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1. Mục đích  

Văn bản này quy định các chương trình và lĩnh vực công nhận mà các Tổ chức 

đánh giá sự phù hợp có thể đăng ký công nhận bởi Viên Công nhận chất lượng Việt 

Nam phù hợp chuẩn mực, thông lệ quốc tế và pháp luật của Việt Nam về tiêu chuẩn, 

quy chuẩn kỹ thuật và đánh giá sự phù hợp.  

2. Phạm vi áp dụng 

Văn bản này được áp dụng đối với: cho  

- Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam; và  

- Các tổ chức đánh giá sự phù hợp có nhu cầu đăng ký công nhận.  

3. Thuật ngữ - định nghĩa và chữ viết tắt 

3.1 Thuật ngữ - định nghĩa 

Công nhận: là việc xác nhận sự phù hợp của tổ chức công nhận đối với tổ chức 

đánh giá sự phù hợp để thể hiện sự thừa nhận chính thức rằng tổ chức đó có đủ năng 

lực tiến hành các công việc cụ thể về đánh giá sự phù hợp. 

Tổ chức công nhận: là tổ chức có thẩm quyền thực hiện hoạt động công nhận.  

Tổ chức đánh giá sự phù hợp: là tổ chức thực hiện các hoạt động đánh giá sự 

phù hợp, bao gồm hoạt động thí nghiệm (thử nghiệm, xét nghiệm, hiệu chuẩn), hoạt 

động chứng nhận (chứng nhận hệ thống quản lý, chứng nhận sản phẩm, vv…), và hoạt 

động giám định và có thể là đối tượng của công nhận. 

Chương trình công nhận: Là tên gọi chung cho loại hình công nhận tổ chức 

đánh giá sự phù hợp được phân loại theo tính chất hoạt động đánh giá sự phù hợp. 

Lĩnh vực công nhận: Là lĩnh vực chuyên môn cụ thể của hoạt động đánh giá sự 

phù hợp đề nghị và/hoặc được công nhận. 

Chuẩn mực công nhận: Là các tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế cụ thể 

quy định yêu cầu về năng lực của tổ chức đánh giá sự phù hợp. 

Yêu cầu bổ sung để công nhận: Là các quy định của Viện Công nhận Chất 

lượng Việt Nam về yêu cầu bổ sung để công nhận theo các lĩnh vực đánh giá sự phù 

hợp cụ thể ngoài các yêu cầu chung đối với tổ chức đánh giá sự phù hợp theo chuẩn 

mực công nhận.   

3.2 Các chữ viết tắt  

VACI: Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam 

ĐGPH: Đánh giá sự phù hợp 

TCĐGPH: Tổ chức đánh giá sự phù hợp 

PTN: Phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn 

PXN: Phòng thí nghiệm y tế 

TCCN: Tổ chức chứng nhận 

TCGĐ: Tổ chức giám định 

HTQL: Hệ thống quản lý  

HTQLCL: Hệ thống quản lý chất lượng  
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4. Nguyên tắc thiết lập chương trình công nhận 

VACI thiết lập các chương trình công nhận của mình trên cơ sở chấp nhận hoàn toàn 

các tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn quốc tế gồm: 

1- Chương trình công nhận PTN: theo tiêu chuẩn TCVN/ISO/IEC 17025 và 

TCVN/ISO/IEC 15189 

2- Chương trình công nhận TCCN gồm có: 

- TCCN HTQL : theo bộ tiêu chuẩn TCVN/ISO/IEC 17021 

- TCCN sản phẩm: theo tiêu chuẩn TCVN/ISO/IEC 17065 

- TCCN hệ thống an toàn thực phẩm: theo tiêu chuẩn TCVN/ISO/IEC 22003 

3- Chương trình công nhận TCGĐ: theo tiêu chuẩn TCVN/ISO/IEC 17020 

 Và các chương trình công nhận khác khi có nhu cầu và VACI có thể đáp ứng đầy 

đủ nguồn lực thực hiện. 

5. Lĩnh vực công nhận  

Các lĩnh vực công nhận thuộc chương trình công nhận cụ thể được VACI thực 

hiện bao gồm: 

- Lĩnh vực công nhận phòng thử nghiệm-hiệu chuẩn theo Phụ lục 1. 

- Lĩnh vực công nhận phòng thử nghiệm y tế  theo Phụ lục 1. 

- Lĩnh vực công nhận tổ chức chứng nhận theo Phụ lục 3. 

- Lĩnh vực công nhận tổ chức giám định theo Phụ lục 4.  

6. Mở rộng và thu hẹp chương trình, lĩnh vực công nhận   

Khi có chính sách và nhu cầu mở rộng hoặc thu hẹp chương trình, lĩnh vực công 

nhận, VACI sẽ điều chỉnh, bổ sung quy định này trên cơ sở xem xét các thông tin, yếu 

tố sau: 

1. Đối với mở rộng chương trình, lĩnh vực công nhận:  

- tính khả thi của việc đưa ra hoặc mở rộng một chương trình công nhận; 

- phân tích năng lực và nguồn lực hiện tại; 

- tiếp cận và sử dụng chuyên gia; 

- nhu cầu về tài liệu ứng dụng hoặc hướng dẫn; 

- đào tạo nhân sự của tổ chức công nhận; 

- thỏa thuận thực hiện hoặc chuyển đổi; 

- quan điểm của các bên quan tâm. 

2. Đối với thu hẹp chương trình, lĩnh vực công nhận:     

- quan điểm của các bên quan tâm; 

- nghĩa vụ hợp đồng; 

- thỏa thuận chuyển đổi; 

- trao đổi thông tin với bên ngoài về việc không tiếp tục; 

- các thông tin được tổ chức công nhận công bố. 
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PHỤ LỤC 1 

Lĩnh vực công nhận phòng thử nghiệm-hiệu chuẩn 

Hoạt động thử nghiệm và hiệu chuẩn được phân loại thành các lĩnh vực thử 

nghiệm, hiệu chuẩn tùy thuộc vào tính chất chuyên ngành của công việc thử nghiệm, 

hiệu chuẩn. Một lĩnh vực thử nghiệm, hiệu chuẩn có thể bao gồm các phép thử, hiệu 

chuẩn được thực hiện theo cùng một phương pháp hoặc theo các phương pháp thử, 

hiệu chuẩn khác nhau. Việc công nhận phòng thí nghiệm sẽ được thực hiện đối với các 

lĩnh vực, đối tượng và phép thử, hiệu chuẩn cụ thể. 

