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1. Người có liên quan phải nghiên cứu và thực hiện đúng các nội dung của quy định này. 

2. Nội dung trong quy định này có hiệu lực thi hành như sự chỉ đạo của Lãnh đạo Viện. 

3. Mỗi đơn vị chỉ được phân phối 01 bản (có đóng dấu kiểm soát), các bản sao không có 

giá trị sử dụng và cần phải loại bỏ. Khi các đơn vị có nhu cầu phân phối thêm tài liệu 

phải đề nghị với thư ký để có bản đóng dấu kiểm soát. 
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1. Mục đích 

Quy trình được biên soạn để thực hiện các khoản từ 7.4.4 đến 7.4.7, điều 7 của ISO/IEC 

17011 và thiết lập trình tự lấy mẫu trong quá trình công nhận các phòng thí nghiệm. 

2. Phạm vi áp dụng 

Các yêu cầu của quy trình này là bắt buộc áp dụng đối với tất cả các nhân sự tham gia vào 

quá trình công nhận của VACI. 

3. Tài liệu viện dẫn 

- ISO/IEC 17011:2017: Conformity Assessment. Requirements to accredi- tation bodies 

accrediting conformity assessment bodies 

- IAF MD 17:2019 Witnessing activities for the accreditation of management systems 

certification bodies. 

- VACI.R4.6.01 Quy định về chương trình công nhận. 

- VACI.R4.6.02 Quy định về phân loại lĩnh vực theo chương trình công nhận. 

- VACI.P7.1 Quy trình đánh giá công nhận phòng thí nghiệm. 

- VACI.P7.1.REM Quy trình đánh giá công nhận phòng thí nghiệm từ xa. 

4. Thuật ngữ - định nghĩa  

Lấy mẫu đại diện — việc lấy mẫu được thực hiện theo các quy tắc, sao cho nó phản ánh 

tính đặc thù của tổng thể theo thành phần và theo các đặc điểm riêng của các đối tượng đại 

diện được đưa vào lấy mẫu; 

Phép đo - quá trình thực nghiệm để thu được một hay một số giá trị đại lượng có thể quy 

cho đại lượng một cách hợp lý; 

Nguyên lý đo – hiện tượng là cơ sở của phép đo;  

VÍ DỤ 1 Hiệu ứng nhiệt điện, được sử dụng để đo nhiệt độ.  

VÍ DỤ 2 Năng lượng hấp thụ dùng để đo nồng độ mol 

Quy trình đo - mô tả chi tiết về phép đo theo một hoặc nhiều nguyên lý đo và phương pháp 

đo đã cho dựa trên mô hình đo và bao gồm các tính toán cần thiết để thu được kết quả đo; 

Đánh giá lại – đánh giá do VACI thực hiện để duy trì sự công nhận; 

Mở rộng công nhận – mở rộng phạm vi công nhận bao gồm cả sự bố trí cơ sở mới cho các 

hoạt động thử nghiệm/hiệu chuẩn; 

Đại diện – đưa ra một ý tưởng khách quan về một cái gì đó đại diện điển hình cho một số 

lượng lớn, tổng thể của một cái gì đó. 

5. Các chữ viết tắt  

VACI: Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam  

CAB: Tổ chức đánh giá sự phù hợp 

6 Lấy mẫu 

6.1 Quy định chung 

6.1.1 Việc lấy mẫu đối tượng đánh giá được thực hiện để chuẩn bị cho cuộc đánh giá trong 

thời gian: 

- công nhận ban đầu; 

- tái công nhận; 

- mở rộng công nhận; 

- giám sát và theo dõi. 



 

 

Trong quá trình chuẩn bị cho mỗi lần đánh giá CAB, các đối tượng đánh giá sau đây sẽ 

được lấy mẫu: 

- các yếu tố của hệ thống quản lý của CAB; 

- khía cạnh kỹ thuật (các phương pháp thử nghiệm, hiệu chuẩn, giám định, thử nghiệm 

thành thạo đại diện theo phạm vi công nhận của CAB, địa điểm đánh giá, nhân sự được 

đánh giá). Khuyến nghị về lấy mẫu đối tượng đánh giá được nêu trong Phụ lục 1 

6.1.2 Trong quá trình lấy mẫu các đối tượng đánh giá, vị trí của CAB được tính đến, trong 

đó ít nhất một trong các hoạt động chính của CAB bao gồm trong phạm vi công nhận được 

tiến hành và số lượng nhân sự tham gia vào việc thực hiện các đối tượng đó. phạm vi công 

nhận được áp dụng bởi CAB. 

