
CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN

TẠI SAO CẦN CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN?

Một minh chứng cho khách hàng về chất lượng sản phẩm

Ngày 22/09/2011, Việt Nam chính thức ra nhập WTO, tạo cơ hội lớn cho hàng hóa, sản phẩm của chúng ta vươn 
ra thị trường thế giới. Tuy nhiên để hiện thực hóa những cơ hội đó, doanh nghiệp Việt Nam cần liên tục cải tiến 
sản xuất, đảm bảo sản phẩm, dịch vụ tuân thủ các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế nhằm đáp ứng các yêu cầu 
nghiêm ngặt về chất lượng của nhiều thị trường trên thế giới.

Chứng nhận hợp chuẩn (CNHC) là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn phù hợp 
với tiêu chuẩn tương ứng. CNHC về nguyên tắc là hoạt động tự nguyện, tuy nhiên trong một số trường hợp theo 
yêu cầu của khách hàng thì nó trở thành bắt buộc. Các tiêu chuẩn có thể chứng nhận là tiêu chuẩn địa phương, 
tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), tiêu chuẩn quốc tế (ISO, IEC, EN,…), tiêu chuẩn nước ngoài (ASTM, DIN, BS, 
JIS,...)

Một số loại hình Chứng nhận hợp chuẩn thường gặp là:
1) Chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn;
2) Chứng nhận cơ sở sản xuất/chế biến hợp chuẩn;
3) Chứng nhận dịch vụ hoặc quá trình hợp chuẩn.

Được sử dụng dấu chất lượng trực tiếp trên sản phẩm, bao bì 
hay trên các tài liệu nhằm mục đích quảng cáo quảng bá.

Được sử dụng giấy chứng nhận làm hồ sơ dự thầu.

Tăng lòng tin của khách hàng.

Nâng cao uy tín và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Tiết kiệm chi phí thử nghiệm, có thể được xét miễn, giảm kiểm 
tra khi có Giấy chứng nhận và Dấu chất lượng.

Dấu chất lượng là “thị thực” vào thị trường các nước thông 
qua các thỏa thuận thừa nhận song phương và đa phương.

CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN MANG LẠI
LỢI ÍCH GÌ CHO DOANH NGHIỆP?

DỊCH VỤ LIÊN QUAN

TẠI SAO LỰA CHỌN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN VINACONTROL CE?
Hệ thống chứng nhận chất lượng của Vinacontrol CE được thừa nhận trên phạm vi toàn thế giới, từ đó giúp 
doanh nghiệp sử dụng chứng chỉ cho mục đích quảng bá và ký kết hợp đồng ở cả thị trường trong nước và quốc 
tế.

Vinacontrol CE là một trong những đơn vị tiên phong thực hiện chứng nhận cho các sản phẩm kết cấu phức 
tạp/thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn,… như: Hộ lan an toàn giao thông ống cống bê tông, máy phát sóng, 
van chống sét, contener, nắp hố ga, trụ chữa cháy,…

Đội ngũ chuyên gia Vinacontrol CE có nhiều năm kinh nghiệm và am hiểu sâu rộng có thể hỗ trợ khách hàng ở 
hầu hết các lĩnh vực.

Vinacontrol CE có hệ thống phòng thử nghiệm riêng đạt chuẩn ở đa dạng các lĩnh vực: vật liệu xây dựng, thiết 
bị an toàn, thức ăn chăn nuôi, thực phẩm, dệt may, hóa chất,… để hỗ trợ khách hàng một cách tối ưu 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.

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 sẽ tiết kiệm được chi phí, thời 
gian từ đó đem lại lợi ích tối ưu nhất cho khách 
hàng.

Đào tạo hệ thống quản lý 
Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ
Chứng nhận ISO 9001, ISO 14001
Kiểm định
Đào tạo an toàn lao động
Quan trắc môi trường lao động

Vinacontrol CE ®



QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN

HỎI & ĐÁP

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

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

     Vinacontrol CE có thể hướng dẫn lựa chọn tiêu chuẩn liên quan và chứng nhận hợp chuẩn cho các 
sản phẩm ở lĩnh vực nào?

Với bề dày hơn 60 năm kinh nghiệm của một tổ chứng đánh giá sự phù hợp hàng đầu Việt Nam, hiện tại Vina-
control CE có thể hướng dẫn lựa chọn tiêu chuẩn quốc gia/ quốc tế liên quan và đánh giá, chứng nhận sản 
phẩm hợp chuẩn ở hầu hết các lĩnh vực.

Ở một số lĩnh vực mới, Vinacontrol phối hợp với các đối tác có năng lực hoặc được chỉ định thực hiện để hỗ 
trợ khách hàng một cách tối đa nhất.

Công ty CP Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG) là 
một Tập đoàn tiên phong trong lĩnh vực sản xuất 
các sản phẩm nhựa tại Việt Nam. 

Với mong muốn cho ra những sản phẩm mới, 
cao cấp, chất lượng và đáp ứng tối đa hóa nhu 
cầu thị trường, DAG đã chủ động tìm đến các 
tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành để đánh giá. Từ 
năm 2014 cho đến nay, Vinacontrol CE đã 
được tin tưởng lựa chọn để cấp chứng nhận hợp 
chuẩn thanh profile, tấm phức hợp nhôm,…do 
các nhà máy của DAG sản xuất.

Để chứng minh chất lượng khi đưa sản phẩm 
vào công trình nhà cao tầng, Vinacontrol CE đã 
tiến hành thử nghiệm áp lực theo tiêu chuẩn 
quốc tế cho vách kính mặt dựng của DAG. 

Vinacontrol CE cũng tiến hành đánh giá ISO 
9001 cho các nhà máy và chứng nhận hợp quy 
một số sản phẩm cho DAG. 

     Với các doanh nghiệp có định hướng xuất khẩu sản phẩm, Vinacontrol CE có thể hướng dẫn và 
chứng nhận cho doanh nghiệp các chứng chỉ sản phẩm cần thiết không?

Hiện tại Vinacontrol CE hỗ trợ thành công nhiều khách hàng thuộc các lĩnh vực như: chứng nhận và cấp 
chứng chỉ Carb P2 cho sản phẩm ván gỗ công nghiệp xuất khẩu sang Mỹ, chứng nhận JAS xuất khẩu sản 
phẩm ván gỗ công nghiệp đi Nhật Bản, Chứng nhận FSC cho sản phẩm gỗ tròn, nội/ngoại thất xuất khẩu đi 
Mỹ, EU, Dấu CE vật liệu xây dựng đi EU, HACCP cho hạt điều xuất cho các nước công nghiệp phát triển, ... 
Với các kinh nghiệm trên Vinacontrol CE tự tin hỗ trợ khách hàng trong việc lựa chọn và thực hiện chứng nhận 
các tiêu chuẩn phù hợp cho sản phẩm của mình khi xuất khẩu ra Quốc tế.

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

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

Hoàn thiện Hồ sơ đánh giá

Thẩm xét Hồ sơ

TÁI CHỨNG NHẬN (sau 3 năm)

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

GIÁM SÁT ĐỊNH KỲ

Đăng ký chứng nhận sản phẩm

Xem xét đăng ký

Ký hợp đồng

K
hông đạt

K
hông đạt


