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ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP &
          CHỨNG NHẬN HỢP QUY

SẢN PHẨM DỆT MAY

LIÊN HỆ 
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Tel: +84 22 5376 0454
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VINACONTROL TP. HỒ CHÍ MINH

80 Bà Huyện Thanh Quan,
Tp. Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 3931 6323
vinahochiminh@vinacontrol.com.vn

VINACONTROL GROUP

VĂN PHÒNG TẬP ĐOÀN

54 Trần Nhân Tông, Hà Nội
Tel: +84 24 3943 3840
vinacontrol@vinacontrol.com.vn



KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM DỆT MAY

Quá trình sản xuất các sản phẩm dệt may thường sử dụng nhiều chất hóa học, những chất hóa học này nếu 
vượt quá ngưỡng cho phép gây ra các ảnh hưởng trực tiếp lên sức khỏe của người sử dụng. Để đảm bảo sự 
an toàn của người tiêu dùng, các sản phẩm dệt may cần phải tuân thủ các quy chuẩn do các quốc gia quy 
định.

Việc chủ động đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn giúp doanh nghiệp tự tin đưa sản phẩm vào tiêu thụ tại Việt 
Nam và xuất khẩu đi thị trường quốc tế.

QUY ĐỊNH CỦA 
CƠ QUAN QUẢN LÝ

Theo quy định của Thông tư 21/2017/TT-BCT 
Các sản phẩm, hàng hóa  dệt may trước khi 
tiêu thụ trên thị trường Việt Nam phải được 
công bố hợp quy phù hợp với quy định về mức 
giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin 
thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo tại quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2017/BCT.

Các sản phẩm lưu hành phải được gắn dấu 
hợp quy (CR) theo quy định tại Thông tư số 
28/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 02/2017/
TT-BKHCN.

Phòng thí nghiệm được công nhận

Các phòng thí nghiệm dệt may (đã đăng ký theo 
Nghị định 107) của Vinacontrol:

• Trung tâm phâm tích & thử nghiệm 1 
Vinacontrol - VILAS 202

• Trung tâm phân tích & thử nghiệm 2 Vinacontrol 
- VILAS 234

• Phòng thí nghiệm Vinacontrol Hải Phòng -  
VILAS - 381

Phạm vi sản phẩm 
dệt may

• Vải cuộn
• Vải tấm
• Quần áo
• Giày dép
• Mũ
• Khăn quàng
• Chăn
• Ga
• Gối
• Đệm giường
• Thảm
• Rèm
• Đệm ghế sofa

Bộ Công Thương chỉ định Vinacontrol thực hiện chứng nhận/giám định 
chất lượng sản phẩm dệt may.

Tổ chức đánh giá được chỉ định 

Vinacontrol có 03 / 08 đơn vị được Bộ công 
Thương chỉ định thực hiện việc chứng nhận/giám 
định chất lượng sản phẩm dệt may theo Quyết 
định số 560/QĐ-BCT:

• Vinacontrol Hà Nội
• Vinacontrol Hải Phòng
• Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh

Hãy lựa chọn Vinacontrol

Kinh nghiệm hơn 60 năm trong lĩnh vực 
đánh giá sự phù hợp

Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu 
chuẩn:
• ISO 9001:2008
• ISO/IEC 17020 đối với hoạt động           

Giám định
• ISO/IEC 17025 đối với hoạt động                 

Thử nghiệm
• ISO/IEC 17065 đối với hoạt động        

Chứng nhận

Mạng lưới đơn vị tại hầu hết các thành phố 
và cảng biển lớn tại Việt Nam rút ngắn thời 
gian và chi phí dịch vụ.

Uy tín thương hiệu Vinacontrol tối ưu hóa 
hiệu quả, giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh.

Vinacontrol hỗ trợ bạn

• Lấy mẫu sản phẩm
• Thử nghiệm chất lượng sản phẩm
• Giám định chất lượng sản phẩm
• Chứng nhận chất lượng sản phẩm theo phương 

thức 5
• Chứng nhận chất lượng sản phẩm theo phương 

thức 7

Bên cạnh việc hỗ trợ dịch vụ, khách hàng sử dụng 
dịch vụ của Vinacontrol sẽ nhận được những dịch 
vụ gia tăng:

• Tư vấn thực hiện thủ tục công bố hợp quy.
• Chúc mừng và quảng bá sản phẩm phù hợp 

quy chuẩn chất lượng trên chuyên trang công 
bố thông tin sản phẩm hợp quy.

www.vinacontrol.com.vn(+84) 24 3943 3840


