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GIỚI THIỆU CHUNG
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 (QUATEST1) được thành lập
theo Quyết định số 1273/QĐ-TĐC, ngày 05 tháng 11 năm 1994 của Bộ trưởng Bộ Khoa học
Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ). Bộ máy tổ chức và lĩnh vực
hoạt động được quy định trong “Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu
chuẩn Đo lường Chất lượng 1”, ban hành kèm theo Quyết định số 683/QĐ - TĐC, ngày 22
tháng 4 năm 2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Trung
tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phục vụ công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn,
đo lường, chất lượng và các hoạt động dịch vụ khác theo yêu cầu của các tổ chức cá nhân.
Các lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất
lượng 1:
- Thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên quan tới lĩnh vực tiêu chuẩn,
đo lường, chất lượng và tiến hành các hoạt động đánh giá sự phù hợp trong các lĩnh vực:
Giám định, kiểm định, thử nghiệm, kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá
trình theo yêu cầu hoặc chỉ định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Cung cấp các dịch vụ về lĩnh vực đo lường, thử nghiệm, giám định, chứng nhận,
bảo trì và sửa chữa các phương tiện đo theo yêu cầu của các cơ quan, doanh nghiệm, các tổ
chức và cá nhân.
- Thực hiện việc kiểm định, hiệu chuẩn, kiểm tra, đánh giá các phương tiện đo, hệ
thống đo theo quy định của pháp luật.
- Tổ chức thử nghiệm chất lượng, vệ sinh, an toàn các sản phẩm, hàng hóa, vật liệu,
cấu kiện, công trình.
- Tổ chức thực hiện việc khảo sát, quan trắc, thử nghiệm, đánh giá tác động và thực
trang môi trường.
- Tiến hành giám định sản phẩm hàng hóa, vật liệu, cấu kiện, thiết bị, dây chuyền sản
xuất, chuyển giao công nghệ và chất lượng công trình xây dựng.
- Tổ chức kiểm định an toàn công nghiệp; các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu về
an toàn.
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- Thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức khoa học công nghệ, chuyên môn,
nghiệp vụ trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, kiến thức về hệ thống quản lý chất
lượng cho cán bộ, viên chức của Trung tâm và theo yêu cầu của các tổ chức cá nhân.
- Tư vấn giám sát và đánh giá chất lượng công trình, giám sát lắp đặt, chế tạo thiết bị.
- Khảo sát, đánh giá các điều kiện kỹ thuật, thực trạng công nghệ, tư vấn đổi mới
công nghệ. Tổ chức, nghiên cứu triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.
- Đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng, chứng nhận sản phẩm, hàng hóa,
dịch vụ, công trình phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.
- Thực hiện các hoạt động dịch vụ về đánh giá quy trình hàn, quy trình kiểm tra
không phá hủy (NDT), kỹ năng thợ hàn theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân.
- Thực hiện các hoạt động tư vấn dịch vụ tư vấn quản lý dự án, đấu thầu, xây dựng
các giải pháp kỹ thuật, lập các dự án đầu tư và trang thiết bị phòng thử nghiệm, đo lường theo
quy định của pháp luật.
- Bảo trì, sửa chữa, chế tạo, lắp đặt, cung ứng thiết bị thử nghiệm và các thiết bị kỹ
thuật khác.
- Tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh
vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng quy định của pháp luật.
- Tham gia đấu thầu, ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế về lĩnh vực tiêu chuẩn,
đo lường, chất lượng với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp
luật.
CAM KẾT
Tất cả các hoạt động dịch vụ của Quatest 1 chỉ hoàn thành khi khách hàng nhận được
chứng chỉ hoặc chứng nhận tương đương.
Để nâng cao chất lượng phục vụ, thỏa mãn đầy đủ các yêu cầu ngày càng cao của
khách hàng, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 thường xuyên tăng
cường cơ sở vật chất và thiết bị hiện đại, coi trọng việc đào tạo, nâng cao trình độ chuyên
môn và nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên. Đồng thời Trung tâm luôn duy trì và cải tiến
Hệ thống Quản lý Chất lượng theo ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17021,
ISO/IEC 17065.
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
BAN GIÁM ĐỐC

Phòng
Hành chính – Tổ chức

Phòng
Nghiên cứu – Phát triển

Phòng
Kế hoạch – Tài chính

Phòng
Hỗ trợ kỹ thuật

Phòng Quản trị Cơ sở
Nam Thăng Long

KHỐI NGHIỆP VỤ

KHỐI THỬ NGHIỆM

KHỐI ĐO LƯỜNG

Phòng nghiệp vụ
Cơ khí, Điện - Điện tử

Phòng thử nghiệm
cơ khí - Vật liệu xây dựng

Phòng đo lường Khối lượng

Phòng nghiệp vụ
Hóa chất, vật liệu xây dựng

Phòng thử nghiệm Điện - Điện
tử và hiệu suất năng lượng

Phòng đo lường Điện

Phòng nghiệp vụ
Thực phẩm, hàng tiêu dùng

Phòng thử nghiệm
Hàng tiêu dùng

Phòng đo lượng Cơ - Độ dài

Phòng Chứng nhận

Phòng thử nghiệm
Thực phẩm

Phòng đo lường
Nhiệt, Ấm, Hóa lý

Phòng thử nghiệm
Môi trường và Hóa chất

Phòng đo lường
Dung tích - Lưu lượng

Phòng thử nghiệm
Xăng - Dầu - Khí
Phòng thử nghiệm Không phá
hủy (NDT), An toàn công nghiệp
Phòng thử nghiệm
Vi sinh - GMO

Phòng thử nghiệm Điện - Điện tử và Hiệu suất năng lượng
Phòng Thử nghiệm Điện – Điện tử và Hiệu suất năng lượng được thành lập từ năm
1976 và nằm trong hệ thống các Phòng thử nghiệm của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo
lường Chất lượng 1 (QUATEST 1).
Hệ thống quản lý chất lượng phòng thử nghiệm: Đáp ứng các chuẩn mực và đã được
chứng nhận phù hợp với các yêu cầu được qui định trong tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025
kể từ năm 1993 (Mã số công nhận: VILAS 028).
Phòng thử nghiệm có đầy đủ năng lực để triển khai, tiến hành các hoạt động thử
nghiệm thuộc nhiều lĩnh vực như: thử nghiệm an toàn điện, thử nghiệm hiệu suất năng
lượng, thử nghiệm tương thích điện từ đối với các sản phẩm điện, điện tử theo các yêu cầu
được qui định trong các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam, Quốc tế nhằm phục
vụ các yêu cầu quản lý nhà nước cũng như nhu cầu của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.
Các lĩnh vực hoạt động:
- Thử nghiệm an toàn, tính năng cho các sản phẩm điện gia dụng, điện tử tương tự:
✓ Thiết bị dùng trong gia đình: Bàn là điện, Thiết bị đun nóng chất lỏng (Nồi cơm điện,
ấm điện, nồi áp suất điện, máy pha cà phê…), Lò nướng điện (Lò nướng điện di
động, thiết bị nướng bánh mỳ, nồi chiên không dầu, vỉ nướng điện, bếp điện…), Bình
đun nước nóng có dự trữ (Bình nóng lạnh, máy lọc nước có chức năng làm nóng
nước), Thiết bị dùng để chăm sóc da và tóc (Máy sấy tóc, máy sấy khô tay, máy xông
hơi vùng mặt, thiết bị tạo nếp tóc…), Lò vi sóng, Bình đun nước nóng nhanh, Que
đun điện, Quạt điện, Máy giặt, Máy hút bụi, Máy xay, Bơm nước dùng trong gia
đình, Tủ lạnh, Điều hòa không khí.
✓ Thiết bị công nghệ thông tin: Máy tính (Máy tính để bàn, Máy tính xách tay), Máy
in, Máy photocopy.
✓ Thiết bị nghe nhìn: Máy thu hình, Loa, Máy phát nhạc.
✓ Dụng cụ điện cầm tay: Máy mài, Máy cưa đĩa, Khoan.
- Thử nghiệm an toàn, tính năng cho các sản phẩm điện công nghiệp:

✓ Dùng cho lưới điện hạ thế: Dây cáp điện, Máy biến áp, Thiết bị đóng cắt, Ổ cắm,
Phích cắm, Aptomat, Tủ bảng điện, Ống luồn dây điện, Thang máng cáp, Phụ kiện
đường dây, Đồ bảo hộ lao động.
✓ Dùng cho lưới điện trung thế, cao thế: Cáp điện lực, Máy biến áp điện lực, Tủ điện,
Cầu dao, Cầu chì, Máy cắt, Thiết bị chống sét, Chuỗi cách điện, Sào cách điện, Mũ,
Găng, Ủng, Thảm cách điện.
- Thử nghiệm an toàn, tính năng cho các sản phẩm chiếu sáng:

✓ Đèn đường phố, Đèn giao thông.
✓ Đèn LED, Màn hình LED (quảng cáo, trang trí, thông tin...).

✓ Đèn huỳnh quang, Balat điện tử, Balat sắt từ, Bộ điều khiển đèn.
✓ Đèn sân khấu - trình diễn nghệ thuật.
✓ Đèn chiếu sáng công trình xây dựng: Sân vận động, lớp học, quảng trường, cầu hầm.
- Thử nghiệm, đánh giá an toàn đối với hệ thống lắp đặt điện:
✓ Hệ thống điện tòa nhà.
✓ Hệ thống điện năng lượng mặt trời.
- Thử nghiệm an toàn cơ bản đối với thiết bị điện y tế, hệ thống điện y tế:
✓ Máy thở, máy hút dịch.
✓ Giường bệnh (dùng điện).
- Thử nghiệm hiệu suất năng lượng:

✓ Nhóm thiết bị gia dụng: Bóng đèn huỳnh quang Compact, Balát điện tử dùng cho
bóng đèn huỳnh quang, Balát điện từ dùng cho bóng đèn huỳnh quang, Bóng đèn
huỳnh quang ống thẳng, Quạt điện, Tủ lạnh, tủ kết đông lạnh, Máy giặt gia dụng,
Máy thu hình, Nồi cơm điện, Bình đun nước nóng có dữ trữ, Đèn LED, Tủ giữ lạnh
thương mại.
✓ Nhóm thiết bị văn phòng và thương mại: Màn hình máy tính, Máy in, Máy
photocopy, Máy tính xách tay.
✓ Nhóm thiết bị công nghiệp: Động cơ điện không đồng bộ ba pha roto lồng sóc, Máy
biến áp phân phối.
- Thử nghiệm tương tích điện từ (EMC):
✓ Các thiết bị điện và điện tử gia dụng: Dụng cụ điện đun nước nóng tức thời, máy
khoan cầm tay hoạt động bằng động cơ điện, máy hút bụi, máy giặt, tủ lạnh-tủ đá,
điều hòa nhiệt độ, bóng đèn có balat lắp liền, máy sấy tóc, máy xay sinh tố, máy xay
thịt, máy ép trái cây, máy đánh trứng, lò vi sóng, bếp điện.
✓ Các sản phẩm chiếu sáng sử dụng công nghệ LED.
- Thử nghiệm cao áp:
✓ Thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp: đến 250kV
✓ Thử nghiệm xung (dạng 1,2/50μs): đến 600kV
- Thử nghiệm môi trường:
✓ Thử nghiệm mô phỏng các điều kiện khí hậu như: thử nghiệm nóng khô, thử nghiệm
nóng ẩm, thử nghiệm lạnh, thử nghiệm sương muối.
✓ Thử nghiệm va đập, thử nghiệm rung.
✓ Đo độ ồn, đo các thông số về rung động, vận tốc, gia tốc.
✓ Thử nghiệm, đánh giá khả năng chống lại nước xâm nhập đối với vỏ bảo vệ (Cấp bảo
vệ: IPX1 ~ IPX8).

