
CHỨNG NHẬN HỢP QUY VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Tuân thủ tuyệt đối quy định của nhà nước

Giá trị cho mọi công trình

TẠI SAO CẦN CHỨNG NHẬN HỢP QUY VẬT LIỆU XÂY DỰNG?
Vật liệu xây dựng (VLXD) là sản phẩm có tác động lớn lên chất lượng công trình xây dựng, mặt khác là một 
mặt hàng rất dễ bị tấn công bởi vấn nạn hàng giả, hàng nhái. Nhằm đảm bảo chất lượng công trình và góp 
phần xử lý hàng giả, đồng thời bảo vệ quyền lợi cho các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh VLXD uy tín 
trên lãnh thổ Việt Nam, Bộ Xây dựng đã ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD kèm 
theo Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29 tháng 3 năm 2017. Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng 
(CNHQ VLXD) là yêu cầu bắt buộc đối sản phẩm, hàng hóa VLXD được sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh 
và sử dụng trên lãnh thổ 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.

Được sử dụng giấy chứng nhận (do tổ chức chứng nhận cấp) khi tham gia thầu/đấu thầu hay khi cung cấp sản 
phẩm vào các dự án, công trình, hệ thống của các lĩnh vực/ngành có liên quan.

Giúp sản phẩm dễ dàng được người tiêu dùng chọn lựa và tín nhiệm bởi đã được tổ chức chứng nhận bên thứ ba 
đánh giá/xác nhận.

Tăng ưu thế cạnh tranh, mở rộng thị phần của sản phẩm trên thị trường.

Nâng cao uy tín cho thương hiệu của doanh nghiệp và sản phẩm.

Giúp giảm chi phí kiểm tra, thử nghiệm sản phẩm nhiều lần.

Giúp sản phẩm đáp ứng yêu cầu pháp lý và có thuận lợi khi vào thị trường các nước thông qua các thỏa thuận 
song phương, đa phương với các nước mà Việt Nam tham gia.

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

TẠI SAO LỰA CHỌN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN VINACONTROL CE?
Vinacontrol CE là đơn vị được Bộ Xây dựng chỉ định trực tiếp theo quyết định số 1333/QĐ-BXD có đủ năng 
lực trong việc thực hiện CNHQ toàn bộ 6 nhóm VLXD theo QCVN 16:2017/BXD.

Đội ngũ chuyên gia có chuyên môn kỹ thuật cao và giàu kinh nghiệm đánh giá cùng với hệ thống phòng thí 
nghiệm hợp chuẩn quốc gia về lĩnh vực vật liệu xây dựng.

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, đặc biệt là những doanh nghiệp cần kiểm tra chất lượng hàng hóa khi nhập khẩu.

Hỗ trợ tư vấn miễn phí thủ tục Công bố Hợp quy và các vấn đề pháp luật khác cho Doanh nghiệp.

Là tổ chức duy nhất có năng lực cung cấp cùng lúc thêm nhiều dịch vụ khác giúp Doanh nghiệp có thể nâng 
cao lợi thế khi tham gia đấu thầu hay khi cung cấp sản phẩm vào các công trình như Chứng nhận hệ thống quản 
lý ISO 9001, Chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn, Thử nghiệm không phá hủy, Giám định,…

Vinacontrol CE ®
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     Những mặt hàng Vật liệu xây dựng nào phải CNHQ?
Theo quy định tại QCVN 16:2017/BXD, hiện tại có 6 nhóm Vật liệu xây dựng cần thực hiện CNHQ, bao gồm:

1. Nhóm sản phẩm xi măng, phụ gia cho xi măng và bê tông;
2. Nhóm sản phẩm kính xây dựng;
3. Nhóm sản phẩm gạch, đá ốp lát;
4. Nhóm sản phẩm cát  xây dựng;
5. Nhóm sản phẩm vật liệu xây;
6. Nhóm sản phẩm vật liệu xây dựng khác.

     Với những sản phẩm ngoài quy chuẩn, doanh nghiệp có cách nào để nâng cao thương hiệu, khẳng 
định chất lượng với người tiêu dùng?

Doanh nghiệp có thể chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn nước 
ngoài và tiêu chuẩn Quốc tế để tự khẳng định chất lượng sản phẩm và thương hiệu của mình với người tiêu 
dùng. Vinacontrol CE có thể giúp xác định loại tiêu chuẩn nào có hiệu lực phù hợp với sản phẩm của Quý 
Doanh nghiệp.

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
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KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU


