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□ Phòng Nghiệp vụ 1 
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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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thử nghiệm sinh học, ban hành lần 02 
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1. Mục đích  

Tài liệu này quy định các yêu cầu bổ sung của VACI để làm rõ hoặc cụ thể hóa 

các yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm theo các điều, khoản tương ứng 

của Tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025 và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đối 

với lĩnh vực thử nghiệm sinh, đảm bảo cho việc đánh giá và công nhận phòng thí 

nghiệm được chính xác, tin cậy và khách quan.   

2. Phạm vi áp dụng  

- Các phòng thử nghiệm sinh đăng ký công nhận theo chuẩn mực TCVN 

ISO/IEC 17025. 

- Các chuyên gia đánh giá của VACI. 

3. Các yêu cầu bổ sung   

3.1 Yêu cầu về cơ cấu (điều 5)  

(1)  Trường hợp PTN có hoạt động cung cấp dịch vụ thử nghiệm thì phải được 

cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp bởi cơ quan có thẩm 

quyền (bổ sung cho 5.1). 

Chú thích: 

- Dịch vụ kiểm định hiệu chuẩn thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường đăng 

ký hoạt động theo Nghị định 105/2016/NĐ-CP; 

- Dịch vụ đánh giá sự phù hợp (kiểm định, thử nghiệm, chứng nhận, giám định)  

đăng ký hoạt động theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP. 

(2)      Trường hợp PTN là một bộ phận xác định của tổ chức có pháp nhân thì 

phải thể hiện rõ vị trí của PTN trong cơ cấu của tổ chức và có văn bản quy định về 

chức năng, nhiệm vụ của PTN trong hoạt động của tổ chức và quy định cụ thể thẩm 

quyền ký, phê chuẩn các tài liệu thuộc hệ thống quản lý PTN và báo cáo kết quả (5.5). 

3.2 Yêu cầu về nguồn lực (điều 6)  

3.2.1 Nhân sự (khoản 6.2)  

(1)  Nhân sự quản lý hoạt động xây dựng, sửa đổi, kiểm tra xác nhận và xác nhận 

giá trị sử dụng của phương pháp, phân tích kết quả, thực hiện xem xét và phê duyệt kết 

quả phải có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh và ít nhất 02 năm kinh nghiệm 

làm việc liên tục trong lĩnh vực thử nghiệm thuộc thẩm quyền ký. Trường hợp bằng tốt 

nghiệp đại học không phải chuyên ngành sinh thì phải có kinh nghiệm làm việc liên tục 

trong lĩnh vực thử nghiệm thuộc thẩm quyền ký ít nhất 5 năm  (6.2.2).  

(2) Đối với hoạt động thử nghiệm có quy định nhân viên thử nghiệm phải có 

chứng chỉ đào tạo về an toàn và môi trường thì nhân sự của PTN phải có bằng chứng 

đã được đào tạo theo quy định (6.2.2). 

(3)  Nhân viên thử nghiệm phải có bằng chứng đã được đào tạo về kỹ thuật thử 

nghiệm, được đánh giá có đủ năng lực và kỹ năng thực hiện các phép thử được giao 

thực hiện. Các nhân viên thử nghiệm mới được đào tạo phải được thử việc ít nhất là 3 

tháng và sau khi giao việc chính thức phải được theo dõi, giám sát về năng lực, kỹ 

năng thực hiện phép thử trong thời gian ít nhất 12 tháng (6.2.3). 

          (4) Nhân viên thử nghiệm các chỉ tiêu có tiếp xúc với các tác nhân gây bệnh, tác 

nhân phơi nhiễm cần được đào tạo về cách thức thử nghiệm an toàn, phòng và xử lý 

tình huống khi có sự cố liên quan tác nhân gây bệnh. 