✓ Thử nghiệm, đánh giá khả năng chống lại vật rắn xâm nhập đối với vỏ bảo vệ (Cấp
bảo vệ: IP1X ~ IP6X).
- Thử nghiệm cháy:
✓ Thử nghiệm nén viên bi.
✓ Thử nghiệm cháy bằng sợi dây nóng đỏ.
✓ Thử nghiệm ngọn lửa hình kim.
✓ Thử nghiệm cháy đứng, cháy ngang.
- Thử nghiệm khác:
✓ Thử nghiệm ắc quy dùng cho ô tô, xe máy.
✓ Thử nghiệm máy biến đổi đo lường (Máy biến dòng, máy biến điện áp kiểu cảm
ứng).
✓ Thử nghiệm vật liệu dẫn điện, vật liệu cách điện.
✓ Thử nghiệm mô đun quang điện (Tấm pin năng lượng mặt trời).
✓ Thử nghiệm cáp thông tin.
✓ Thử nghiệm cáp dùng cho hệ thống điện năng lượng mặt trời.
✓ Đo suy hao cáp quang.
- Đào tạo & Tư vấn

✓ Đào tạo thử nghiệm viên.
✓ Tư vấn xây dựng Phòng thử nghiệm.
✓ Tư vấn kỹ thuật.

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 1
*********************

TƯ CÁCH PHÁP NHÂN

BO

Q&
D W . ~ A
TRL~NG
BO KHOA HOC, CONG NGHE VA MOI ~ W N G V/v thanh lap Trung tbm ky thu@ Ti& chudn-Bo luhg-Chiit IU-
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BC) T R U ~ N G
BO KHOA MOC, CONG NGH@ VA M ~ TI R ~ ~ N G

- a-n ct?h'ghi d&~h&a

CMrih phi &'IS-CP ngay 02/Q?/I993v2 nbi- vy, q u y h
h312 va trs'ch nbim qudin If Nhi nu& cri.a Be, ro quan ngangB@;
- a - n c~?,Yghidhh &a Chinh pki d.22-CPnghy 22/HD993 vV nhiem c , guy&
h?n ~9ti5 chdc b@my cua Bo Khos hoq C 'nghe va M8i trwhg;
,Ykt d2 nghi cria cdc Sng Tdng ccc tru6n.g Tdng cuc Ti& chudn-Bo Imhg-Ch5t
lurnrg, Vc tnrri-ngVy To' ch2c rd a n k h hgc;

-

W lap Trung t&n .Q thu? !t'13it5uc h u h - Do l u h g - Chiit iUFg 1 (gqi tit la
Trung t9m Ky thu& 1) Mn ccr s6 cic phbng Thu nghem, cbc phong Do l u h g va
c6c phbng N@QJy cfir Trang ta;n Ti& chudn - Do luimg - CMt lingng khu
q c 1. Try sh bt! I@ t a m phd H i ndi.
Bi& 2: ~ i &
t8m ~Ky thuet 1 Lit d m vi sq ngOiep c6 thu. c6 tu c k h phip &An, c6 W
k h o b rieng vB c6 con d&x b6 @.a0djch c6ng tbc.
Bi& 3: Tnmg tam Ky tt;u$t 1 c6nhi@11vy chiah sau dAy :
1. Ti& hanh thir nghiem, ttdm Wh, d h h $6, g i h djnh chdt I u c g hing hob vh do
Iuirng phuc vy cho c6ng t i c quin iy nhi nudc ve tieu c h u h do lu-,
cM't l n c g
c b g nbu c k yeu &LI, qnin 19 I W ~
nu& ciia cic co quan Hii quan, MOi t r ~ h g .
@An 1 j @ QITO-ng,(38ng nghf;, Tu phap ... Ngo& ra drruc phep k&ai thac nimg
l?c do l u h g , tfi5 ngkem d6 p l y c JIU cic yeu ~311.c h cic ca sb sin xudt. k k h

Dib I : T

dom?..
'
-.7 Bio

q n k , sh d!~ng c h u h do l~tirngvi' ti&. hiti~h&&mdm c h ~ theo
h p h h clip
c i a Tocg cuc d6i ~ 6 Cbi
1 cvc Tie11 c f i l ~ h- ~Do i u h g - Ch&tluong Ahb,t h s
ph.6 lrqc th.~:QcTnrrtg umg, do'i v6i cic ca s6 s h xuat itkifih domh...
3. TLlxn gia xAy cd;fn.g tie:^ c:ll~:dxVic.i: s ~ a n("i'CVNjl Ti& c ! i ? l h Qu6c t6.
.*
-. i o chcic cdng rbc t56tlg tiz, dB.? :@. !lop fdc Qridc i6 ~ i . r ! @a b5x theo sy ph8n
,+

T7

-..,

c.h!lg cu;? 1&:xi i:n!:.

5. QuAn 19 &I bo, t&isin theo quy
Di& 4: Tdng e c Tieu chdn - Do luimg - Chgt luqng c6 trkh nhif:m xlay &ng D2n 1e
vG td cWc va hoaf dgng cia Tmng tam Ky thuet 1 d6 trinh Bg l$'dny+t va ban

himh-

Di& 5: Quygt @h c6 hien l ~ thc ngay w.
Bi& 6: Cic Ong Chi& VStn ph6ng, Vu k ~ h Vu
g To cMc C h b+ khoa hoe, Tdng cnc
t m h g T6ng q c Ti& chnh - Do l u h g - Chgt luqg c6 trich nhiem thi &
! AI
qlly6t d&h MY.

,

VA DAU TU
THANH pUO HA NQr
PHoNG oANc rY xrNn DoANH
SO KE HOACH

ceNG HoA xA ugr csu Ncni,q. vrET NAM
DQc lflp - TH do - H4nh phric

CHUNG NHaN OANC rV XIXH DOANH
TO CHUC KHOA HQC VA CoNG NGHP
Mf; s6: 0100111602
Ddng tq) tin ddu, ngdy t0 thdng 04 ndm 2008
Ddng lqt thay aAt mn th* 3, ngdy 05 thdng I I ndm 2018

crAy

1. TGn t6 chric khoa hgc vir cdng nghQ:
TCn tO chric khoa hgc vd c6ng nghe vi6t b6ng ti6ng Vi6t:

TRUNG rAnA rcY

rnUdr rmu

CHUAN Do LUoNG

TCn t6 chirc khoa hoc vd cdng nghe vi6t
ASSURANCE AND TESTING CENTER 1
TCn t6 chirc khoa hoc vd c6ng nghe

bing tii5ng nu6c ngodi: QUALITY

vi}ttht; QUATEST1

2. Elia chi trB s& chinh z Sri A Hodng Quiic
Gidy, thdnh pnii na ]{oi, viil I'{am
DiQn

thoai:

cHAr LUqNG 1

024.38361399

Email : hanhchinh@,quates t I . com.vn

ViQt,

phadng NghTa Do, quQn Cdu

Fax:

Website:

024.38361 399

www.quatest I .com.vn

3. Nghnh, nghd kinh doanh:

1.

Ki6m tra vh ph6n tich k! thuflt:

7r20

Chi tit5t:

-

Ki6m tra, thfr nghiOm vd d6nh gi6 chdt lugng sAn phAm,
hdng h6a vir dich vp theo chi dinh cua co quan qu6n
nu6c c6 thAm quy6n;

-

ly

Nhe

Ki6m dinh phucrng ti6n do trong pham vi dugc c6ng nhQn;

Hi6u chuAn, ki6m tra vd d6nh gi6 cdc phuong tiQn do, hQ
th6ng do;

-

Chring nh6n s6n phAm, dich vp phir hqp ti6u chuAn vd c5c
,;.
quy chuAn k! thu6t;

- Tht nghi6m, dAnh gil, thdm dinh chdt lugng, k! thuQt, vQ
sinh, an tohn ctra sdn phAm, hdng h6a, dfch vp, vflt liQu, c6u
ki6n, dy 6n vdr c6ng trinh theo y6u c6u ctra c6c co quan qu6n

s5

rr

Mi

TGn nghnh ngh6

Iy, cdc doanh nghiQp, tO chirc

vd,

nghnh

cd nh6n;

Chung nhfln hQ th6ng quin ly chdt lugng hdng h6a, c6ng
trinh phu hqp ti6u chu6n vh quy chudn k! thupt;
DSnh gi5 quy trinh hdn, quy trinh ki6m tra hdn kh6ng ph6
huy (NDT), k! ndng thg hdn;

Ki6m tra an toin c6ng nghiQp, c5c lopi m6y, thi6t bi,vdt tu
).

I

c6 y6u c6u vO an tohn;
2.

Hopt dQng chuy6n m6n, khoa hgc vh c6ng nghe kh6c chua

7490

dugc ph6n viro ddu: Chi ti6t:

-

a

J.

Gi6m dinh thucrng mai

Kh6o s5t, d6nh grd cdc diAu ki6n k! thuQt, thgc trpng c6ng
r
:.
rA
nghe, chuyen giao c6ng nghQ vd an todn c6ng nghiQp, tu vAn
vi ddnh gi| chdt lugng c6ng trinh x6y dpg theo quy dinh:
quan trdc, ddnh gi6t6c dQng vd thpc trpng m6i truhng;
3313

Sria chira thi6t bi diQn tu vdr quang hgc: Chi ti6t:

Cung cAp dich vp bAo tri, b6o .drA"g vh sira chfra c6c phucrng
tiQn do, thi6t bi thu nghiQm, thi6t bi ky thu4t
4.

Nghi6n cuu vd ph6t tri6n thqc nghi0m khoa hgc tp nhi6n
thupt: Chi ti6t:

VA

ky

7210

Nghi6n cuu, ch6 tqo va cung clry c6c chuAn do lubng, mau
.7

chuAn vd cdc phuong tien do

,

.^ ,,

T6 chric thgc hiQn, nghiCn cuu tri6n khai iing dUng ti6n b0 khoa
hgc c6ng nghQ
5.

8532

Gi6o dpc nghA nghigp: Chi ti6t:

Dho tao, b6i dudng nghiQp vp chuy6n m6n k! thuat vA chAt
lu-o. ng, do lulng, thtr nghiQm, chuy6n giao c6ng nghe, c6c hQ
th6ng quin 1;i, c6ng cr,r quin ly ch6t lugng vd c6c nQi dung c6
li6n quan khdc
(Chi hopt dOng sau khi dugc co quan c6 thAm qry6, cho ph6p)

4. T6ng gi5 tri tiri sin dugc giao quin
doanh nghiQp: 24.486.372.888 el6ng

lj

vir sfr dung t4i thdi tli6m dnng kf

Biing chic: Hai maoi bin rj, b6n trdm tdm maoi sdu tri€u ba trdm bdy muoi hai
nghin tdm trdm tdm muoi tdm d6ng.

