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1. GIỚI THIỆU CHUNG
1.1 TẬP ĐOÀN VINACONTROL
Được thành lập từ năm 1957, với tiền thân là Cục Kiểm nghiệm hàng hóa, kiêm Sở Giám định hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc
Bộ Thương nghiệp (nay là Bộ Công Thương), Tập đoàn Vinacontrol là tổ chức giám định đầu tiên tại Việt Nam. Cho đến nay,
Vinacontrol luôn là thương hiệu thân thiết và tin cậy với mọi doanh nghiệp. Kết quả đánh giá do Vinacontrol cấp chính là chứng
cứ khách quan, trung thực giúp Quý Khách Hàng giải quyết có hiệu quả các vấn đề như khiếu nại, thanh toán, giao nhận, bảo
hiểm, mua bán, thế chấp... trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư và xuất nhập khẩu.

1,000

Cán bộ/Chuyên gia đánh giá

26

Công ty thành viên và

100,000

Khách hàng

60 năm

Thương hiệu

Giám định viên/Thẩm định viên

Văn phòng đại diện

Lợi thế về mạng lưới toàn quốc: sự có mặt ở tất cả các thành phố lớn, cảng biển, trung tâm thương mại và cửa khẩu của
Việt Nam giúp chúng tôi cung cấp cho Quý Khách Hàng những dịch vụ một cách nhanh nhất và đáp ứng được mọi yêu cầu
đặc biệt nhất.
Thương hiệu và uy tín: Vinacontrol là thương hiệu uy tín được xây dựng trong hơn 60 năm.
Đội ngũ nhân sự: có chuyên môn kỹ thuật cao và có khả năng thấu hiểu từng lĩnh vực kinh doanh của Quý Khách Hàng.
Trang thiết bị hiện đại: thường xuyên được bổ sung, nâng cấp, cải tiến liên tục, mua mới nhằm đáp ứng mọi nhu cầu giám
định, phân tích và thử nghiệm ngày càng cao của Quý Khách Hàng.
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1.2 VINACONTROL CE
Vinacontrol CE là một thành viên của Tập đoàn Vinacontrol.
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1.3 NHÂN LỰC
Toàn bộ nguồn nhân lực của Vinacontrol tại Việt Nam là hơn 1000
người với hơn ¾ là các chuyên gia đánh giá, chuyên gia kỹ thuật,
kiểm định viên, quan trắc viên và giám định viên với những bằng cấp
kỹ thuật liên quan trong tất cả các ngành, các lĩnh vực.

1.4 CHUYÊN MÔN VÀ KỸ THUẬT
Vinacontrol rất chú trọng vào việc đào tạo liên tục nguồn nhân lực của mình
để đội ngũ nhân viên luôn là những chuyên gia đánh giá, chuyên gia kỹ thuật,
kiểm định viên, quan trắc viên và giám định viên có trình độ cao, theo kịp
những quy định mới nhất và chuẩn mực quốc tế. Đội ngũ nhân viên được
tuyển chọn đều là những nhân viên có phẩm chất tốt và giàu kinh nghiệm.
Trang thiết bị của Vinacontrol thường xuyên được bổ sung, nâng cấp, mua
mới để đáp ứng mọi nhu cầu giám định, phân tích và thử nghiệm của khách
hàng. Hiện Vinacontrol có 07 phòng thử nghiệm với các trang thiết bị hiện
đại đạt tiêu chuẩn quốc gia (VILAS), 01 trung tâm kiểm định chất lượng
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LAXD 1457 và 01 viện nghiên cứu và phát triển.

1.5 LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Chứng nhận

Kiểm định

Giám định

Kiểm tra hàng
nhập khẩu

Quan trắc

Đào tạo

Dịch vụ hợp tác

Thử nghiệm

môi trường

Huấn luyện

quốc tế

không phá hủy

1.6 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
Vinacontrol hoạt động trong khuôn khổ đăng ký kinh doanh và khi đã được chỉ định/ủy quyền cấp phép bởi các cơ quan quản
lý Nhà nước có thẩm quyền đối với các hoạt động kinh doanh có điều kiện, cũng như được công nhận bởi các tổ chức công
nhận được Quốc tế thừa nhận.
Hoạt động chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo ISO/IEC 17021;
Hoạt động chứng nhận hệ thống quản lý ATTP theo ISO/IEC 17021 và ISO/IEC 22003;
Hoạt động chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo ISO/IEC 17021;
Hoạt động chứng nhận sản phẩm theo ISO/IEC 17065.