3.2.2 Cơ sở vật chất và điều kiện môi trường (khoản 6.3)  

3.2.2.1 Quy định chung  
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(1) Đối với hoạt động thử nghiệm có quy định về an toàn, môi trường PTN phải 

có bằng chứng đáp ứng và tuân thủ các quy định của cơ quan có thẩm quyền (6.3.2). 

(2)  Khi thực hiện thử nghiệm ở bên ngoài cơ sở cố định, PTN phải có nhân sự cụ 

thể chịu trách nhiệm về việc kiểm soát các điều kiện thử nghiệm và xử lý các sự cố về 

kỹ thuật nảy sinh trong quá trình thử nghiệm (6.3.3). 

3.1.2.2 Quy định cụ thể 

(1) Nghiêm cấm ăn, uống trong khu vực thử nghiệm của PTN. 

 (2) Bố trí mặt bằng PTN vi sinh phải phân biệt nơi nhận và lưu mẫu, nơi rửa và 

vô trùng, nơi chuẩn bị môi trường nuôi cấy và khu vực thử nghiệm, nơi lưu giữ giống 

chuẩn, các hóa chất độc hại, thao tác với nguồn sinh vật gây bệnh, nơi đọc kết quả, khử 

trùng môi trường nuôi cấy đã nhiễm, hủy mẫu nhiễm (nên thực hiện trong phòng riêng 

biệt sử dụng thiết bị khử trùng thích hợp). Việc phân chia và xác định các khu vực cho 

từng công việc thử nghiệm phải kiểm soát được khả năng nhiễm chéo. 

 (3) Diện tích PTN cần đáp ứng với yêu cầu của các quy định Quốc gia (nếu có).  

PTN phải được thiết kế và có các thiết bị phù hợp với thử nghiệm các vi sinh vật thuộc 

mức quy định như cấp 1, cấp 2, cấp 3. PTN có thể tham khảo tài liệu World Health 

Organisation’s Biosafety Lab. Manual (2003), các văn bản pháp quy của Quốc gia cho 

nhóm vi sinh vật thích hợp.  

(4) Bố trí PTN theo nguyên tắc một chiều cho đường đi của mẫu thử. Trường hợp 

tạm thời chưa đáp ứng nguyên tắc trên, PTN cần có quy định, thực hiện và lưu hồ sơ 

chứng minh mẫu không bị nhiễm. 

 (5) PTN thực hiện thử nghiệm vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi 

phải tuân thủ các quy định về tiện nghi và điều kiện môi trường trong phiên bản mới 

nhất của ISO 7218 (TCVN 6404), ISO 8199 (TCVN 9716). 

 (6) Các khu vực nuôi cấy và thử nghiệm phải được kiểm tra không khí và bề mặt 

ít nhất 1 tuần/lần nếu có hoạt động thử nghiệm. 

 (7) Các điều kiện lưu mẫu phải duy trì được tính nguyên vẹn của mẫu. Tủ mát 

hoặc tủ lạnh sâu phải có sức chứa thích hợp khi các mẫu yêu cầu giữ lạnh trước và sau 

khi thử nghiệm. 

 (8) Các môi trường sau khi nuôi cấy phải được hấp tiệt trùng trước khi thải. 

 (9) Khi thao tác trên các giống chứng dương nguy cơ gây bệnh cao hoặc khi thử 

nghiệm phát hiện các tác nhân gây bệnh có nguy cơ lây nhiễm cao thì PTN phải có 

biện pháp xử lý lây nhiễm và thông báo cho các cơ quan có chức năng theo quy định 

hiện hành để tránh lây nhiễm dịch bệnh cho cộng đồng.  

 (10) PTN thực hiện thử nghiệm sinh học phân tử, GMO vi sinh vật phải tuân thủ 

các quy định về tiện nghi và điều kiện môi trường trong phiên bản mới nhất của ISO 

22174 (TCVN 11134), ISO 24276 (TCVN 7608) và các quy định của nhà nước về 

GMO. 

