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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 Chính sách của Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam về liên 

kết chuẩn đo lường trong quá trình đánh giá và quyết định công nhận đối với các Phòng 

thí nghiệm đăng ký xin công nhận và đã được công nhận. 

2. Phạm vi áp dụng 

Văn bản này được áp dụng tại Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam và các Phòng thí 

nghiệm, bao gồm phòng thử nghiệm, phòng hiệu chuẩn và phòng xét nghiệm Y tế và tổ 

chức giám định (nếu có liên quan) đăng ký công nhận và được công nhận (sau này gọi 

chung là Phòng thí nghiệm). 

3. Tài liệu viện dẫn 

- ILAC P 10-07:2020: Chính sách của ILAC về liên kết chuẩn đo lường của kết quả đo  

- TCVN 6165-2009/ISO/IEC Guide 99:2007/VIM 1993 : Từ vựng quốc tế về đo lường 

học – Khái niệm, thuật ngữ chung và cơ bản  

- 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 17034:2017: Yêu cầu chung về năng lực của nhà sản xuất mẫu chuẩn 

- STCL và chính sách của VACI.  

4. Thuật ngữ - định nghĩa và chữ viết tắt  

Liên kết chuẩn đo lường  

Tính chất của kết quả đo nhờ đó kết quả có thể liên hệ tới mốc quy chiếu thông qua một 

chuỗi  không đứt đoạn các phép hiệu chuẩn được lập thành tài liệu, mỗi phép hiệu 

chuẩn đóng góp vào độ không đảm bảo đo. 

Chuỗi liên kết chuẩn 

Dãy các chuẩn đo lường và các phép hiệu chuẩn được dùng để liên hệ kết quả đo tới 

mốc quy chiếu. 

Liên kết chuẩn đo lường tới đơn vị đo 

Liên kết chuẩn đo lường trong đó mốc quy chiếu là định nghĩa của đơn vị đo qua sự thể 

hiện thực tế của nó. 

VACI: Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam  

PTN: Phòng thí nghiệm  

ILAC: Hiệp hội Công nhận Phòng thí nghiệm quốc tế 

NMI: Viện Đo lường quốc gia 

VMI (Vietnam Metrology Institute): Viện Đo lường Việt Nam 

CMC: Khả năng đo và hiệu chuẩn 

BIPM: Văn phòng Cân đo quốc tế 

CIPM: Ủy ban Cân đo quốc tế 

MRA: Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau 

 



Quy định về tính liên kết chuẩn của kết quả đo                                            VACI.R7.1.03 

 

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

KCDB: Dữ liệu so sánh chủ chốt 

JCTLM: Ủy ban liên kết về liên kết chuẩn đối với Phòng thí nghiệm tế 

RM: Mẫu chuẩn 

Vật liệu đảm bảo tính đồng nhất và ổn định đối với một hoặc một số thuộc tính được 

thiết lập hoặc  phù hợp để sử dụng trong quá trình đo 

CRM: Mẫu chuẩn được chứng nhận 

Vật liệu được đặc trưng bởi quá trình chứng nhận về đo lường đối với một hoặc một số 

thuộc tính, cùng với giấy chứng nhận mẫu chuẩn cung cấp giá trị của thuộc tính cụ thể 

kèm theo độ không đảm bảo đo và công bố về tính liên kết chuẩn. 

RMP: Nhà sản xuất mẫu chuẩn 

Đơn vị (tổ chức hoặc công ty, nhà nước hoặc tư nhân) chịu trách nhiệm đầy đủ về việc 

lập kế hoạch và điều hành dự án, ấn định và quyết định về giá trị của thuộc tính và độ 

không đảm bảo đo kèm theo; chịu trách nhiệm về giá trị thuộc tính; và ban hành giấy 

chứng nhận mẫu chuẩn hoặc công bố khác về mẫu chuẩn do mình sản xuất. 

5. Nội dung  

5.1  Quy định chung  

Các Phòng thí nghiệm đang đề nghị công nhận và đã được công nhận phải thiết lập và 

duy trì liên kết chuẩn đo lường cho các kết quả đo của mình thông qua sơ đồ liên kết 

chuẩn để chứng minh khả năng liên kết chuẩn của Phòng thí nghiệm. 

