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Mau so 01 

CONG HOA XA MN CHU NGHiA VIVI' NAM 
floc lap - Tit. do - Hanh phac 

BAN Ti' CONG BO SAN PHAM 

sO: IONS/QNS/2019 

I. Thong tin ye to chin, ca nhan ttr cong ba san pham 

Ten to chine, ca. nhan: CONG TY CO PHAN DUNG QUANG NGAI - QNS. 

Dia chi: 	SO 02, dung Nguyen Chi Thanh, PhuOng Quang Phu, Thanh phO Quang 
Ngai, Tinh Quang Ngai, Viet Nam. 

Dien thoai: 0255. 3726110 — 0255. 3726616 

Fax: 	0255. 3822843 

E-mail: 	infogqns.com.vn; dnvn@vinasoy.com.vn. 

Ma so doanh nghiep: 4300205943. 

II. Thong tin ye san pham 	 :6°  N2  p •  
1. Ten san pham: SfYA DAU NANH FAMI NGUYEN CHAT 	 CO PV 

UO 
2. Thanh 	 QUANG 

\c)  Ntrac, dich trich tin dau nanh hat (44%), throng kinh trang, chat nhu h6a (E471), chat  G 4,0 
On dinh (E407), huong lieu giOng to nhien dung cho thuc pham, muOi an, chat dieu 
chinh dO pH (500ii). 

- CO china dau nanh. 

- Sir dung 100% dau nanh hat ch9n 19c, khong Men dOi gen (Non-GMO). 

- Kh6ng sir dung chat bao quan. 

3. Thai hail sir dung san pham: 06 thang ke tir ngdy san xua.t. 

Ngay san xuat va han sir dung in tren bao bi san pham. 

4. Quy each thing goi va chat lieu bao bi: 

4.1 Chat lieu bao bi: 

San pham dt.r9c dOng goi,trong bao bi giay Tetra Pak, ben trong la lap nhua PE chuyen 
dung, dam bao cac yeu cau ve sinh an toan thuc pham theo QCVN 12-1:2011/BYT. 

4.2 Quy each dong gOi: 

- San pham duqc dOng gOi trong hOp/ bich o clang reri hoc du?c tao thanh clang 16c 
truck khi xep vao thiing carton. 

San pham doge chit rot ved the tich thuc a( 20°C la: 200 ml/ hOp (bich); 1 lit/ hop. 

- Ngodi ra co the dOng gOi \Teri cac loai the tich khac theo yeu cau cua khach hang. 

(Sai so dinh hiving phic hop vol Thong tu' so 21/2014/TT-BKHCN ctia BO Khoa hoc 

va Cong nghe). 
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5. Ten va dia chi co' sir san xuit san phfim: 

Xufit xtl: San xuAt tai Viet Nam. 

San phAm cua Nha may Sim dau nanh Viet Nam (Vinasoy) — Chi nhanh C6ng ty Co 
phan Duong Quang Ngai — QNS. San xuat tai cac Nha may: 

• Nha may Sib dau nanh Viet Nam — Vinasoy (14 hieu A) — S6 02 Nguy6n Chi 
Thanh, P. Quang Phu, thanh ph6 Quang Ngai, tinh Quang Ngai. 

• Nha may Sita dau nanh Vinasoy Bac Ninh (14 hieu B) — Du6ng TS5, KCN Tien 
Son, P. DOng Nguyen, thi xa Tir Son, tinh Bac Ninh. 

• Nha may Sira dau nanh Vinasoy Binh Duong (14 hieu C) — S6 15 VSIP II — A, 
duang so 31, KCN Viet Nam Singapore II — A, xa Vinh Tan, thi xa Tan Uyen, 
tinh Binh Duong. 

Cac nha may san xuAt cua Vinasoy da duov chimg than He tilting An toan thgc phAm 
theo HACCP (TCVN 5603:2008), IS022000. 