Các lĩnh vực thử nghiệm, hiệu chuẩn được VACI công nhận hiện nay được phân 

loại như sau:  

1. Đo lường-hiệu chuẩn: bao gồm hoạt động hiệu chuẩn các chuẩn đo lường và 

phương tiện đo thuộc các lĩnh vực đo lường Khối lượng, Độ dài, Nhiệt độ, Điện, Thời 

gian-Tần số, Quang học, Áp suất, Dung tích-Lưu lượng, Điện-Từ trường, Âm thanh-

Rung động, Hóa lý-Mẫu chuẩn 

2. Thử nghiệm điện-điện tử: bao gồm hoạt động đo và thử nghiệm các đặc tính 

về điện của các sản phẩm, thiết bị điện - điện tử - viễn thông sử dụng trong công 

nghiệp và dân dụng, kể cả hoạt động thử nghiệm độ tin cậy về môi trường của vật liệu, 

các bộ phận liên quan và thiết bị. 

3. Thử nghiệm cơ: bao gồm hoạt động đo và thử nghiệm các đặc tính về cơ học 

và thử nghiệm vật lý đối với vật liệu, kết cấu bằng kim loại và các sản phẩm kim loại, 

sản phẩm dệt, giấy, đồ chơi trẻ em ..., và các phép thử kim tương. 

4. Thử nghiệm vật liệu xây dựng: bao gồm hoạt động đo và thử nghiệm sức bền, 

thử nghiệm cơ lý và hóa học đối với vật liệu, kết cấu và bộ phận liên quan đến xây 

dựng nhà cửa và công trình, kể cả thử nghiệm không phá huỷ của bê tông và thử 

nghiệm đất. 

5. Thử nghiệm không phá hủy: bao gồm hoạt động đo và thử nghiệm không phá 

huỷ để kiểm tra các bộ phận và kết cấu bằng các kỹ thuật như chụp tia phóng xạ, siêu 

âm, thẩm thấu, phương pháp từ và dòng xoáy. 

6. Thử nghiệm dược: bao gồm hoạt động đo và thử nghiệm sinh học và hoá học 

đối với vật liệu và sản phẩm liên quan tới thuốc và mỹ phẩm dùng trong y tế. 

7. Thử nghiệm hóa học: bao gồm hoạt động phân tích hoá học và phát hiện bằng 

phương pháp hoá học, thử nghiệm hoá học đối với vật liệu và sản phẩm, đo và xác 

định các đặc trưng tính năng của các thiết bị thử nghiệm hóa lý. 

8. Thử nghiệm sinh học: bao gồm hoạt động phân tích và thử nghiệm sinh học, 

vi sinh và sinh hoá các vật liệu và sản phẩm y học và thú y, bao gồm cả lương thực, 

thực phẩm, các phép thử trong nuôi cấy vi khuẩn, kiểm dịch cây trồng và vật nuôi. 

PHỤ LỤC 2 

Lĩnh vực công nhận phòng thử nghiệm y tế 

Hoạt động thí nghiệm y tế (cách gọi khác là xét nghiệm) được phân loại thành 

các lĩnh vực xét nghiệm. Mỗi lĩnh vực xét nghiệm gồm nhiều loại xét nghiệm và 

những chỉ tiêu xét nghiệm cụ thể. Việc công nhận phòng xét nghiệm được thực hiện 

đối với lĩnh vực, đối tượng và các chỉ tiêu xét nghiệm cụ thể.  

Các lĩnh vực xét nghiệm được VACI công nhận hiện nay được phân loại như sau:  
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1. Hoá sinh lâm sàng 

- Xét nghiệm hoá học nói chung  

- Phân tích nước tiểu  

- Nội tiết tố  

- Protein-xét nghiệm định lượng 

- Protein-xét nghiệm định tính 

- Xét nghiệm Lipid đặc biệt 

- Khí máu 

- Chỉ dấu ung thư 

- Xét nghiệm định lượng nồng độ thuốc chỉ thị điều trị  

- Độc học 

- Xét nghiệm hoá sinh đặc biệt 

- Amin sinh học 

- Xét nghiệm thuốc gây nghiện, ma tuý 

2. Huyết học 

- Huyết học: huyết học tổng quát, đông cầm máu, miễn dịch huyết học, xét 

nghiệm tuỷ xương, huyết học chuyên sâu  

- Truyền máu: ngân hàng máu, khảo sát ngân hàng máu, sàng lọc tác nhân 

truyền bệnh, huyết thanh học nhóm máu 

3.Vi sinh 

- Vi khuẩn: Xét nghiệm trực tiếp (hình thái) trên kính hiển vi thường; Siêu cấu 

trúc trên kính hiển vi điện tử; Sinh học phân tử; Nuôi cấy, định danh; Xét nghiệm 

kháng thuốc; Xét nghiệm huyết thanh; Xét nghiệm gen 

- Virút học: Xét nghiệm trực tiếp (hình thái) trên kính hiển vi thường; Siêu cấu 

trúc trên kính hiển vi điện tử; Sinh học phân tử; Nuôi cấy, định danh; Xét nghiệm 

kháng thuốc; Xét nghiệm huyết thanh; Xét nghiệm gen 

- Rikettsia: Xét nghiệm trực tiếp (hình thái) trên kính hiển vi thường; Siêu cấu 

trúc trên kính hiển vi điện tử; Sinh học phân tử; Nuôi cấy, định danh; Xét nghiệm 

kháng thuốc; Xét nghiệm huyết thanh; Xét nghiệm gen 

- Ký sinh trùng: Xét nghiệm trực tiếp (hình thái) trên kính hiển vi thường; Siêu 

cấu trúc trên kính hiển vi điện tử; Sinh học phân tử; Nuôi cấy, định danh; Xét nghiệm 

kháng thuốc; Xét nghiệm huyết thanh; Xét nghiệm gen 

- Vi nấm: Xét nghiệm trực tiếp (hình thái) trên kính hiển vi thường; Siêu cấu 

trúc trên kính hiển vi điện tử; Sinh học phân tử; Nuôi cấy, định danh; Xét nghiệm 

kháng thuốc; Xét nghiệm huyết thanh; Xét nghiệm gen 

- Động vật chân đốt: Xét nghiệm trực tiếp (hình thái) trên kính hiển vi thường; 

Siêu cấu trúc trên kính hiển vi điện tử; Sinh học phân tử; Nuôi cấy, định danh; Xét 

nghiệm kháng thuốc; Xét nghiệm huyết thanh; Xét nghiệm gen 

4. Giải phẫu bệnh  
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- Giải phẫu bệnh - khám nghiệm tử thi: xét nghiệm mô bệnh học, xét nghiệm 

hoá mô miễn dịch, xét nghiệm sinh học phân tử, miễn dịch huỳnh quang, xét nghiệm 

gen 

- Giải phẫu bệnh - phẫu thuật: xét nghiệm mô bệnh học, xét nghiệm hoá mô 

miễn dịch, xét nghiệm sinh học phân tử, miễn dịch huỳnh quang, xét nghiệm gen 

- Giải phẫu bệnh - thực nghiệm: xét nghiệm mô bệnh học, xét nghiệm hoá mô 

miễn dịch, xét nghiệm sinh học phân tử, miễn dịch huỳnh quang, xét nghiệm gen 

- Xét nghiệm sinh thiết: xét nghiệm mô bệnh học, xét nghiệm hoá mô miễn 

dịch, xét nghiệm sinh học phân tử, miễn dịch huỳnh quang, xét nghiệm gen 

- Tế bào học chọc hút kim nhỏ: xét nghiệm mô bệnh học, xét nghiệm hoá mô 

miễn dịch, xét nghiệm sinh học phân tử, miễn dịch huỳnh quang, xét nghiệm gen 

- Tế bào học bong: xét nghiệm mô bệnh học, xét nghiệm hoá mô miễn dịch, xét 

nghiệm sinh học phân tử, miễn dịch huỳnh quang, xét nghiệm gen.  

PHỤ LỤC 3 

Lĩnh vực công nhận tổ chức chứng nhận 

1. Tổng quan 

1.1 Hoạt động chứng nhận hệ thống quản lý được phân loại thành các lĩnh vực chứng 

nhận cụ thể theo tính chất chuyên ngành của hoạt động ĐGPH. Mỗi loại hình chứng 

nhận hệ thống quản lý cần phải phù hợp với yêu cầu chung theo chuẩn mực TCVN 

ISO/IEC 17021-1 còn phải đáp ứng yêu cầu riêng, cụ thể cho mỗi loại hình. 

1.2 Lĩnh vực chứng nhận được phân loại theo các ngành kinh tế và các hoạt động cụ 

thể trên cơ sở phân loại của các tài liệu gồm: 

- IAF ID 1:2020, bảng 1 của tài liệu này. 

- Mã NACE (danh mục các hoạt động kinh tế theo phân loại của Châu Âu), phụ 

lục 5 của tài liệu này; và 

- Phụ lục B của IAF MD 22:2019. 

Bảng 1 
Phân loại ngành và hoạt động kinh tế  

Mã 

IAF 

Ngành kinh tế  Mã NACE – Hoạt động kinh tế  

1 Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 01, 02, 03  

2 Khai thác mỏ và đá 05, 6, 7, 8, 9  

3 Thực phẩm, đồ uống và thuốc lá 10, 11, 12 

4 Dệt và sản phẩm dệt 13, 14 

5 Da và sản phẩm da 15  

6 Gỗ và sản phẩm gỗ 16  

7 Bột giấy, giấy và sản phẩm giấy 17  

8 Xuất bản 58.1, 59.2 

9 In ấn 18  

10 Sản xuất than cốc và sản phẩm dầu mỏ tinh 

chế  

19  

11 Nhiên liệu hạt nhân 24.46  

12 Hóa chất, sản phẩm hóa và sợi 20  

13 Dược phẩm 21  
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14 Cao su và sản phẩm cao su 22  

15 Sản phẩm khoáng và phi kim loại 23 trừ 23.5 và 23.6 

16 Bê tông, xi măng, vôi, thạch cao, vv… 23.5, 23.6 

17 Kim loại nguyên liệu và sản phẩm kim loại 24 trừ 24.46, 25 trừ 25.4, 33.11 

18 Máy và thiết bị 25.4,  28, 30.4, 33.12, 33.2 

19 Thiết bị điện tử và quang học 26, 27, 33.13, 33.14, 95.1 

20 Đóng tàu 30.1, 33.15 

21 Hàng không vũ trụ  30.3, 33.16 

22 Thiết bị vận tải khác 29, 30.2, 30.9, 33.17 

23 Sản xuất chưa được phân loại vào đâu 31, 32, 33.19  

24 Tái chế 38.3  

25 Cung cấp điện 35.1  

26 Cung cấp gas 35.2  

27 Cung cấp nước 35.3, 36 

28 Xây dựng 41, 42, 43 

29 Bán buôn và bán lẻ; Sửa chữa ô tô, xe máy, 

đồ dùng cá nhân và gia dụng 

45, 46, 47, 95.2 

30 Khách sạn và nhà hàng 55, 56 

31 Vận tải, kho vận và thông tin liên lạc 49, 50, 51, 52, 53, 61 

32 Liên kết tài chính, địa ốc, cho thuê 64, 65, 66, 68, 77 

33 Công nghệ thông tin 58.2, 62, 63.1 

34 Dịch vụ kỹ thuật 71, 72, 74 trừ 74.2 và 74.3 

35 Dịch vụ khác 69, 70, 73, 74.2, 74.3, 78, 80, 81, 82 

36 Hành chính công 84 

37 Giáo dục 85 

38 Y tế và hoạt động xã hội 75, 86, 87, 88 

39 Dịch vụ xã hội/công ích khác 37, 38.1, 38.2, 39, 59.1, 60, 63.9, 79, 

90, 91, 92, 93, 94, 96 

1.3 VACI thực hiện công nhận các tổ chức chứng nhận theo các nhóm ngành kinh tế, 

trong đó bao gồm các ngành và hoạt động kinh tế cụ thể được phân loại trong mục 2.  

2. Lĩnh vực công nhận 

2.1 Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng (TCVN ISO 9001). 

