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NƠI NHẬN 

□ Ban Lãnh đạo 

 

□ Phòng Hành chính 

Tổng hợp 

 

□ Phòng Dịch vụ Khách 

hàng 

 

□ Phòng Nghiệp vụ 1 

 

□ Phòng Nghiệp vụ 2 

 

□  

 

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 
1 10/05/2019 - Ban hành lần 01  

2 18/04/2021 - Sửa đổi nội dung quy định, ban hành lần 02  
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1. Mục đích 

Văn bản này quy định về Chính sách của VACI về việc tham gia hoạt động thử 

nghiệm thành thạo đối với các phòng thí nghiệm và tổ chức giám định như là một công 

cụ để chứng minh năng lực của phòng thí nghiệm và tổ chức giám định (nếu có liên 

quan) và để hỗ trợ duy trì chất lượng của phòng thí nghiệm hoặc tổ chức giám định. 

Chính sách này cũng có mục đích để VACI xác định và áp dụng một cách nhất quán 

chính sách về thử nghiệm thành thạo có liên quan, qua đó cung cấp công cụ hài hòa 

trong quá trình thiết lập các thỏa thuận đa phương và song phương. 

2. Phạm vi áp dụng  

Văn bản này được áp dụng tại VACI và các PTN (bao gồm phòng thử nghiệm, phòng 

hiệu chuẩn và phòng thí nghiệm Y tế)  và các tổ chức giám định đăng ký công nhận và 

được công nhận. 

3. Tài liệu viện dẫn 

- ILAC P9-06-2014: Chính sách của  ILAC về tham gia hoạt động thử nghiệm thành 

thạo 

- TCVN ISO/IEC 17043:2011: Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu chung đối với thử 

nghiệm thành thạo 

- TCVN ISO/IEC 17011:2017: Đánh giá sự phù hợp-Yêu cầu chung đối với tổ chức 

công nhận các tổ chức đánh giá sự phù hợp 

- TCVN ISO/IEC 17025:2017: Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm 

và hiệu chuẩn 

- TCVN ISO/IEC 15189:2014: Phòng thí nghiệm y tế - Yêu cầu về chất lượng và năng 

lực 

- TCVN ISO/IEC 17020:2012: Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với hoạt động của 

tổ chức tiến hành giám định.  

- STCL và chính sách của VACI.  

4. Thuật ngữ - định nghĩa và chữ viết tắt  

4.1. Thuật ngữ - định nghĩa 

Thử nghiệm thành thạo  

Thử nghiệm thành thạo là việc đánh giá kết quả của bên tham gia theo các tiêu chí đã 

được thiết lập trước đó thông qua so sánh liên phòng. 

So sánh liên phòng  

So sánh liên phòng là việc tổ chức, thực hiện và đánh giá các phép đo hoặc phép thử 

trên cùng một hạng mục hoặc các hạng mục tương tự bởi hai hoặc nhiều phòng thí 

nghiệm hoặc tổ chức giám định phù hợp với các điều kiện xác định. 

4.1. Các chữ viết tắt 

TNTT: Thử nghiệm thành thạo  

SSLP: So sánh liên phòng 

VACI: Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam  

PTN: Phòng thí nghiệm  

HĐKP: Hành động khặc phục  

5. Chính sách của VACI về TNTT  

5.1  Trách nhiệm tham gia TNTT  



Quy định về tham gia hoạt động thử nghiệm thành thạo VACI.R7.1.02 

 

Ngày ban hành: 18/04/2021 Lần ban hành: 02  3  

- Các PTN trước khi đánh giá công nhận lần đầu phải tham gia TNTT liên quan đến 

lĩnh vực đề nghị công nhận.  

- Trong thời hạn một (01) chu kỳ công nhận, PTN được công nhận phải tham gia ít 

nhất một TNTT đối với từng lĩnh vực thử nghiệm/hiệu chuẩn khi hoạt động đó có sẵn 

và thích hợp. Điều này cũng áp dụng đối với tổ chức giám định được công nhận khi có 

liên quan. 

- Các TNTT được VACI chấp nhận gồm:  

+ TNTT do các tổ chức công nhận tổ chức hoặc làm đầu mối;  

+ TNTT do các tổ chức quốc tế hoặc khu vực tổ chức;  

+ TNTT được tổ chức bởi nhà cung cấp đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 

17043, hoặc tương đương. 

- Đối với Phòng hiệu chuẩn chưa tham gia TNTT, VACI sẽ thực hiện một cuộc đánh 

giá đo lường trước hoặc trong cuộc đánh giá tại chỗ (việc đánh giá đo lường không áp 

dụng cho các PTN thuộc Viện Đo lường Việt Nam). 

- Trường hợp các chương trình TNTT không có sẵn hoặc không phù hợp, các PTN 

phải tham gia hoạt động SSLP và hoặc thực hiện các biện pháp theo dõi giá trị sử dụng 

của kết quả khác được quy định trong ISO/IEC 17025. 

- Thông tin về các tổ chức cung cấp TNTT được VACI chấp thuận xem tại  

http://vaci.vn 

5.2  Sử dụng kết quả TNTT/SSLP  

- Kết quả tham gia hoạt động TNTT/SSLP của các Lab đạt yêu cầu sẽ là cơ sở để 

VACI đánh giá năng lực kỹ thuật của PTN trong quá trình đánh giá và ra quyết định 

công nhận. 

- Trường hợp kết quả TNTT/SSLP là bất thường (số lạc), PTN phải tìm hiểu nguyên 

nhân và thực hiện các biện pháp khặc phục có hiệu quả. Kết quả của các HĐKP được 

gửi cho VACI để xem xét sự cần thiết thực hiện công việc tiếp theo: 

+ Yêu cầu PTN tham gia thêm các TNTT/SSLP thích hợp; 

+ Tiến hành đánh giá phạm vi công nhận liên quan đến kết quả có giá trị bất 

thường tại PTN; 

+ Đình chỉ/ huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ phạm vi đã được công nhận. 

5.3 Hồ sơ  

Lab phải lưu giữ các kết quả của tất cả chương trình TNTT/SSLP đã tham gia và hồ sơ 

thực hiện các HĐKP kết quả bất thường, nếu có. Hồ sơ này là một phần được xem xét 

trong cuộc đánh giá hàng năm của VACI. 

 

http://vaci.vn/