1.7 QUAN HỆ HỢP TÁC
Không chỉ trong nước, Vinacontrol đã thiết lập và duy trì
quan hệ hợp tác ủy thác với nhiều tổ chức hàng đầu các
nước như Pháp (BV), Nhật Bản (OMIC, NKKK), Thụy Sỹ
(SGS, INSPEXTORATE), Hàn Quốc (INCOK, PANKOS, GREAT
ASIAN LOSS), Đan Mạch (BALTIC CONTROL), Đức (CARGO
CONTROL GROUP, CONTROL UNION), Anh (BM TRADA, SA,
BVC, ALEX STREWARD), Trung Quốc (CCIC), Ấn Độ (TCRC,
PHONENIX, IS MARINE SURVEYORS), Iran (IGI), Mỹ
(AMSPECT, NMCI),…
Vinacontrol là thành viên một số tổ chức, hiệp hội như: Hiệp
hội kinh doanh thức ăn chăn nuôi và ngũ cốc (GAFTA),
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp
hội Lương thực (VFA), Hiệp hội Cây điều Việt Nam
(VINACAS),…
Các quan hệ hợp tác nói trên đã mang lại hiệu quả thiết thực trong việc phát triển, mở rộng dịch vụ cũng như trao đổi kỹ thuật,
kinh nghiệm công tác.
| 05

2. CHỨNG NHẬN
Với sự tôn trọng tuyệt đối tính công bằng, Vinacontrol CE cung cấp dịch vụ chứng nhận
tự nguyện hoặc bắt buộc trong nhiều lĩnh vực.
Dịch vụ chứng nhận của Vinacontrol CE được thừa nhận trên toàn thế giới thông qua
sự công nhận của Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) – Bộ Khoa học và Công
nghệ, là thành viên của diễn đàn công nhận quốc tế IAF.
Hiện tại, Vinacontrol CE đã phục vụ trên 3000 Doanh nghiệp và cấp hơn 10,000 giấy
chứng nhận.

2.1 CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ
Hệ thống quản lý chất lượng

ISO 9001

Hệ thống quản lý môi trường

ISO 14001

Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

ISO 22000

Hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn

HACCP

Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp

ISO 45001

2.2 CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM HỢP QUY
Là chứng nhận sản phẩm/hàng hóa phù hợp với các quy chuẩn/quy định theo các Thông tư của cơ quan chức năng, có tính bắt
buộc đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh. Vinacontrol CE đã được các Bộ chức năng chỉ định thực hiện việc đánh giá chứng
nhận hợp quy cho những danh mục hàng hóa sau:
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Chứng nhận hợp quy thiết bị, máy móc

BLĐTBXH

Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng

QCVN 16:2017/BXD

Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi

QCVN 01-183:2016/BNNPTNT

Chứng nhận hợp quy thuốc thú ý

QCVN 01-187:2018/BNNPTNT

Chứng nhận hợp quy khăn giấy và giấy vệ sinh

QCVN 09:2015/BCT

Chứng nhận hợp quy sản phẩm dệt may

QCVN 01:2017/BCT

Chứng nhận hợp quy bàn ghế học sinh

22/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT

2.3 CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM HỢP CHUẨN
Trong xu thế hiện nay: Nhằm nâng cao giá trị và tính cạnh tranh cho sản phẩm, đồng thời giảm thiểu sự sai hỏng, hàng trăm
doanh nghiệp đã tìm đến Vinacontrol CE với yêu cầu chứng nhận sản phẩm/hàng hóa đạt các tiêu chuẩn như một cách để tự
khẳng định thương hiệu và tạo niềm tin cho khách hàng. Vinacontrol CE có đủ năng lực và điều kiện để đáp ứng mọi nhu cầu
của Quý Khách Hàng ở tất cả các tiêu chuẩn như:
Tiêu chuẩn Việt Nam

TCVN, VietGAP,...

Tiêu chuẩn nước ngoài

JIS, ASTM, BS,…

Tiêu chuẩn khu vực

CE, IEC,…

Tất cả các sản phẩm/hàng hóa đều có thể chứng nhận hợp chuẩn.