III. MAu nhan san phAm (clinh kern nia-u nhan san pheim) 

IV. Yeu au N4' an toan dug phi'm 

T6 chirc san xuAt slat yeu cau ve an toan thuc phAm theo: 

1. Quy dinh cac van bin kST thu4t: 

- QCVN 6-2: 2010/BYT: Quy chuAn ky thuat qu6c gia d6i voi cac san phAm do u6 
khong 

- QCVN 8-1:2011/BYT: Quy chuAn ky thuat quec gia doi vai 	O nhiZm do 
vi nAm trong thut phAm. 	 NG 

- QCVN 8-2:2011/BYT: Quy chuAn ky thuat quec gia d6i voi gioi han o nhi&a ighki 
loci nang trong thuc phAm. 

- Thong to 50/2016/TT-BYT ngay 30/12/2016 cua BO Y Quy dinh gioi han toi da 
du luting thuoc boo ve thtrc vat trong thuc phAm. 

2. Tien chufin san phfini clia nha san xuAt so: TCCS 10:2019/NS-QNS. 

Chung t6i xin cam ket thuc hien dAy du cac quy dinhcita phap luat ve an toan thuc phAm 
va hoan,toan,chiu trach nhiem ve tinh phap 1)", 	ho so cong bo va chat lucmg, an toan 
thuc pham dOi vai san pham da cong 

Quang Ngili, ngay 31 thong 05 dam 2019 
DAI DIN TO CHirC, CA NH 

TIT614G GIAM Dok 
TONG GIAM DOC 
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Cung cap 	 !)KHONG 
clueing chat thiet yeu 	chat bao quan XSN 

,puinasog,  ,zauinasow rcauinasow 
• 

SOA CIAO NANH • 200 ml 
The tich thuc 

a 20°C 

NGUYEN CHAT 220 mg 

r  soA 

NGUYEN C 

Carbohydrate 	9.5 g 

100% 
DAu NANH 
CHON LOC 

San xuat tai 
Viet Nam 

www.vinasoycorp.vn  

Thanh phin: Nuac, dich trich tli dim nanh 

hat (44%), dating kinh treing, chat nhu hoo 

(E471). chat On dinh (E407), huang lieu 

Ong to nhicsn clang cho thuc pham, mu6i 

On, chat dieu chinh da pH (500id. 

CO chtia dau nanh. 

Khong sa dung stin phcim khi: co mui vi 

la, bao bi bi rach hci, quci han sic Bang. 

Fami Nguyen chat cOng thiic cai tien mei) 
tang cubng them dau nanh khong chi 
them ngon sanh min ma con b0 duOng 
cho ca nha suc kh6e va nitm vui thuOng 
thdc 	ngay. 

-C40)  KHONG  cholesterol) 

San pham cua: 
Nha may Sua dbu nanh 
Viet Nam Vinasoy 
CN (Ong ty CP Diking 
Outing NO. 
02 Nguyen Chi Thank 
TP Quarry Ngdt. Tinh 
Outing Ngoi. Viet Nam 
DT (084-255) 3719719 
Fax: (084-255) 3810391 
CBSP lONS/ONS/2019 

KHONG 
Wen d6i gen 

Gia trl dinh duong trung binh 
trong 100 ml 

Nang luong 	57,6 kcal Chit xo 

14011

1/ 411)c . 

INN 

160  THEM NGON SANH MIN 
THEM OAU NANH 

11 
934614 

_nCT/TON G  
ONG GIAM DOC 

Hang muc: Bao bi Fami nguyen chat brik 200m1 

Ngay thuc hien: 11/04/2019 

Ma  s6  TK: FAB200B-110419 

Natri 	27 mg 

Cholesterol 0.0 mg 
chat dam 	2.2 g 
Chat beo 	1.2 g 
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Cung cap 	 KHONG 
duong chat thiet yeu 	chat bao quan XSN 

touinciso97  touinasou,  uinasoy® 

SOA iDAU NANH • 200 ml 
The tich thy( 
O 20°C 

NGUYEN CHAT 220 mg 

Gia tri dinh clueing trung binh 
trong 100 ml 

Nang Wong 	57,6 kcal Chat xo   
NGUYEN C 

Carbohydrate 	9,5 g 

San xubt tai 
Viet Nam 

www.vinasoycorp.vn  

100% 
DAU NANH 
CHON LOC 

Fami Nguyen chat Ong thitc cai tien m6i 
tang cuang them dee earth khang chi 
them ngon sanh mm ma con bb clueing 
cho CA nha suc kh6e va niem vui thuang 
thitc m6i ngay. 

