
 Hiện nay trên thị trường tràn ngập phân bón giả, phân nhái kém chất lượng làm mất uy tính của các công ty sản xuất 

Phân bón đồng thời gây tổn thất cho người tiêu dùng và làm nguy hại đến môi trường. Việc xây dựng phòng thí nghiệm 

phân tích chất lượng phân bón đạt tiêu chuẩn, có thể xác định chính xác chất lượng phân bón với có độ tinh cậy cao,

phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước là một thách thức cho các phòng thí nghiệm hiện nay.

 Trên cơ sở vật chất của Viện nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường, vào cuối năm 2013 “Phòng thí nghiệm phân 

tích chất lượng phân bón” đã được hình thành và đi vào hoạt động. Phòng được xây dựng theo tiêu chuẩn chất lượng của 

ISO/IEC 17025 : 2005 và đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BOA), Bộ Khoa học Công nghệ cấp chứng chỉ

công nhận ngày 25/5/2015.
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 Chúng tôi có đầy đủ các chức năng trong việc

thử nghiệm xác định chất lượng Phân bón Vô cơ

theo thông tư 48/2011/TT - BCT ngày 30/12/2011

và thông tư 29/2014/TT – BCT ngày 30/9/2014 của

Bộ Công thương, theo quyết định “Chỉ định Tổ chức

thử nghiệm Phân bón Vô cơ” số 7773/QĐ-BCT ngày 

29/7/2015 

 Đã đăng ký Lĩnh vực Hoạt động thử nghiệm cho các 

phép thử đạt chuẩn chất lượng ISO/IEC 17025 : 2005, 

giấy chứng nhận số 1303/TĐC – HCHQ ngày 15/7/2015 

của Tổng cục Đo lường Chất lượng.

  Địa chỉ liên hệ:

Phòng 211, tòa nhà A2, Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

 Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.

ĐT: 08 3722 0294 - Fax: 08 3897 2262       Email: ribe@hcmuaf.edu.vn

 Với cơ sở vật chất đầy đủ, quy trình phân tích đạt chuẩn và đội ngũ nhân viên đã được đào tạo, Phòng thí nghiệm phân tích 

chất lượng phân bón chúng tôi sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu về phân tích chất lượng phân bón với độ chính xác cao.

 Chúng tôi rất hân hạnh được hợp tác với quý công ty và cá nhân trong lĩnh vực phân bón.
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