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QUYẾT ĐỊNH 
Thành lập Ban Tư vấn của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 6 

 
 GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG  

NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 6 
 

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-QLCL ngày 05/01/2015 của Cục trưởng Cục 
Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản về việc quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chất lượng nông lâm thuỷ 
sản vùng 6; 

Với mục tiêu đảm bảo tính khách quan trong hoạt động chứng nhận; 
Theo đề nghị của Đại diện lãnh đạo, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban Tư vấn của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy 
sản vùng 6 (gọi tắt là Trung tâm Chất lượng vùng 6) gồm các bên liên quan với 
thành phần như sau: 

1. Đại diện Tổ chức chứng nhận - Trung tâm Chất lượng vùng 6 
- Ông Phạm Văn Hùng, Phó Giám đốc: Trưởng Ban; 
- Ông Phan Thanh Phong, Trưởng phòng Kiểm nghiệm sinh học: Thành 

viên, thư ký. 
2. Đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền: 
- Ông Nguyễn Đình Thụ, Giám đốc Cơ quan Quản lý Chất lượng Nông 

lâm sản và Thủy sản Nam bộ: Thành viên; 
3. Đại diện khách hàng được TTV6 chứng nhận sự phù hợp: 
- Ông Đỗ Lập Nghiệp, Phó Tổng Giám đốc công ty cổ phần Nam Việt: Phó 

Trưởng ban; 
- Bà Trần Minh Tiến, Trưởng phòng Kỹ thuật-Quản lý Chất lượng Công ty 

TNHH hai thành viên hải sản 404: Thành viên 
4. Đại diện cho các bên liên quan khác 
- Ông Nguyễn Ngọc Đệ, Phó Trưởng Khoa PTNT - Đại học Cần Thơ: 

Thành viên. 
Điều 2. Ban tư vấn có quyền hạn và trách nhiệm: 

 



1. Hỗ trợ việc xây dựng chính sách liên quan đến tính khách quan trong 
hoạt động chứng nhận của Trung tâm Chất lượng vùng 6; 

2. Đề xuất và sử dụng các biện pháp ngăn ngừa sự không nhất quán hoặc 
không khách quan trong hoạt động chứng nhận vì bất cứ mục tiêu nào của tổ 
chức chứng nhận (kể cả thương mại); 

3. Cố vấn các vấn đề ảnh hưởng đến sự tin cậy trong chứng nhận, bao gồm 
cả tính công khai và cảm nhận của công chúng; 

4. Xem xét ít nhất 1 lần/ năm về tính khách quan của các quá trình đánh 
giá, chứng nhận và ra quyết định của Tổ chức chứng nhận. 

5. Ngoài ra Ban Tư vấn có các quyền hạn, trách nhiệm và nguyên tắc làm 
việc được nêu cụ thể trong Quy chế hoạt động của Ban Tư vấn Trung tâm chất 
lượng nông lâm thủy sản vùng 6 (ban hành kèm theo quyết định số 378/QĐ-
TTCL6, ngày 26/10/2015) 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các quyết 
định trước đây về Ban Tư vấn. Trưởng các phòng và các ông/bà có tên tại Điều 1 
chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.  

 
             GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:                                                  
- Như điều 3;                   (đã ký) 
- Các Phó GĐ;      
- Lưu VT, Ban QLCL. 
                  Nguyễn Chính 
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