
QUATEST 3 là tổ chức Khoa học Công nghệ trực thuộc 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học 
và Công nghệ, được thành lập từ năm 1976.
QUATEST 3 cung cấp các dịch vụ:

Kiểm tra; Giám định;
Đánh giá

Chứng nhận 
Sản phẩm - Hệ thống

Thử nghiệm

Hiệu chuẩn, kiểm định
phương tiện đo

Thử nghiệm thành thạo 
và so sánh liên phòng

Đào tạo
và cung cấp giải pháp

Dịch vụ thí nghiệm Mã số - Mã vạch Thông tin tiêu chuẩn

QUATEST 3 là tổ chức chứng nhận các hệ thống quản lý 
phù hợp các tiêu chuẩn quốc tế (ISO 9001, ISO 14001, 
HACCP, GMP, ISO 22000 và các tiêu chuẩn khác) theo 
chức năng nêu tại Quyết định số 1668/QĐ-TĐC ngày 
26/08/2014 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Hoạt động chứng nhận hệ thống quản lý của QUATEST 3 
được xây dựng và áp dụng phù hợp với các chuẩn mực 
của tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17021-1 “Đánh giá sự phù 
hợp – Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận 
hệ thống quản lý”.
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QUATEST 3 là tổ chức khoa học và công nghệ công lập 
trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - 
Bộ Khoa học và Công nghệ

QUATEST 3 cung cấp các dịch vụ:

Giám định Chứng nhận 
sản phẩm , dịch vụ

Chứng nhận 
hệ thống quản lý

Thử nghiệm 
chất lượng và an toàn
sản phẩm hàng hóa

Hiệu chuẩn; Kiểm định
phương tiện đo

Thử nghiệm thành thạo 
và so sánh liên phòng

Đào tạo
và cung cấp giải pháp

Dịch vụ
phòng thí nghiệm

Cung cấp
thông tin tiêu chuẩn



TIÊU CHUẨN CHỨNG NHẬN
(ISO 9001, ISO 14001, HACCP, GMP, ISO 22000 

và các tiêu chuẩn khác)

LỢI ÍCH MANG LẠI 
CHO DOANH NGHIỆP

Tiết kiệm chi phí - giúp hợp lý hóa và cải tiến các hoạt 
động của doanh nghiệp được chứng nhận.

Nâng cao sự hài lòng của khách hàng - giúp cải tiến chất lượng, 
nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

Tiếp cận khách hàng mới - giúp Doanh nghiệp được thuận 
lợi trong việc tiếp cận khách hàng mới thông qua kết quả 
chứng nhận được thừa nhận bởi các bên liên quan.

Tạo lợi thế cạnh tranh - kết quả đánh giá chứng nhận giúp 
doanh nghiệp cải tiến năng suất và tạo lợi thế cạnh tranh.

tạo
GIÁ TRỊ

TĂNG THÊM
cho doanh nghiệp

QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ 
CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ

DẤU CHỨNG NHẬN 
HỆ THỐNG QUẢN LÝ

1 ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN 2 XEM XÉT ĐĂNG KÝ

3 ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ
(Nếu có yêu cầu) 4 LẬP VÀ KÝ HỢP ĐỒNG

5 CHUẨN BỊ ĐÁNH GIÁ 6 ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN
LẦN ĐẦU

7 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ 
TẠI CHỖ 8 HOÀN THIỆN 

HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ

9 THẨM XÉT HỒ SƠ TRƯỚC 
KHI CẤP CHỨNG NHẬN

10 QUYẾT ĐỊNH 
CẤP CHỨNG NHẬN

11 GIAO CHỨNG NHẬN
VÀ LƯU HỒ SƠ 12 ĐÁNH GIÁ GIÁM SÁT

13 CHỨNG NHẬN LẠI 14 LƯU HỒ SƠ KHÁCH HÀNG

HỢP ĐỒNG

XXXX

CHƯA ĐẠT

XXXX

XXXX

CHẤP NHẬN

KHÔNG HỢP LỆ

ĐẠT

Dấu chứng nhận hệ thống quản lý của QUATEST 3 xác 
nhận hệ thống quản lý của doanh nghiệp phù hợp với 
tiêu chuẩn chứng nhận, tạo cơ hội cạnh tranh cho doanh 
nghiệp được chứng nhận trong hoạt động thương mại và 
góp phần vào việc thừa nhận lẫn nhau trên phạm vi 
quốc gia và quốc tế. 

Đội ngũ chuyên gia của QUATEST 3 bao gồm:

Các chuyên gia đánh giá có kiến thức chuyên môn, kỹ năng 
và kinh nghiệm nhiều năm đánh giá thực tiễn.

Các chuyên gia kỹ thuật có chuyên môn đa dạng đối với 
nhiều lĩnh vực.