KHONG cholesterol) 

San pharn 
Nhe may 5Cfa deb nanh 
Viet Nam Vinasoy 
CN Cony ty CP ()Ong 
Outing Ngar. 
02 Nguyen Chi Thank 
TP Qudng Naar, Tinh 
Outing Ngar, Viet Nam 
DT (084-255)3719719 
Fax: (084-255)3810391 
CBSP se, 1ONS/ONS/2019 

KHONG 
bien doi gen 

Thanh phin: Nu6c, dich trich to dau nonh 
hat (44%). duang kinh (rang. chat nhO boa 
(E471), chat an dtnh (E407), huang hOu 
Ong to nhien dung cho thus pharn, mucii 
On. chat di6u chinh do pH (5000). 

Co chew dOu nenh. 

Khong se dung sirn phdm khi: co rntn vi 
lq, bao bi bl rach ha, quo han sir dung. 

THEM NGON SANH MIN 
THEM DAU NANH 8 1011151°12151 

11 
934614 

ONG GIAM DOC 

tau 

Hang muc: Bao bi Fami nguyen chat brik 200mi 
Ngay thuc hien: 11/04/2019 
Ma so TK: FAB200G-110419 

Nato 	27 rag 

Cholesterol 0,0 mg 

Chat dam 	2,2 g 

Chat beo 	1,2 g 
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( 
Cung cap, 

clueing chat thiet yeu 

1.2 g Chat boo 
Carbohydrate 9,5 g 

Natri 27 mg 
Cholesterol 0,0 mg 

Gia tri dinh dudng 
trung binh trong 100 ml 

57,6 kcal Nan. lucmg 
EEO 

Chat xo 220 m. 

CONG TY 

* 	r 
Quciso p 

fli 	- GNG-) 
*

1 
' 

\:9e, 
4,0 
Nr 

- - - 

4111; 

nr 

4uinasoy,  
61 	,Q2uinasog' 

F
suA DAU NANH •  

NGUYEN CHAT 

Fami Nguyen chat cong thuc cai 
ten mai tang cueing them den 
nanh khong chi them ngon sanh 
mm ma con b6 dubng cho ca nha 
sac khoe va niem vui thuOng thtic 
mai ngay. 

KHONG chat boo guan) 

q:1)  KHONG cholesterol) 

in in 
22 

Thanh phin: Nark, dich trich to 
dau nanh hpt (44%), duang kinh 
trang, chat nha hOa (E471), chdt 
6n dinh (E407). huang lidu Ong 
to nhien thing cho that pham, 
mu6i an, chat dieu chinh do pH 
(50010. 

CO chtta dau nanh. 

MIX 
Gigy 

FSC FSC. C014047 

Thonh phan dinh duang CO thd bi 
tang hoac too vang beo tren bd 
mat nhung chatt luting son phdm 
khOng thay d6t, lac °Ida trtrac khi 
u6ng. 
Chi sir dung trong vOng 2 gia sau 
khi ma bich. 
Rao au& nai kh6 mat. 
Khong so dung son pham khi: CO 
moi v/ la, boo bi bi rcich ha, qua 
han sir dung. 

200 ml 
The tich thuc o 20°C 

200 ml 
The tich thuc a 20°C 

THEM 
NGOS 

SANH VA" 
THEM 

£AU NW" 

100% EMU NANH CHON LOC 

KHONG BIEN DOI GEN 

San xuat tai Viet Nam 
www.vinasoycorp.vn  

San phAm 
Nha may Siva den nanh 

Viet Nam Vinasoy 
CN ['Ong ty CP fluting Outing Ngai. 