Bảng 2.1 
Nhóm ngành  Mã 

IAF 

Ngành kinh tế  Mã NACE – Hoạt động 

kinh tế cụ thể 

Thực phẩm 1 Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 01, 02, 03 

3 Thực phẩm, đồ uống và thuốc lá 10, 11, 12 

30 Khách sạn và nhà hàng 55, 56 

Các sản phẩm 

khoáng 

2 Khai thác mỏ và đá 05, 06, 07, 08, 09 

15 Sản phẩm khoáng và phi kim loại 23 trừ 23.5 và 23.6 

16 Bê tông, xi măng, vôi, thạch cao, vv… 23.5, 23.6 

Sản xuất hàng 

tiêu dùng 

4 Dệt và sản phẩm dệt 13, 14 

5 Da và sản phẩm da 15  

6 Gỗ và sản phẩm gỗ 16  

14 Cao su và sản phẩm cao su 22  

23 Sản xuất chưa được phân loại vào đâu 31, 32, 33.19  

Giấy 7 Giới hạn đối với “sản phẩm giấy” 17  

8 Xuất bản 58.1, 59.2 

9 In ấn 18  
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Hóa chất 7 Giới hạn đối với “bột giấy và giấy” 17.1  

10 Sản xuất than cốc và sản phẩm dầu mỏ 

tinh chế  

19.1, 19.2  

12 Hóa chất, sản phẩm hóa và sợi 20  

Hạt nhân 11 Nhiên liệu hạt nhân 24.46  

Dược phẩm 13 Dược phẩm 21  

Cơ khí 17 Kim loại cơ bản và sản phẩm kim loại 24 trừ 24.46, 25 trừ 25.4, 

33.11 

18 Máy và thiết bị 25.4,  28, 30.4, 33.12, 

33.2 

19 Thiết bị điện tử và quang học 26, 27, 33.13, 33.14, 95.1 

20 Đóng tàu 30.1, 33.15 

22 Thiết bị vận tải khác 29, 30.2, 30.9, 33.17 

Hàng không vũ 

trụ 

21 Hàng không vũ trụ  30.3, 33.16 

Cung cấp 25 Cung cấp điện 35.1  

26 Cung cấp gas 35.2  

27 Cung cấp nước 35.3, 36 

Vận tải và quản 

lý chất thải 

24 Tái chế 38.3  

31 Vận tải, kho vận và thông tin liên lạc 49, 50, 51, 52, 53, 61 

39 Dịch vụ xã hội/công ích khác 37, 38.1, 38.2, 39, 59.1, 

60, 63.9, 79, 90, 91, 92, 

93, 94, 96 

Xây dựng 28 Xây dựng 41, 42, 43 

34 Dịch vụ kỹ thuật 71, 72, 74 trừ 74.2 và 

74.3 

Dịch vụ 29 Bán buôn và bán lẻ; Sửa chữa ô tô, xe 

máy, đồ dùng cá nhân và gia dụng 

45, 46, 47, 95.2 

32 Liên kết tài chính, địa ốc, cho thuê 64, 65, 66, 68, 77 

33 Công nghệ thông tin 58.2, 62, 63.1 

35 Dịch vụ khác 69, 70, 73, 74.2, 74.3, 78, 

80, 81, 82 

36 Hành chính công 84 

37 Giáo dục 85 

Y tế 38 Y tế và hoạt động xã hội 75, 86, 87, 88 

2.2 Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường (TCVN ISO 14001) 

Bảng 2.2 
Nhóm 

ngành 

Mã 

IAF 

Ngành kinh tế  Mã NACE – 

Hoạt động 

kinh tế  

Ví dụ về các khía cạnh môi 

trường chung 

Nông 

nghiệp, lâm 

nghiệp và 

thủy sản 

1 Nông nghiệp, lâm 

nghiệp và thủy sản 

01, 02, 03  Thuốc trừ sâu/thuốc diệt cỏ, 

vv… 

Khai thác 

mỏ và đá 

2 Khai thác mỏ và đá 05, 6, 7, 8, 9  Chất thải nguy hại, vv… 

Thực phẩm 3 Thực phẩm, đồ uống và 

thuốc lá 

10, 11, 12 Xử lý nước thải công 

nghiệp, sử dụng năng lượng, 

thuốc trừ sâu, v.v 

30 Khách sạn và nhà hàng 55, 56 Chất thải rắn, kho chứa hóa 

chất nguy hại, nước thải vệ 
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sinh, thuốc trừ sâu, v.v 

Sản xuất 

hàng tiêu 

dùng 

4 Dệt và sản phẩm dệt 13, 14 Nước thải công nghiệp 

không qua xử lý, sử dụng 

năng lượng, chất thải rắn; 

Kho chứa hóa chất độc hại, 

v.v 

5 Da và sản phẩm da 15  Nước thải công nghiệp 

không qua xử lý, sử dụng 

năng lượng, chất thải rắn; 

Kho chứa hóa chất độc hại, 

v.v 

6 Gỗ và sản phẩm gỗ 16  Chất thải rắn, sử dụng năng 

lượng, vv… 

23 Sản xuất chưa được 

phân loại vào đâu 

31, 32, 33.19  Chất thải rắn, nước thải 

công nghiệp, khí thải, v.v 

Hóa chất 7 Giới hạn đối với “bột 

giấy và  giấy” 

17.1  Xử lý nước thải công 

nghiệp, khí thải, kho chứa 

hóa chất độc hại, v.v 

10 Sản xuất than cốc và sản 

phẩm dầu mỏ tinh chế  

19.1, 19.2  Chất thải rắn, kho chứa hóa 

chất nguy hại, sử dụng năng 

lượng, v.v 

12 Hóa chất, sản phẩm hóa 

và sợi 

20  Kho chứa hóa chất độc hại, 

xử lý nước thải công 

nghiệp, khí thải độc hại, 

chất thải nguy hại, v.v 

13 Dược phẩm 21  Kho chứa hóa chất độc hại, 

xử lý nước thải công 

nghiệp, chất thải nguy hại, 

v.v 

14 Cao su và sản phẩm cao 

su 

22  Kho chứa hóa chất độc hại, 

xử lý nước thải công 

nghiệp, khí thải độc hại, 

chất thải nguy hại, v.v 

15 Sản phẩm khoáng và phi 

kim loại 

23 trừ 23.5 và 

23.6 

Sử dụng năng lượng, vv… 

16 Bê tông, xi măng, vôi, 

thạch cao, vv… 

23.5, 23.6 Phát thải không khí, chất 

thải rắn, v.v 

17 Giới hạn đối với “kim 

loại cơ bản” 

24 trừ 24.46, 

25 trừ 25.4, 

33.11 

Chất thải rắn, kho chứa hóa 

chất nguy hại, sử dụng năng 

lượng, v.v 

Giấy 7 Giới hạn đối với “sản 

phẩm giấy” 

17 Xử lý nước thải công 

nghiệp, khí thải, kho chứa 

hóa chất độc hại, v.v 

8 Xuất bản 58.1, 59.2 Chất thải rắn, kho chứa hóa 

chất nguy hại, sử dụng năng 

lượng, v.v 

9 In 18  

Nhiên liệu 

hạt nhân 

11 Nhiên liệu hạt nhân 24.46 Bức xạ/phóng xạ, vv 

Cơ khí 17 Giới hạn đối với “sản 

phẩm kim loại” 

24 trừ 24.46, 

25 trừ 25.4, 

33.11 

Chất thải rắn, kho chứa hóa 

chất nguy hại, sử dụng năng 

lượng, v.v 
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18 Máy và thiết bị 25.4, 28, 30.4, 

33.12, 33.2 

Chất thải nguy hại, kho 

chứa hóa chất nguy hại, 

nước thải công nghiệp, v.v 

19 Thiết bị điện tử và 

quang học 

26, 27, 33.13, 

33.14, 95.1 

Chất thải nguy hại, kho 

chứa hóa chất nguy hại, 

nước thải công nghiệp, v.v. 