Mẫu chứng chỉ chứng nhận của Vinacontrol CE
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3. KIỂM ĐỊNH
3.1 KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN MÁY MÓC, THIẾT BỊ
Kiểm định an toàn kỹ thuật an toàn máy móc, thiết bị là hoạt động bắt buộc đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng các thiết bị
nằm trong danh mục có yêu cầu kiểm định an toàn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Công Thương.
Kiểm định an toàn Nồi hơi và thiết bị áp lực: Nồi hơi, Nồi đun nước nóng; Nồi gia nhiệt;
Bình áp lực, Bồn, Bể có áp lực; Chai chứa khí; Máy nén khí
Kiểm định an toàn Thang máy; Thang cuốn
DANH MỤC
CÁC THIẾT BỊ
CÓ YÊU CẦU
KIỂM ĐỊNH

Kiểm định an toàn Thiết bị nâng: Xe nâng, Cần trục, Cổng trục, Vận thăng, Cẩu tháp,
Palang, Tời nâng, Sàn nâng…
Kiểm định an toàn Hệ thống lạnh
Kiểm định an toàn Hệ thống đường ống dẫn hơi nước và nước nóng
Kiểm định an toàn Đường ống dẫn khí; Hệ thống chiết xuất điều chế khí; Hệ thống khí
y tế; Hệ thống gas

3.2 KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN THIẾT BỊ ĐIỆN
Kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống, thiết bị và dụng cụ điện là hoạt động bắt buộc đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng các
thiết bị nằm trong danh mục có yêu cầu kiểm định của Bộ Công Thương.
DANH MỤC THIẾT BỊ ĐIỆN CÓ YÊU CẦU KIỂM ĐỊNH
Kiểm định an
toàn Cầu dao
cách ly, Cầu
dao tiếp địa
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Kiểm định an
toàn Sào cách
điện

Kiểm định an
toàn Cáp điện

Kiểm định an
toàn Máy cắt
điện

Kiểm định an
toàn Máy biến
áp

Kiểm định an
toàn Hệ thống
tủ điện và các
thiết bị đóng
cắt

Kiểm định an
toàn Chống sét
van

3.3 KIỂM ĐỊNH/HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ Y TẾ
Kiểm định/Hiệu chuẩn thiết bị y tế là hoạt động bắt buộc đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng các thiết bị nằm trong danh mục
có yêu cầu kiểm định của Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ (Bệnh viện, Phòng khám, Các đơn vị lắp đặt…).
DANH MỤC CÁC THIẾT BỊ Y TẾ CÓ YÊU CẦU KIỂM ĐỊNH/HIỆU CHUẨN
Kiểm định Thiết bị X quang chẩn đoán Y tế

Kiểm định Máy theo dõi bệnh nhân, Máy thở

Kiểm định Thiết bị chụp cắt lớp vi tính CT – scanner

Kiểm định Máy phá rung tim, tạo nhịp và sốc tim

Kiểm định Máy siêu âm

Kiểm định Bơm tiêm điện, Dao mổ điện

Kiểm xạ (Đo bức xạ tia X và tia Gamma)

Kiểm định Lồng ấp trẻ sơ sinh

Kiểm định Thiết bị đo điện tim, Thiết bị đo điện não

Kiểm định Bình khí và Hệ thống khí Y tế

Kiểm định Huyết áp kế

Kiểm định Nồi hấp tiệt trùng

3.4 KIỂM ĐỊNH/HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG
Kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị đo lường là hoạt động bắt buộc đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng và mua bán các thiết bị
đo lường nằm trong danh mục có yêu cầu kiểm định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

DANH MỤC CÁC
THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG

Kiểm định/ Hiệu chuẩn/
Hiệu chỉnh Van an toàn

Kiểm định/ Hiệu chuẩn/
Hiệu chỉnh Áp kế (đồng
hồ đo áp lực)

Kiểm định/ Hiệu chuẩn/
Hiệu chỉnh Đồng hồ đo
lưu lượng

CÓ YÊU CẦU KIỂM
ĐỊNH/ HIỆU CHUẨN
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3.5 KIỂM ĐỊNH HỆ THỐNG CHỐNG SÉT
Kiểm định hệ thống chống sét là hoạt động bắt buộc đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng hệ thống chống sét theo Nghị định
của Chính Phủ.
Theo quy định các hệ thống chống sét đều phải kiểm định ít nhất mỗi năm một lần.