5. TGn ccr quan chir quin: TOXC CUC TIEU CHUAN DO LUONG CHAT
LUQNG
Dia chi try sd chinh: SA S Hodng Qu6c ViQt, phadng I'{ghTa D6, quQn Cdu Giciy,
thdnh ph6 Hd
6. Nguoi

I{)i,

ViCt I'{am

tl4i diQn theo phip lu$t cfra t6 chrlc khoa hgc vir c6ng nghQ:

Chric danh:

Gidm dric

Ho vd t6n:

KIM DUC THU

Sinh

ngdy

Loqi

gie'y chimg th1rc c6 nh6n:

026066002265

S6:

Noi

10/05/1966

c6p:

Gi6i tinh: Nam

DAn tQc:

Kinh

Qu6c tich: Vi€t Nam

Cdn cudc c6ng ddn
.I

Ngdy cdp l3/8/2018

Cwc Cdnh sdt DKQL cu'tru vd DLQG

Ti dAn

,n

Noi ddng ky lrQ khAu thudng tru: Phdng 501-Bj, TT l,{ghia Tdn, phadng NghTa
Tdn, quQn Cdu Gidy, Hd N)i
Ch6 6 hi6n tqi: Phdng 50. -83, TT l{gh1a Tdn, phudng l{ghio Tdn, qudn Cdu Giiiy,
Hd rv1i.

Ph4m Thi Kim Tuy6n

BO KHOA HOC vA CONG NGHE
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Ve VI~C ban hanh Dleu l~ To clurc va hoat dQng
cua Trung tam Ky thu~t Tieu cbu§.n Do hrong Chfit IU'Q'ng1

TONG CUC TRUONG
TONGCVC Tmu CHUANDO LUONG CHAT LUQNG

Can cir Quyet dinh 86 08/20 19/QD-ITg ngay 15 thang 02 nam 2019 cua Thu
tu6ng Chinh phu v6 Quy djnh chirc nang, nhiem vu, quyen han va co c~u t6 chirc
cua T6ng C\1CTieu chuan Do hrong Ch~t hrong;
X6t dS nghi cua Vu tnrong Vu T6 chirc can
Ky thuat Tieu chuan Do hrong Ch~t hrong 1,

b9

va Giam d6c Trung tam

QVYETDJNH:
Di~u 1. Ban hanh kern thea Quyet dinh nay la DiSu l~ T6 Ch"CIC
va hoat
dQng cua Trung tam Ky thuat Tieu chuan Do hrong Ch~t luong 1 true thuQc
T6ng Cl)CTieu chu§n Do luemg Ch~t lugng.
Di~u 2. QuySt dinh nay co hi~u h,rc thi haM kS tu ngay leY va thay thS
QuySt dinh 86 1373/QD-TDC ngay 27 thang 6 nam 2014 cua T6ng C\lCtruemg
T6ng C1.lCTieu chuk Do luemg Ch~t lugng quy dinh chuc nang, nhi~m V\l,
quYSnh~n va co c~u t6 chuc cua Trung tam Ky thu~t Tieu chu§n Do luemg Ch~t
lugng 1.
Di~u 3. V\l tru6ng V\l T6 chuc can bi), Giam d6c Trung tam Ky thu~t
Tieu chu~n Do luemg Ch~t lugng 1, Thu truemg cac dcm vi co lien quan chiu
trach nhi~m thi hanh QuySt dinh naY:ff
Nui nh~n:
- Nhu BiSu 3;

TONG CUC
. T IUONG

.

- B<)KH&CN d€ b/cao;

- LUlJ VT, TCCB.

1

BO KHOA

HOC vA CONG NGHB

TONG CUC TIEU CHuAN
DOLUoNG~HATLUQNG

CONG
. HoA xA HOI.

cau NGHiA

VIET
. NAM

DQc l~p - TV do - H~nh phuc

Chuong I

CHUC NANG, N~M

Di~u 1. Vi tri va chtrc nang

Vl) VA QUYEN ~

1. Trung Him Ky thu~t Tieu chuan Do luang Chftt hrong 1 (sau day goi t~t
la Trung tam Ky thuat 1) la dan vi su nghiep cong l~p true thU9CTong CI,lCTieu
chuan Do luang Chftt hrong (sau day goi t~t la T6ng cue) co clnrc nang nghien
ciru, img dung khoa h9C va cung cip cac dich vu Icy thu~t trong linh Vl,ICtieu
chuan, do hrong, chit Iuong phuc vu quan 1;' nha nuoc va nhu c~u cua cac t6
chirc, ca nhan theo quy dinh cua phap luat.
2. Trung tam Ky thuat 1 co ten giao dich quoc tS la Quality Assurance and
Testing Center 1 (viSt t~t la QUATESTl).
3. Trung tam Ky thuat 1 co tu each phap nhan, co con' dftu, tai khoan tai
kho bac nha mroc va ngan hang theo quy dinh cua phap lu~t. Trung tam Ky
thuat 1 co tru sa chinh t~i Thanh ph6 Ha Ne)i.
·A 2 Nh'"
). h:;tn
Dleu.
l~m vl]. va, guyen
L Xay dl,Illg va t6 chuc triSn khai thgc hi~n kS ho~ch phat triSn va ho~t
de)ng dai h~n, ng~n h~n, hang nam eua Trung tam Ky thu~t 1.
2. DB xu§.t,tham gia xay d\ffig van ban quy ph~m phap lu~t, tieu chu§.nqu6c
gia, quy chu§.n kY thu~t qu6c gia va cac van ban kY thu~t lien quan; ph6i hgp th\Ic
hi~n chuc nang ph\lc V\l quan 1;' nha nuac trong ho~t d9ng thanh tra, kiSm tra vB
tieu chu§.n,do luOng, chftt lugng.
•

.

va

3. Th\Ic hi~n cac nhi~m V\l khoa h9C
cong ngh~ lien quan tai linh V\IC
tieu chu§.n, do luOng, chitt lugng va tiSn hanh cac ho~t d9ng danh gia S\Iphil hqp
trong cac 11nhV\IC:ChUng nh~n, gil:im dinh, kiSm dinh, thu nghi~m, kiSm tra
chftt lugng san ph§.m, hang hoa, dich V\l, qua trinh ... theo yeu c~u ho~c chi dinh
cua cac t6 chuc, ca nhan va co quan nh.a nuac co th§.m quyBn.
4. Nghien cUn triSn khai (mg d\lng tiSn be) khoa h9c va cong ngh~, xay
dl,Illg va triSn khai cac phuang phap, quy trinh: thu nghi~m, hi~u chu§.n, kiSm
dinh, giam dinh, phuang phap danh gia chftt lugng san ph§.m hang hoa, danh gia

2

thir nghiem thanh thao va so sanh lien phong d6i voi hoat dQng thir nghiem, hieu
chuan,
5. Nghien ciru, chS tao va cung cfrp cac chuan do hrong, miu chuan, miu
thir, phuang tien do, trang thiet bi do luang, thir nghiem, ...thuoc pharn vi chirc
nang, nhiem vu cua don vi, theo quy dinh cua phap luat,
6. Cung c~p cac dich vu:

6.1 KiSm dinh, hieu chuan, thir nghiem, phe duyet m~u phuong tien do,

kiSm tra, danh gia cac phuong ti~n do, h~ thong do, theo quy dinh cua phap Iuat;

6.2. Thir nghiem danh gia ch~t hrong, an toan san pham, hang hoa, v~t lieu,
c~u kien, thiSt bi, cong trinh, hieu su~t nang hrong, san pham bien d6i gen va v~
sinh an toan thuc pham. Khao sat, quan tr~c, thu nghi~m, danh gia tac dQng va
th1JCtr~ng moi truOng;
6.3. Giam dinh san pham himg hoa, v~t li~u, c~u ki~n, thiSt bi, day chuySn
cong ngh~ san xu~t, ch~t luqng cong trinh. Khao sat, danh gia cac diSu ki~n Icy
thu~t, th1Jc tr~g cong ngh~, tu vftn xay dlJUg cac giai phap kY thu~t, d6i mai
cong ngh~;
6.4. Danh gia chUng nh~n cac H~ thfmg quan 1)" chUng nh~n san phAm,
hang hoa, dich V\l, qua trinh phil hqp tieu chuan, quy chuan kY thu~t;
6.5. Danh gia quy trinh han,
Qu6c tS

kY nang thq

han theo tieu chuan Vi~t Nam va

6.6. KiSm dinh kY thu?t an toan lao dQng: Cac lo~i may, thiSt bi, h~ th6ng
thiSt bi, v~t tu co yeu cfiu nghiem ng~t vS an toan; kiSm dinh chfrt luqng cong
trinh xay dlJUg;l~p d~t day chuy@n,cong ngh~.
6.7. Bao tri, sua chua, chS t~o, l~p d~t, giam sat l~p d~t, cung ling thiSt bi,
chuySn giao cong ngh~. Tu v~n l~p cae dv an dftu tu trang thi~t bi phong thfr
nghi~m, do luang theo quy djnh cua phap lu~t;
7. Ph6i hqp vai C\lC Qwin ly chftt lugng san pham, hang hoa dS cung cftp
cac dich V\l trong lInh Vl,fCtieu chuk do luang chftt luqng ph\lc V\l quan ly nha
nuac theo yeu cfiu cua T6ng C\lCtruOng.
8. Tham gia dftu thfiu, kY k~t va th1JChi~n cac hqp d6ng dich V\l trong 1inh
V1JCtieu chuan, do luOng, chftt luqng, thu nghi~m, chuYSn giao cong ngh~ vai
cac t6 chuc va ca nhan trong va ngoai nuac theo quy dinh cua phap lu~t.
9. Thl),Chi~n vi~c dao t~o, b6i du5ng kiSn thuc chuyen mon, nghi~p V\l
trong Hnh Vl,fCkY thu~t vS tieu chuan, do luang, ch~t luqng; huang din thvc t~p
sinh theo yeu cftu cua ca.ct6 chuc, ca nhan.
1O. Hqp tac vai cac co quan, t6 chuc trong va ngoai ~nu6cvS cac nQi dung
lien quan dSn ho~t dQl1gcua Trung tam theo quy dinh cua T6ng C\lCva cua phap
lu?t;

11. Qmin ly cong chuc, vien chuc, nguai lao QQng,h6 so, tai chinh, tai san

va tai -li~ucua Trul1g tam theo phan c~p va theo quy dinh cua phap lu~t;
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12. Thuc hi~n cac nhiem vu khac do Tfmg

C\lC

tnrong giao.

Churmg II

TO CWC BO. MAy

Di~u 3. Lanh d~o Trung tam
1. Trung tam

Ky thuat

vA eRE DO..LAM VIEC

Ky

thu~t 1

1 gem Giam d6c va khong qua 03 Ph6 Giam d6c.

2. Giam d6c Trung tam Ky thuat 1 do T6ng C\lC tnrong b6 nhiem, miSn
nhiem va chiu trach nhiem truce T6ng C\lC tnrong va tnroc phap lu?t vS toan bQ
t6 chirc hoat dQng cua Trung tam.

:t,

3. Cac Pho Giam d6c Trung tam Ky thuat 1 thuc hien nhiem vu chuyen
men giup Giam d6c phu trach mot s6 cong viec theo pharr cong cua Giam d6c,
chiu trach nhiem truce Giam d6c va tnroc phap lu?t vS nhimg nhiem vu diroc
phan congo Ph6 Giam d6c Trung tam Ky thuat 1 do T6ng C\lC tnrong b6 nhi~m,
miSn nhi~m tren co
dS nght cua Giam'd6c.

sa

4. Trong tillOng hqp Giam d6c v~ng m~t, mQt Pha Giam d6c duqc Giam
d6c uy qU§Sn diSu hanh ho:;ttdQng cua Trung tam Ky thu?t 1, chiu tritch nhi~m
truac T6ng c\lc truang va truac phap lu~t vS vi~c diSu hanh cua minh, sau d6
bao cao Giam d6c.
I>i~u 4. CO'c§u

fA

chuc

1. Phong Hanh cWnh - T6 chuc.

sa

2..Phong Quim trt co
Nam Thang Long.
3. Phong K6 ho~ch - Tai chinh.
4. Phong H6 trQ'ky thu?t.
5. Phong Nghien cUu va Phat tri~n.
6. Phong Nghi~p V\l Co kill, f)i~n, £)i~n ill (gQi t~t la ph~mgNghi~p V\lI).
7. Phong Nghi~p V\lHoa chit, V~t li~u xay d\ffig (gQit~t la phong Nghi~p
V\l2). .
V\l3).

8. Phong nghi~p V\l Th\!,cphAm, Hang tieu dung (gQi t~t Ia phong Nghi~p

9. Phong C~Ung nh?n hqp chu§n, hqp quy (gQi t~t la phong ChUng nh?n).
10. Phong Thu nghi~m Co khi va V?t li~u x§.yd1,l'llg(gQi t~t la phong Thu
nghi~m 1).
11. Phong Thu nghi~m £)i~n, f)i~n ill, Hi~u suit nang luqng (gQi t~t la
phong Thu nghi~m 2).
12. Phong Thu nghi~m Hang tieu dung (gQi t~t Ia phong Thu nghi~m 3).
13. Phong Thu nghi~m Thvc ph§m (gQi t~t Ia phong Thu nghi~m 4).
14. Phong Thu nghi~m Moi truOng va Hoa chit (gQi t~t la phong Thi'r
nghi~m 5).
15. Phong Thi'r nghi~m Xang, D~u, Khi (gQi t~t la phong Thu nghi~m 6).
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16. Phong Thir nghiem Khong pha huy va An toan eong nghiep (goi t~t la

phong Thir nghiem 7).
17. Phong Thu nghiem Vi sinh va GMO (goi t~t Ia phong Thu nghiem 8).
18. Phong Do hrong Kh6i hrong (goi t~t la phong Do luong 1).
19. Phong Do IUOngDi~n (goi t~t Ia phong Do IUOng2).
20. Phong Do IUOngCava D9 dai (goi t~t la phong Do IUOng3).
21. Phong Do hrong Nhiet, Am, Hoa ly (goi t~t la phong Do luang 4).
22. Phong Do hreng Dung tich - Luu luong (goi t~t la phong Do IUOng5).
Giam d6c Trung tam K5' thuat 1 duoc thanh l~p Hoi d6ng Khoa hoc dS tu
vftn cho Giam d6c vS cac vftn dS lien quan dSn hoat dong nghien ciru khoa h9C
va dao tao cua Trung tam. Chirc nang, nhiern vu, quyen han, t6 chirc va heat
dQng cua HQi d6ng Khoa h9C do Giam d6c Trung tam K5' thu~t 1 quy dinh.
Giam d6c Trung tam K5' thu~t 1 co trach nhi~m quy dinh ql thS chuc
nang, nhi~m Y\l-, qUYSnh~n cua cac don vi thuQc Trung tam. Vi~c thanh l~p, sap
nh~p, chia tach, giai thS cac dan vi thu9C Trung tam do T6ng Cl,lCTruOng quySt
dinh tren cO' dS nghj cua Gicim d6c Trung tam K5' thu~t 1 va Vv hUOng Vl,l
T6 chuc can b(>.
.

sa

Giam dBc Trung tam K5' thu~t 1 b6 nhi~m, miSn nhi~m cftp truOng, c§.p
pho cac don vi thuQc Trung tam theo quy dinh vS phan cftp quan ly can b(>cua
T6ng Cl,lCva quy dinh cua phap lu~t.
f)i~u 5.•Nhan

Il}"C

cua Trung tam

1. Cong chuc, vien chuc;
2. Lao d9ng hqp d6ng.
3. C(>ngtac vien.
f) leu
.A
6. Ch. Ae UQ
_,." I'
."
am vu;c
1. Trung tam K5' thu~t 1 lam vi~c theo chS d<)thu truOng.
2. Thu truOng cac dan vi trvc thu9c Trung tam chiu trach nhi~m truac
Giam d6c Trung Himva truac phap lu~t vS nhi~m V\l duQ'cgiao.
3. Trung tam K5' thu~t 1 th\lc hi~n ch8 d9 lam vi~c, quan h~ cong tac vai
cac dan vi thu9c T6ng Cl,lCtheo quy chS lam vi~c cua T6ng Cl,lCva cac quy dinh
khac co lien quan.
4. Trung tam K5' thu~t 1 co trach nhi~m ph6i hqp vai cac cO'quan, t6
chuc, ca nhan ngoai T6ng Cl,lCco lien quan theo quy dinh trong vi~c th\lc hi~n
chuc nang, nhi~m Vl,lduQ'cgiao.
Chu'O'ng ill

'.. QuAN LY TAl CHiNH, TAl sAN
f)i~u 7. Ngu6n tbu
1. Ngu6n do ngan sach nha nuac c§.pdS th\lc hi~n nhi~m
thAm qUYSnphe duy~t.

Yl,l

duQ'c c§.pco
5

<_

2. Nguon thu tir hoat u9ng sir nghiep cua Trung tam.
3. Nguon tai tro, vien tro, qua bieu, tang cua cac t6 chirc, ca nhan trong va
ngoainuac
4. Ngudn thu khac theo quy djnh cua phap Iuat,

Di~u 8. Cac khoan chi
1. Chi hoat d9ng thirong xuyen
2. Chi cac 'ho~t dong dich
d6ng ua:Icy k§t.

V1,l

tu v&n, dao t(;10va nghien ciru theo cac hop

.

3. Chi tiSn luang, tiSn cong va thu nhap tang them.
4. Chi thirc hien nhiem

V1,l

dtroc giao.

5. Cac khoan chi khac thee Quy chS chi tieu noi b9 cua Trung tam va cac
quy dinh khac cua phap lu?t.

Di~u, 9. Ch~

d9 quan

If tai chinh, tai san

1. Trung tam Ky thuat 1 duoc ap dung co chS quan ly tai chinh d6i voi t6
chirc khoa hQCva cong nghe cong I?p thee quy dinh cua phap lu?t.

2. Giam d6c Trung tam Ky thu?t 1 c6 trach nhi~m quan ly, su d\lllg hi~u
qua ngu6n tai~chinh, tii san eua Trung tam; thvc hi~n nghta V1,l n9P ngan sach
Nha nuac; tnch l?p cac quy va th\Ic hi~n chS d9 kS toan, tai chinh thee quy dinh
cua phap lu?t.
ChuO'ng IV

DrnU

KHoAN THI IIANH

Di~u 10. Trach nhi~m thi hanh
1. Giam d6c Trung tam Ky thu?t 1 ph6i hqp vai V\l truOng V\l T6 chuc
can b9 t6 chuc th\Ic hi~n DiSu I~ nay.
:~

2. Vi~c sua d6i, b6 sung DiSu 1~nay do Giam d6c Trung tam Ky thu?t 1 ij~\~~~\\
ph6i hgp vai Vv truOng
T6 chuc can b<)d~ nghi T6ng C\lCtruOng T6ng C\lC.t1;1)! II
Tieu chuan Do h.rang Chat luqng xem xet, quyet dinh.!.
,
~., ...."' ,.,
7
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TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 1
*********************

NĂNG LỰC

BẢNG TỔNG HỢP QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH CỦA CÁC BỘ NGÀNH
Quyết định số

Ngày ban
hành

1

337/TĐCHCHQ

7/2/2018

2

2404/TĐCHCHQ

24/8/2018

3

3051/TĐCHCHQ

30/9/2019

4

452/TĐCHCHQ

25/02/2020

5

2390/TĐCHCHQ

28/7/2020

6

4425/TĐCHCHQ

25/12/2020

STT

Cơ quan
Trích yếu
ban hành
Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa
nganh trong lĩnh vực:
- Cơ, không phá hủy (NDT)
Bộ KHCN - - Vật liệu xây dựng
TĐC
- Điện - Điện tử (An toàn; Hiệu suất; Tương thích điện từ)
- Hóa học (Thành phần hóa học của sản phẩm; Chất; Môi trường)
- Sinh học (Vi sinh - GMO; Dược phẩm; An toàn sinh học)
Số đăng ký: 72/TN-TĐC
Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động thử nghiệm đối với
tổng hợp đa nganh trong lĩnh vực:
- Cơ, không phá hủy (NDT)
Bộ KHCN - - Vật liệu xây dựng
TĐC
- Điện - Điện tử
- Hóa học
- Sinh học
Số đăng ký: 72/TN-TĐC/L2
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Thử nghiệm đối với tổng hợp
Bộ KHCN đa ngành trong lĩnh vực: Hóa
TĐC
Số đăng ký: 72/TN-TĐC
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Thử nghiệm đối với tổng hợp
Bộ KHCN - đa ngành trong lĩnh vực: Hóa, Cơ; Điện - Điện tử; Vật liệu xây
TĐC
dựng, Sinh
Số đăng ký: 72/TN-TĐC
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Thử nghiệm đối với tổng hợp
Bộ KHCN - đa ngành trong lĩnh vực: Hóa, Cơ; Điện - Điện tử; Vật liệu xây
TĐC
dựng, Sinh
Số đăng ký: 72/TN-TĐC
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Thử nghiệm đối với tổng hợp
Bộ KHCN đa ngành trong lĩnh vực: Điện - Điện tử, Hóa, Sinh
TĐC
Số đăng ký: 72/TN-TĐC

STT

Quyết định số

1

332/QĐ-BCT

2

3986/QĐ-BCT

1

86/QĐ-ATTP

1

1026.2020/QĐVPCNCL

Ngày ban
hành

Cơ quan
Trích yếu
ban hành
Bộ Công Thương chỉ định
Quyết định chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý
Bộ Công
01/02/2021
nhà nước về an toàn thực phẩm
Thương
Mã số: 07/2021/BCT-KNTP
Quyết định chỉ định tổ chức thử nghiệm các sản phẩm khăn giấy và
giấy vệ sinh theo các quy định tại QCVN 09:2015/ BCT được ban
Bộ Công
hành kèm theo Thông tư số 36/ 2015/ TT - BCT ngày 28 tháng 10
22/10/2018
Thương
năm 2015 và Thông tư số 33/ 2016/ TT BCT ngày 23 tháng 12 năm
2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương
Mã số: 02.18.TN-GIÂY
Bộ Y tế chỉ định
Bộ Y tế - Cục Quyết định về việc chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ
05/3/2020
ATTP
quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
Văn phòng công nhận chất lượng BoA đánh giá và công nhận
Văn phòng Quyết định và Chứng chỉ công nhận Phòng thí nghiệm Quatest1
công nhận
(PTN Thực phẩm) phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017
29/12/2020
chất lượng
Lĩnh vực công nhận: Hóa
BoA
Mã số: VILAS 028

BO KHOA

HQC vA CONG NGHJ;:
VANPHONG
CONG NH~N CHAT LUQNG

s6:

CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VIeT NAM
DQc l~p - Tl}' do - Hanh phuc

Ha Nri, ngay 29 thang 12 ndm 2020.

1026 .2020/ QD- VPCNCL

QUYETDJNH
V~ vi~c cfmg nh~n phong thi nghi~m
GIAMDOC
VAN PHONG CONG NH~N CHAT LUQNG
-

Can cir Luat Tieu chuan va Qui chuan ky thuat ngay 30 thang 6 nam 2006;
Can cir Quyet dinh s6 26/2007/QD-BKHCN
ngay 31 thang 10 nam 2007 cua Bo tnrong
Bo Khoa hQCva C6ng nghe v~ viec qui dinh t6 chirc va heat dong cua T6 chirc cong nhan;
Can cir Quyet dinh s6 2058/QD-BKHCN ngay 23 thang 07 nam 2018 v~ viec ban hanh f)i~u !~
T6 chtrc va Hoar dong Van phong C6ng nhan Chat !UQ11g;
Theo d~ nghi cua Doan chuyen gia danh gia va Ban tham xet.

QUYETDJNH
Di~u 1: Cong nhan Phong thi nghiem:
TRUNG TAM KY THU~T TIEU CHuAN DO LUONG CHAT LUQNG 1
PHONG THU NGHI:E:MTHVC PHAM
TONG Cl}C TIEU CHUAN DO LUONG CHAT LUQNG

phil hop thea ISO/IEC 17025:20 17 voi danh muc cac phep thir nghiem
kern thea Quyet dinh nay.
Di~u 2: Phong thi nghiem dugc rnang

s6 hi~u: VILAS

028.

Di~u 3: Phong thf nghi~rn dugc cong nh~n a Di~u 1 phai twin thu d~y du cac yeu du
v~ cong nh~n thea quy dinh hi~n hanh.
Di~u 4 :

~
-

Co sa dUQ'cdanh gia;
HS danh gia;
Luu VT.

AF 04114

Lin ban himh/lssued No: 3.00

Soat xetingay/ Revised/dated:

Trang/page:
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DANH MVC PHEP THU IH1<}C CONG ~

LIST OFACCREDITED TESTS
(Kem theo Quyit tljnh s6:10:'" .20201 QD-VPCNCL ngay;)5 tTl{ing4)""niim 2020
cua Gidm a6c Van phong Cong nhljn Chat luong)

Ten phong thi nghiem:

Trung tam

Ky thu~t

Tieu chu§n Do lU'o'ng Ch§t lu'qng 1

Phong thir nghi~m thuc ph§m
Laboratory:

Quality Assurance and Testing Center 1
Food Testing Laboratory

CO'quan chu quan:

T6ng cue Tieu chu§n Do luirng Ch§t Im;rng

Organization:

Directorate/or Standards Metrology and Quality

Linh

Hoa

VIJC tlnr

nghiem:

Field of testing:

Chemical

Ngirci quan ly:

DB Van Thich

Laboratory manager:

Do Van Thich

Nguoi c6 thAm quyen ky/ Approved signatory:
TT

Pham vi aU'Q'cky/ Scope

HQ va ten/ Name

1.

DB Van Thich

2,

TrAn Thi Mai

3,

T~ Thi Thu Mai

se hi~U/ Code:

Cac phep thir duoc cong nh~n/ Accredited tests

VILAS 028

Hi~u lire cong nMn/ Period of Validation: Of, I OSI

:L~l.~

Dia chi/ Address: S6 8, aU'o'ng Hoang Qu6c Vi~t, Phuong Nghia Do, Qu~n cAu Gi§y, TP Ha NQi

No 8, Hoang Quoc Viet street, Nghia Do ward, Cau Giay District, Ha Noi city
Dia di~m/Location: S6 8, duong Hoang Qu6c Vi~t, Phuimg Nghia Do, Qu~n cau Gi§y, TP Ha NQi

No 8, Hoang Quoc Viet street, Nghia Do ward, Cau Giay District, Ha No; city
Di~n tho?iI Tel:
E-mail:

Fax:
testla b4@quatestl.com.vn

Lfrnban tanh/Issued No: 3.00

Website: www.quatest1.com.vn

Soat xetlngay/ Revised/dated:

Trang/Page: 1/16

DANH MT)C PHEP THU DUQC CONG NH~N
LIST OF ACCREDITED

TESTS

VILAS 028
PHONG THU NGHI~M THl/C PHAM
FOOD TESTING LABORATORY
Linh vue thir nghiem:

Hoa

Field of testing:

Chemical

Ten san pham,
TT

v~t Ii~uom!,cthu'/

Ten phep thu' CI} th~/

Materials or
product tested

The name of specific tests

Gio'i han djnh IU'Q'ng
(n~u co)! Pham vi do

Limit of quantitation
(if anyi/range of
measurement

Phuong phap thii'l

Test method

Xac dinh ham lUQ11gnito tong s6
Phuong phap Kjeldahl

l.

Determination of total Nitrogen

~

Nlfo'ccmam·

Kjedahl method

Fish souces

Xac dinh ham hrong NaCI
Phuong phap chuan 09

2,

Determination of NaCI content

TCVN 3701 :2009

Titration method

<,

Xac dinh o(l ~m va ham hrong chftt
bay hoi

~G

Phuong phap sfty sir dung ttl sfty

3,

TCVN 3705:1990

Determination of moisture and
volatile matter content

~~
TCVN 6120:2018
(ISO 662: 1998)

Xac dinh tri s6 axit va o(l axit
4,

,.--

D~u mO'd{)ng v~t

va tlnrc v~t

Animal ami
vegetable fats and
oils

5,

Phuong phap chu~n o(l
Determination of acid value and
acidity

TCVN 6127:2010
(ISO 660:2009)

Titration method
Xac dinh tri s6 i 6t
Phuong phap chu~n o(l

TCVN 6122:2015

Determination of iodine value

(ISO 3961:2013)

Titration method
-

Xac dinh tri s6 peroxide
6,

Phuong phap chuan o(l

TCVN 6121:2010

Determination of peroxide value

(ISO 3960:2007)

Titration method

7,

Bo, nhfi nrong d~u
thuc pham va chfit Xac dinh ham IU'Q'ngchftt beo
beo dang ph~t
Phuong phap chu~n
Butter, edible oil
emulsions and
spreadable fats

Determination of fat content

TCVN 8154:2009
(ISO 17189:2003)

Reference method

/_,/

FL 01/12

Lfrn ban Mnb/Issued No: 3,00

Soat xet/ngayl Revised/dated:
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Drying method using oven
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DANH MT)CPHEP TmJ DU'QC CONG NH~N
LIST OF ACCREDITED

TESTS

VILAS 028
PHONG THU NGHI:E:MTHTjC PHAM
FOOD TESTING LABORATORY
Gio'i han djnh lunng
(n~u co)/ Pham vi do

Ten san pham,
TT

v~t li~u dU'Q'c thu'l

Ten phep thir c,! th~/

Materials or
product tested

Thename of specifictests

Cit phe b{h
Roasted ground
coffee

8.

Limit of quantitation
(if any)/rangeof
measurement

Xac dinh sir hao hut khoi IUQ"ng0'
103°C
Phuong phap thong tlnrong
Determination of loss in mass at
103°C

Phuong phap thii"l

Testmethod

TCVN 7035:2002
(ISO 11294:1994)

Normal method
Xac.dinh hao hut kh6i hrorrg
103°C
9.
Che
Tea

-

a

Phuong phap say

TCVN 5613:2007

Determination of loss in mass at
103°C

(ISO 1573:1980)

Drying method
Xac dinh ham IUQ'ngtro tong s6

10,

Phuong phap nung

TCVN 5611:2007

Determination of total ash

(ISO 1575:1987)

Incineration method
Xac dinh d9 ~m va ham IUQ11gchat
bay hoi khac
11.

Thrrc an
chan nuoi

-

12.

Animal Feeding
stuffs

Phuong phap say

TCVN 4326:2001

Determinetion of moisture and
other volatile matter content

(ISO 6496:2001)

Drying method
Xac dinh ham IUQ11gtro tho
Phuong phap nung

TCVN 4327:2007

Determination of crude ash

(ISO 5984:2002)

Incineration method
-

Xac dinh ham IUQ"ngchat beo
13.

Phuong phap chiSt soxhlet

TCVN 4331 :2001

Determination of fat content

(ISO 6492: 1999)

Soxhlet extraction method

ThrrcaD
chan nuoi

14.

__....
/"

Animal feeding
stuffs

----

AFL 01112

Xac dinh ham IUQ'ngNito va tinh
ham hrong protein tho.
Phuong phap Kjeldahl
Determination of nitrogen content
and calculation of crude protein
content.
Kjeldahl method

L~n ban hanh/Issued No: 3.00

Scat xet/ngay/ Revised/dated:

TCVN 4328-1 :2007
(ISO 5983-1 :2005)

Trang: 3116

DANH Ml}C PHEP THU DUQC CONG NH~N
LIST OF ACCREDITED

TESTS

VILAS 028
PHONG THU NGHI~M THVC PHAM
FOOD TESTING LABORATORY
Ten san phftm,
TT

v~t Ij~u dm;rc thM

Ten phep thfr CI}thS/

Materials or
product tested

The name of specific tests

Gio'i han djnh IU'gng
(n~u Co)/ Pham vi do
Limit of quantitation
(if anyj/range of
measurement

Phuong phap thil"l

Test method

Xac dinh ham hrong Nita va tinh
ham luong protein tho
Phuong phap Kjeldahl
15.

r---

Ngfi eBe, d~u d6,
cac san ph~m ngfi
eBe

Cerealspulses,
derived products

Determination of the nitrogen
content and calculation of the crude
protein content.
Xac dinh ham IUQ"ngtro.
Determination of ash yield.
Incineration method

D~u hat

17.

Bean

(ISO 20483:2013)

Kjeldahl method
Phuong phap nung

16.

TCVN 8125:2015

Xac dinh ham hrong Chl1tbeo.
Phuong phap chiSt Soxhlet
Determination of fat content.

TCVN 8124:2009
(ISO 2171 :2007)

;~

TCVN 4295:2009

.~

Soxhlet extraction method
Xac dinh hao IWt kh6i lirong khi s~y
1l0°C

a

Phuong phap s~y

18.
MuBi dung cong

nghiep

r---

Sodium chloride
for industrial
use

19.

Determination of the loss of mass at
110°C

TCVN 10243:2013
(ISO 2483:1973)

Drying method
Xac dinh ham IUQ"ngion Ca'", Mg"
Phuong phap chuan d<)bang tao
plnrc EDTA.
Determination of calcium and
magnesium contents

ISO 2482: 1973

EDTA complexometric methods

20.

MuBi dung eong
nghi~p
Sodium chloride
for industrial use

B{}teanhiod
21.

/

Xac dinh ham IUQ'ngion S042Phuong phap kh6i luong bari
sulphat
Determination of sulphate content

(ISO 2480: 1972)

Barium sulfat gravimetric method
Xac dinh ham IUQ'ngi-ot
Phuong phap chuan d<)

Iodated seasoning
powder

Determination of iodate content

_..-/...

Titration method

AFL 01112

TCVN 10241 :2013

TCVN 6487:1999

Jl
L~n ban hanh/Issued No: 3.00

Soat xet/ngay/ Revised/dated:

Trang: 4116

i'

DANH MT)C PHEP THU DU<}C CONG NH~
LIST OF ACCREDITED

TESTS

VILAS 028
PHONG THU NGHI~M THVC PHAM
FOOD TESTING LABORATORY
Ten san pham,

TT

Ten phep thu' CI}th~/

v~t li~u dU'(},c
thll'l

Materials or
product tested

The nameof specifictests

Gio'i han djnh IU'Q'ng
(n~u Co)/ Pham vi do

Limit of quantitation
(if anyi/range of
measurement

Phuong phap thii'l

Testmethod

Xac dinh ham IUQ'ngi-ot
Mu6i iod

22.

Iodated salt

Phuong phap chuan d9
Determination of iodate content

TCVN 6341:1998

Titration method

Xac dinh ham IUQ'l1gNito
23.

Phuong phap Kjeldahl va tinh
protein thO
SU'a va san pham
sfra
Milk and milk
products

f-----

Determination of nitrogen content.
Kjeldahl principle and crude
protein calculation

(ISO 8968-1:2014)

Xac dinh ham hrong chat beo,
Phuong phap chi6t ether

24.

TCVN 8099-1:2015

Determination of fat content,

AOAC 989.05

Ether extraction Method
Xac dinh ham IUQ'ngduong
tong so,
Phuong phap chuan d9

25.
K~o
Candy

f----

Titration method
Xac dinh d9 ~m,
Phuong phap s~y thuong (phuoug
phap chuan)

26.

TCVN 4074:2009

Determination of total sugar
content,

TCVN 4069:2009

Determination of moisture content.
Drying method (Standard method)
Xac dinh ham IUQ'ngch~t beo.
Phuong phap chiet Soxhlet.

27.

Determination of fat content.
K~o

f----

Candy

/"

Soxhlet extraction method
Xac dinh ham IUQ'ngtro tong s6
Phuong phap nung

28.

Determination of total ash content

V

AFL 01112

TCVN 4072:2009

TCVN 4070:2009

Incineration method
Lan ban hanh/Issued No: 3,00

Soat xet/ngay/ Revised/dated:
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DANH Ml)C PHEP THU DUqC

CONG NH~N

LIST OF ACCREDITED TESTS

VILAS 028
PHONG THU NGHI~M THl/C PHAM
FOOD TESTING LABORATORY
Ten san pham,
TT

v~t Ii~uom!,cth u'l

Ten phep thir cu th€1

Materialsor
producttested

The name of specific tests

Gio'i h:.tn djnh Im;mg
(n~u co)1Pharn vi do
Limit of quantitation
(if anyj/range of
measurement

Phuong phap thu'l

Test method

Xac dinh ham IUQ'ngaldehyde
Phuong phap chuan dO

29.
r---

Rtrou chung dt

Distilled liquors
30.

31.

TCVN 8009:2009

Determination of aldehydes content
Titration method
Xac dinh dO c6n
Phuong phap sir dung con k~

TCVN 8008:20{)9

Determination of alcohol
Method using alcoholometer
Ethanol tinh ch~

Pure ethanol

Xac dinh ham hrong ester.
Phuong phap chuan dO

TCVN 1051:2009

Determination of ester content.
Titration method
Xac dinh ham hrong Nito
Phuong phap chuan

32.

TCVN 8134:2009
(ISO 937:1978)

Determination of nitrogen content
Reference method

r---

va

Thit.?
san
pham thjt

33.

Meat and meat
products

r---

Xac dinh ham hrong dO .1m.
Phuong phap sely

TCVN 8135:2009
(ISO 1442:1997)

Determination of moisture content.
Drying method
X,ac dinh ham hrong chelt beo t6ng
s6
Phuong phap chiet Soxhlet

34.

TCVN 8136:2009
(ISO 1443:1973)

Determination of totalfat content
Soxhlet extraction method
Xac dinh ham IUQ'ngclorua.

35.

NU'(}'ctinh khiet,
nurrc sach, ,ruroc
san xuat

.

Pure water,
domestic water,
producing water

-

36.

1//

Phuong phap chu.1n dO bac nitrat
voi chi thi cromat (phuong phap
Mo)

5,0 mg/L

TCVN 6194: 1996
ISO 9297:1989

5,0 mglL

TCVN 6224: 1996
(ISO 6059:1984)

Determination of chloride.
Silver nitrate titration with
chromate indicator (Mohr's method)
Xac djnh dO cirng t6ng
Phuong phap chufrn dO EDTA

Determination of the sum of calcium
and magnesium.
EDTA tztlzmelrlc
method
-

~-~--------------~~
L~n ban hfmhllssued No: 3.00
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DANH Ml}C PHEP THU DliQC CONG NH~N
LIST OF ACCREDITED

TESTS

VILAS 028
PHONG THU NGHI:f,M THlfC PHAM
FOOD TESTING LABORATORY
Ten san pharn,

TT

37.

v~t li~u dm}'c thM
Materials or
product tested

The name of specific tests

NU'O'ctinh khiet,
mnrc sach, ,nurrc
san xuat

.

Xac dinh pH.
Sir dung may do pH

Pure water,
domestic water,
producing water

Determination of pH
Using pH meter

38.
I---

Ten phep thtr CI;Ith~/

Th~y san va san
pham thiiy san
Fishery and
fishery products

39.

Gio'i han djnh Iunng
(n~u Co)/ Pham vi do
Limit of quantitation
(if anyj/range of
measurement

2 ~ 12

Xac dinh ..ham IU9'ngnito ammoniac
Phuong phap chuan d9
Determination ofnitrogen ammonia
content.
Titration method
Xac dinh ham IU9'ng nitc axit amino
Phuong phap chuan d9
Determination of nitrogen aminacid
content.

Phuong phap thu'/

Test method

TCYN 6492:2011
ISO 10523:2008

TCYN 3706:1990

TCYN 3708:1990

Titration method
Ch§t tAy rira t6ng
hQ'p (n U'O'Crira
chen bat, ntnrc riia
tay, mnrc ggi d~u)
40.
Synthetic
detergents( dish
cleaner, soap,
shampoo)
Ch§t tAy rua t6ng
hop ( nU'()'Cgi~t,
bgt gi~t, kern gi~t)
Synthetic
41.
detergents (liquid
detergents, paste
detergents and
powder detergents)
Ch§t tAy rfra t6ng
hop (nmrc gi~t,
b~)t gl~t,va c~c
chat tay rfra tong
hQ'P khac)
42.
Synthetic
detergents (liquid
detergents, paste
detergents and
/'viher Synthetic
detergents

/

0/ AFL 01112

Xac dinh ham hrong ch&t hoat d9ng

be mat.
Phuong phap chu~n d9
Determination of content of surface
active agents.

TN4/HDINI-130A
(2020)
(Ref TCYN 6971:2001
TCVN 6972:2001)

Titration method
Xac dinh ham IUQ'ngchat hoat d9ng
be mat
Phuong phap chuan d9
Determination of content of surface
active agents

TN4/HD1N1-130B
(2020)
(Ref TCYN 6970:2001
TCYN 5720:2001)

Titration method

Xac djnh ham IUQ'ngphot-pho
(P205).
PhuO'ng phap chu~n d9
Determination of phosphorus (P205)
content.
Titration method

Ui.nban Mnh/Issued No: 3.00

Soat xet/ngay/ Revised/dated:

TN4/HD/N1-131
(2020)
(Ref TCYN 6970:2001
TCYN 5720: 2001)

Trang: 7/16
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DANH MVC PHEP THU BU'QC CONG NH~N
LIST OF ACCREDITED

TESTS

VILAS 028
PHONG THUNGHI~M THVC PHAM
FOOD TESTING LABORATORY
Ten san phftm,
TT

v~t li~u dU'~rcthu'/
Materials or
product tested

43.

Ch~t tAy ,:i'ra, thjt
va san I!bam thit,
thuc pham da axit
hoa, va cac san
phfim rau qua

Synthetic
detergents, meat
and-meal-products,
acidified food and
vegetables

Ten phep thu'

CIJth~/

The name ofspecijic tests

Gio'ihan djnh 1U'C]'ng
(n~u Co)/Pham vi do
Limit of quantitation
(if anyj/range of
measurement

Phuong phap

thu'/

Test method

Xac djnh do pH.
Sir dung may do pH
Determination of pH
Using pH meter

TN4/HDINI-81
(2020)

Xac dinh ham lucng SOf
Boa an
Chopstick

44.

Phuong phap chuan dO
Determination of S02 content.

TCVN 12272:2018

Titration method
Xac dinh ham luong Chi (Pb).
Phuong phap ICP-OES
Determination of Lead contnent.

45.

Phuong phap lCP-OES
Determination of Cadmium content.
ICP-OES method

f--

B!lo bi, d l}ng,cu

48.

bang !lhl!a tong
h,f}'ptiep xuc try'c
tiep v6'i thuc pharn
Synthetic resin
containers and
packaging in direct
contact with food

f---

49.

---AFL 01112
/'

3,0 flg/g

QCVN 12-1 :20111BYT

3,0 ug/ml.

QCVN 12-1:2011/BYT

0,03 ug/ml.

QCVN 12-1:2011/BYT

15,0 flg/mL

QCVN 12-1:2011lBYT

Xac dinh ham hrong Cadimi (Cd)

46.

f--

QCVN 12-1:2011IBYT

ICP-OES method

f--

47.

3,0 ug/g

Xac dinh ham hrong KMn04.
Phuong phap chuan dO
Determination of KMnO.
consumption content.
Titration method
Xac dinh ham Iuong thai nhi6111Sb,
Ge.
Phuong phap ICP-OES
Determination of Sb, Ge migration
content.
ICP-OES method
Xac dinh ham luong thai nhiem can
kho trong moi tnrong nuoc
Phuong phap s~y
Determination ofmigration
evaporation residue in water.
Drying method

L§n ban himh/lssued No: 3.00

Soat xet/ngayl Revised/dated:

Trang: 8116
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DANH Ml)C PHEP THU DU<}C CONG NH~
LIST OF ACCREDITED

TESTS

VILAS 028
PHONG THU NGHI"¢M THVC PHA.M
FOOD TESTING LABORATORY
Ten san ph:1m,

TT

v~t Ii~u dm,rc thill

Ten phep thii' cl} th€/

Materials or
product tested

The name of specific tests

Cirri han djnh IU'Q'ng
(n~u co)/ Pham vi do

Limit of quantitation
(if anyi/range of
measurement

Phuong phap thM

Test method

Xac dinh ham hrong c~ kho thoi
nhiem trong moi tnrong axit axetic
4%
Phuo-ng phap s<ly

50.