20 Đóng tàu 30.1, 33.15 Chất thải nguy hại, kho 

chứa hóa chất nguy hại, 

nước thải công nghiệp, chất 

thải rắn, v.v 

21 Hàng không vũ trụ 30.3, 33.16 Chất thải nguy hại, kho 

chứa hóa chất nguy hại, 

nước thải công nghiệp, chất 

thải rắn, v.v 

22 Thiết bị vận tải khác 29, 30.2, 30.9, 

33.17 

Chất thải nguy hại, kho 

chứa hóa chất nguy hại, 

nước thải công nghiệp, chất 

thải rắn, v.v 

Cung cấp 25 Cung cấp điện 35.1 Phát thải không khí, nước 

thải công nghiệp, v.v 

26 Cung cấp gas 35.2 Phát thải không khí, v.v 

27 Cung cấp nước 35.3, 36 Xử lý nước thải từ nước 

uống, v.v 

Vận tải và 

quản lý 

chất thải 

24 Tái chế 38.3 Chất thải nguy hại, chất thải 

rắn, nước thải vệ sinh, v.v 

31 Vận tải, kho vận và 

thông tin liên lạc 

49, 50, 51, 52, 

53, 61 

 

39 Dịch vụ xã hội/công ích 

khác 

37, 38.1, 38.2, 

39, 59.1, 60, 

63.9, 79, 90, 

91, 92, 93, 94, 

96 

Kho chứa dầu lớn, sử dụng 

năng lượng, hóa chất độc 

hại, khí thải, v.v 

Dịch vụ 29 Bán buôn và bán lẻ; Sửa 

chữa ô tô, xe máy, đồ 

dùng cá nhân và gia 

dụng 

45, 46, 47, 

95.2 

Kho chứa hóa chất độc hại, 

nước thải vệ sinh, v.v 

32 Liên kết tài chính, địa 

ốc, cho thuê 

64, 65, 66, 68, 

77 

Sử dụng năng lượng, phát 

thải không khí, vv… 

33 Công nghệ thông tin 58.2, 62, 63.1 Sử dụng năng lượng, chất 

thải nguy hại, chất thải rắn, 

v.v. 

35 Dịch vụ khác 69, 70, 73, 

74.2, 74.3, 78, 

80, 81, 82 

Kho chứa hóa chất độc hại, 

chất thải nguy hại, v.v. 

36 Hành chính công 84 Sử dụng năng lượng, chất 

thải rắn, v.v. 

37 Giáo dục 85 Sử dụng năng lượng, chất 

thải rắn, v.v. 

Y tế 38 Y tế và hoạt động xã hội 75, 86, 87, 88  

2.3. Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp (TCVN ISO 45001) 
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Bảng 2.3 
Nhóm 

ngành 

Mã 

IAF 

Ngành kinh tế  Mã NACE – 

Hoạt động kinh 

tế 

Ví dụ về các mối nguy đối 

vói OH&S nói chung 

Nông 

nghiệp, 

lâm nghiệp 

và thủy sản 

1 Nông nghiệp, lâm 

nghiệp và thủy sản 

01, 02, 03 Tiếp xúc với các mối nguy 

từ thuốc trừ sâu, sinh học và 

hóa học, các phương tiện và 

thiết bị di động trong nông 

trại, máy móc, làm việc trên 

cao, xử lý bằng tay, bệnh hô 

hấp, bệnh lây truyền từ 

động vật, tiếng ồn, căng 

thẳng lặp đi lặp lại, v.v. 

Khai thác 

mỏ và đá 

2 Khai thác mỏ và đá 05, 06, 07, 08, 

09 

Đá rơi, cháy, nổ, phương 

tiện di động, máy móc, rơi 

từ trên cao, vướng và điện 

giật, tiếng ồn, rung, tiếp xúc 

với radon, tiếp xúc với cát, 

bụi than, hóa chất nguy 

hiểm, làm việc trong không 

gian chật hẹp, v.v. 

Thực phẩm 3 Thực phẩm, đồ uống 

và thuốc lá 

10, 11, 12 Tiếp xúc với các mối nguy 

từ thuốc trừ sâu, sinh học và 

hóa học, phương tiện và 

thiết bị di động, công cụ, 

máy móc, khu vực lạnh (tủ 

đông), môi trường nóng, 

căng thẳng lặp đi lặp lại, 

v.v. 

30 Khách sạn và nhà hàng 55, 56 Trơn trượt và di chuyển, vật 

nóng, khu vực lạnh (đóng 

băng), vật sắc nhọn, hóa 

chất, chất thải sinh học, v.v. 

Sản xuất 

hàng tiêu 

dùng 

4 Dệt và sản phẩm dệt 13, 14 Máy móc và thiết bị, tiếp 

xúc với thuốc nhuộm và hóa 

chất, bụi len và lông cừu, 

cháy, nổ, bốc dỡ hàng hóa 

nặng, tiếng ồn, v.v. 

5 Da và sản phẩm da 15 Tiếp xúc với crom và các 

hóa chất nguy hiểm khác, 

máy móc, thiết bị áp lực, 

nơi làm việc không an toàn, 

bốc xếp hàng hóa, tiếng ồn, 

v.v. 

6 Gỗ và sản phẩm gỗ 16 Tiếp xúc với hóa chất độc 

hại, bụi gỗ, máy móc và 

dụng cụ khác nhau, cháy, 

nổ, v.v. 

23 Sản xuất chưa được 

phân loại vào đâu 

31, 32, 33.19 Máy móc, thiết bị sản xuất 

và thiết bị áp lực, hóa chất 

nguy hiểm, tiếng ồn, độ 

rung, xử lý thủ công, sơn và 
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chất phủ, v.v. 

Giấy 7 Giới hạn đối với  “sản 

phẩm giấy” 

17 Tiếp xúc với hóa chất độc 

hại, thiết bị áp lực, máy 

móc, cháy, nổ, nơi làm việc 

không an toàn (bức xạ nhiệt, 

bụi), tiếng ồn, v.v. 

8 Xuất bản 58.1, 59.2 Trạm quay video (VDT), tư 

thế cơ thể, ánh sáng, căng 

thẳng lặp đi lặp lại, v.v. 

9 In ấn 18 Tiếp xúc với hóa chất độc 

hại, máy móc, tiếng ồn. 

Hóa chất 7 Giới hạn đối với  “giấy 

và bột giấy” 

17 Tiếp xúc với hóa chất độc 

hại, thiết bị áp lực, máy 

móc, cháy, nổ, nơi làm việc 

không an toàn (bức xạ nhiệt, 

bụi), tiếng ồn, v.v. 

10 Sản xuất than cốc và 

sản phẩm dầu mỏ tinh 

chế  

19 Tiếp xúc với hóa chất độc 

hại, máy móc, thiết bị, dụng 

cụ chịu áp lực, cháy nổ, làm 

việc trong không gian chật 

hẹp, làm việc trên cao, ồn, 

nổ, bụi than, v.v. 

12 Hóa chất, sản phẩm 

hóa và sợi 

20 (trừ phạm vi 

chất phóng xạ) 

Tiếp xúc với hóa chất độc 

hại, máy móc, thiết bị trong 

nhà máy, thiết bị chịu áp 

lực, cháy nổ, làm việc trong 

không gian chật hẹp, làm 

việc trên cao, ồn, nổ, bụi, 

v.v. 

13 Dược phẩm 21 Tiếp xúc với các mối nguy 

sinh học và hóa học, tiếp 

xúc với bức xạ, thiết bị áp 

lực và sản xuất, cháy, nổ, 

làm việc trong không gian 

chật hẹp, v.v. 

14 Cao su và sản phẩm 

cao su 

22 Máy móc, thiết bị sản xuất 

và thiết bị áp lực, tiếp xúc 

với các mối nguy từ hóa 

chất, cháy, nổ, tiếng ồn, v.v. 

15 Sản phẩm khoáng và 

phi kim loại 

23, trừ 23.5 và 

23.6 

Máy móc, thiết bị sản xuất 

và thiết bị áp lực, điện, 

cháy, nổ, hóa chất nguy 

hiểm, tiếng ồn, sơn và chất 

phủ, v.v. 

16 Bê tông, xi măng, vôi, 

thạch cao, vv… 

23.5, 23.6 Các công trình trên mặt đất 

và đào đất, công việc trên 

cao, thiết bị và máy móc di 

động, xử lý thủ công, tiếng 

ồn, độ rung, bụi, điện, cháy, 

nổ, v.v. 

17 Giới hạn đối với  “kim 

loại cơ bản”   

24 trừ 24.46, 25 

trừ 25.4, 33.11 

Máy móc, thiết bị sản xuất 

và thiết bị áp lực, cháy nổ, 
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hóa chất nguy hiểm, làm 

việc trên cao, tiếng ồn, sơn 

và chất phủ, bức xạ, v.v. 

Nhiên liệu 

hạt nhân 

11 Nhiên liệu hạt nhân 24.46, 20.13 (chỉ 

trong phạm vi 

chất phóng xạ) 

Tiếp xúc với bức xạ/phóng 

xạ, tiếp xúc với hóa chất 

độc hại, thiết bị, v.v. 

Cơ khí 17 Giới hạn đối với  “sản 

phẩm kim loại” 

24 trừ 24.46, 25 

trừ 25.4, 33.11 

Máy móc, thiết bị sản xuất 

và thiết bị áp lực, cháy nổ, 

hóa chất nguy hiểm, làm 

việc trên cao, tiếng ồn, sơn 

và chất phủ, bức xạ, v.v. 

18 Máy và thiết bị 25.4, 28, 30.4, 

33.12, 33.2 

Máy móc, thiết bị sản xuất 

và thiết bị, thiết bị áp lực, 

hóa chất nguy hiểm, sơn và 

chất phủ, tiếng ồn, độ rung, 

xử lý thủ công, cháy, nổ, 

v.v. 

19 Thiết bị điện tử và 

quang học 

26, 27, 33.13, 

33.14, 95.1 

Máy móc, thiết bị sản xuất 

và thiết bị áp lực, điện, bức 

xạ, hóa chất nguy hiểm, 

tiếng ồn, độ rung, xử lý thủ 

công, v.v. 

20 Đóng tàu 30.1, 33.15 Máy móc, thiết bị sản xuất 

và thiết bị áp lực, hóa chất 

nguy hiểm, tiếng ồn, độ 

rung, xử lý thủ công, làm 

việc trên cao, làm việc trong 

không gian chật hẹp, cháy, 

nổ, bức xạ, sơn và chất phủ, 

v.v. 

21 Hàng không vũ trụ  30.3, 33.16 Máy móc, thiết bị sản xuất 

và thiết bị áp lực, hóa chất 

nguy hiểm, sơn và chất phủ, 

tiếng ồn, độ rung, bức xạ, 

xử lý thủ công, cháy, nổ, 

v.v. 

22 Thiết bị vận tải khác 29, 30.2, 30.9, 

33.17 

Máy móc, thiết bị sản xuất 

và thiết bị áp lực, hóa chất 

nguy hiểm, sơn và chất phủ, 

sơn và chất phủ, tiếng ồn, 

độ rung, xử lý thủ công, v.v. 

Cung cấp 25 Cung cấp điện 35.1 Nhà máy và thiết bị, điện, 

tiếp xúc với điện từ trường, 

máy móc, hóa chất độc hại, 

tiếng ồn, độ rung, làm việc 

trên cao, v.v. 

26 Cung cấp gas 35.2 Thiết bị, máy móc chịu áp 

lực, cháy nổ dẫn đến mất 

không khí, độc hại, tiếng ồn, 

độ rung, làm việc trong 

không gian chật hẹp, làm 

việc trên cao, v.v. 
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27 Cung cấp nước 35.3, 36 Nhà máy và thiết bị, máy 

móc, tiếp xúc với hóa chất 

nguy hiểm, tiếng ồn, độ 

rung, làm việc trên cao, làm 

việc trong không gian chật 

hẹp, v.v. 

Xây dựng 28 Xây dựng 41, 42, 43 Các công việc trên mặt đất 

và đào đất, làm việc trên 

cao, tai nạn thiết bị di động, 

rơi từ độ cao, cần trục tháp, 

nhà máy và máy móc di 

động, công trình tạm thời, 

xử lý thủ công, tiếng ồn, 

rung, bụi, sơn và chất phủ, 

điện (đường dây điện trên 

cao và cáp ngầm) , lửa, v.v. 

34 Dịch vụ kỹ thuật 71, 72, 74 trừ 

74.2 và 74.3 

VDT, sự thay đổi lớn về 

chức năng của dịch vụ cụ 

thể. 

Vận tải và 

quản lý 

chất thải 

24 Tái chế 38.3 Giao thông, máy móc, tiếp 

xúc với các mối nguy hóa 

học và sinh học, trượt chân, 

ngã, bức xạ, căng thẳng lặp 

đi lặp lại, tiếng ồn, cháy, nổ, 

v.v. 

31 Vận tải, kho vận và 

thông tin liên lạc 

49, 50, 51, 52, 

53, 61 

Giao thông, tốc độ, lật xe, 

va chạm, bị xe đang di 

chuyển đâm phải, ngã khỏi 

xe, xử lý thủ công, trơn và 

trượt. 

39 Dịch vụ xã hội/công 

ích khác 

37, 38.1, 38.2, 

39, 59.1, 60, 

63.9, 79, 90, 91, 

92, 93, 94, 96 

Máy móc, tiếp xúc với các 

mối nguy hóa học và sinh 

học, trơn, trượt, ngã, căng 

thẳng lặp đi lặp lại, tiếng ồn, 

sự thay đổi lớn về chức 

năng của dịch vụ cụ thể. 

Dịch vụ 29 Bán buôn và bán lẻ; 

Sửa chữa ô tô, xe máy, 

đồ dùng cá nhân và gia 

dụng 

45, 46, 47, 95.2 Máy móc, công cụ, hóa chất 

nguy hiểm, tiếng ồn, rung, 

xử lý thủ công, hóa chất, 

v.v. 