3.6 KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG THEO YÊU CẦU
Kiểm định chất lượng theo yêu cầu là hoạt động đánh giá các thiết bị, hệ thống theo yêu cầu riêng biệt của Khách hàng. Các
tiêu chí này được đánh giá dựa trên tiêu chuẩn, quy chuẩn hoặc dựa trên các thông số theo yêu cầu.
Các chỉ tiêu đánh giá theo yêu cầu:

Ai yêu cầu kiểm định chất lượng:

Thông số kỹ thuật, chỉ tiêu kỹ thuật

Chủ đầu tư

Đặc tính an toàn của thiết bị

Khách hàng

Chất lượng của thiết bị, tính đồng bộ của hệ thống

Người mua thiết bị

Những thông số đặc biệt khác của thiết bị

Vinacontrol CE đánh giá hoạt động và các thông số của máy thủy
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4. GIÁM ĐỊNH
Giám định nhằm xác định chất lượng, số lượng và tính thực tế của máy móc, dây chuyền, thiết bị khi Quý Khách Hàng mua bán,
trao đổi, giao nhận hay sử dụng chúng. Với dịch vụ hỗ trợ và tư vấn chuyên nghiệp, Vinacontrol giúp bạn chứng minh lô hàng
xuất khẩu, nhập khẩu phù hợp với hợp đồng mua bán, yêu cầu của dự án, công trình và các quy định quản lý của nhà nước.
Các loại hình giám định:
Giám định số lượng, chất lượng, tình trạng hàng hóa
Giám định tính chuyên dùng, phạm vi sử dụng
Giám định tổn thất
Giám định chủng loại
Giám định tính đồng bộ
Giám định xuất xứ hàng hóa
Vinacontrol CE có đầy đủ kinh nghiệm và trang thiết bị để giám định tất cả các loại máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt
về ATLĐ như: nồi hơi, thiết bị áp lực, thang máy, thiết bị nâng, đường ống dẫn, máy xây dựng... hay các thiết bị nằm ngoài danh
mục có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ như: các thiết bị máy móc, dây chuyền sản xuất, phương tiện vận tải, phương tiện chuyên
dụng…

5. KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG
Kiểm toán năng lượng là hoạt động đo lường, phân tích, tính toán, đánh giá để xác định mức tiêu thụ năng lượng và đề xuất
giải pháp để sử dụng tiết kiệm và hiệu quả đối với cơ sở sử dụng năng lượng. Nói cách khác, kiểm toán năng lượng giúp doanh
nghiệp sử dụng năng lượng một cách tiết kiệm và hiệu quả bằng cách phát hiện, đề xuất các cơ hội tiết kiệm.
Đặc biệt, Thông tư số 09/2012/TT-BCT quy định các doanh nghiệp thuộc cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm sẽ phải thực
hiện việc báo cáo định kỳ về kiểm toán năng lượng và tình hình sử dụng năng lượng của đơn vị mình.
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6. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG NHẬP KHẨU
Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu là công tác bắt buộc và luôn được siết chặt
tại mỗi Quốc gia. Việc này không chỉ giúp kiểm tra tính đảm bảo chất lượng của hàng
hóa mà còn giúp Quý Doanh Nghiệp thông quan hàng hóa.

Với hệ thống mạng lưới các chi nhánh, văn phòng đại diện và trạm đặt tại tất cả cửa khẩu, cảng biển lớn, Vinacontrol CE tự tin
là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu hàng đầu Việt Nam. Để cải tiến liên tục, Vinacontrol CE đã đưa
phần mềm công nghệ vào quá trình kiểm tra, từ đó, giảm thiểu đáng kể các thủ tục hành chính, tiết kiệm được thời gian và chi
phí cho Quý Khách Hàng.