Các thủ tục và các cảnh báo về việc tránh nhiễm chéo (phụ lục C) cần được lập 

thành văn bản. 

 (11) Yêu cầu chung đối với phòng nuôi động vật hoặc PTN nghiên cứu độc học: 

PTN thực hiện các thử nghiệm độc học phải có nhà nuôi động vật, nhà này phải cách ly 

với các hoạt động thử nghiệm khác. Kiểm soát tiện nghi môi trường nhà nuôi, cho 

động vật ăn, kiểm tra động vật cần tuân thủ các quy định trong phương pháp thử trừ 
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phi có quy định khác. Động vật phải được định kỳ kiểm tra bởi nhân viên chuyên 

ngành thú y. 

Cần có khu vực riêng được thiết kế cho xử lý và các quy trình liên quan đến thử 

nghiệm khác trên động vật. Khu vực phẫu thuật nên cách ly khỏi khu nuôi động vật. 

Nước thải và chất thải từ khu vực mổ động vật phải được thu gom và xử lý để loại trừ 

phát tán nguồn bệnh (nếu có). 

 (12) Khi sử dụng điều hòa nhiệt độ hoặc hệ thống cấp khí sạch, màng lọc cần 

được kiểm tra và thay thế phù hợp với loại hình công việc sẽ thực hiện. 

 (13) PTN cần tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành về xử lý chất thải. 

3.2.2.3 Yêu cầu bổ sung đối với PTN sinh học phân tử 

Ngoài các yêu cầu quy định tại 3.1.2.1 và 3.1.2.2, PTN sinh học phân tử cần phải 

lưu ý đáp ứng một số yêu cầu chi tiết sau: 

- Thủ tục và các biện pháp phòng ngừa tránh nhiễm chéo phải được văn bản hóa. 

Các thủ tục phải bao hàm rửa dụng cụ, nước cất, nước deion hoặc các thuốc thử, loại 

bỏ yếu tố nhiễm thiết bị và mẫu trong khi phân tích PCR, làm sạch bề mặt và các hoạt 

động thích hợp khác. 

- Thuốc thử, vật tư tiêu hao và thiết bị phải được đặt trong các nơi có thiết kế 

thích hợp. Mẫu axit nucleic nên được giữ trong điều kiện lạnh sau quá trình chuẩn bị 

mẫu. Mẫu không được giữ ở nơi thực hiện các hoạt động như điện di gel hoặc công 

việc liên quan đến PCR. Việc di chuyển mẫu axit nucleic hoặc mẫu xét nghiệm không 

được trực tiếp, VD: Từ khu vực trước đến sau khuếch đại. 

- Các micropipet phải được thiết kế để ngăn ngừa khả năng tạo ra sol khí. Các 

đầu típ pipet hạn chế sol khí hoặc pipet có thể thay thế chủ động được khuyến cáo sử 

dụng. Các thiết bị thông dụng như máy trộn vortex và máy ly tâm nhỏ nên được đặt tại 

một khoảng cách đủ lớn so với nơi chuẩn bị mẫu. Thiết bị chu trình nhiệt PCR phải 

được đặt ở nơi thích hợp. 

- Các pipet, đầu típ, máy ly tâm, ống nghiệm chuyên dụng; quần áo bảo hộ phù 

hợp, chai lọ, block nhiệt v.v. nên được đặt tại mỗi nơi làm việc (VD: Môi trường làm 

việc DNA cao-trung bình-thấp). Ở nơi chuẩn bị các cặp mồi, mẫu dò, cần có sự ngăn 

cách thích hợp để đảm bảo khả năng thấp nhất nhiễm chéo DNA. Khuếch đại DNA 

nên được thực hiện trong một nơi chuyên dụng của PTN, trong một phòng có áp suất 

dương. 

- Ở các nơi có thực hiện các kỹ thuật phân tử, việc giám sát nhiễm DNA nên 

được thực hiện bởi sử dụng một đối chứng không có khuôn.  