32 Liên kết tài chính, địa 

ốc, cho thuê 

64, 65, 66, 68, 

77 

VDT, tư thế cơ thể, ánh 

sáng, căng thẳng lặp đi lặp 

lại, v.v. 

33 Công nghệ thông tin 58.2, 62, 63.1 VDT, tư thế cơ thể, ánh 

sáng, căng thẳng lặp đi lặp 

lại, v.v. 

 

35 Dịch vụ khác 69, 70, 73, 74.2, 

74.3, 78, 80, 81, 

82 

Sự thay đổi lớn về chức 

năng của dịch vụ cụ thể. 

 

36 Hành chính công 84 VDT, tư thế cơ thể, ánh 

sáng, công thái học, thay đổi 
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lớn, v.v. 

37 Giáo dục 85 VDT, ánh sáng, công thái 

học, căng thẳng, tiếng ồn, 

v.v. 

Y tế 38 Y tế và hoạt động xã 

hội 

75, 86, 87, 88 Tiếp xúc với các mối nguy 

sinh học, phóng xạ, lây 

nhiễm, xử lý vật nặng, v.v. 

CHÚ THÍCH 1: Ví dụ về các mối nguy phổ biến không được phép đưa vào phạm vi công 

nhận. 

CHÚ THÍCH 2: Không có mức rủi ro nào được chỉ định cho mỗi mã IAF. Mỗi tỏ chức công 

nhậnẽ chịu trách nhiệm xác định mức độ rủi ro của từng phạm vi có tính đến luật pháp địa 

phương, các mối nguy OH&S và các yêu cầu được xác định trong IAF MD5. 

CHÚ THÍCH 3: Phần T và U từ NACE Rev 2 bao gồm các mã NACE 97, 98 và 99 không 

được bao gồm trong bảng. 

CHÚ THÍCH 4: Việc sử dụng phạm vi OH&S để mô tả “các lĩnh vực kỹ thuật” cho OH & 

SMS, như được đề cập trong ISO/IEC 17021-1: 2015, điều 7.1.2. bị hạn chế. Trong khi phạm 

vi 11 “Nhiên liệu hạt nhân” có thể mô tả hợp pháp cho một lĩnh vực kỹ thuật, một số tiêu đề 

khác sẽ làm như vậy. 

2.4 Chứng nhận sản phẩm 

Bảng 2.4 
TT Nhóm sản phẩm Tên sản phẩm  Tiêu chuẩn 

về sản phẩm 

Quy trình 

chứng nhận 

Phương thức 

chứng nhận 

1 Thực phẩm, đồ 

uống và thuốc lá 

    

2 Sản phẩm dệt, 

may, da 

    

3 Sản phẩm gỗ, giấy     

4 Sản phẩm dầu mỏ, 

hóa chất, cao su, 

nhựa 

    

5 Dược phẩm     

6 Sản phẩm khoáng 

và phi kim loại, bê 

tông, xi măng, vôi, 

thạch cao, vv… 

    

7 Kim loại, máy và 

thiết bị, phương 

tiện vận tai 

    

8 Nồi hơi, thiết bị áp 

lực 

    

9 Thang máy, thiết bị 

nâng 

    

10 Sản phẩm điện, 

điện tử 

    

11 Lập trình máy tính 

và phần mềm 

    

12 Sản phẩm khác 

chưa được phân 

loại vào đâu 
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2.5 Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (TCVN ISO/TS 22000, tham 

khảo TCVN ISO/TS 22003) 

. Bảng 2.5 

Nhóm a Loại hình Loại hình con 
Ví dụ về các hoạt động bao 

gồm 

Nông trại 

A 
Nông trại vật 

nuôi 

AI 

Nuôi động vật lấy 

thịt/sữa/trứng/mật 

ong 

Nuôi động vật (không phải cá và 

hải sản) để sản xuất thịt, trứng, 

sữa hoặc mật ong. 

Nuôi, giữ, bẫy và săn bắt (chế 

biến tại thời điểm săn bắt) 

Đóng gói và bảo quản tại nông 

trại 

All Nuôi cá và hải sản 

Nuôi cá và hải sản để sản xuất 

thịt 

Nuôi, bắt và đánh cá (chế biến 

tại thời điểm bắt giữ) 

Đóng gói và bảo quản tại nông 

trại 

B 
Nông trại cây 

trồng 

BI 

Nông trại cây trồng 

(không phải là ngũ 

cốc và cây họ đậu) 

Trồng hoặc thu hoạch cây trồng 

(không phải ngũ cốc và cây họ 

đậu); sản phẩm làm vườn (trái 

cây; rau; gia vị, nấm, v.v...) và 

thực vật dưới nước. 

Đóng gói và bảo quản tại nông 

trại 

Bll 
Nông trại ngũ cốc và 

cây họ đậu 

Trồng hoặc thu hoạch ngũ cốc 

hoặc cây họ đậu dùng làm thực 

phẩm 

Đóng gói và bảo quản tại nông 

trại 

Chế biến 

thực phẩm 

và thức ăn 

chăn nuôi 

C 
Chế biến thực 

phẩm 

Cl 

Chế biến các sản 

phẩm động vật dễ 

thối, hỏng 

Sản xuất các sản phẩm động vật 

bao gồm cá và hải sản, thịt, 

trứng, sữa và cá 

Cll 

Chế biến các sản 

phẩm cây trồng dễ 

thối, hỏng 

Sản xuất các sản phẩm cây trồng 

bao gồm trái cây và nước ép 

tươi, rau, ngũ cốc, quả hạch và 

cây họ đậu 

Clll 

Chế biến các sản 

phẩm từ động vật và 

cây trồng dễ thối 

hỏng (sản phẩm hỗn 

hợp) 

Sản xuất sản phẩm hỗn hợp từ 

động vật và cây trồng bao gồm 

piza, lasagne, sandwich, bánh 

hấp, thức ăn ăn liền. 

CIV 

Chế biến các sản 

phẩm sử dụng dài ở 

nhiệt độ môi trường 

Sản xuất các sản phẩm thực 

phẩm từ các nguồn được lưu trữ 

và bán ở nhiệt độ môi trường, 

bao gồm thực phẩm đóng hộp, 

bánh quy, bánh snack, dầu ăn, 

nước uống, nước giải khát, 

pasta, bột mỳ, đường, muối ăn. 