Vinacontrol CE thử nghiệm mẫu tại phòng thí nghiệm
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7. QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
7.1 QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG
Đây là hoạt động bắt buộc đối với các đơn vị, tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, chế biến hoặc trong lĩnh vực đặc
thù ngành có nguy cơ gây mất an toàn lao động.
Theo chỉ định số 292/MT-LĐ ngày 03/03/3016 của Cục Quản lý Môi trường Y tế - Bộ Y tế, Vinacontrol CE là đơn vị được chỉ định
thực hiện đo kiểm môi trường lao động theo yêu cầu của Thông tư 19/2011/TT-BYT. Với các chuyên gia có kinh nghiệmlâu năm
trong lĩnh vực môi trường lao động, Vinacontrol CE sẵn sàng tư vấn và cung cấp đầy đủ cho Quý Khách Hàng các dịch vụ sau
đo kiểm và các dịch vụ liên quan.

01.
VI KHÍ HẬU

02.
VẬT LÝ

07.
EC-GÔ-NO-MY

03.

CÁC YẾU TỐ

06.

HÓA HỌC

CẦN KIỂM TRA

04.

TÂM SINH LÝ

05.

BỤI

TIẾP XÚC
NGHỀ NGHIỆP

7.2 QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH
Quan trắc môi trường xung quanh là quá trình đo đạc thường xuyên một hay nhiều chỉ tiêu về các tính chất hóa học, vật lý và
sinh học của những thành phần trong môi trường, theo một kế hoạch đã lập sẵn nhằm cung cấp những thông tin cơ bản có độ
chính xác, tin cậy cao để đánh giá được diễn biến chất lượng của môi trường.
Đây cũng là một phương thức để doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm của mình đối với công tác bảo vệ môi trường, đồng thời
đảm bảo cho quyền lợi của chính doanh nghiệp.
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8. ĐÀO TẠO – HUẤN LUYỆN
Đào tạo là một cách đem lại giá trị gia tăng cho doanh nghiệp dù là đào tạo lý thuyết hay thực hành, theo yêu cầu của khách
hàng hay theo tiêu chuẩn, đào tạo cho nội bộ doanh nghiệp hay đào tạo mở rộng cho nhiều đối tượng tham gia. Dựa trên kinh
nghiệm và nguồn lực sẵn có của mình trong các lĩnh vực, Vinacontrol CE sẽ xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với yêu
cầu của Quý Khách Hàng.

8.1 ĐÀO TẠO AN TOÀN LAO ĐỘNG
Vinacontrol CE là 1 trong 10 đơn vị đầu tiền trên cả nước được Cục An toàn – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chỉ định
thực hiện đào tạo an toàn lao động cho cả 06 nhóm đối tượng:

Nhóm 01

Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động

Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động

Nhóm 02

Nhóm 03

Nhóm 04

Nhóm 05

Nhóm 06

Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Người lao động không thuộc các nhóm 1,2,3 và 5; bao gồm cả người học nghề, thử việc để làm
việc cho người sử dụng lao động

Người làm công tác y tế

An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động

Nội dung khóa học huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động: dựa trên Điều 18, Điều 19 và Điều 20 Nghị định số
44/2016/NĐ-CP.
Ít nhất 02 năm/lần kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận huấn luyện, Thẻ an toàn lao động, người được huấn luyện phải tham
gia khóa huấn luyện để ôn lại kiến thức và cập nhật kiến thức, kỹ năng về ATVSLĐ. Thời gian huấn luyện ít nhất bằng 50%
thời gian huấn luyện lần đầu.
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8.2 ĐÀO TẠO HỆ THỐNG QUẢN LÝ THEO TIÊU CHUẨN
Đào tạo nhận thức, kỹ năng xây dựng, vận hành các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn:
ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 45001, HACCP, BRC, FSSC 22000,...

8.3 ĐÀO TẠO CÁC CÔNG CỤ QUẢN LÝ
Kaizen
5S
TQM
Six Sigma
TPM
Lean,TPS
Các công cụ Kiểm soát chất lượng

VÌ SAO DOANH NGHIỆP CẦN TỔ CHỨC/THAM GIA ĐÀO TẠO?

Đào tạo an toàn lao động

Để phòng tránh tai nạn
lao động.
Giúp nâng cao ý thức
của người lao động.
Nhằm đáp ứng các yêu
cầu của luật pháp.