- Quần áo bảo hộ phải phù hợp với các kiểu xét nghiệm sẽ thực hiện (bao gồm, 

nếu cần thiết, bảo vệ tóc, râu, tay, giầy, v.v.) và nhân viên thực hiện nên mặc/mang 

trong PTN vi sinh và phải được thay trước khi rời khu vực này (ví dụ: khi di chuyển từ 

nơi có DNA nồng độ cao đến nơi có nồng độ DNA thấp dẫn đến việc nhiễm chéo 

không có chủ đích). Áo bảo hộ PTN nên được thay khi di chuyển giữa các khu vực. 

3.1.3 Thiết bị, mẫu chuẩn, hóa chất-môi trường (khoản 6.4)  

3.1.3.1 Thiết bị  

(1)  Để đảm bảo các thiết bị sử dụng để đo đảm bảo cho kết quả chính xác (theo 

6.4.5), tùy theo chức năng, mức độ ảnh hưởng của thiết bị đến kết quả báo cáo, PTN 

lựa chọn một trong các biện pháp kiểm soát về đo lường (tự thực hiện hoặc thuê dịch 

vụ bên ngoài) sau: 
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- Hiệu chuẩn: cung cấp giá trị đúng hoặc số hiệu chính tại (các) giá trị đã định 

để sử dụng trong thời gian nhất định;  

- Kiểm định: xác nhận sự phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường trong toán bộ 

phạm vi đo để sử dụng trong thời gian nhất định; 

- Thử nghiệm, kiểm tra: xác nhận giá trị đúng hoặc số hiệu chính tại (các) giá trị 

đã định trước khi sử dụng trong phép thử cụ thể. 

(2) Các thiết bị trực tiếp có ảnh hưởng đến kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn, nghĩa 

là kết quả phép đo bằng thiết bị đó là một thành phần dữ liệu để lập báo cáo kết quả, 

phải được hiệu chuẩn bắt buộc. 

(3) Để đảm bảo thiết bị làm việc chính xác và cho kết quả tin cậy, PTN phải thiết 

lập và thực hiện chương trình hiệu chuẩn, kiểm định  (4.6.7) theo chu kỳ dựa trên: 

- Đặc điểm cấu tạo, nguyên lý vận hành; 

- Điều kiện bảo quản, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng và kết quả kiểm tra giữa kỳ. 

Ưu tiên lựa chọn chu kỳ kiểm định, hiệu chuẩn trong các trường hợp sau: 

- Chu kỳ kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị tương tự đã có quy định cụ thể trong các 

văn bản, tài liệu kỹ thuật của cơ quan quản lý nhà nước về đo lường ban hành. 

- Áp dụng chu kỳ hiệu chuẩn tối đa theo hướng dẫn tại Phụ lục 1 của văn bản 

này.  

3.1.3.2 Mẫu chuẩn, hóa chất-môi trường  

a) Mẫu chuẩn  

a.1) Mẫu chuẩn  

Mẫu chuẩn dùng để hiệu chuẩn thiết bị thử nghiệm phải có đủ hồ sơ nhận dạng và 

nguồn gốc mỗi mẫu chuẩn và các thông tin sau trên nhãn hoặc tài liệu kỹ thuật đi kèm: 

- Đặc tính (độ không đảm bảo đo, nếu là chất chuẩn đã chứng nhận); 

- Kỹ thuật để xác định các đặc tính; 

- Thời hạn chứng nhận có hiệu lực (nếu thích hợp); 

- Thời hạn sử dụng của chất chuẩn; 

- Các điều kiện lưu giữ; 

- Ngày mở chất chuẩn sử dụng lần đầu. 