02 Nguyen Chi Thanh, TP Outing Ngai, 
Tinh Outing NO, Viet Nam 

OT (084-255) 3719719 
Fox (084-255)3810391 
CBSP so- 1ONS/ONS/2019 
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Hang muc: Bao bi Fami nguyen chat fino 200m1 
Ngay thut hien: 11/04/2019 
Ma s6 TK: FAF200-110419 
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F  ()SOY Mr n, . 1  • 

ORIGINAL 

By 57,6 kcal Nang luong/Ener 

2.2 g 

1,2 g 

9.5 g 

Chat beo/Fat 

Carbohydrate 

Chat dam/Protein 

27 mg 

0,0 mg 

Natri/Sodtum 

Cholesterol 

Gia tri dinh dining trung binh 

trong 100 ml 

Nutritional information per 100 ml 

THANH PHAN 

Nark. dich trkh ter ddu nonh hpt (440), throng kinh 
trong, chat COO has (6471). chat On dinh (E407). 
hurray lieu prang to 'Mien clang cho than phdln, rnucii 

an. chat drew chinh do pH (5000). 
CO cher° au north 

di 

100% 
SELECTED 
SOYBEANS 

NON - GMO 

MORE DELICIOUS 

MORE SOYBEANS 

Chat  xo/Dietary Fiber 	 220 mg 

INGREDIENTS 

Water. soybean extract (44%), rehned cane sugar. 
emulsiher (E471). stabilizer (6407). nature identical 

flavor. salt. acidity regulator (500n) 
Contains soy 

Hang muc: Bao bi Fami nguyen chat brik 1000m1 
Ngay thuc hien: 20/04/2019 
Ma so TK: FAB1000E-200419 

FAMI NGUYEN CHAT 

F
SOY MILK 	i ()m  

ORIGINAL 

100% 

SELECTED 
SOYBEANS 

NON - GMO 

MORE DELICIOUS 

MORE SOYBEANS 

KHONG 	 KHONG 
chat bao quan 	 cholesterol 

Tam Nguyen chat ding thUc cal bin mm 
tang cuang  them den each khang chi 
them ngon sinh min  ma con be dunng 
cho ca nha sac khOe Va mem \Jul thuong 
thilc mai ngay. 

Containing more soybeans, the new Fami 
- Original Soy milk has a full-bodied 
mouthfeel and a good nutritious pattern 
for the family's health and enjoyment 
everyday. 

San aunt tai %fiat Nam 
Made in Vietnam 

www.vinasoycorp.vn  

_ SAN PHAM CoA 
NHA MAY SUA DAU NANIFI VI CT NAM VINASOY 

CN Long ty CP Donny Outing Ngai. 
02 Nguyen Chi Thank ihanh oho Outing NO 

Tinii Oimg Ngai, Net Nam 
01: (0255)3719719  'km (0255) 3810391 

CBSP so. IONS/OHS/2019 

PRODUCT OF 
VIETNAM SOYA PRODUCTS COMPANY 

02 Nguyen Chi honh vi. Outing Nom City 
Ouong 	r province, Vietnam 

Tel. (084-255)3  9719  Con (084-255}1810391 
Erna& dounanhvnnovinasoy.coin.vn  

d 

NO 
olesterol 

NG GIAM DOC 

r,..&,,F) NO 
preservatives 

Zgr,.ter rgt  

&19  NO 	 G'n_ NO 
preservatives 	 cholesterol 

I 

Fsc- 
. FSC" 0014047 

8 9346 I 

1 litre 
Net content 

at 20°C 

1 lit 
The tich that 

20°C 

• 006ng su dung san phim khi bao b IN rich, ho. ci mu 
vi la. qua han su dung 
• Sou lam m6 nap h6p. day kin bad gain trong to lanh 
(4 - 10.  C) 
• SU dung trong ving 3 ngliire  to 	ma nap 
• Thanh ',ban dash dueng • 6 the bi ling hoot too yang 
boo trim be mat noising chat luring sin chum Iching t hay 

lac deu truce ide' dung. Blip gain not khd mat 
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1 litre 
Net content 
at 20°C 

1 lit 
The tick thuc 

0 20°C NGUYEN CHAT 

100% 
SELECTED 
SOYBEANS 

Dia tri dinh duffing trung binh 

trong 100 ml 

Nutritional information per 100 ml 

Chat dam/Protein 2,2  . 

Chat beo/Fat 1.2 g 

Carbohydrate 9.5 9 

Chit xo/Dieta 	Fiber 220 m. 

Natri/Sodium 27 mg 

Cholesterol 0.0 m. 