Đào tạo hệ thống
và công cụ quản lý

Giúp nâng cao trình độ
quản lý, nâng cao ý thức
trong công việc.
Giúp cho tổ chức hoạt
động hiệu quả, nâng cao
năng suất lao động.
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9. DỊCH VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Việt Nam là một quốc gia có số lượng sản phẩm xuất khẩu đa dạng và kim ngạch xuất khẩu liên tục tăng trong những năm gần
đây. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam luôn gặp rất nhiều khó khăn trong việc thâm nhập vào thị trường khó tính như
Mỹ, Nhật Bản, EU bởi họ có các tiêu chuẩn khắt khe đối với sản phẩm, hàng hóa.
Hiểu được nhu cầu cần thiết đó, Vinacontrol CE đang nỗ lực hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận nhanh hơn, hiệu quả hơn với các
tiêu chuẩn quốc tế, góp phần tăng giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp với mục tiêu phát triển bền vững cán cân xuất khẩu của
Việt Nam.
Hiện tại, chúng tôi đang phối hợp với các tổ chức quốc tế uy tín như Soil Association, PT Mutuagung Lestari (MUTU), Attestation and Certiﬁcation LTD. (DEDAL) để cung cấp một số dịch vụ chứng nhận tại Việt Nam.

9.1 TIÊU CHUẨN JAS (JAPAN AGRICULTURAL STANDARD)
Tất cả các doanh nghiệp muốn xuất khẩu nông sản vào thị trường Nhật Bản đều cần có chứng chỉ JAS. Vinacontrol CE đang
phối hợp với tổ chức chứng nhận MUTU (là một trong số ít những tổ chức chứng nhận được cấp phép trực tiếp bởi Bộ Nông
nghiệp Nhật Bản) để cấp chứng chỉ cho các doanh nghiệp tại Việt Nam.
Phạm vi chứng nhận sản phẩm:
Ván ép (Plywood)
Gỗ dán (Laminated Veneer Lumber - LVL)
Gỗ dán chịu lực (Glued Laminated Timber – GLT)
Ván sàn (Flooring)
Gỗ ghép hay thanh gỗ nối kiểu đan ngón (Finger Jointed Structural
Lumber Wood Framing Platform Construction – FJSL)

9.2 TIÊU CHUẨN TSCA TITLE VI/CARB P2
Tiêu chuẩn TSCA Title VI (The Toxic Substances Control Act) và CARB P2 (California Air Resources Board) được ban hành
nhằm kiểm soát sự phát thải Formaldehyde với sản phẩm ván gỗ công nghiệp. Tất cả sản phẩm ván gỗ công nghiệp khi xuất
khẩu vào Mỹ cần phải tuân thủ tiêu chuẩn TSCA Title VI/CARB P2. Hiện tại, Vinacontrol CE là đại diện duy nhất ở Việt Nam của
MUTU (là một trong số ít những tổ chức chứng nhận được chỉ định trực tiếp bởi Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ và Ủy ban
tài nguyên không khí California với mã số TPC 6) để cấp chứng chỉ cho các doanh nghiệp tại Việt Nam.
Phạm vi chứng nhận:
Ván MDF
Ván dăm (PB)
Ván ép bằng gỗ cứng (Hardwood Plywood (HWPW)
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9.3 CHỨNG NHẬN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG THEO TIÊU CHUẨN CỦA FSC
Forest Stewardship Council - Hội đồng quản lý rừng thế giới là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận được thành lập năm 1993
tại Canada với chức năng thiết lập ra các tiêu chuẩn cho việc quản lí rừng, cả về yếu tố môi trường lẫn yếu tố xã hội. Hiện tại,
Vinacontrol CE đang kết hợp với Soil Association (là tổ chức hàng đầu về chứng nhận quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn
FSC với gần 8200 chứng chỉ) để có thể cung cấp đầy đủ 03 dịch vụ chứng nhận theo tiêu chuẩn FSC:
FSC CoC (Chain of custody Certiﬁcation): Chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm
FSC FM (Forest management certiﬁcation): Chứng nhận quản lý rừng bền vững
FSC CW (Control wood certiﬁcation): Chứng nhận gỗ có kiểm soát