ISO Guide 31 có các quy định chi tiết về nội dung chứng chỉ các chất chuẩn 

a.2) Chủng chuẩn vi sinh:  

- PTN phải có và duy trì nguồn giống chuẩn sinh vật có liên kết chuẩn để thực 

hiện xác nhận và thẩm tra giá trị sử dụng phương pháp thử, tiến hành kiểm tra các kít 

thử, thuốc thử và môi trường đã chuẩn bị và để sử dụng như là các chỉ thị thực hiện 

phương pháp như là một phần của thử nghiệm thông thường. 

- PTN phải sử dụng các chủng chuẩn vi sinh vật nhận trực tiếp từ bảo tàng giống 

chuẩn Quốc gia hoặc Quốc tế được thừa nhận. Trong trường hợp chủng chuẩn không 

truy xuất được dẫn suất chuẩn, các nguồn chủng thương mại có dẫn suất chuẩn có thể 

được sử dụng thay thế, PTN phải cung cấp các đặc điểm thích hợp của chủng đối với 

mục đích sử dụng của PTN. 

- PTN phải lập thành văn bản thủ tục kiểm soát các chủng chuẩn sử dụng trong 

PTN (như tiếp nhận, bảo quản, cấy chuyển, kiểm tra định kỳ, sử dụng, thanh lý các 

chủng chuẩn) và lưu giữ đầy đủ hồ sơ của việc kiểm soát chủng chuẩn phải được lưu 
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giữ đầy đủ. PTN phải bảo quản và duy trì các chủng kiểm chứng theo điều 5 trong tài 

liệu ISO 11133- Hướng dẫn chung về chuẩn bị, pha chế, bảo quàn và thử tính năng của 

môi trường nuôi cấy. 

Ghi chú: nội dung thủ tục kiểm soát các chủng chuẩn vi sinh có thể tham khảo tại Phụ 

lục 2 của văn bản này. 

- Các chủng chuẩn có thể được cấy chuyển một lần để tạo ra chủng gốc. Khi đó, 

PTN cần kiểm tra độ thuần chủng, đặc tính sinh hóa. Chủng làm việc cho mục đích 

thông thường cần được cấy chuyển nguyên gốc từ chủng gốc (xem phụ lục E về chuẩn 

bị chủng làm việc). Nếu chủng chuẩn được làm tan đá, các chủng này không được bảo 

quản đông lạnh và tái sử dụng tiếp. 

- Các chủng làm việc không được cấy chuyển để thay thế chủng chuẩn. PTN cần 

đảm bảo rằng tổng số đời/thế hệ là hạn chế (không quá 5), nếu có thể, phù hợp với tài 

liệu xuất bản hiện hành và khuyến nghị của nhà sản xuất. 

- PTN phải:  

+ Xác định và văn bản hóa các đặc điểm của các chủng chuẩn được bảo 

quản/duy trì phù hợp cho mục đích sử dụng của PTN, ví dụ: Các yêu cầu nhân giống, 

hình thái và các phản ứng sinh hóa; 

Chú thich: Việc xác định có thể được thực hiện bởi thầu phụ có đủ năng lực, ví dụ: Một 

PTN thích hợp được công nhận bởi VACI hoặc một PTN được công nhận bởi tổ chức có ký 

thừa nhận lẫn nhau-MRA; 

+ Thiết lập một chương trình kiểm tra hiệu năng để khẳng định đặc điểm chủ chốt 

của mỗi giống được biểu hiện như mong đợi, và các chủng giống tiếp tục duy trì các 

đặc điểm phù hợp với mục đích sử dụng; 

+ Duy trì các hồ sơ theo dõi; 

- Đặc tính định danh, nguồn và lịch sử giống; 

- Ngày nhận; 

- Điều kiện phục hồi, bảo quản và lưu giữ 

- Kết quả kiểm tra độ sạch và hiệu năng đối với các đặc tính đã được xác định; 

- Ngày cấy chuyền và số đời/thế hệ; 

- Các điều kiện để duy trì chủng làm việc. 

