
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-------------------------- 

GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA THỰC PHẨM NHẬP KHẨU 
Kính gửi: Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 

49 Pasteur, Quận 1, TP. HCM - Tel: (84-28) 38294 274 , Fax: (84-28) 3829 3012, E-mail: nv-qt@quatest3.com.vn 

1. Tên chủ hàng:  ............................................................................................................................................
Địa chỉ:  ............................................................................................................................................................  
Điện thoại:  ..................................  Fax/ E-mail:  ...................................  Mã số thuế:  ................................... 
2. Tên thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa:  ....................................................................
 ........................................................................................................................................................................ 
Địa chỉ:  ............................................................................................................................................................  
Điện thoại:  .................................. Fax/ E-mail:  ................................... Mã số thuế:  ..................................... 
3. Tên thương nhân xuất khẩu:  .....................................................................................................................
Địa chỉ:  ............................................................................................................................................................  
Điện thoại:..................................Fax/ E-mail:…………………………………………….…………………. 
4. Danh sách hàng hóa (Số Packing list):  .......................................................................................................
5. Thời gian dự kiến nhập khẩu:  .....................................................................................................................
6. Cửa khẩu đi:  .................................................   7. Cửa khẩu đến:  ................................................................
8. Thời gian kiểm tra:  ......................................   9. Địa điểm kiểm tra:  .........................................................
 .........................................................................................................................................................................  
10. Thông tin chi tiết lô hàng:

TT Tên mặt hàng (*) Nhóm sản phẩm 
Tên và địa 

chỉ nhà sản 
xuất 

Phương thức 
kiểm tra 

Số văn bản xác 
nhận phương thức 

kiểm tra (*) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

(*) Số văn bản xác nhận phương thức kiểm tra là số thông báo của cơ quan có thẩm quyền thông báo mặt 
hàng được kiểm tra theo phương thức kiểm tra 

ĐẠI DIỆN TỐ CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ 
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

TP. HCM, ngày … tháng … năm 20… 

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TCĐLCL 3 

Số đăng ký: …………………/N3…./KT3 
Tạm thu: ………………………. 

TP. HCM, ngày …  tháng …  năm 20… 
KT. GIÁM ĐỐC 

  Hồ sơ đính kèm: 

   Bảng tự công bố    hoặc Giấy xác nhận Sản phẩm được phép giải tỏa  
  Tờ khai hải quan      Phiếu  liệt kê hàng hóa   GCN kết quả phân tích thử nghiệm (nếu có) 

 Các chứng từ khác:  .........................................................................................................................................................................................................................  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ghi chú :  -  Giấy đăng ký này không thay thế Giấy xác nhận đạt yêu cầu nhập khẩu.                   Nghị định 15/2018/NĐ-CP  

  -  Doanh nghiệp chỉ được lưu thông, sử dụng sản phẩm sau khi được cấp Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu theo quy 
định tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP 



PHỤ LỤC  
GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA THỰC PHẨM NHẬP KHẨU 

(Thuộc Giấy đăng ký kiểm tra số: ……./N3.18/KT3, ngày …./…./2018) 
10. Thông tin chi tiết lô hàng:

TT Tên mặt hàng Nhóm sản phẩm Tên và địa chỉ nhà sản xuất Phương thức 
kiểm tra 

Số văn bản xác 
nhận phương 

thức kiểm tra (*) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

ĐẠI DIỆN TỐ CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ 
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

TP. HCM, ngày …. tháng …. năm 2018 
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