9.4 CHỨNG NHẬN CE MARKING
Chứng nhận CE Marking được coi như “hộ chiếu thương mại” để sản phẩm được lưu thông tự do trong thị trường châu Âu (EU).
Trước thực trạng rất nhiều nhà sản xuất bị hải quan EU tịch thu hay trả lại sản phẩm, hàng hóa vì không có CE Marking, Vinacontrol CE đã hợp tác với DEDAL (là một tổ chức chứng nhận uy tín được chỉ định trực tiếp bởi Ủy ban Châu Âu) để thực hiện đánh
giá cấp chứng chỉ CE Marking với mã số NB 1922.
Phạm vi chứng nhận: Sản phẩm vật liệu xây dựng.
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10. THỬ NGHIỆM KHÔNG PHÁ HỦY (NDT)
Dịch vụ NDT của chúng tôi cam kết không làm tổn hại đến khả năng sử dụng của vật được kiểm, giúp Quý Doanh nghiệp chế
tạo, sản xuất giảm giá thành và nâng cao sức cạnh tranh.
Vincontrol CE cung cấp dịch vụ NDT gồm 7 phương pháp:

Phương pháp 1

Phương pháp 7

Kiểm tra
bằng siêu âm

Phương pháp
đặc biệt

Phương pháp 2

Phương pháp 6

Kiểm tra
bằng trực quan

Kiểm tra bằng
hạt từ

Phương pháp 3

Phương pháp 5

Kiểm tra bằng
chất thấm lỏng

Kiểm tra bằng
dòng điện xoáy
Phương pháp 4

01.
Chụp ảnh
phóng xạ

Đối tượng thử nghiệm: NDT có thể áp dụng cho mọi loại sản phẩm, có thể kiểm tra toàn bộ sản phẩm và đảm bảo 100%
sản phẩm xuất xưởng đạt chất lượng yêu cầu. NDT được dùng rộng rãi trong hầu hết các ngành công nghiệp, đặc biệt là
trong các ngành công nghiệp dầu khí, cơ khí, hàng không, năng lượng (nhiệt điện, thuỷ điện, hạt nhân), đóng tàu, công
nghiệp hoá chất và chế biến thực phẩm,... là các lĩnh vực ứng dụng quan trọng trong ngành năng lượng.
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11. THẾ MẠNH CỦA VINACONTROL CE
Thương hiệu mạnh được xây dựng hơn 60 năm vì công ty thành viên của tập đoàn Vinacontrol.
Được công nhận rộng rãi.
Mạng lưới rộng khắp toàn quốc và luôn hỗ trợ hiệu quả.
Danh mục dịch vụ phong phú: Quý Khách Hàng chỉ cần “liên hệ một lần là được cung cấp mọi dịch vụ cần thiết
liên quan”, đem lại tính thống nhất và tối ưu hóa.
Kỹ thuật chuyên môn cao.
Văn hóa lấy Khách Hàng làm trung tâm.

Sứ mệnh mang đến thành công!
Đem đến cho Quý Khách Hàng giá trị kinh tế và thương hiệu thông qua
việc quản lý Chất lượng, Sức khỏe, An toàn, Môi trường và Trách
nhiệm xã hội đối với sản phẩm, hệ thống và dự án, với kết quả mang
lại là giấy phép hoạt động, tối thiểu hóa rủi ro và cải tiến hoạt động.
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12. KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA

CÔNG TY CP VIỆT PHÁP
SẢN XUẤT THỨC ĂN GIA SÚC PROCONCO

- Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001,

- Chứng nhận cơ sở TACN theo quy chuẩn cho nhà máy

chứng nhận hệ thống quản lý môi trường ISO 14001.

Đồng Nai.

- Chứng nhận hợp quy gạch bê tông, chứng nhận hợp

- Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi.

chuẩn các sản phẩm sứ.

- Kiểm định an toàn các thiết bị.

- Đào tạo nhận thức, kỹ năng vận hành hệ thống quản
lý ISO 9001:2015.

CÔNG TY CP EUROWINDOW
- Chứng nhận hợp quy kính, cửa, thanh nhôm.

