
GIÁM ĐỊNH THIẾT BỊ MÁY MÓC
Chính xác – Trung thực – Khách quan

TẠI SAO PHẢI GIÁM ĐỊNH MÁY MÓC, THIẾT BỊ?
Trong quá trình phát triển, hội nhập và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, lượng máy móc, thiết bị 
được nhập khẩu vào nước ta ngày càng lớn và có nguồn gốc xuất xứ khác nhau. Các nhà nhập khẩu, các nhà đầu 
tư và người sử dụng luôn mong muốn máy móc, thiết bị nhập về phải phù hợp với Hợp đồng thương mại về số lượng, 
chất lượng, chủng loại, quy cách, xuất xứ, tính đồng bộ… Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý Nhà nước cũng cần 
những kết quả kiểm tra chính xác, khách quan để phục vụ các mục đích quản lý như: áp thuế, thông quan xuất nhập 
khẩu, thanh lý quyết toán các công trình đầu tư, chống gian lận thương mại… 

Giám định máy móc, thiết bị là sử dụng những phương pháp và các trang thiết bị đo lường để đánh giá sự phù hợp 
của máy móc, thiết bị được kiểm tra so với chứng từ nhập khẩu như Phiếu đóng gói (P/L), Hóa đơn (Invoice) hoặc 
Hợp đồng cung cấp thiết bị, tài liệu kỹ thuật, bản vẽ thiết kế, chế tạo.

Đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp trong việc kiểm 
tra/ giám định thực trạng hàng hóa máy móc thiết bị 
nhập khẩu.

Đem lại lợi ích thiết thực cho người mua, người bán, 
người sử dụng cũng như các bên liên quan (nhà thầu, 
người vận tải, bảo hiểm) khi giải quyết các tranh chấp 
thương mại xảy ra. 

Nâng cao uy tín cho doanh nghiệp nhờ vào những sản 
phẩm chất lượng tốt.

GIÁM ĐỊNH THIẾT BỊ MÁY MÓC MANG LẠI
NHỮNG LỢI ÍCH GÌ?

Thương hiệu lâu đời: Vinacontrol được thành lập năm 1957. Hiện là tổ chức dịch vụ đa ngành hàng hàng đầu tại 
Việt Nam với kinh nghiệm 60 năm hoạt động trong lĩnh vực chứng nhận, đào tạo, kiểm định, thử nghiệm và giám 
định.

Kinh nghiệm chuyên môn: Đội ngũ kiểm định viên chuyên nghiệp, tận tình, được đào tạo bài bản, luôn đề cao 
uy tín, chất lượng và đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu.

Hệ thống văn phòng: Vinacontrol CE không những có phòng thử nghiệm riêng mà còn có các chi nhánh, văn 
phòng trên khắp cả nước, cung cấp dịch vụ một cách đa dạng, hỗ trợ các dịch vụ sau kiểm định.

Được thừa nhận toàn cầu: Năng lực đánh giá của Vinacontrol CE được thừa nhận trên toàn thế giới thông qua 
sự công nhận của Văn phòng Công nhận Chất lượng (BOA) - thành viên của Diễn đàn Công nhận Quốc tế (IAF).

LÍ DO LỰA CHỌN DỊCH VỤ CỦA VINACONTROL CE

Vinacontrol CE ®

DỊCH VỤ LIÊN QUAN

Để cung cấp gói dịch vụ toàn diện, hiệu quả 
nhất cho doanh nghiệp, Vinacontrol CE còn 
cung cấp nhiều dịch vụ khác liên quan như:

Khi sử dụng cùng lúc nhiều dịch vụ của 
Vinacontrol CE, khách hàng sẽ tiết kiệm được 
chi phí, thời gian và đạt được lợi ích tối ưu nhất.

Chứng nhận hệ thống quản lý.
Chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy.
Kiểm tra hàng hóa nhập khẩu.
Kiểm định.
Quan trắc môi trường lao động.
Đào tạo – Huấn luyện.



HỎI & ĐÁP
     Dịch vụ giám định thiết bị máy móc dành cho những đối tượng cụ thể nào?

Vinacontrol CE cung cấp dịch vụ giám định thiết bị máy móc cho các đối tượng sau:

Dây chuyền sản xuất, dây chuyền thiết bị công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi;

Máy, thiết bị, phụ tùng, máy chuyên dụng và công trình;

Thiết bị điện, điện tử, điện lạnh, viễn thông, thiết bị y tế, thiết bị trường học;

Nguyên liệu sản xuất sắt, thép, gang, các loại sắt, thép thành phẩm, hợp kim.

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN
Vui lòng truy cập:
     Website: www.vnce.vn

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

QUY TRÌNH THỰC HIỆN

CẤP CHỨNG THƯ GIÁM ĐỊNH

Ký hợp đồng

Đăng ký Giám định
(Nhu cầu + Phương pháp Giám định phù hợp)

Lập Kế hoạch Giám định

LẬP BIÊN BẢN GIÁM ĐỊNH

Tiến hành Giám định

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU


