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

GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA NHÀ NƯỚC
CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA XUẤT / NHẬP KHẨU
(Chỉ có giá trị để làm thủ tục hải quan)

Kính gửi : Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3
49 Pasteur - Q.1 - TP. HCM | ĐT: 84-28-3829 4274 | Fax: 84-28-3829 3012

Doanh nghiệp (tên Việt Nam và tên giao dịch quốc tế) : ............................................................................
.....................................................................................................................................................................
Địa chỉ : .......................................................................................................................................................
Mã số thuế : ……………………………………………………………………………………………….
Điện thoại : ........................................................................... Fax : .............................................................
Người liên hệ : ..................................................................... Phòng/ Ban : ...............................................
Đăng ký kiểm tra nhà nước chất lượng hàng hóa sau :
Số
TT

Tên hàng hóa

Mã số

Lượng
hàng

Xuất xứ

Đơn vị
tính

Ghi chú

Đăng ký kiểm tra chất lượng lô hàng nói trên tại địa điểm:……………………………………………….
.....................................................................................................................................................................
Hồ sơ kèm theo gồm có:
- Hợp đồng số: ................................................... - Phiếu liệt kê hàng gửi số: ……………………………
- Hóa đơn số: ................................................... - Giây CNCL / ATVS số: .. ……………………………
- Vân đơn số: ................................................... - Cửa khẩu nhập: .........................................................
Chúng tôi xin cam đoan và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật:
1. Giữ nguyên hiện trạng hàng hóa tại địa điểm đăng ký trên sau khi hoàn thành thủ tục hải
quan và xuất trình hàng hóa cùng hồ sơ đã hoàn thành thủ tục hải quan để Cơ quan kiểm tra
thực hiện việc kiểm tra chất lượng lô hàng này trong vòng 01 ngày kể từ khi hàng được hoàn
thành thủ tục hải quan
2. Chỉ đưa hàng hóa ra lưu thông khi được Cơ quan kiểm tra cấp thông báo chứng nhận hàng
đạt yêu cầu chất lượng.
TRUNG TÂM KT TCĐLCL 3
vào sổ đăng ký :
Số : . . . . . . . . . . /N . . . . /KT3

. . . . . . , ngày

Ngày . . . tháng . . . năm 20__
GIÁM ĐỐC

Ghi chú: Giấy đăng ký này không thay thế Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng lô hàng

….. tháng …. năm …..

ĐẠI ĐIỆN DOANH NGHIỆP

(ký tên và đóng dấu)