Chứng nhận tất cả các sản phẩm nội, ngoại thất được

- Quan trắc môi trường và kiểm định an toàn các thiết

sản xuất từ nguyên liệu theo tiêu chuẩn FCS.

bị tại nhà máy 1.
- Đào tạo an toàn lao động nhóm 1, 2, 3, 6.
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CÔNG TY CP BUI FURNITURE

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

- Dịch vụ Chứng nhận hệ thống quản lý bao gồm: ISO

Kiểm định chất lượng và kiểm định an toàn toàn bộ

9001, ISO 14001 và OHSAS 18001.

thiết bị tại tòa nhà văn phòng bao gồm:

- Kiểm tra hàng nhập khẩu bình thép chứa khí, xích,

- Hệ thống điện,

dây đai an toàn…

- Hệ thống phòng cháy chữa cháy,

- Kiểm định van an toàn và đồng hồ áp suất.

- Hệ thống thông gió và điều hòa không khí,
- Thang máy, thang cuốn.

CÔNG TY TNHH HITACHI CABLE

TẬP ĐOÀN VINGROUP

- Kiểm định hệ thống chống sét, hệ thống lạnh, thiết bị

- Kiểm định thang máy, hệ thống điều hòa kho lạnh, hệ

nâng, bình áp lực, van an toàn, đồng hồ áp kế.

thống đường ống dẫn khí, hệ thống chống sét, các

- Đào tạo ATLĐ nhóm 1, 2, 3, 4.

thiết bị điện,…
- Chứng nhận hợp quy và kiểm tra chất lượng hàng
nhập khẩu sản phẩm gạch ốp lát, ván sàn.
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CÔNG TY CP GAS VIỆT NHẬT

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH

Kiểm định an toàn thiết bị bao gồm: bồn chứa khí lỏng,

Dịch vụ kiểm định thiết bị, máy móc bao gồm: lò hơi

các loại chai chứa khí, Calibration gas, bình rỗng, ống

phụ dùng khởi động lò chính NK dạng rời dùng lắp đặt

inox, xi téc, thiết bị áp lực, áp kế, van an toàn,…

cho lò hơi, bình chứa clo bằng thép, bình thu khí bằng
thép không gỉ, hệ thống cẩu trục, pa lăng, xích, xi măng,
cát nghiền,…

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN
THANG MÁY THIẾT BỊ THĂNG LONG

CÔNG TY TNHH SAMSUNG ELECTRONICS

Kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu các sản phẩm

- Kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu bình áp lực, bình

thang máy và thang cuốn của Tập đoàn MITSUBISHI –

chứa khí, mặt nạ phòng độc và bán mặt nạ phòng độc.

Nhật Bản.

- Kiểm định an toàn các thiết bị nằm trong danh mục
sản phẩm, hàng hóa được chỉ định có yêu cầu nghiêm
ngặt về an toàn lao động.
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CÔNG TY CP HYUNDAI ALUMNUM VINA

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH

- Dịch vụ thử nghiệm NDT bằng phương pháp thẩm

- Quan trắc môi trường lao động.

thấu chất lỏng.

- Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001,

- Kiểm định chất lượng bằng thử nghiệm kéo nhỏ bu

hệ thống quản lý môi trường ISO 14001, hệ thống

lông.

quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001.

- Dịch vụ chứng nhận bao gồm chứng nhận OHSAS
18001, chứng nhận hợp quy sản phẩm nhôm dạng
thanh, thỏi, ống, proﬁle.

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ
BAO BÌ YUZHAN

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ CANON
- Đào tạo ATLĐ nhóm 3 tại xưởng sản xuất ở KCN Phố

- Quan trắc môi trường lao động tại các xưởng.

Nối – Hưng Yên.

- Đào tạo ATLĐ nhóm 4.

- Kiểm định an toàn hệ thống chống sét, cầu trục, van

- Kiểm định an toàn bình áp lực, áp kế, hệ thống chống

an toàn, áp kế.

sét.
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Mạng lưới thương hiệu Vinacontrol

CÔNG TY CP CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH VINACONTROL

Email: vnce@vnce.vn

Website: vnce.vn

Hotline: 1800 6083

Trụ sở Miền Bắc

Địa chỉ: 41 Nguyễn Thượng Hiền - Phường Nguyễn Du - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

Chi nhánh Miền Trung

Địa chỉ: 66 Võ Văn Tần - Phường Chính Gián - Quận Thanh Khê - Đà Nẵng

Chi nhánh Miền Nam

Địa chỉ: 115 Trần Quốc Thảo - Phường 7 - Quận 3 - Hồ Chí Minh

