
Bộ nông nghiệp đơn vị thực hiện kiểm tra chất lượng máy, thiết bị máy nông nghiệp 

nhập khẩu 

 

Ngày 05/05/2017, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn có văn bản số 

3706/BNN-CB gửi Tổng cục hải quan về việc kiểm tra chất lượng máy móc, thiết bị nông 

nghiệp nhập khẩu. (Toàn văn văn bản được được đăng trên trang thông tin điện tử của 

Tổng cục hải quan: 

https://www.customs.gov.vn/Lists/VanBanPhapLuat/ViewDetails.aspx?ID=9890) 

 

Theo đó, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn giao trung tâm kiểm định kỹ 

thuật an toàn máy, thiết bị nông nghiệp (trực thuộc cục kinh tế hợp tác và phát triển nông 

thôn) kiểm tra chất lượng máy thiết bị nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của bộ nông 

nghiệp và phát triển nông thôn (kiểm tra chuyên ngành máy, thiết bị nông nghiệp nhập 

khẩu). 

Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị nông nghiệp (trực thuộc cục 

kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn): 

https://www.customs.gov.vn/Lists/VanBanPhapLuat/ViewDetails.aspx?ID=9890


+ Địa chỉ : Số 54, ngõ 102, đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, quận Đống 

Đa, TP Hà Nội ;  

+ Điện thoại: 04.3793.0949 Fax : 04.3793.0950; 

+ Website: www.kiemdinhnn.vn ; Email: kiemdinhnn@gmail.com 

Ngoài trụ sở chính tại Hà Nội, Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị 

nông nghiệp có các văn phòng đại diện trên cả nước để tiếp nhận và thực hiện kiểm 

tra chuyên ngành: 

1. Văn phòng Đại diện Phía Nam:  

Địa chỉ: Số 12 Phùng Khắc Khoan, Quận I, TP. Hồ Chí Minh. 

Điện thoại: (083) 8237384   Fax: (08) 38256799 

2. Văn phòng Đại diện Miền Trung Tây Nguyên:  

Địa chỉ: Số 112 Ỷ Lan, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

Điện thoại: (056) 3822924   Fax: (056) 3822924 

3. Văn phòng Đại diện Đồng bằng sông Cửu Long:  

Địa chỉ: Số 01 Chu Văn An, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang. 

Điện thoại:  (076) 3940923   Fax: (076) 3940923 

4. Thường trực tại Bắc Trung Bộ:  

Địa chỉ: KCN Lễ Môn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

Điện thoại: (037) 3913955   Fax: (037) 3913955 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 