Determination of migration
evaporation residue in acetic acid
4%

15,0 ug/ml.

QCVN 12-1:2011/BYT

15,01lg/mL

QCVN 12-1: 20111BYT

15,01lg/mL

QCVN 12-1:2011/BYT

3,0 ug/ml,

QCVN 12-2:20111BYT

3,01lg/mL

QCVN 12-2:2011/BYT

Bao bi, d...ug c...
Drying method
b~ug nh ...·atBug
hop ti~p xuc true Xac dinh ham IUQ"ngcan kho thoi
ti~p voi thuc pham nhiem trong m6i tnrong etanol 20%.

-

51.

Synthetic resin
containers and
packaging in direct
contact with food

Phuo-ng phap s<ly
Determination of migration
evaporation residue in ethanol 20%.
Drying method

-

Xac dinh ham IUQ"ngcan kho thoi
nhiem trong moi tnrong n-heptan.
Phuong phap s<ly.

52.

Determination of migration
evaporation residue in n-heptan.
Drying method
Xac dinh ham luong Chi (Pb ).
Phuong phap ICP-OES

53.
-

54.
t---------

55.

Determination of Lead contnent.
ICP-OES method

Bao-bi, d...ug c...
b~ng cao su ti~p
xuc trl}'cti~p voi
thuc pharn
Rubber containers,
packaging in direct
contact witlt food

Xac dinh ham IUQ"ngCadimi (Cd).
Phuo-ng phap ICP-OES
Determination of Cadmium content.
ICP-OES method
Xac dinh ham IUQ'ngkim loai Kern
thoi nhiSm.
PhuO'ng phap lCP-OES
Determination of Zn migration
content.

0,03 Ilg/mL

QCVN 12-2:20111BYT

ICP-OES method

Lfu ban hanh/lssued No: 3.00

Soat xetlngayl Revised/dated:
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DANH Ml}C PHEP TmJDU<}C

CONG NH~N

LIST OF ACCREDITED TESTS

VILAS 028
PHONG THU NGHIF;M THVC PHAM
FOOD TESTING LABORATORY
Ten san pham,
TT

v~ t Ii~u OU'Q'Cth iI'/

Ten phep thif

CI}

thS/

The name oJspecijic tests

Materials or
product tested

Gio'i han djnh hrong
(n~u co)/ Pham vi do

Limit oj quantitatlon
(if anyj/range oj
measurement

Phuong phap thif/

Test method

Xa~ dinh ham hrong ci;inkho thoi
nhiem trong moi tnrong mroc.
Phuong phap s~y

56,

Determination of migration
evaporation residue in water.
Drying method

I--

57,

Xac dinh ham luong.can kho thoi
nhiem trong moi tnrong axit axetic
4%.
Phuong phap s~y
B,ao bi, dung ~1;1
bang cao s!l tiep
xuc true ti~p vo;
thuc pham

Determination of migration
evaporation residue in acetic acid

15 ug/ml,

QCVN 12-2:20111BYT

15,0 ug/ml.

QCVN 12-2:20111BYT

I~

4%,

Drying method
Rubber containers,
can kho thoi
packaging in direct Xac dinh ham i,UQ11g
nhiem trong moi tnrong etanol 20%.
contact withfood
Phuong phap s~y
58,
Determination of migration
evaporation residue in ethanol 20%.
Drying method

,~

<,
:NG

I--

I--

Xac dinh ham IUQ'ngkim loai Chi
thoi nhiem.
Phuong phap ICP-OES

59,

6O,

I--

61.

Determination of Lead migration
content.
ICP-OES method
Xac dinh ham hrong kim loai
Cadimi thoi nhiem.
Phuong phap (ICP-OES
~ao bi, dung c~
bang kim loai
,. tiep
xuc tr,!c ti~p vo;
thuc pharn

Metal containers
allg packaging ill
direct contact with
food

_....

/

AFL 01112

Determination of Cadmium
migration content.
ICP-OES method

15,0 ug/ml.

\A~
IN

QCVN 12-2:2011 IBYT

_.......1
~

0,03 ug/ml,

QCVN 12-3:2011/BYT

0,03 ug/ml.

QCVN 12-3:20111BYT

15,0 flg/mL

QCVN 12-3:20111BYT

Xac dinh hiun iUQ'ngci;inkho thoi
nhi@mtrong m6i tmcmg nuo'c,
Phuong phap s~y

Determination of migration
evaporation residue in water
Dlying method

Lfrnban hanhlIssued No: 3.00

Soat xet/ngay/ Revised/dated:

Trang: 10116

:1

DANH Ml)C PHEP TmJ DUQC CONG NH~N
LIST OF ACCREDITED

TESTS

VILAS 028
PHONG THUNGHItM THVC PHA.M
FOOD TESTING LABORATORY
Ten san phftm,
TT

v~t Ji~udm}"cthi'r/
Materials or
product tested

62.

f---

63.

~ao bi, dung cy-bang kim iO,l.litiep
xuc trl}'c ti~p voi
thuc pham
Metal containers
ang packaging in
direct contact with
food

I---

64.

B~o bi, dung Cl}
bang thuy tinh,
g&m,
sfr va trang
65.
~en tiep xuc tn,rc
tiep vO'ithuc pham
Glass, ceramic,
f--porcelain and
enameled
implements,
66.
containers, and
packaging ill direct
contact withfood

67.

/'"

---

Ngii c6c va san
ph~m ngii cac,
rau, cu, qua
Cereal allt! cereal
products,
vegetables, fruits

Ten phep thu' C,! th~/

The name of specific tests

Limit of quantitation
(if anyj/range of
measurement

Phuong phap thu'/

Test method

Xac: dinh ham IUQ'ngcan kho thoi
nhiem trong moi tnrong axit axetic
4%.
Plurong phap s~y.
Determination of migration
evaporation residue in acetic acid
4%
Drying method

15,01lg/mL

QCVN 12-3:20111BYT

Xic: dinh ham hrong can khd thai
nhiem trong moi tnrong etanol 20%.
Phuong phap s~y
Determination of migration
evaporation residue in ethanol 20%
Drying method

15,01lglmL

QCVN 12-3:20111BYT

Xac: dinh ham IUQ'l1gc~n kho thai
nhiern trong moi tnrong l1-heptan.
Phuong phap s~y
Determination of migration
evaporation residue in n-heptan
Drying method

15,0 ug/ml.

QCVN 12-3:20111BYT

Xac din~ ham IU'Q'ngkim loai Chi
thoi nhiem.
Phuong phap ICP-OES
Determination of Lead migration
content.
ICP-OES method

0,03 ug/ml.

QCVN 12-4:2015/BYT

Xac dinh ham luong kim I01;li
Cadimi thoi nhiem.
Phuong phap ICP-OES
Determination of Cadmiwll
migration content.
ICP-OES method

0,03 Jlg/mL

QCVN 12-4:2015/BYT

Rau, cu, qua!
vegetables, fruits:
Pb: 0,09 mglkg
Cd: 0,009 I11g/kg
Ngu c6c/cereal
and cereal
products:
Pb: 0,1 mg/kg
Cd: 0,03 mg/kg

AOAC 999.10

Xac dinh ham IUQ'ngPb, Cd
PhuO"ngphap GF-AAS
Determination of Lead, Cadmiwll
content
GF-AAS method

V'

AFL 01112

Gio'i han djnh IU'Q'ng
(n~u Co)/ Pham vi do

L~n ban h<'mhJlssuedNo: 3.00

Soiltxet/ngay/ Revised/dated:

Trang: 11116
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DANH MTJC PHEP THU DUqC

CONG NH~N

LIST OF ACCREDITED TESTS

VILAS 028
PHONG THUNGHI:E:M THljC PHAM
FOOD TESTING LABORATORY
Ten san pham,
TT

v~t li~u

dU'Q'c thll'/

Materials or
product tested

Ten phep thir

CI}

th~/

The name of specific tests

Gio'i han djnh Im;rng
(n~u co)/ Pham vi do
Limit of quantitation
(if anyj/range of
measurement

Phurrng phap thu'/

Test method

Nuoc mam,

rauljish souces,
Xac djnh ham IUQ'ngAsen
68.

-

Ngii cac va san
pharn ngii cac,
rau, CU, qua
Cereal and cereal
products,
vegetables,fruits

Phuong phap quang pho hfrp thu
nguyen
ky thuat hydrua hoa

tu

Determination of Arsenic content
VHG-AAS method

0,012 mg/ kg
Banh keo, rau,
qua, my

tom/vegetables.
fruits, candy,
noodles:

Xac dinh ham IUQ'ngasen.
0,003 mg/L

Determination of Arsenic content.
VHG - AAS method
Nuoc tinh khiet,
mroc sach, nurrc

70.

san xu~t
Pure water,
domestic water,
producing water

AOAC 986.15

0,015 mg/kg
Phuong phap do ph6 hfrp thu
nguyen tir (AAS) - ky thuat hydrua

69.

vegetables:

TCVN 6626:2000
(ISO 11969: 1996)

.
\

--j

Xac dinh ham IUQ'ngCadimi.
Phuong phap GF-AAS

Determination of Cd content
GF- AAS method

0,003 l11g/L

TCVN 6197:2008
ISO 5961 :1994

Xac djnh ham IUQ11gCu, Zn.
71.

Rau, CU, qua

Vegetables,fruits

Phuong phap F-AAS

Determination of Cu, Zn content.
F-AAS method

0,9 mg/kg

AOAC 999.10

Xac dinh ham IUQ'ngChi (Pb) trong
dich chiet mroc,
Phuong phap ICP-OES

72.

I----

Khan gi~yva
gi~y v~ sinh
Tissue and toilet
paper

73.

->

AFL 01112

Determination of lead in an aqueous
extract.
ICP-OES method
Xac dinh ham IUQ'ngCadimi (Cd)
trong dich chi~t mroc.
Phuong phap ICP -OES

Determination of Cadimi in an
aqueous extract.
ICP -OES method

L~n ban hanh/Issued No: 3.00

2,0 mg/kg

0,4 mg/kg

Soat xet/ngay/ Revised/dated:

TCVN 10093:2013
(EN 12498:2015)

TCVN 10093:2013
(EN 12498:2015)

~
Trang: 12/r6"

DANH MVC PHEP TOO Dli<JC CONG NH~N
LIST OF ACCREDITED

TESTS

VILAS 028
PHONG THU NGHItM THl/C PHAM
FOOD TESTING LABORATORY
Ten san ph§m,
v~t li~u dm}'cthM
Materials or
product tested

TT

74.

I
I-

Khan gifty va
gi~y v~sinh
Tissue and toilet
paper

75.

Thl}'c phAm
Food

76.

77.

Nurre tinh khiet,
n If()'C sach, -"urrc
san xuat
Pure water,
domestic water,
producing water

Ten phep tho'

th~!