THANH PHAN 
Nude, dlch  trick to day nanh hat (440), throng kink 
Nang, chat MO Iron (E471), chat an dinh (E407). 
Wang lieu pang to nhien thing cho thus pham. muoi 

on, chat di& chink do pH (500n) 
CO chirp ddu oanh 

INGREDIENTS 
Water, soybean extract  (44%), refined cane sugar. 
emulsiber (P471), stabilizer (E407), nature identical 

flavor, salt, acidity regulator (500n). 
Contains soy 

SAN PHAJs4 COA 
NHA MAY SUA RAU NAtilli VIET NAM VINASOY 

COO fang ty CPO& ng Outing Ngtli 
02 Nguyen Chi Thanh. Thanh phi Outing Non, 

Tint, Opting Naar Viet Now 
DT (0255)370719 • Fax: (0255) 3810391 

CBSP sir IONS/CAS/2019 

PRODUCT OF 
VIETNAM SOYA PRODUCTS COMPANY 

02 Nguyen Ciii4hanh st.. Wong Ngai City 
Ouang 	province. Vietnam 

Tel (084-255) 37 9719 • Fax (084-255)4810391 
Emir daunonhvni.vinasoy  corn vn 

DAU NANH 
CFION LOC 

KHONG 
Wen Ohm gin 

Gar w „ 
rsc cotaoaT 

93 6 030066 
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ORIGINAL 

 

100% 
SELECTED 
SOYBEANS 

NON  -  GMO 

MORE DELICIOUS 
MORE SOYBEANS 

Fami Nguyen chat cling thirc cal tide mai 
tang curing  them deo ninh khong chi 
them ngon sanh min ma con bb duong 
cho ca nha sac khoe va mem vui thu6ng 
thuc m6ingay 

Containing more soybeans, the new Fami 
- Original Soy milk has a full-bodied 
mouthfeel and a good nutritious pattern 
for the family's health and enjoyment 
everyday. 
	 .1 

San mat tai ViOt Nam 
Made in Vietnam 

wwwvinasoycorp.vn 

El 

• Khong sir dung san pham khi ban bi bt rack he ch muff  
th la. qua han sir dung. 
• Sau khi mo nip hop, day kin, bap gain trong to lanh 
(4 - 	0 
• Su dung thing sting 3 nglike to khi old nip 
• Thanh phin arch &tang a the bi ling hoic tao vang 
ben teen be mat nhirog chat luong san phi." Idling May 
dim lac dist hum k 	' dung Bao guan not khi mat 

KHONG 	 KHONG 
chat boo quan 	✓ cholesterol 

Hang mac: Bao bi Fami nguyen chat brik 1000mi 
Ngay thuc hien: 20/04/2019 
Ma s6 TK: FAB1000E-200419 
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KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

743-2019-00028567Mã số mẫu

Mã số kết quả AR-19-VD-031247-01 / EUVNHC-00066492

Nhà máy Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy – CN Công 
ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi?%Rt*??8aDa? 
Số 02 Nguyễn Chí Thanh, Phường Quảng Phú

Việt Nam

Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi 

Sữa đậu nành Fami Nguyên chấtTên mẫu:

Mẫu dạng lỏng chứa trong bao bì kínTình trạng mẫu:

Ngày nhận mẫu : 18/04/2019

18/04/2019 - 23/04/2019Thời gian thử nghiệm:

Ngày hẹn trả kết quả khách hàng: 23/04/2019

Mã số PO của khách hàng : SWL2190418168

STT CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM ĐƠN VỊ PHƯƠNG PHÁP THỬ KẾT QUẢ

µg/kg Không phát hiện 

(LOD=0.5)

VD063 VD Ochratoxin A 1 Ref. AOAC International 84.6 

(2001):1818-1827

(a)

µg/kg Không phát hiện 

(LOD=0.5)

VD821 VD Aflatoxin B1 2 DIN EN 14123:2008-03 mod(a)

µg/kg Không phát hiện 

(LOD=0.5)

VD821 VD Aflatoxin tổng (B1, B2, G1, G2) 3 DIN EN 14123:2008-03 mod(a)

LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp

Giám Đốc Sản Xuất Tổng Giám Đốc

Lý Hoàng HảiNguyễn Phương Phi

Bản kết quả được xác nhận điện tử bởi Nguyễn Phương Phi 25/04/2019

Ký tên
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KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

743-2019-00028568Mã số mẫu

Mã số kết quả AR-19-VD-030096-01 / EUVNHC-00066492

Nhà máy Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy – CN Công 
ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi?%Rt*??8U=)? 
Số 02 Nguyễn Chí Thanh, Phường Quảng Phú

Việt Nam

Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi 

Sữa đậu nành Fami Nguyên chấtTên mẫu:

Mẫu dạng lỏng chứa trong bao bì kínTình trạng mẫu:

Ngày nhận mẫu : 18/04/2019

18/04/2019 - 20/04/2019Thời gian thử nghiệm:

Ngày hẹn trả kết quả khách hàng: 23/04/2019

Mã số PO của khách hàng : SWL2190418168

STT CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM ĐƠN VỊ PHƯƠNG PHÁP THỬ KẾT QUẢ

mg/kg Không phát hiện 

(LOD=0.02)

VD861 VD Chì (Pb) 1 AOAC 2015.01(a)

LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp

Giám Đốc Sản Xuất Tổng Giám Đốc

Lý Hoàng HảiNguyễn Phương Phi

Bản kết quả được xác nhận điện tử bởi Nguyễn Phương Phi 25/04/2019

Ký tên

Ghi chú giải thích
Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.
Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách.
Trong trường hợp cần cung cấp một kết luận về tính phù hợp hay không phù hợp của kết quả, độ không đảm bảo đo của kết quả sẽ được cộng thêm hoặc trừ bớt để cho 
kết quả phân tích có thể được so sánh với các giới hạn quy định hoặc chuẩn mực.Việc này sẽ không áp dụng cho các quy chuẩn có sẵn độ không đảm bảo đo của riêng 
chúng.
Mọi phép thử được nhận diện bằng một mã số nhận dạng bao gồm 5 chữ số, thông tin mô tả của các phép thử này sẽ được cung cấp khi quý khách có yêu cầu.

Các phương pháp phân tích được xác định bởi 2 ký tự VD được thực hiện tại phòng thí nghiệm CÔNG TY TNHH EUROFINS SẮC KÝ HẢI ĐĂNG. (a) chú thích rằng các 
phép thử này được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017 VILAS 238
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KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

743-2019-00028569Mã số mẫu

Mã số kết quả AR-19-VD-030097-01 / EUVNHC-00066492

Nhà máy Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy – CN Công 
ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi?%Rt*??8U>2? 
Số 02 Nguyễn Chí Thanh, Phường Quảng Phú

Việt Nam

Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi 

Sữa đậu nành Fami Nguyên chấtTên mẫu:

Mẫu dạng lỏng chứa trong bao bì kínTình trạng mẫu:

Ngày nhận mẫu : 18/04/2019

18/04/2019 - 20/04/2019Thời gian thử nghiệm:

Ngày hẹn trả kết quả khách hàng: 23/04/2019

Mã số PO của khách hàng : SWL2190418168

STT CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM ĐƠN VỊ PHƯƠNG PHÁP THỬ KẾT QUẢ

mg/kg Không phát hiện 

(LOD=0.01)

VD856 VD Arsen (As) 1 AOAC 2015.01(a)

LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp

Giám Đốc Sản Xuất Tổng Giám Đốc

Lý Hoàng HảiNguyễn Phương Phi

Bản kết quả được xác nhận điện tử bởi Nguyễn Phương Phi 25/04/2019

Ký tên

Ghi chú giải thích
Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.
Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách.
Trong trường hợp cần cung cấp một kết luận về tính phù hợp hay không phù hợp của kết quả, độ không đảm bảo đo của kết quả sẽ được cộng thêm hoặc trừ bớt để cho 
kết quả phân tích có thể được so sánh với các giới hạn quy định hoặc chuẩn mực.Việc này sẽ không áp dụng cho các quy chuẩn có sẵn độ không đảm bảo đo của riêng 
chúng.
Mọi phép thử được nhận diện bằng một mã số nhận dạng bao gồm 5 chữ số, thông tin mô tả của các phép thử này sẽ được cung cấp khi quý khách có yêu cầu.

Các phương pháp phân tích được xác định bởi 2 ký tự VD được thực hiện tại phòng thí nghiệm CÔNG TY TNHH EUROFINS SẮC KÝ HẢI ĐĂNG. (a) chú thích rằng các 
phép thử này được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017 VILAS 238