  D 
Sản xuất thức 

ăn chăn nuôi 
DI 

Sản xuất thức ăn 

chăn nuôi 

Sản xuất thức ăn chăn nuôi từ 

nguồn thực phẩm đơn lẻ hoặc 

hỗn hợp, dự kiến dùng cho động 
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vật để sản xuất thực phẩm 

Dll 
Sản xuất thực phẩm 

cho vật nuôi 

Sản xuất thức ăn chăn nuôi từ 

nguồn thực phẩm đơn lẻ hoặc 

hỗn hợp, dự kiến dùng cho động 

vật không phải để sản xuất thực 

phẩm 

Cung cấp E Cung cấp 

Chuẩn bị, bảo quản và nếu thích 

hợp, phân phối thực phẩm để 

tiêu thụ tại địa điểm chuẩn bị 

hoặc đơn vị vệ tinh 

Bán lẻ, vận 

chuyển và 

bảo quản 

F Phân phối 

Fl Bán lẻ/bán buôn 

Cung cấp các sản phẩm thức ăn 

hoàn chỉnh cho khách hàng (bán 

lẻ, cửa hàng, bán buôn) 

FII 
Môi giới/buôn bán 

thực phẩm 

Mua và bán sản phẩm thức ăn 

cho chính khách hàng hoặc đại 

lý cho những người khác 

Bao gói kèm theoc 

G 

Cung cấp dịch 

vụ vận chuyển 

và bảo quản 

GI 

Cung cấp dịch vụ 

vận chuyển và bảo 

quản đối với thực 

phẩm và thức ăn 

chăn nuôi dễ thối, 

hỏng 

Phương tiện bảo quản và xe cộ 

phân phối dùng để bảo quản và 

vận chuyển thực phẩm và thức 

ăn chăn nuôi dễ thối, hỏng. 

Bao gói kèm theo c 

Gll 

Cung cấp dịch vụ 

vận chuyển và bảo 

quản đối với thực 

phẩm và thức ăn 

chăn nuôi ổn định ở 

nhiệt độ môi trường 

Phương tiện bảo quản và xe cộ 

phân phối dùng để bảo quản và 

vận chuyển thực phẩm và thức 

ăn chăn nuôi ổn định ở nhiệt độ 

môi trường. 

Bao gói kèm theo c 

Dịch vụ bổ 

trợ 

H Dịch vụ 

Cung cấp các dịch vụ liên quan 

đến sản xuất an toàn thực phẩm, 

bao gồm cung cấp nước, diệt 

giống cây hại, dịch vụ làm sạch, 

thải bỏ chất thải. 

I 
Sản xuất bao gói thực phẩm và vật liệu bao 

gói 

Sản xuất vật liệu đóng gói sản 

phẩm 

J Chế tạo thiết bị 

Sản xuất và phát triển thiết bị 

chế biến thực phẩm và máy bán 

hàng 

Hóa sinh K Sản xuất chế phẩm (sinh) hóa học 

Sản xuất các phụ gia trong thực 

phẩm và thức ăn chăn nuôi, 

vitamin, khoáng chất, chất sinh 

học hỗ trợ nuôi trồng, hương 

liệu, enzym và chất hỗ trợ chế 

biến 

Thuốc trừ sâu, dược phẩm, phân 

bón, chất làm sạch 
a Nhóm dự kiến được sử dụng trong phạm vi công nhận của các tổ chức chứng nhận đã được 

công nhận và đối với các tổ chức công nhận chứng kiến các tổ chức chứng nhận. 
b "Đóng gói tại nông trại" nghĩa là đóng gói mà không thay đổi và chế biến sản phẩm. 
c "Bao gói kèm theo" nghĩa là bao gói mà không thay đổi và chế biến sản phẩm và không thay 

đổi bao gói ban đầu. 
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PHỤ LỤC 4 

Lĩnh vực công nhận tổ chức giám định 

Hoạt động giám định được phân loại theo hai loại hình tùy theo mục đích của kết 

quả giám định.  

Các lĩnh vực giám định được VACI công nhận hiện nay được phân loại như sau:  

1. Phân loại theo nhóm sản phẩm 

- Nông sản bao gồm: ngũ cốc, cà phê, hạt tiêu, bông, rau, củ, quả và các nông sản 

khác.  

- Thủy sản bao gồm: tôm, cá, mực và các thủy sản khác  

- Thực phẩm bao gồm: sản phẩm được sản xuất, chế biến cho người sử dùng để 

ăn, uống.  

- Thức ăn chăn nuôi bao gồm: nguyên liệu, thức ăn cho gia súc, gia cầm và các 

vật nuôi khác.  

- Máy và thiết bị công nghiệp: Máy và thiết bị có yêu cầu nghiêm ngăt về an toàn 

lao động bao gồm: thiết bị áp lực, thiết bị nâng, cáp treo, ván trượt, hệ thống thiết bị 

điện cho tòa nhà…  

- Máy và thiết bị khác  

- Phương tiện giao thông đường bộ bao gồm: xe đạp, xe thô sơ, xe gắn máy, ô tô, 

xe chuyên dụng, phụ tùng, các phương tiện khác.  

- Vật liệu kim loại bao gồm: sắt, thép... ở dạng nguyên liệu, sắt, thép bán thành 

phẩm và thành phẩm.  

- Phế liệu bao gồm: sắt thép phế liệu, giấy phế liệu, nhựa phế liệu và các phế liệu 

khác.  

- Khí, dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ không bao gồm hóa chất, phân bón. 

- Quặng và khoáng sản không bao gồm than đá. 

- Phân bón bao gồm: phân vô cơ, phân hữu cơ, phân vi sinh, các loại phân khác.  

- Hóa chất. 

- Hàng tiêu dùng bao gồm:  

1) hàng điện và điện tử gia dụng;  

2) hàng kim khí, hàng nhựa và composite, hàng dệt may ( nguyên phụ liệu, sợi, 

vải, sản phẩm dệt, may), đồ chơi trẻ em, đồ gốm, sứ, thủy tinh, đồ gỗ, hàng mây, tre 

đan; và các hàng tiêu dùng khác;  

3) Bao bì thực phẩm (bao bì, vật liệu, dụng cụ tiếp xúc thực phẩm). 

- Môi trường bao gồm:  

1) môi trường lao động (bao gồm phòng sach): không khí, độ ồn, độ rung, ánh 

sáng, nhiệt độ, độ ẩm, bức xạ, …  

2) môi trường xung quanh/vùng sinh thái   

3) môi trường khác. 



Quy định về chương trình và lĩnh vực công nhận                                                                 VACI.R.4.6 

 

Ngày ban hành: 10/11/2020 Lần ban hành: 02 Tr. 19 / 20 

 - Công trình xây dựng bao gồm: xây dựng công nghiệp,  xây dựng dân dụng,  

cấu kiện xây dựng,  vật liệu xây dựng. 

2. Phân loại theo kỹ thuật giám định: kiểm đếm, số lượng, định lượng: (theo khối 

lượng hoặc thể tích), quá trình hàn, đánh giá nhà máy và hoạt động giám định khác. 

 


