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CHỨNG NHẬN HỢP QUY GIẤY
Tuân thủ tuyệt đối quy định của nhà nước
Đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người sử dụng

TẠI SAO CẦN CHỨNG NHẬN HỢP QUY GIẤY?
Khăn giấy và giấy vệ sinh là những sản phẩm tiêu dùng hằng ngày và có tác động trực tiếp tới sức khỏe người
tiêu dùng. Sản phẩm giấy kém chất lượng có thể gây ra dị ứng, viêm da hoặc nguy hiểm hơn là ngộ độc cùng
nhiều hậu quả nghiêm trọng khác. Do đó, Bộ Công Thương đã ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN
09:2015/BCT để kiểm soát chất lượng cho mặt hàng này theo Thông tư số 36/2015/TT-BCT và Thông tư số
33/2016/TT-BCT.
QCVN 09:2015/BCT quy định mức giới hạn của các chỉ tiêu cơ lý, hóa học, vi sinh, phương pháp thử, các yêu
cầu về ghi nhãn và các yêu cầu quản lý chất lượng đối với sản phẩm khăn giấy, giấy vệ sinh, giấy tissue và giấy
tissue dạng cuộn lớn được tiêu thụ trên thị trường Việt Nam.
Như vậy, tất cả các sản phẩm chưa có hoặc không có dấu hợp quy (dấu CR) trên bao bì sản phẩm là hàng hóa
chưa đạt chất lượng theo quy chuẩn trên và không được lưu thông trên thị trường từ ngày 01/01/2018.

CHỨNG NHẬN HỢP QUY GIẤY MANG LẠI LỢI ÍCH GÌ CHO DOANH NGHIỆP?
Đảm bảo rằng sản phẩm của doanh nghiệp thực sự đáp ứng các yêu cầu của luật pháp để được lưu thông trên thị
trường Việt Nam.
Kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm, giảm thiểu các rủi ro và chi phí liên quan nhờ áp dụng đúng quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia.
Là lời cam kết của doanh nghiệp trong việc bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.
Được xem như chìa khóa nâng cao uy tín và tạo dựng lòng tin từ phía khách hàng.
Tạo lợi thế cạnh tranh và nâng cao thương hiệu của nhà sản xuất.

TẠI SAO LỰA CHỌN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN VINACONTROL CE?
Vinacontrol CE được Bộ Công Thương chỉ định trực tiếp theo quyết định số 2601/QĐ-BCT: là đơn vị có đủ
năng lực thực hiện chứng nhận sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh theo các quy định tại QCVN 09:2015/BCT.
Tự hào là tổ chức chứng nhận uy tín và tin cậy được nhiều nhãn hiệu giấy lớn lựa chọn như Công ty CP giấy
tissue Sông Đuống, Công ty TNHH MTV Vina Paper, Công ty TNHH JP Corelex Việt Nam, Công ty CP Xuất Nhập
Khẩu Bắc Giang, Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thuận Phát,…
Hệ thống văn phòng: trên khắp cả nước, đặt tại hầu hết các cửa cảng nên Vinacontrol CE luôn sẵn sàng đáp ứng
mọi yêu cầu của khách hàng kịp thời nhất.
Thời gian nhanh chóng, chi phí hợp lý: Vinacontrol CE bảo đảm thời gian thực hiện đánh giá và cấp chứng nhận
nhanh gọn trên cơ sở đáp ứng đầy đủ các chuẩn mực của ISO/IEC với mức chi phí hợp lý cùng sự hỗ trợ tận tình
từ đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, khách quan và giàu kinh nghiệm.

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN

Xem xét đăng ký

Không đạt

Đăng ký chứng nhận sản phẩm

Ký hợp đồng

DỊCH VỤ LIÊN QUAN

Để cung cấp gói dịch vụ toàn diện, hiệu quả
nhất cho doanh nghiệp, Vinacontrol CE còn

Chuẩn bị đánh giá:

cung cấp nhiều dịch vụ khác liên quan như:

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

Chứng nhận ISO 9001; ISO 14001;….
Chứng nhận hợp chuẩn
Kiểm định thiết bị an toàn
Đào tạo an toàn lao động

Tiến hành đánh giá:

Quan trắc môi trường lao động

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

Khi sử dụng cùng lúc nhiều dịch vụ của
Vinacontrol CE sẽ tiết kiệm được chi phí, thời

Thẩm xét Hồ sơ

Không đạt

Hoàn thiện Hồ sơ đánh giá

gian từ đó đem lại lợi ích tối ưu nhất cho khách
hàng.

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

GIÁM SÁT ĐỊNH KỲ

TÁI CHỨNG NHẬN (sau 3 năm)

HỎI & ĐÁP
Sản phẩm giấy ăn, khăn giấy nhập khẩu có cần phải chứng nhận hợp quy không?
Theo Thông tư số 36/2015/TT-BCT, không chỉ các cơ sở sản xuất, gia công, phân phối trong nước mà cả các
doanh nghiệp nhập khẩu khăn giấy, giấy vệ sinh và giấy tissue tiêu thụ trên thị trường Việt Nam đều bắt buộc
phải chứng nhận hợp quy cho lô sản phẩm giấy phù hợp với QCVN 09: 2015/BCT.
Hiện tại, Vinacontrol CE có thể thực hiện CNHQ cho cả sản phẩm sản xuất trong nước và nhập khẩu.
Doanh nghiệp đã thực hiện chứng nhận hợp chuẩn cho sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh có cần
thực hiện chứng nhận hợp quy hay không?
Chứng nhận hợp chuẩn là hoạt động tự nguyện của doanh nghiệp để chứng minh sản phẩm phù hợp với một
tiêu chuẩn nào đó. Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 09:2015/BCT đưa ra các yêu cầu hoàn toàn khác với các tiêu
chuẩn cho sản phẩm giấy và việc chứng nhận hợp quy là bắt buộc theo quy định tại Thông tư số
36/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương. Do vậy, doanh nghiệp vẫn phải thực hiện chứng nhận hợp quy và
công bố hợp quy cho sản phẩm của mình.

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
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Vui lòng truy cập:
Website: www.vnce.vn