The name of specific tests

Limit of quantitation
(if anyj/range of
measurement

Phuong phap tho'!
Test method

Xac dinh ham lUQ'llg Thuy ngan
(Hg) trong djch chiet nuoc.
Phuong phap quang ph6 h~p thu
nguyen tu- ky thuat h6a hoi lanh
Determination of Mercury in an
aqueous extract.
Atomic absorption spectrometry
method-cold vaporization
technique

0,12 mg/kg

TCVN 100923:2013
(EN 12498:2015)

Xac dinh ham hrong Formaldehyde
trong dich chi~t mroc.
Phuong phap UV-Vis
Determination of Formaldehyde in
an aqueous extract.
UV- Vis method

3,0 mg/kg

TCVN 8308:2010
(EN 1541-2001)

Xac dinh ham luong Pb, Cd, As,
Hg, Sn, Sb.
Phuong phap ICP - MS
Determination of Pb, Cd, As, Hg,
Sn, Sb content.
ICP-MS method

Xac dinh ham luong Pb, Cd, As,
Hg, Ni, Cu, Sb, Se
Phuong phap ICP-MS
Determination of Pb, Cd, As, Hg,
Ni, Cu, Sb, Se content
ICP-MS method

/1\FL 01112

CI}

Gio'i han djnh lurmg
(n~u co)! Pham vi do

Llin ban hanh/Issued No: 3.00

Thuc phimlFood:
Pb: 0,09 mg/kg
Cd: 0,03 mg/kg
As: 0,03 mg/kg
Hg: 0,03 mg/kg
Sn: 0,15 rug/kg
Sb:O,03 mg/kg
San pham db U<311g
va sua cong
tlnrc/ beverage,
formula milk
Pb: 0,03 mg/L
Cd: 0,03 I11g/L
As: 0,03 mg/L
Hg: 0,03 mg/L
Sb: 0,15 mg/L
Sn: 0,03 mg/L
Pb: 3,0 ug/L
Cd: 3,0 Ilg/L
As: 3,0 ug/L
Hg: 1,0 Ilg/L
Ni: 3,0 Ilg/L
Se: 3,0 ug/L
Sb: 3,0 ug/L
Cu: 15 ug/L

Soat xet/ngay/ Revised/dated:

AOAC 2015.01

EPA 200.8
(1994)

Trang: 13/16
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DANH Ml)C PHEP THU DUQC CONG NH~N
LIST OF ACCREDITED

TESTS

VILAS 028
PHONG THU NGHI~M THVC pHAM
FOOD TESTING LABORATORY
Ten san pham,
v~t li~u dU'Q'cthM
Materials or
product tested

TT

Ten phep thll' CI}th~/

The name of specific tests

Gio'i han djnh IU1),ng
(n~u Co)/ Pharn vi do
Limit of quantitation
(if anyj/range of
measurement

Xac dinh ham hrong Axit Sorbic
va Axit Benzoic.
Thuc ph~m

78.

Food

Phuong phap HPLC
Determination of sorbic acid and
benzoic acid.

Phuong phap thil'/

Test method

TN4/HD/N3-15 (2020)
6,0 mg/kg

(Ref TCVN 7807:2013
TCVN 8102:2009
TCVN 8122:2009)

HPLCmethod
Xac dinlr ham hrong Acesulfam K,
Aspartame va Saccharin
Thuc ph~m

79,

Food

PhU011gphap HPLC
Determination of Acesulfam K,
Aspartame and Saccharin content

30,0 mg/kg

TN4/HD/N3-16 (2020)
(Ref TCVN 8471:2010)

'HI

HPLC method
Xac dinh ham hrong Vitamin A
Phuong phap HPLC

80.

Determination of Vitamin A content,

TN4/HD/N3-08
12,0 ug/I OOg

HPLC method
-

(2015)
(Ref TCVN 89721:2011)

Xac dinh ham luong Vitamin D3.
Phuong phap HPLC
81.

Determination of Vitamin D2, D3
content.

TN4/HD/N3-11
1,2 ug/l Oug

(2015)
(Ref TCVN 8973:2011)

HPLC method

f---

Xac dinh ham hrong Viamin E.
Thuc pham bao v~
Phuong phap HPLC
sue khoe
82.
Determination of Vitamin E content,
Health supplement
HPLC method

TN4/HD/N3- 12

1,5 mg/kg

(2015)
(Ref TCVN 8276:2010)

-

Xac dinh ham hrong Vitamin B2
Phuong phap HPLC

83.

Determination of Vitamin B2 content

TN4/HD/N3-115
0,15 mg/kg

(Ref TCVN 8975:2011)

HPLC method

-

(2015)

Xac dinh ham luong Vitamin B6.
Phuong phap HPLC
84.

./

_./'

Determination of Vitamin B6
content.
"

AFL 01112

TN4/HD/N3-108
0,15 mg/kg

(2015)
(Ref TCVN 8975:2011)

HPLC method
L~n ban hanh/Issued No: 3,00

Soat xet/ngay/ Revised/dated:

Trang: 14116
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DANH MT)C PHEP THU DU<}C CONG NH~N

LIST OF ACCREDITED TESTS

VILAS 028
PHONG THUNGHI~M THVC PHAM
FOOD TESTING LABORATORY
Ten san phAm,
TT

v~t Ii~udU'Q'cthu'/

Materials or
product tested

Che, ca phe, thuc
8S.

pharn bB sung
d~nglong

Tea, coffee and
liquid supplement

Ten phep thir

CI}

th~!

The name of specific tests

Gio'i han djnh IU'Q'ng
(n~u co)! Ph:_lIDvi do

Limit of quantitation
(if anyj/range of
measurement

Phuong phap thu'!

Test method

Xac dinh ham hrong Cafein
Phuong phap HPLC

Determination of cafein content.
HPLC method

1,S flg/kg(L)

TN4/HD1N3-24 (201S)

Xac dinh ham IUQ'ngMelamine.

'Phuong.phap LC-MS/MS
Determination of melamine.
LC-MSIMS method

86.
f----

0,1 mg/kg

TCVN 9048:2012

ISO/TS lS49S:2010

Vitamin B1:
0,3 mgllOOg

87.

Sua, cac san
pham sua va
thirc an cong

thirc
Milk, milk
products, formula
milk products

Xac dinh ham luong ham Iuong
vitamin nhom B (Bl,B2,B3,BS,B6)
Phuong phap LC-MS/MS

Determination of vitamin B groups
(Bl,B2,B3,B5,B6).
LC-MSIMS method

Vitamin B2:
0,3 mg/100g
Vitamin B3: 1,0
mg/1 OOg

TN4/HD1N3-181 (2020)

Vitamin BS:
0,3 mg/100g
Vitamin B6:
O,OSmg/I OOg

,----

88.

Xac dinh ham IUQ'ngAflatoxin MI.
Phuong phap LC-MS/MS

Determination of Aflatoxin Ml
LC-MSIMS method

Lan ban hanh/Issued No: 3.00

Aflatoxin M1:
0,02 ug/kg

Scat xet/ngay/ Revised/dated:
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LIST OF ACCREDITED TESTS

VILAS 028
PHONG THU NGHItM THljC PHAM
FOOD TESTING LABORATORY
Chu thichl Note:
- ISO: International Organizationfor Standardization.
- TCVN: Tieu chuan Vi~t Nam / Vie/nan!standard
- EN: European standard
- AOAC: Association of Official Analytical Chemists
- ASTM: American Sociaty For Testing and Materials
- QD .. .I..: Quyet dinh cua b(>nganh/ Decision of the ministry ....
- TN4/ HDiN ... : PhU0"l1gphap thir do PTN xay dung/ Laboratory developed method
- QCVN: Quy chuan Viet Nam/ National technical regulation

- Ref Phuong phap tham.chieu/ Reference method

Lin ban hanh/Issued No: 3.00

Soat xet/ngay/ Revised/dated:

DANH SÁCH NHÂN SỰ
Stt

Họ và tên

Chức vụ

Học vị

Nơi đào tạo

Trưởng phòng

Thạc sĩ
Hoá học

Đại học
Khoa học Tự nhiên

Quản lý chất lượng

Thạc sĩ

1

Nguyễn Trần Quân

2

Tạ Thị Thu Mai

3

Đinh Thanh Long

Thử nghiệm viên

Cử nhân
Sinh học

Đại học
Khoa học Tự nhiên

4

Trần Thị Mai

Quản lý kỹ thuật

Thạc sĩ Kỹ thuật
Công nghệ thực phẩm

Đại học
Bách Khoa Hà Nội

5

Nguyễn Thị Thơm

Thử nghiệm viên

Kỹ sư
Công nghệ hoá học

Đại học
Bách Khoa Hà Nội

6

Trần Thị Hưởng

Thử nghiệm viên

Kỹ sư
Công nghệ kỹ thuật hoá
học

Đại học
Công nghiệp Hà Nội

7

Phạm Thị Lan

Thử nghiệm viên

Cử nhân
Công nghệ hoá học

Đại học
Khoa học Tự nhiên

8

Hà Văn Lâu

Thử nghiệm viên

Cử nhân
Hoá học

Đại học
Khoa học Tự nhiên

9

Nguyễn Minh Thành

Thử nghiệm viên

Thạc sỹ
Kỹ thuật hoá học

Đại học
Công nghiệp Hà nội

10

Nguyễn Xuân Trường

Thử nghiệm viên

Kỹ sư
Kỹ thuật thực phẩm

Đại học
Bách Khoa Hà Nội

11

Trần Thị Hải

Văn thư

Cao đẳng

THIẾT BỊ CHÍNH
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Tên thiết bị
Cân vi lượng
Cân phân tích
Cân kĩ thuật điện tử
Bộ quả cân chuẩn F1
Sắc kí khí khổi phổ GC/MS
Hệ thống quang phổ phát xạ quang học ICP – OES
Bộ chuẩn độ điện thế và Karl Fisher
Máy đo độ phân cực
Nhiệt kế đầu dò LUDWING SCHNEIDER
Tủ sấy 1350FX-2CE-FX4
Lò nung FO310 Muffer Furnace
Lò nung Linn Elecktro Therm
Lò vi sóng vô cơ hóa mẫu (Mar 6)
Dàn chiết béo Soxhlet
Thiết bị cât đạm bán tự động 200
Thiết bị cât đạm bán tự động 300
Dàn vô cơ hóa mẫu Kejdald – Gerhard
Tủ sấy Sellab 1350FX-2CE
Máy li tâm
Cô quay chân không
Máy khuấy từ gia nhiệt
Bể rửa siêu âm
Bể điều nhiệt
Lò vi sóng xử lý mẫu Mar 6
Khúc xạ kế
Máy quang phổ hấp thụ phân tử UV VIS
Thiết bị quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS- 240FS
Thiết bị quang phổ hâp thụ nguyên tử AAS- 900T
Sắc kí lỏng khối phổ LC/MS/MS – 6460- Agilent
Sắc kí lỏng đầu dò DAD- Hitachi
Sắc kí lỏng đầu dò RF- Hitachi
Sắc kí khí GC/FID/ECD- Agilent
Sắc kí khí khối phổ hai lần GC/MS/MS
Sắc ký lỏng cao áp - gắn đầu dò DAD
Máy khối phổ nguyên tử nguồn cảm ứng cao tần (ICP MS)