Việc lấy mẫu các đối tượng đánh giá được thực hiện có tính đến việc phân tích thông tin 

do CAB gửi trong hồ sơ năng lực kỹ thuật trước khi VACI đánh giá. 

6.1.3 Trong bất kỳ cuộc đánh giá nào, việc lấy mẫu được tiến hành sao cho đảm bảo rằng 

đoàn đánh giá sẽ chứng kiến một số lượng mẫu đại diện cho các hoạt động của CAB (các 

phương pháp tùy theo lĩnh vực công nhận và các yếu tố của hệ thống quản lý) để đảm bảo 

đánh giá đúng năng lực của CAB. 

6.1.4 Trong quá trình công nhận ban đầu, việc đánh giá CAB được thực hiện đối với tất cả 

các yếu tố của hệ thống quản lý và cho toàn bộ phạm vi công nhận mà CAB áp dụng (tất cả 

các lĩnh vực thử nghiệm/hiệu chuẩn, tất cả các nhân viên thực hiện thử nghiệm/hiệu chuẩn, 

tất cả các địa điểm hoạt động phù hợp với phạm vi công nhận). 

Trong quá trình mở rộng công nhận, việc đánh giá CAB được thực hiện đối với những yếu 

tố trong hệ thống quản lý của CAB đã được sửa đổi do việc mở rộng và tất cả các phạm vi 

công nhận bổ sung (tất cả các lĩnh vực của phạm vi thử nghiệm/hiệu chuẩn bổ sung, tất cả 

nhân sự tiến hành thử nghiệm/hiệu chuẩn theo phạm vi bổ sung được áp dụng, tất cả các 

địa điểm triển khai các hoạt động theo phạm vi công nhận bổ sung). 

6.1.5 Trong quá trình giám sát và đánh giá lại, việc lựa chọn lấy mẫu được thực hiện sao 

cho đảm bảo rằng VACI sẽ đánh giá số lượng mẫu đại diện cho các hoạt động của CAB 

(các phương pháp tùy theo phạm vi công nhận và các yếu tố của hệ thống quản lý) trong 

thời hạn hiệu lực của chứng chỉ công nhận (chu kỳ công nhận). 

6.1.6 Việc đánh giá sau khi công nhận lần đầu được thực hiện theo chương trình giám sát 

và tái công nhận đối với chu kỳ công nhận (gọi tắt là chương trình) do chuyên gia đánh giá 

trưởng thực hiện đánh giá lần đầu biên soạn trong 5 năm. 

Chương trình bao gồm các hoạt động giám sát CAB trong chu kỳ công nhận và đánh giá để 

tái công nhận. Chương trình bao gồm dữ liệu dạng bảng với thông tin về thời lượng đánh 

giá, về các yếu tố của hệ thống quản lý CAB được kiểm tra xác nhận và về các khía cạnh 

kỹ thuật (thử nghiệm phương pháp thử nghiệm/hiệu chuẩn đại diện trong phạm vi công 

nhận của CAB và địa điểm đánh giá). 

6.1.7 Chương trình giám sát và tái công nhận cho chu trình công nhận được soạn thảo có 

tính đến các vấn đề sau: 

Đối với mỗi cuộc giám sát, cần đánh giá hoạt động của các yếu tố sau trong hệ thống quản 

lý: 

- khiếu nại (khiếu nại), 

- đánh giá nội bộ, 

- kiểm soát sự không phù hợp trong hoạt động; 

- hành động khắc phục, 



 

 

- xem xét của lãnh đạo (sử dụng kết hợp các kỹ thuật đánh giá, phân tích tài liệu và phỏng 

vấn đại diện lãnh đạo cao nhất của tổ chức đánh giá sự phù hợp), 

- hồ sơ kỹ thuật và đảm bảo chất lượng kết quả  

- truy xuất nguồn gốc đo lường. 

Để tái công nhận, tất cả các yếu tố của hệ thống quản lý đều phải được đánh giá. 

Việc lấy mẫu đối tượng được thực hiện sao cho trong chu kỳ công nhận, tất cả các hoạt 

động của CAB được đánh giá theo phạm vi công nhận, tất cả các địa điểm và tất cả các 

nhân viên chủ chốt của CAB (sử dụng bất kỳ kỹ thuật đánh giá nào) ít nhất một lần. 

6.1.8 Đối với việc lấy mẫu các đối tượng để đánh giá cụ thể, các kết quả của lần đánh giá 

trước đó sẽ được tính đến. Các yếu tố của hệ thống quản lý mà sự không phù hợp được 

thiết lập do kết quả của đánh giá trước đó nhất thiết phải được lập kế hoạch để đánh giá và 

kết quả phân tích thông tin do CAB gửi về các hoạt động trong phạm vi công nhận và 

những thay đổi từ thời điểm đánh giá cuối cùng . 

6.1.9 Ngoài ra, trong quá trình chuẩn bị kế hoạch cho mỗi lần đánh giá tiếp theo sau khi 

công nhận ban đầu, cần đánh giá các yếu tố có thể ảnh hưởng đến sự thay đổi trong kế 

hoạch đánh giá được hoạch định cho chương trình giám sát và tái công nhận trong chu kỳ 

công nhận. Để làm điều này, cần phải phân tích thông tin do CAB cung cấp về các hoạt 

động của nó trong phạm vi công nhận và tất cả những thay đổi đã diễn ra trong CAB kể từ 

lần đánh giá cuối cùng và đánh giá tác động của những thay đổi đã xảy ra đối với khả năng 

của CAB để thực hiện các hoạt động phù hợp với phạm vi công nhận. 

Các yếu tố này có thể được xác định như sau: 

- số lần thử nghiệm/hiệu chuẩn đã tiến hành; 

- thay đổi về nhân sự; 

- kinh nghiệm và kiến thức của nhân viên; 

- tính ổn định/không ổn định được thừa nhận rộng rãi của phương pháp đo; 

- thay đổi về cơ sở vật chất kỹ thuật của phòng thí nghiệm; 

- mức độ quan trọng và mục đích sử dụng của dữ liệu thử nghiệm/hiệu chuẩn; 

- kết quả về sự tham gia của phòng thí nghiệm trong các chương trình thử nghiệm thành 

thạo; 

- những thay đổi đã xảy ra trong cấu trúc của CAB kể từ lần đánh giá cuối cùng; 

- những thay đổi quan trọng trong hệ thống quản lý. 

6.1.10 Trong quá trình lập kế hoạch chứng kiến để chuẩn bị một kế hoạch đánh giá cụ thể, 

trưởng đoàn đánh giá dựa trên chương trình giám sát và tái công nhận cho chu kỳ công 

nhận và kết quả phân tích thông tin do CAB gửi. 

6.1.11 Các thử nghiệm/hiệu chuẩn nên được chứng kiến khi lập kế hoạch đối với các 

phương pháp trong phạm vi công nhận mà CAB không có hoặc có rất ít (dưới 5) hoạt 

động, cũng như đối với các thay đổi trong nhân sự kể từ lần đánh giá cuối cùng đối với các 

phương pháp thử nghiệm/hiệu chuẩn cụ thể trong phạm vi công nhận. 

6.1.12 Việc phân tích tình huống là hiệu quả trong quá trình đánh giá các phương pháp thử 

nghiệm/hiệu chuẩn mà CAB đã thực hiện một số lượng lớn công việc kể từ lần đánh giá 

cuối cùng. 

6.1.13 Ngoài ra, trong mỗi lần đánh giá, cần phải đánh giá hiệu quả của các hành động 

khắc phục đã thực hiện và việc thực hiện các khuyến nghị cải tiến mà CAB đã nhận được 



 

 

từ kết quả đánh giá trước đó và việc sử dụng dấu công nhận và tài liệu viện dẫn đến công 

nhận bởi CAB (đánh giá sự tuân thủ của CAB với phạm vi công nhận). 

6.1.14 Trong quá trình xây dựng kế hoạch đánh giá cụ thể đối với CAB, đoàn đánh giá dựa 

trên chương trình giám sát và tái công nhận trong chu kỳ công nhận, cũng như kết quả 

phân tích thông tin do CAB gửi, và xác định các kỹ thuật đánh giá phù hợp với khoản 6.5: 

6.1.15 Chương trình giám sát và tái công nhận cho chu kỳ công nhận được xem xét định kỳ 

có tính đến kết quả của lần đánh giá trước đó và, nếu cần, được cập nhật (viết lại). 

6.2 Lấy mẫu chứng kiến 

6.2.1 Lựa chọn phương pháp đại diện để chứng kiến đối với phòng thí nghiệm 

6.2.1.1 Tiêu chí lựa chọn phương pháp đại diện để chứng kiến đối với phòng thí nghiệm 

gồm: 

- nguyên lý của phương pháp thử nghiệm/nguyên lý đo và các đặc tính của đối tượng thử 

nghiệm (đối với phòng thử nghiệm); 

- giá trị đo/nguyên lý đo (đối với phòng hiệu chuẩn);  

cũng được tính đến: 

- độ phức tạp của phương pháp thử nghiệm/hiệu chuẩn (thiết bị kỹ thuật, đầu vào của nhân 

sự), 

- rủi ro về hậu quả trong việc CAB đưa ra quyết định không chính xác dựa trên kết quả thử 

nghiệm/hiệu chuẩn (số lượng công việc được thực hiện trong phạm vi công nhận). 

Chú thích 1: Trong trường hợp CAB thử nghiệm/hiệu chuẩn các đối tượng khác nhau sử 

dụng các phương pháp thử nghiệm/hiệu chuẩn tương tự, sử dụng cùng một thiết bị đo và 

cùng những người thực hiện thử nghiệm/hiệu chuẩn, thì chỉ cần đánh giá một đối tượng 

thử nghiệm/hiệu chuẩn phức tạp hơn. 

Chú thích 2: Việc xác định số lượng tối thiểu các phương pháp thử nghiệm/hiệu chuẩn đại 

diện trong quá trình công nhận ban đầu hoặc mở rộng công nhận được thực hiện tùy thuộc 

vào tổng số phương pháp thử nghiệm/hiệu chuẩn được áp dụng để công nhận. 

6.2.1.2 Cần phải chứng kiến một số phương pháp nhất định. Số lượng các phương pháp để 

chứng kiến đối với phòng thí nghiệm được xác định theo Bảng 1.                                 



 

  

Table 1 

Số lượng các phương pháp thử nghiệm/hiệu 

chuẩn được áp dụng trong phạm vi công 

nhận (có nguyên lý khác nhau của phương 

pháp hoặc để đo các giá trị đo khác nhau) 

Số lượng tối thiểu phương pháp được lấy 

mẫu đại diện trong mỗi lĩnh vực hiệu 

chuẩn/thử nghiệm 

Từ 1 đến 6 100% 

Lớn hơn 6 Một phương pháp đại diện từ mẫu đại diện 

cho các phương pháp theo từng nhánh trong 

phạm vi công nhận* 

* Chú thích: trong mỗi chu kỳ công nhận, 

cần phải thay đổi phương pháp đại diện từ 

mẫu đại diện có tính đến việc chứng kiến 

được thực hiện trong chu kỳ trước đó. 

6.2.1.3 Do đặc thù của quy trình hiệu chuẩn, chuyên gia đánh giá kỹ thuật có thể yêu cầu 

trước từ phòng hiệu chuẩn (trong quá trình chuẩn bị đánh giá) thông tin chi tiết về các 

phương pháp hiệu chuẩn, bao gồm thông tin về cách tính độ không đảm bảo đo. 

6.2.2 Lấy mẫu để chứng kiến đối với phòng hiệu chuẩn 

Trong quá trình công nhận ban đầu, bất cứ khi nào có thể, tất cả các phương pháp hiệu 

chuẩn đại diện đều phải được đánh giá. 

Số lượng chứng kiến phụ thuộc vào số lượng lĩnh vực hiệu chuẩn trong phạm vi công 

nhận. Ít nhất một phương pháp đại diện được chọn cho từng lĩnh vực hiệu chuẩn. Trong 

trường hợp CAB thực hiện hiệu chuẩn các đối tượng khác nhau bằng các phương pháp 

hiệu chuẩn tương tự và cùng một người thực hiện hiệu chuẩn, thì việc đánh giá đối tượng 

hiệu chuẩn phức tạp nhất là đủ. 

Tất cả các phương pháp hiệu chuẩn đại diện phải được đánh giá ít nhất một lần trong mỗi 

chu kỳ công nhận. 

Khi đánh giá giám sát năng lực, mỗi lần VACI tiến hành chứng kiến ít nhất một phương 

pháp hiệu chuẩn. Trong trường hợp này, kết quả của các đánh giá trước đó được tính đến.  

6.3 Lựa chọn địa điểm đánh giá 

6.3.1 Các địa bàn hoạt động chính của các CAB trong phạm vi xin công nhận là: 

- Trụ sở văn phòng của CAB nơi thực hiện các hoạt động chính; 

- các cơ sở hoạt động, cũng như các địa điểm của CAB nơi các hoạt động thử nghiệm/hiệu 

chuẩn được thực hiện trực tiếp, bao gồm cả việc duy trì hồ sơ công việc liên quan đến quy 

trình và kết quả thử nghiệm/hiệu chuẩn. 

Chú thích 1: Địa điểm trực tiếp thực hiện hoạt động thử nghiệm/hiệu chuẩn của CAB trong 

phạm vi xin công nhận còn bao gồm cả vị trí các địa điểm thực tế của đối tượng thử 

nghiệm/hiệu chuẩn, bao gồm các địa điểm di động (mobile). 

6.3.2 Trong quá trình công nhận ban đầu và công nhận mở rộng, việc đánh giá được tiến 

hành tại tất cả các địa điểm hoạt động của CAB trong phạm vi đăng ký công nhận. 

Trong quá trình chuẩn bị cho đánh giá giám sát và tái công nhận, với trong số các địa điểm 

của CAB, đoàn đánh giá chọn địa điểm để đánh giá, có tính đến các thử nghiệm/hiệu 

chuẩn, phương pháp/đối tượng đại diện được chọn. 

Trong quá trình giám sát và tái công nhận, việc đánh giá được thực hiện tại văn phòng 

chính của CAB, cũng như tại các cơ sở hoạt động của CAB, nơi các hoạt động thử 
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nghiệm/hiệu chuẩn được thực hiện đối với các thử nghiệm/hiệu chuẩn, phương pháp/đối 

tượng đại diện được chọn. 

6.3.3 Trong quá trình công nhận ban đầu, ngoài việc thăm trụ sở chính (trụ sở chính), kế 

hoạch đánh giá phải bao gồm việc thăm tất cả các địa điểm khác của CAB, trong đó có ít 

nhất một trong các hoạt động chính được thực hiện bởi CAB. 

6.3.4 Các hoạt động chính bao gồm: 

- chuẩn bị và phê duyệt các chính sách; 

- xây dựng và phê duyệt các quy trình và thủ tục; 

- xem xét yêu cầu và nghĩa vụ hợp đồng liên quan đến thử nghiệm/hiệu chuẩn; 

- tiến hành thử nghiệm/hiệu chuẩn; 

- lưu giữ thuốc thử và vật liệu thử nghiệm, quản lý các chuẩn để hiệu chuẩn; 

- hoạch định chương trình thử nghiệm thành thạo, đánh giá các đặc tính hoạt động, phê 

duyệt báo cáo cuối cùng về thử nghiệm thành thạo; 

- xây dựng và phê duyệt các chính sách, quy trình và thủ tục khiếu nại và xem xét khiếu nại 

nhận được từ khách hàng và các bên khác liên quan đến các hoạt động của CAB được công 

nhận; 

- quyết định cuối cùng về kháng cáo và khiếu nại. 

6.3.5 Trong quá trình lựa chọn địa điểm đánh giá, kết quả của các lần đánh giá trước đó 

được tính đến để trong chu kỳ công nhận, tất cả các địa điểm hoạt động của CAB trong 

phạm vi xin công nhận đều được đánh giá ít nhất một lần. 

6.4 Lựa chọn nhân sự của CAB để đánh giá 

6.4.1 Tiêu chí lựa chọn nhân sự của CAB để đánh giá trong quá trình thử nghiệm/hiệu 

chuẩn đối với phương pháp thử nghiệm/hiệu chuẩn đại diện được lựa chọn gồm: 

- số lần thử nghiệm/hiệu chuẩn được thực hiện đối với các phương pháp đại diện được lựa 

chọn bởi từng nhân viên của CAB trong một khoảng thời gian nhất định (trong quá trình 

công nhận và mở rộng công nhận - trong vòng một năm trước khi đăng ký công nhận, 

trong quá trình giám sát và tái công nhận - kể từ lần đánh giá cuối cùng); 

- trình độ, giáo dục, kinh nghiệm trong hoạt động thử nghiệm/hiệu chuẩn; 

- kết quả tham gia thử nghiệm thành thạo và so sánh liên phòng; 

- kết quả đánh giá trước đó, 

- những thay đổi đã xảy ra trong nhân sự của CAB kể từ lần đánh giá cuối cùng. 

6.4.2 Đoàn đánh giá xác định từ nhân sự của CAB thực hiện thử nghiệm/hiệu chuẩn đối 

với các phương pháp đại diện đã chọn, nhân sự được đánh giá: tối thiểu một người cho mỗi 

phương pháp thử nghiệm/hiệu chuẩn được chọn đối với một đánh giá cụ thể. 

6.4.3 Trong quá trình lựa chọn nhân sự của CAB để đánh giá, các kết quả đánh giá trước 

đó được tính đến để trong chu kỳ công nhận, tất cả nhân sự của CAB thực hiện các hoạt 

động trong phạm vi công nhận đều được đánh giá ít nhất một lần với việc áp dụng một 

trong kỹ thuật đánh giá CAB được quy định tại khoản 6.5. 

6.5.1 Quy định chung  

Các kỹ thuật đánh giá CAB bao gồm: 

- đánh giá tại chỗ; 

- đánh giá từ xa; 
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- chứng kiến; 

- xem xét tài liệu; 

- xem xét hồ sơ; 

- đánh giá đo lường; 

- xem xét việc thực hiện trong tham gia thử nghiệm thành thạo và so sánh liên phòng khác; 

- đánh giá xác nhận; 

- thăm không báo trước; 

- phỏng vấn. 

Để bao quát các lĩnh vực hoạt động của CAB (lĩnh vực năng lực kỹ thuật) trong phạm vi 

công nhận, VACI sử dụng kết hợp cân bằng các tiếp cận khác nhau về kỹ thuật đánh giá, 

bao gồm: 

- đánh giá việc duy trì hệ thống quản lý (bắt buộc) được thực hiện bằng phương pháp xem 

xét tài liệu và phỏng vấn; 

- đánh giá năng lực của CAB trong việc tiến hành thử nghiệm/hiệu chuẩn theo phạm vi 

công nhận có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các kỹ thuật, nhưng không giới hạn ở 

các kết hợp sau: 

• chứng kiến thực hiện thử nghiệm/hiệu chuẩn (có thể tiến hành kết hợp với phỏng vấn và 

xem xét tài liệu); 

• xem xét tình huống, bao gồm kết quả của việc tham gia thử nghiệm thành thạo và so sánh 

liên phòng khác; 

• phỏng vấn nhân sự của CAB (có thể tiến hành kết hợp với việc xem xét tài liệu). 

Tùy thuộc vào thời gian của thử nghiệm/hiệu chuẩn, sự sẵn có các mẫu đối tượng thử 

nghiệm/hiệu chuẩn, chi phí tài chính của thử nghiệm/hiệu chuẩn, v.v., có thể sử dụng một 

trong những kỹ thuật hoặc kết hợp các kỹ thuật đó. 

6.5.2 Xem xét tài liệu 

Xem xét tài liệu (đánh giá theo chiều ngang) là đánh giá một quy trình từ khi bắt đầu cho 

đến khi hoàn thành (ví dụ: tiến hành đánh giá nội bộ theo quy trình nội bộ được CAB phê 

duyệt, phát triển theo yêu cầu của tiêu chuẩn). Trong quá trình xem xét tài liệu, chuyên gia 

đánh giá đánh giá chi tiết cách tiến hành của từng quy trình mà không bị phân tâm bởi các 

quá trình có liên quan với nhau. Ưu điểm của đánh giá này là khả năng đánh giá chi tiết tất 

cả các hành động của một quy trình, tất cả các tài liệu kèm theo về quy trình này, tất cả các 

nhân sự tham gia vào quy trình này. 

Việc xem xét tài liệu được sử dụng để đánh giá hiệu quả hoạt động của các yếu tố riêng lẻ 

trong hệ thống quản lý của CAB. 

Trong quá trình công nhận ban đầu và công nhận lại, việc xem xét tài liệu đối với tất cả các 

yếu tố của hệ thống quản lý của CAB được thực hiện. 

Trong quá trình lập kế hoạch giám sát, chuyen gia đánh giá trưởng có tính đến kết quả của 

các lần đánh giá CAB trước đó kể từ lần đánh giá các sự thay đổi trước đó và, dựa trên các 

yêu cầu của điều 6.1 của quy trình này, xác định nhu cầu đánh giá xem xét tài liệu cho từng 

yếu tố của hệ thống quản lý. 

Nên lập kế hoạch xem xét tài liệu đồi với các yếu tố trong hệ thống quản lý của CAB khi 

có sự không phù hợp trong các yếu tố này được xác định trong giai đoạn đánh giá trước đó 

và khi có những thay đổi đáng kể xảy ra trong hệ thống quản lý của CAB. 
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6.5.3 Xem xét tình huống 

Xem xét tình huống là đánh giá đầy đủ tất cả các khía cạnh của thử nghiệm/hiệu chuẩn đối 

với phương pháp thử nghiệm/hiệu chuẩn đại diện đã được chọn. 

Xem xét tình huống được sử dụng để đánh giá năng lực kỹ thuật của CAB trong việc thực 

hiện thử nghiệm/hiệu chuẩn đối với phương pháp thử nghiệm/hiệu chuẩn đại diện được 

chọn và đánh giá hiệu lực của hệ thống quản lý của CAB đối với phương pháp đại diện 

được chọn. 

Xem xét tình huống bao gồm đánh giá năng lực của CAB trong việc thực hiện các thử 

nghiệm/hiệu chuẩn đối với một phương pháp hoặc quy trình đại diện đã được chọn trong 

thực tế bằng cách sử dụng các kỹ thuật đánh giá kết hợp khác nhau (phỏng vấn, xem xét hồ 

sơ, phân tích việc tham gia chương trình thử nghiệm thành thạo và so sánh liên phòng thí 

nghiệm). 

Trong quá trình xem xét tình huống, đoàn đánh giá tiến hành xem xét hồ sơ của CAB liên 

quan đến thử nghiệm/hiệu chuẩn đối với phương pháp đại diện đã chọn. 

6.5.4 Chứng kiến 

6.5.4.1 Việc chứng kiến các phép thử/hiệu chuẩn có thể được thực hiện bằng cách sử dụng: 

- các mẫu thử nghiệm/hiệu chuẩn thực tế khi thực hiện các hoạt động hiện tại của CAB; 

- mẫu sản phẩm (để thử nghiệm) được lấy mẫu với sự có mặt của chuyên gia đánh giá kỹ 

thuật hoặc do đoàn đánh giá cung cấp 

- chuẩn đo lường (đối với phòng thí nghiệm hiệu chuẩn) 

6.5.4.1.1 Kỹ thuật này có thể được sử dụng kết hợp với kỹ thuật đánh giá đo lường (xem 

6.5.8). Trong trường hợp này, việc chứng kiến thử nghiệm/hiệu chuẩn có thể được thực 

hiện bằng cách sử dụng: 

- mẫu chuẩn được chứng nhận với các giá trị đã biết 

- mẫu có thông số/đặc tính xác định (mẫu mã hóa) do đoàn đánh giá cung cấp, trong khi 

người được đánh giá không biết thông số/đặc tính xác định (áp dụng lẫn nhau các kỹ thuật 

đánh giá đo lường) 

6.5.4.2 Mô phỏng việc thử nghiệm/hiệu chuẩn 

Trong các trường hợp chính đáng (trong khi thực hiện thử nghiệm/hiệu chuẩn, chi phí tài 

chính của CAB để tổ chức và tiến hành các thử nghiệm/hiệu chuẩn, v.v. là đáng kể), để 

đánh giá năng lực của CAB trong việc thực hiện thử nghiệm/hiệu chuẩn đối với phương 

pháp thử nghiệm đại diện đã chọn, được phép mô phỏng toàn bộ quy trình thử nghiệm/hiệu 

chuẩn hoặc các giai đoạn riêng lẻ của nó, với điều kiện là CAB trong quá trình đánh giá sẽ 

xác nhận tài liệu tất cả các hành động theo quy định. Trong trường hợp này, một cuộc 

phỏng vấn bổ sung được thực hiện với nhân viên CAB trực tiếp thực hiện các hoạt động 

đó. 

6.5.5 Phân tích việc tham gia vào các chương trình thử nghiệm thành thạo và so sánh liên 

phòng (ILC) 

Trong quá trình đánh giá năng lực của các phòng thí nghiệm đối với phương pháp đại diện 

được chọn để đánh giá, VACI tính đến kết quả tham gia PT và ILC theo quy định tại 

VACI.R7.1.03 như sau. 

Trong quá trình lấy mẫu để chứng kiến, có thể công nhận kết quả của việc tham gia PT và 

ILC, với điều kiện là phòng thí nghiệm cung cấp bằng chứng tài liệu: 

- thu được kết quả tích cực khi tham gia PT theo phương pháp đại diện; 



 

Quy định về lấy mẫu đánh giá phòng thí nghiệm                                            VACI.R7.1.06 

 

Ngày ban hành: 15/12/2022 Lần ban hành: 01  

 

4/6  

- tham gia liên tục vào PT và ILC (có tính đến Chính sách VACI về tần suất tham gia vào 

các PT) theo phương pháp đại diện  

- sự tham gia vào PT hoặc ILC này của tất cả những người chịu trách nhiệm thực hiện các 

thử nghiệm/hiệu chuẩn theo phương pháp đại diện. 

6.5.6 Đánh giá từ xa 

Đánh giá từ xa là việc đánh giá vị trí vật lý hoặc địa điểm ảo và các hoạt động của CAB 

bằng các phương tiện điện tử, chẳng hạn như các sử dụng ứng dụng họp trực tuyến. 

Đánh giá từ xa có thể được thực hiện trong các trường hợp sau: 

- khi không thể thực hiện đánh giá tại chỗ do các tình huống bất khả kháng, không lường 

trước được liên quan đến việc hiện tại không thể đến trực tiếp CAB (do đe dọa đến sự an 

toàn của các thành viên trong đoàn đánh giá, hạn chế đi lại); 

- CAB tiến hành triển khai có hệ thống hệ thống quản lý của mình, trong đó hồ sơ, dữ liệu, 

v.v. có thể được xem xét trên bất kỳ nền tảng nào, bất kể công việc được tiến hành ở đâu; 

- khi hồ sơ để kiểm tra xác nhận về sự phù hợp là sẵn có cho đánh giá từ xa; 

- nếu cần tiến hành đánh giá bổ sung nhưng khó thực hiện các chuyến đi trong thời gian 

ngắn. 

Đánh giá từ xa không được thực hiện trong các trường hợp sau: 

- khi việc đánh giá CAB đã xác định được một số lượng đáng kể các điểm không phù hợp 

tại địa điểm cần được đánh giá trong các lần đánh giá trước đó; 

- trong quá trình đánh giá ban đầu về địa điểm mới của CAB, phạm vi công nhận mới hoặc 

khi có những thay đổi đáng kể; 

- nếu việc đánh giá tại chỗ không được thực hiện trong một thời gian dài. 

6.5.8 Đánh giá đo lường 

Đánh giá đo lường là đánh giá được thực hiện bằng cách so sánh các kết quả thu được 

trong quá trình thử nghiệm/hiệu chuẩn của CAB được đánh giá với kết quả của CAB tham 

chiếu có tính đến độ không đảm bảo đo được gán cho giá trị tham chiếu và độ không đảm 

bảo đo được báo cáo bởi CAB đã đánh giá. 

Các mẫu trong trường hợp này có thể được sử dụng như mô tả trong 6.5.4.1.1 

6.5.9 Phỏng vấn 

Phỏng vấn là hoạt động đánh giá năng lực của nhân viên CAB, đánh giá kiến thức và kỹ 

năng của họ, được thực hiện bằng cách trao đổi trực tiếp bằng miệng của chuyên gia đánh 

giá với nhân viên CAB. Khi áp dụng kỹ thuật phỏng vấn, một cuộc phỏng vấn tình huống 

có thể được sử dụng, trong đó nhân viên CAB được yêu cầu giải quyết một tình huống điển 

hình và người đó phải nêu trình tự các hành động của mình và giải thích tính khả thi của 

các quyết định của mình. Đồng thời, các câu hỏi làm rõ được đặt ra để tìm hiểu xem nhân 

viên CAB sẽ hành xử như thế nào nếu các sự kiện phát triển theo cách này hay cách khác. 

Phương pháp này cho phép tổng hợp đánh giá năng lực của nhân viên CAB và kiến thức lý 

thuyết của họ. 

Theo quy định, kỹ thuật này được kết hợp với các kỹ thuật đánh giá khác để có được thông 

tin đầy đủ hơn về kinh nghiệm, kỹ năng và kiến thức của nhân viên được đánh giá. 

6.5.10 Đánh giá xác nhận 
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Đánh giá, trong đó các quy trình đã xác nhận được thực hiện trong CAB được đánh giá, 

cũng như các báo cáo được công bố là kết quả của quá trình xác nhận, và các quyết định 

được đưa ra. 

Kỹ thuật đánh giá này có thể được thực hiện cả trong quá trình kiểm tra tài liệu và trong 

quá trình đánh giá tại chỗ. 

 