5.2 Chính sách liên kết chuẩn của VACI  

5.2.1 Tất cả các thiết bị được sử dụng để thử nghiệm và / hoặc hiệu chuẩn có ảnh 

hưởng đáng kể đến độ chính xác hoặc tính hợp lệ của kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn 

hoặc lấy mẫu phải được hiệu chuẩn trước khi đưa vào sử dụng tại một trong các tổ chức 

sau:  

a) VMI. 

b) NMI đã tham gia CIPM MRA, ILAC MRA đối với lĩnh vực hiệu chuẩn cung 

cấp dịch vụ. Có thể tra cứu phạm vi thừa nhận trong khuôn khổ CIPM MRA trong phụ 

lục C của BIPM KCDB, bao gồm các CMCs đối với từng lĩnh vực hiệu chuẩn. 

c) Phòng hiệu chuẩn được công nhận với phạm vi cung cấp dịch vụ phù hợp bởi Tổ 

chức công nhận đã tham gia ILAC MRA hoặc MRA khu vực được ILAC công nhận.  

5.2.1 Đối với các thiết bị đo không thuộc 5.2.1, tính liên kết chuẩn được đảm bảo 

bằng việc thực hiện kiểm định hoặc hiệu chuẩn tại các tổ chức nêu ở 5.2.1 hoặc tổ chức 

kiểm định, hiệu chuẩn đã đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam về 

đo lường. 

5.2.2 Các giá trị được ấn định cho CRMs được coi là liên kết chuẩn đo lường khi:  

a) CRMs được chế tạo bởi VMI, hoặc bởi NMIs có lĩnh vực và phạm vi dịch vụ 

trong BIPM KSDB. 

b) CRMs được chế tạo bởi RMP đã được công nhận và tổ chức công nhận đã tham 

gia ILAC MRA hoặc MRA Khu vực được công nhận bởi ILAC. 

c) Giá trị chứng nhận được ấn định cho CRMs có trong Cơ sở dữ liệu của JCTLM. 

Khi liên kết chuẩn đo lường tới SI không thể thực hiện được về mặt kỹ thuật, VACI sẽ 

có trách nhiệm: 

- Sử dụng giá trị được chứng nhận hoặc CRMs  được cung cấp bởi RMP có năng 

lực (RMP được công nhận theo TCVN ISO 17034). 
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- Ghi lại kết quả so sánh thích hợp tới các thủ tục đo quy chiếu, phương pháp cụ thể, 

hoặc các tiêu chuẩn đã được đồng thuận rằng, các kết quả đó đã được mô tả rõ ràng và 

được chấp nhận để cung cấp kết quả đo phù hợp với mục đích sử dụng. Bằng chứng so 

sánh đó phải được đánh giá bởi tổ chức công nhận.   

Chú thích: Khi liên kết chuẩn đo lường tới một đơn vị SI là không phù hợp hoặc 

không thể thì cần phải chọn một mẫu chuẩn (measurand) xác định. Việc thiết lập liên 

kết chuẩn đo lường bao gồm chứng minh tính tương đương của đặc tính được đo và so 

sánh kết quả với mẫu chuẩn đã định. Việc so sánh được thiết lập bằng cách đảm bảo 

rằng các thủ tục đo đã được xác nhận giá trị sử dụng/kiểm tra xác nhận một cách đúng 

đắn, rằng phương tiện đo được hiệu chuẩn một cách phù hợp và rằng điều kiện đo 

(điều kiện môi trường) được kiểm soát thích hợp để cho kết quả tin cậy. 

5.3 Kiểm định, hiệu chuẩn nội bộ 

Các PTN có thể chứng minh tính liên kết chuẩn đo lường bằng cách tự kiểm định, hiệu 

chuẩn các thiết bị liên quan đến phép thử/hiệu chuẩn trong phạm vi công nhận nếu đáp 

ứng các yêu cầu sau:  

 Có đủ chuẩn đo lường, thiết bị đáp ứng yêu cầu về liên kết chuẩn đo lường quy 

định tại 5.2. 

 Có phương pháp kiểm định/hiệu chuẩn, phương pháp tính toán độ không đảm bảo 

đo;  

 Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về cơ sở vật chất và điều kiện môi trường quy định 

trong phương pháp kiểm định/hiệu chuẩn;  

 Nhân viên kiểm định/hiệu chuẩn được đào tạo và có đủ kỹ năng cần thiết để thực 

hiện kiểm định, hiệu chuẩn;  

 Trong quá trình đánh giá tại chỗ, chuyên gia kỹ thuật chuyên ngành của VACI sẽ 

đánh giá năng lực thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn nội bộ của PTN để VACI xem xét 

chấp nhận các kết quả kiểm định/hiệu chuẩn nội bộ của PTN. 

 

 

 

 


