối với sản phẩm phải không phải qua khảo nghiệm
– Sản phẩm không chứa chất mới)
I.

YÊU CẦU CỦA NHÀ NƯỚC

Để nhà nước thực hiện việc quản lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh; xuất khẩu, nhập khẩu;
khảo nghiệm và công nhận thức ăn chăn nuôi. Từ đó có thể thực hiện việc kiểm tra, thanh tra
và xử lý triệt để các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi.

II.

NGUY CƠ KHI KHÔNG THỰC HIỆN

− Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi nhập khẩu thức ăn chăn
nuôi không có trong Danh mục thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam.
− Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi nhập khẩu thức ăn chăn
nuôi có chất cấm trong Danh mục cấm sản xuất và lưu hành ở Việt Nam.
− Ngoài ra, Hình thức xử phạt bổ sung là: tịch thu toàn bộ thức ăn chăn nuôi vi phạm quy
định tại Điều này.
− Không thể nhập khẩu sản phẩm về Việt Nam

III. ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐÁP ỨNG
− Có Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh/Đăng ký đầu tư đối với ngành nghề phù hợp
(VD: Sản xuất/kinh doanh thức ăn chăn nuôi)
− Có Biên bản chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi.
IV. THAM KHẢO CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH
Nghị định số 08/2011/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính về thức ăn chăn nuôi
Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn
chăn nuôi;
Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số
08/2010/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi;
Thông tư số 88/2011/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày
23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán
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hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước
ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
V.

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ

1. Hồ sơ:
Stt

Tài liệu

Số lượng

Người chịu trách nhiệm

1

Đơn đăng ký sản phẩm vào danh
mục

(02 bản /01 sản
phẩm)

Intracolaw soạn thảo trên cơ
sở thông tin do nhà sản xuất
cung cấp

2

Bản sao chứng thực giấy chứng
nhận đăng ký kinh doanh/giấy
chứng nhận đầu tư (chỉ nộp lần
đầu)

(02 bản sao có
công chứng /01
sản phẩm)

Đơn vị đăng ký cung cấp

3

Bản công bố tiêu chuẩn cơ sở áp
dụng

(02 bản /01 sản
phẩm)

Intracolaw soạn thảo trên cơ
sở thông tin do nhà sản xuất
cung cấp

4

Mẫu nhãn của sản phẩm

(02 bản /01 sản
phẩm)

Đơn vị đăng ký cung cấp

5

Biên bản chứng nhận Cơ sở đủ
điều kiện sản xuất, kinh doanh
thức ăn chăn nuôi

(01 bản sao có
công chứng /01
sản phẩm)

Đơn vị đăng ký cung cấp

2. Thời gian đăng ký + kiểm nghiệm: 20-25 ngày làm việc
3. Phí chính thức: Không
4. Phí dịch vụ: …………….
VI. CÁC THỦ TỤC, DỊCH VỤ LIÊN QUAN
− Đăng ký kinh doanh/Đăng ký đầu tư đối với ngành nghề phù hợp (VD: Sản xuất/kinh
doanh thức ăn chăn nuôi)
− Đăng ký Cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi.
− Đề nghị công nhận chất lượng sản phẩm thức ăn chăn nuôi nhập khẩu (Không phải qua
khảo nghiệm)
− Đăng ký sản phẩm thức ăn chăn nuôi sản xuất trong nước vào Danh mục TACN được phép
lưu hành ở Việt Nam
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− Đăng ký lại sản phẩm vào Danh mục
− Đăng ký thay đổi thông tin của thức ăn chăn nuôi đã có trong Danh mục
− Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa.
Nếu có vấn đề gì cần trao đổi, xin liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:
Công ty Luật Intraco
Điện thoại: +84 4 628 42684/5
Yahoo: intracolaw
Fax: +84 4 628 42686
Email:

main@intracolaw.com.vn

Xin chân thành cảm ơn.
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