
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN  

SẢN PHẨM DỆT MAY 
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QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN 
 

TIẾP NHẬN THÔNG TIN
Tiếp nhận thông tin khách hàng cung cấp, 
phân tích yêu cầu, trao đổi thông tin sơ bộ

TƯ VẤN DỊCH VỤ

Chuyên gia của BVC trao đổi với khách hàng 
về quy trình chứng nhận, báo giá

KÝ HỢP ĐỒNG

ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN

BVC tiến hành đánh giá và lấy mẫu thử nghiệm 
theo QCVN 01:2017/BCT

GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ TEM HỢP QUY

Được cấp khi kết quả thử nghiệm và hồ sơ đánh giá đạt yêu 
cầu theo QCVN01:2017/BCT

GIÁM SÁT ĐỊNH KỲ 
(chỉ áp dụng đối với phương thức 5)

BVC sẽ tiến hành đánh giá giám sát 
định kỳ 12 tháng/lần



 
 

 

 PHƯƠNG THỨC CHỨNG NHẬN 

Phương thức 5 
 Đánh giá quá trình sản xuất và thử nghiệm mẫu điển hình; 

 Giấy Chứng nhận có hiệu lực 3 năm 

 
 

Danh mục tài liệu, thông tin cần cung cấp 

1. Bản đăng ký chứng nhận hợp quy 
2. Giấy phép đăng ký kinh doanh 
3. Quy trình sản xuất 
4. Danh sách sản phẩm 
5. Tiêu chuẩn cơ sở sản phẩm/Bản mô tả sản phẩm 
6. Giấy đăng ký nhãn hàng hóa 
7. Quy trình kiểm soát chất lượng  
8. Chứng nhận ISO 9001:2015 (Nếu có) 
9. Hợp đồng gia công (nếu có) 
10. Phiếu kết quả thử nghiệm (nếu có)  
 

Phương thức 7  
 Đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa và thử nghiệm mẫu; 

 Giấy Chứng nhận có hiệu lực theo từng lô hàng 

 
 

Danh mục tài liệu, thông tin cần cung cấp 

1. Hợp đồng ngoại thương 
2. Hóa đơn thương mại 
3. Vận đơn 
4. Danh mục hàng hóa (Packing list) 
5. Tờ khai hải quan 
6     Bản đăng ký chứng nhận hợp quy (03 

bản) 

 
 

 



 

 

BUREAU VERITAS CERTIFICATION 
Được Bộ Công Thương chỉ định là tổ chức chứng nhận sản phẩm dệt may phù 

hợp QCVN 01:2017/BCT (Quyết định chỉ định số 3649/QĐ-BCT ngày 10/12/2019); 

Đã Đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận sản phẩm với Bộ Khoa học và 

Công Nghệ (Giấy chứng nhận số 1795/TĐC-HCHQ ngày 21/06/2019); 

Hệ thống chứng nhận sản phẩm theo ISO/IEC 17065:2012 được công nhận 

bởi Văn phòng Công nhận chất lượng BoA (VICAS 002-PRO – Quyết định công 

nhận số 174.2019/QĐ-VPCNCL ngày 20/03/2019). 

DỊCH VỤ  
Chuyên nghiệp - nhanh chóng. 

Trọn gói với chi phí thấp nhất 

Chuyên gia giàu kinh nghiệm 

 

LIÊN HỆ 
Mr. Nguyễn Tiến Dũng  

Product Certification Manager  

Phone: 0988.355.466 

Email: Dung.nguyen@bureauveritas.com 

Ms. Nguyễn Cao Ngọc Dung   

Business Development Manager 

Phone: 0903.190.459 

Email: Ngoc-dung.nguyen@bureauveritas.com 

 

Bureau Veritas Certification 
Tầng 4, Tòa nhà E.Town 1, 364 Cộng Hòa, 

P. 13, Q. Tân Bình, Tp.HCM, Việt Nam 


