
KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG
Xác định sự tin cậy cho sản phẩm, hàng hóa, máy móc, thiết bị

TẠI SAO PHẢI KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG?
Nhờ vào quá trình hội nhập, cũng như sự ra đời của các hiệp định thương mại quốc tế, việc giao thương trong và 
ngoài nước ngày càng trở nên phổ biến hơn. Quá trình này làm phát sinh nhu cầu kiểm tra chất lượng hàng hóa trong 
giao dịch hoặc sản xuất của doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu của khách hàng, đối tác. Nhằm giúp doanh nghiệp 
khẳng định chất lượng sản phẩm, hàng hóa của mình, Vinacontrol CE đã cho ra đời dịch vụ kiểm định chất lượng dựa 
trên thỏa thuận tự nguyện với doanh nghiệp về mục tiêu và phương pháp thực hiện.

Kiểm định chất lượng là hoạt động đánh giá sự phù hợp thông qua việc đo lường, xem xét, thử nghiệm một 
hay nhiều đặc tính của đối tượng và so sánh kết quả với yêu cầu nhằm xác định sự phù hợp của mỗi đặc tính 
sản phẩm, hàng hóa, bao gồm máy móc, thiết bị.

Đánh giá tình trạng kỹ thuật, tình trạng an toàn của thiết 
bị, máy móc, đảm bảo chúng đủ điều kiện để đưa vào 
hoạt động hoặc phục vụ mục đích thương mại.

Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động, tránh 
những rủi rõ đáng tiếc xảy ra.

Kịp thời phát hiện những hỏng hóc cần khắc phục, từ đó, 
nâng cao hiệu suất làm việc của máy móc, thiết bị.

Góp phần nâng cao uy tín của doanh nghiệp trên thị 
trường nhờ những sản phẩm chất lượng đạt chuẩn đã 
được kiểm định.

Phòng tránh được các tranh chấp pháp lý, các thủ tục 
bảo hiểm cùng các chi phí liên quan khác.

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG MANG LẠI
LỢI ÍCH GÌ CHO DOANH NGHIỆP?

Thương hiệu Vinacontrol 60 năm được nhiều quốc gia biết đến như một tổ chức đánh giá sự phụ hợp lâu đời và 
uy tín nhất Việt Nam.

Kinh nghiệm: Đội ngũ chuyên gia, kiểm định viên đều là những kĩ sư, được đào tạo bài bàn và đã có kinh 
nghiệm lâu lắm kiểm định, đánh giá thiết bị, máy móc.

Cơ sở vật chất: Không chỉ có phòng thử nghiệm riêng đạt chuẩn, Vinacontrol CE còn sở hữu hệ thống chi nhánh, 
văn phòng trên khắp cả nước nên có thể đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, giúp doanh nghiệp tiết kiệm tối 
đa thời gian và chi phí khi thực hiện dịch vụ.

Phương tiện máy móc hiện đại, đa đạng, được hiệu chuẩn/kiểm định theo đúng quy định của pháp luật.

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 kỹ thuật an toàn thiết bị điện.
Quan trắc môi trường lao động.
Đào tạo – Huấn luyện.



HỎI & ĐÁP
     Khi nào thì doanh nghiệp cần kiểm định chất lượng? Kiểm định chất lượng có bắt buộc cho tất cả các 
doanh nghiệp nhập khẩu hay không?
Việc kiểm định chất lượng cho sản phẩm, hàng hóa, máy móc, thiết bị phát sinh từ chính các nhu cầu của doanh 
nghiệp, chính vì thế, nó không bắt buộc. Bất cứ khi nào doanh nghiệp phát sinh các yêu cầu muốn xác nhận lại 
vấn đề liên quan đến thông tin, tình trạng, quy cách, chất lượng của sản phẩm, hàng hóa đều có thể sử dụng dịch 
vụ kiểm định chất lượng. Hãy liên hệ với Vinacontrol CE để được hỗ trợ khi có nhu cầu.m.

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 GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

Ký hợp đồng

Đăng ký kiểm định
(Mục đích + Phương pháp kiểm định phù hợp)

Lập Kế hoạch kiểm định

LẬP BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH

Tiến hành kiểm định

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU


