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NƠI NHẬN 

□ Ban Lãnh đạo 

 

□ Phòng Hành chính 

Tổng hợp 

 

□ Phòng Dịch vụ 

Khách hàng 

 

□ Phòng Nghiệp vụ  

 

□  □  

 

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. 

 

TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI TÀI LIỆU 

 

Lần sửa 

đổi 
Ngày sửa đổi Nội dung và hạng mục sửa đổi 

Phê  

duyệt 
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1. Mục đích  

Văn bản này quy định các chi phí mà tổ chức đánh giá sự phú hợp phải trả cho Văn 

phòng Công nhận Chất lượng để được công nhận và duy trì hiệu lực công nhận.  

2. Phạm vi áp dụng  

Văn bản này được áp dụng tại 

-  Văn phòng Công nhận Chất lượng, và  

-  Tổ chức đánh giá sự phú hợp đăng ký công nhận và đã được công nhận. 

3. Tài liệu viện dẫn 

- VACI.R.7.1.04 Quy định chung về công nhận 

- VACI.R.7.1.04 Quy tắc xác định thời lượng đánh giá; 

4. Chữ viết tắt  

VACI: Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam; 

TCĐGPH: Tổ chức đánh giá phù hợp; 

5. Nội dung tính phí 

5.1 Trách nhiệm 

Phòng Hành chính Tổng hợp của VACI là đơn vị trực tiếp chịu trách nhiệm thực hiện 

quy định này. 

5.2 Nguyên tắc và cơ cấu phí 

5.2.1 Chi phí nộp đơn  

TCĐGPH đăng ký công nhận với VACI phải trả phí nộp đơn. Phí nộp đơn không được 

hoàn lại. 

Ghi chú: Phí đăng ký sẽ không còn giá trị sau một năm, nếu TCĐGPH không đạt được 

công nhận. Sau khoảng thời gian này, TCĐGPH phải đăng ký lại; 

5.2.2 Chi phí đánh giá sơ bộ  

Trường hợp TCĐGSPH có nhu cầu được đánh giá sơ bộ, VACI sẽ thực hiện đsnh giá 

sơ bộ và TCĐGSPH phải trả khoản phí này. 

Ghi chú: TCĐGSPH có thể không cần phải được đánh giá sơ bộ nếu xác định được 

rằng hệ thống quản lý của mình đã sẵn sàng để công nhận. 

5.2.3 Chi phí đánh giá công nhận lần đầu  

TCĐGSPH phải trả phí cho việc đánh giá ban đầu, bao gồm các chi phí cho việc: xem 

xét tài liệu, đánh giá tại chỗ, thẩm xét và quyết định công nhận. 

Ghi chú: Phí đánh giá ban đầu được tính dựa trên phạm vi đăng ký công nhận và quy mô của 

TCĐGSPH 

5.2.4 Chi phí đánh giá giám sát 

TCĐGSPH phải trả phí đánh giá giám sát hàng năm để duy trì công nhận trong chu kỳ 

công nhận. 

Ghi chú: Theo quy định hiện tại của VACI, chu kỳ công nhận các TCĐGSPH là 5 năm 
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5.2.5 Chi phí đánh giá lại 

Tổ chức đánh giá sự phù hợp cần phải trả phí đánh giá công nhận lại nếu có nhu cầu 

tiếp tục được công nhận sau khi hết thời hạn hiệu lực của công nhận lần trước 

5.2.6 Chi phí đánh giá mở rộng 

TCĐGPH phải trả chi phí cho việc mở rộng và thay đổi phạm vi công nhận.  

Ghi chú: Mở rộng  và thay đổi phạm vi công nhận bao gồm việc mở rộng phạm vi hoặc lĩnh 

vực hoạt động đánh giá sự phù hợp, thay đổi phương pháp thử, tiêu chuẩn/quy định kỹ thuật, 

quy trình giám định, hoặc thay đổi và mở rộng địa điểm hoạt động đánh giá sự phù hợp 

52.7 Chi phí đánh giá bổ sung 

TCĐGPH phải trả phí đánh giá bổ sung ngoài phí đánh giá ban đầu đã được xác định 

trong trường hợp sau khi kết thúc đánh giá, theo yêu cầu của đoàn đánh giá, cần phải 

thực hiện đánh giá bổ sung để kết luận cuối cùng về sự phù hợp của hệ thống quản lý 

của TCĐGPH.  

5.2.8 Chi phí đánh giá bất thường  

TCĐGPH phải trả phí đánh giá bất thường trong trường hợp xác định được rằng  lý do 

phải thực hiện đánh giá bất thường xuất phát từ TCĐGSPH. 

Ghi chú: Các trường hợp phải thực hiện đánh giá bất thường được quy định cụ thể tại các 

quy trình đánh giá công nhận phòng thí nghiệm (VACI.P7.1.01), quy trình đánh giá công 

nhận tổ chức hứng nhận (VACI.P7.1.02) và quy trình đánh giá công nhận tổ chức giám định 

(VACI.P7.1.03). 

5.2.9 Hoàn phí  

VACI không thực hiện hoàn phí cho TCĐGPH không đạt được công nhận, bị thu hẹp, 

đình chỉ hoặc hủy bỏ công nhận. 

5.2.10 Các chi phí khác 

Ngoài các chi phí trên, TCĐGPH còn phải trả chi phí  đi lại, công tác phí và lưu trú 

cho đoàn chuyên gia đánh giá trong thời gian đánh giá tại chỗ, vv….  

Ghi chú: Các chi phí nêu trên sẽ được xác định trong từng trường hợp cụ thể. 

5.2.11 Thuế  

Tất cả các khoản chi phí nêu trên đều phải chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định hiện 

hành. 

5.3 Chi phí cụ thể 

5.3.1 Chi phí cụ thể được tính riêng cho từng loại hình tổ chức đánh giá sự phù hợp 

trên cơ sở đơn giá và khối lượng dịch vụ. 

5.3.2 Đơn giá dịch vụ được tính theo: 

- Đồi với phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn: phụ lục 1; 

- Đối với phòng xét nghiệm y tế: phụ lục 2; 

- Đối với tổ chức chúng nhận và tổ chức giám định: phụ lục 3. 

5.3.3 Khối lượng dịch vụ, tùy theo từng trường hợp cụ thể, được xác định trên cơ sở 

phạm vi đăng ký công nhận và chương trình đánh giá dự kiến. 
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PHỤ LỤC 1 
BẢNG TÍNH CHI PHÍ ĐÁNH GIÁ CÔNG NHẬN PHÒNG THÍ NGHIỆM 

THEO TIÊU CHUẨN ISO/IEC 17025 (VALAS) 

 

TT Hạng mục Đơn vị tính 
Đơn giá 

(VNĐ)  

1 Chi phí nộp đơn PTN 1.000.000 

2 Chi phí đánh giá sơ bộ Bộ hồ sơ 3.000.000 

3 Chi phí đánh giá công nhận ban đầu (*)   

3.1 Đánh giá công nhận cho lĩnh vực thứ nhất Lĩnh vực/20 phép thử 15.000.000 

3.2 Đánh giá công nhận cho lĩnh vực thứ hai trở đi Lĩnh vực/20 phép thử 12.000.000 

3.3 Đánh giá cho phép thử thứ 21 trở đi Phép thử 150.000 

4 Chi phí đánh giá mở rộng (*)   

4.1 Đánh giá mở rộng thêm lĩnh vực mới Lĩnh vực/10 phép thử 10.000.000 

4.2 Đánh giá mở rộng thêm chỉ tiêu Chuyên gia/ngày công 3.000.000 

4.3 Đánh giá mở rộng thêm địa điểm  Lĩnh vực/20 phép thử 10.000.000 

4.4 Đánh giá thay đổi phương pháp, tiêu chuẩn Chuyên gia/ngày công 3.000.000 

5 Chi phí đánh giá bổ sung, bất thường (*) Chuyên gia/ngày công 3.000.000 

6 Chi phí đánh giá giám sát (*) Lĩnh vực/20 phép thử 12.000.000 

7 
Chi phí đánh giá đo lường (áp dụng đối với 

phòng hiệu chuẩn) 
Lĩnh vực đo lường 3.000.000 

8 Chi phí đánh giá lại (*)   

8.1 Đánh giá lại cho lĩnh vực thứ nhất  Lĩnh vực/20 phép thử 12.000.000 

8.2 Đánh giá lại cho lĩnh vực thứ hai trở đi Lĩnh vực/20 phép thử 8.000.000 

9 

Chi phí cấp thêm chứng chỉ/quyết định công 

nhận cho các phòng thí nghiệm/địa điểm công 

nhận (nếu có yêu cầu) 

Chứng chỉ/Quyết định 300.000 

 

Ghi chú: 

- Chi phí đánh giá trên được tính trên cơ sở một cuộc đánh giá với 1 chuyên gia đánh giá, 

tưởng hợp phạm vi đánh giá và quy mô của tổ chức dòi hỏi nhiều chuyên gia đánh giá thì chi 

phí đánh giá sẽ được tính thêm trên cơ sở đơn giá 3.000.000 đ/ngày công 

- Chi phí trên chưa bao gồm thuế VAT; 

- Chi phí đi lại, công tác phí và lưu trú cho đoàn chuyên gia đánh giá trong thời gian 

đánh giá tại các mục (*) được xác định trong từng trường hợp cụ thể 
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PHỤ LỤC 2 
BẢNG TÍNH CHI PHÍ ĐÁNH GIÁ CÔNG NHẬN PHÒNG XÉT NGHIỆM Y TẾ 

THEO TIÊU CHUẨN ISO 15189 (VALAS - MED) 

TT Hạng mục Đơn vị tính 
Đơn giá 

(VNĐ)  

1 Chi phí nộp đơn PTN 2.000.000 

2 Chi phí đánh giá sơ bộ Bộ hồ sơ 5.000.000 

3 Chi phí đánh giá công nhận ban đầu (*)   

3.1 Đánh giá công nhận cho lĩnh vực thứ nhất Lĩnh vực/10 phép thử 25.000.000 

3.2 Đánh giá công nhận cho lĩnh vực thứ hai trở đi Lĩnh vực/10 phép thử 15.000.000 

3.3 Chi phí đánh giá cho phép thử thứ 11 trở đi Phép thử 800.000 

4 Chi phí đánh giá mở rộng (*)   

4.1 Đánh giá mở rộng thêm lĩnh vực mới Lĩnh vực/10 phép thử 16.000.000 

4.2 Đánh giá mở rộng thêm chỉ tiêu Chuyên gia/ngày công 4.000.000 

4.3 Đánh giá mở rộng thêm địa điểm  Lĩnh vực/10 phép thử 20.000.000 

4.4 Đánh giá thay đổi phương pháp, tiêu chuẩn Chuyên gia/ngày công 4.000.000 

5 Chi phí đánh giá bổ sung, bất thường (*) Chuyên gia/ngày công 4.000.000 

6 Chi phí đánh giá giám sát (*) Lĩnh vực/10 phép thử 18.000.000 

7 Chi phí đánh giá lại (*)   

7.1 Đánh giá lại cho lĩnh vực thứ nhất Lĩnh vực/10 phép thử 20.000.000 

7.2 Đánh giá lại cho lĩnh vực thứ hai trở đi Lĩnh vực/10 phép thử 12.000.000 

8 

Chi phí cấp thêm chứng chỉ/quyết định công 

nhận cho các phòng thí nghiệm/địa điểm công 

nhận (nếu có yêu cầu) 

Chứng chỉ/Quyết định 300.000 

 

Ghi chú: 

- Chi phí đánh giá trên được tính trên cơ sở một cuộc đánh giá với 1 chuyên gia đánh giá, 

tưởng hợp phạm vi đánh giá và quy mô của tổ chức dòi hỏi nhiều chuyên gia đánh giá thì chi 

phí đánh giá sẽ được tính thêm trên cơ sở đơn giá 4.000.000 đ/ngày công 

- Chi phí trên chưa bao gồm thuế VAT; 

- Chi phí đi lại, công tác phí và lưu trú cho đoàn chuyên gia đánh giá trong thời gian 

đánh giá tại các mục (*) được xác định trong từng trường hợp cụ thể 

. 
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PHỤ LỤC 3 

 
BẢNG TÍNH CHI PHÍ ĐÁNH GIÁ CÔNG NHẬN  

TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH THEO YÊU CẦU TIÊU CHUẨN 17020 (VAAS)                     

TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN THEO TIÊU CHUẨN - ISO/IEC 17021,  ISO/IEC 17065,  

ISO/TS 22003 (VACAS) 

TT Hạng mục Đơn vị tính 
Đơn giá 

(VNĐ)  

1 Chi phí nộp đơn Tổ chức 3.000.000 

2 Chi phí xem xét tài liệu Ngày công 3.000.000 

3 Chi phí đánh giá công nhận (*) Ngày công 3.000.000 

4 Chi phí đánh giá giám sát (*) Lần giám sát 12.000.000 

5 
Chi phí đánh giá mở rộng, thay đổi tiêu chuẩn, 

phương pháp, đánh giá bổ sung, bất thường (*) 
Ngày công 3.000.000 

6 

Chi phí cấp thêm chứng chỉ/quyết định công nhận 

cho các phòng thí nghiệm/địa điểm công nhận (nếu 

có yêu cầu) 

Chứng chỉ/Quyết 

định 
300.000 

 

Ghi chú: 
- Chi phí trên chưa bao gồm thuế VAT; 

- Chi phí đi lại, công tác phí và lưu trú cho đoàn Chuyên gia đánh giá trong thời gian đánh 

giá tại các mục (*) được xác định trong từng trường hợp cụ thể. 

 

 

 


