
- Đội ngũ nhân sự giàu kiến thức, chuyên môn, vững 
kinh nghiệm, thái độ phục vụ nhiệt tình, tận tụy, 
trách nhiệm với công việc.

- Hệ thống phòng thí nghiệm, trang thiết bị 
hiện đại, thuận tiện đáp ứng tất cả nhu 
cầu đa dạng theo đặc thù của sản 
phẩm, hàng hóa của mọi khách hàng.

- Kết quả dịch vụ chính xác, khách 
quan, minh bạch và tin cậy.

Với hơn 40 năm hình thành và phát triển, Phòng Nghiệp vụ 3 là 
đơn vị chủ chốt, chiến lược của QUATEST 3, cung ứng các dịch 
vụ kiểm tra, giám định, chứng nhận trên các nhóm sản phẩm: 
thực phẩm, nông sản, thủy sản, thức ăn chăn nuôi, hóa chất 
thuộc các ngành công nghiệp… 

Những lợi thế ưu việt:
DỊCH VỤ 
KIỂM TRA, 
CHỨNG NHẬN, 
GIÁM ĐỊNH, THỬ NGHIỆM

LIÊN QUAN LĨNH VỰC

THỰC PHẨM, NÔNG SẢN,
THỦY SẢN, HÓA CHẤT,
THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Phiên bản trực tuyến

nămH À N H  T R Ì N H

TRUNG TÂM KỸ THUẬT 
TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3

     49 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
     84-8-3829 3012            nv-qt@quatest3.com.vn 
     www.quatest3.com.vn

Liên hệ 08 3829 4274 - Ext: 322

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



- Phục vụ các trưng cầu giám định trong công tác quản lý nhà 
nước và theo yêu cầu của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.

Sản phẩm: Thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của 
Bộ Y tế, Bộ Công thương. 

DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH

Các nhóm sản phẩm giám định:

Nội dung giám định:

Căn cứ giám định:

Thực phẩm:

DỊCH VỤ 
KIỂM TRA NHÀ NƯỚC

QUY TRÌNH
KIỂM TRA/ GIÁM ĐỊNH/
CHỨNG NHẬN

1 Tiếp nhận và
xem xét yêu cầu

4 Thử nghiệm mẫu

2
Ghi nhận thông tin/
Xác định biện pháp
xử lý rủi ro nếu có/
Phân công/Lên kế hoạch, 
phương án

3
Giám định mẫu 
hoặc giám định lô hàng 
tại hiện trường 
và lấy mẫu

5 - Xử lý và đánh giá kết quả
- Chuẩn bị dự thảo 
chứng thư giám định

6 Xem xét dự thảo

7 Kiểm soát bản in 
trước khi ban hành

8 Phê duyệt

9
Giao chứng thư
(sau khi thanh toán 
chi phí giám định),

Lưu hồ sơ

Cần xem
xét thêm

Cần xem
xét thêm

- Sản phẩm: Nguyên liệu, phụ 
gian thức ăn chăn nuôi, 
thức ăn hỗn hợp hoàn 
chỉnh; thức ăn đậm đặc 
nhập khẩu, xuất khẩu

Thức ăn chăn nuôi:

- Các quy định hiện hành của Việt Nam về quản lý Thức ăn 
chăn nuôi;

- Các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về Thức ăn chăn 
nuôi gia súc/ gia cầm, các quy định hiện hành đối với các 
loại Thức ăn chăn nuôi 

- Các Tiêu chuẩn cơ sở của từng nhóm sản phẩm do nhà sản 
xuất, kinh doanh, nhập khẩu công bố áp dụng

- Các “Danh mục thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại 
Việt Nam” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban 
hành trong từng thời kỳ;

- Các yêu cầu của khách hàng hoặc của nước nhập khẩu và 
các yêu cầu khác - nếu có (trường hợp xuất khẩu);

- Được cục chăn nuôi chỉ định theo mã số 79-0023-BNN
- Sản phẩm: Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh và thức ăn đậm đặc 

cho lợn, gà, chim cút, ngan, vịt; thức ăn tinh hỗn hợp cho bê 
và bò thịt 

Thức ăn chăn nuôi:

DỊCH VỤ 
CHỨNG NHẬN HỢP QUY

- Các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về Thức ăn chăn 
nuôi gia súc/ gia cầm, các quy định hiện hành đối với các 
loại Thức ăn chăn nuôi 

- Thực phẩm: nguyên liệu thực phẩm (nông sản, thủy hải sản), thực 
phẩm chế biến, thực phẩm chức năng, phụ gia, các chất hỗ trợ 
chế biến, bao bì, vật liệu, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm;

- Thức ăn chăn nuôi: Thức ăn chăn nuôi hoàn chỉnh, nguyên liệu Thức 
ăn chăn nuôi, phụ gia TACN;

- Sản phẩm, nguyên liệu, phụ gia các ngành công nghiệp: mỹ 
phẩm, nhựa, cao su, da, giấy, gốm sứ, thủy tinh, quặng, 
khoáng chất;

- Phụ gia, hóa chất, chế phẩm hóa học của các ngành 
công nghiệp: xử lý nước, xi mạ, dệt, xây dựng, xử lý 
khuôn đúc.

- Giám định mẫu/ lô hàng/ quá trình sản xuất; 
- Phát hành giấy chứng nhận giám định 
(Inspection certificate), chất lượng 
(Quality certificate), phân tích (Certifi-
cate of analysis);  phiếu kết quả 
thử nghiệm (Test report) và các 
chứng nhận khác theo yêu cầu 
(Radiation, Non-GMO,…), đặc 
biệt đối với các lô hàng xuất khẩu;

- Xác định thành phần, tên gọi của hàng 
hóa theo Biểu thuế Xuất nhập khẩu;

- Hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn công bố, 
tiêu chuẩn cơ sở, Bản tự công bố dữ liệu về an 
toàn vật liệu (MSDS)…

- Giám định số lượng, khối lượng lô hàng.

- Thông tư Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, nhập 
khẩu và các chú giải về phân loại hàng hóa hiện hành;

- Explanatory notes (Harmonized commodity description and 
coding system) 

- Hồ sơ hiện hành;
- Các Quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam, quốc tế ;
- Tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm của các nước có liên quan; tài liệu kỹ 
thuật (CA, MSDS…) của nhà sản xuất, từ điển chuyên ngành và các 
tài liệu kỹ thuật liên quan khác...

Căn cứ kiểm tra:

Căn cứ kiểm tra:

Căn cứ chứng nhận:

- Các quy định hiện hành của Việt Nam về quản lý 
Thực phẩm nhập khẩu;
- Các Hồ sơ công bố hợp quy, công bố phù hợp 
quy định an toàn thực phẩm;
- Quy định, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam và 
quốc tế về chất lượng, an toàn thực phẩm, ghi 
nhãn hàng hóa.