Lưu ý: Các hồ sơ để định danh nên bao gồm tên vi sinh vật (VD: E. coli), danh định duy 

nhất (VD: Số của PTN và số catalogue như ATCC/NCTC/DSMZ). 

- Trong trường hợp chủng chuẩn không sẵn có hoặc không thể cung cấp được, 

các chủng dại có thể được sử dụng cho một phương pháp thử đặc hiệu. Các chủng này 

cần được khẳng định bởi một PTN chuẩn được thừa nhận, nếu thích hợp, hoặc các 

phương pháp thay thế (VD: So sánh sinh lý-sinh hóa, hình thái, giải mã và so sánh 

trình tự gen 16S rRNA, trình tự gen đặc hiệu). Trong trường hợp một sinh vật được 

yêu cầu đối với chỉ một đặc điểm riêng, ví dụ: Sử dụng hydrocarbon, các đặc điểm 

chính cần được khẳng định lại. 

Chú thích: Chủng dại được thừa nhận trong một số trường hợp, ví dụ nấm, định danh 

đầy đủ bởi một PTN tham chiếu là không thể hoặc khả thi. 

a.3) Bộ sưu tập hạt giống chuẩn  

- PTN phải có và duy trì bộ hạt giống chuẩn phù hợp. PTN phải có các tài liệu kỹ 

thuật liên quan mô tả hạt giống để cho các kỹ thuật viên thực hiện việc nhận dạng với 

độ chụm hợp lý. Bộ sưu tập hạt giống chuẩn bao gồm hạt các loài cây trồng thông 
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dụng, hạt các loại cỏ dại và hạt chuẩn của giống cần thử nghiệm được định nghĩa trong 

văn bản pháp lý thích hợp của Nhà nước. 

b) Hóa chất - môi trường  

b.1) Hóa chất : 

PTN phải có thủ tục để kiểm soát việc tiếp nhận, kiểm tra, sử dụng, bảo quản và 

thanh lý các hóa chất, thuốc thử. 

(1) Hóa chất, thuốc thử phải được bảo quản thích hợp theo quy định của phương 

pháp, nhà sản xuất  

(2) Nhãn gốc trên bao bì hóa chất, thuốc thử phải được thể hiện bằng ngôn ngữ 

mà nhân viên có thể đọc và hiểu được và phải có đủ thông tin về tiêu chuẩn kỹ thuật 

của hóa chất, thuốc thử như: 

Tên hóa chất  

- Các thành phần và nồng độ 

- Hạn sử dụng 

- Ngày mở sử dụng 

- Cảnh báo (nếu có)… 

(3) Các hóa chất, thuốc thử hoặc dung dịch chuẩn PTN đã pha chế cần có hồ sơ 

thể hiện việc thực hiện pha hóa chất, thuốc thử hoặc dung dịch chuẩn. Trên mỗi chai 

hóa chất, thuốc thử hoặc dung dịch chuẩn pha chế cần có nhãn với đủ nội dung sau: 

- Tên hóa chất 

- Nồng độ 

- Ngày pha 

- Người pha 

- Hạn sử dụng 

- Cảnh báo (nếu cần thiết) 

b.2) Nước  

- PTN cần kiểm tra định kỳ hoặc khi sử dụng đối với nước dùng cho việc chuẩn 

bị môi trường và thuốc thử. Độ dẫn điện của nước không được lớn hơn 25 µS/cm 

(tương đương với điện trở suất ≥ 0,4 MΩ.cm) và tốt nhất là dưới 5 µS/cm ở 250C 

(nước loại 3, ISO 3696), trừ khi có quy định khác. Mức nhiễm vi sinh vật không được 

vượt quá 103 CFU/mL và tốt nhất nên thấp hơn 102 CFU/mL.  

(Tham khảo ISO 7218, ISO 11133, ISO 6222,ISO 3696) 

b.3) Môi trường nuôi cấy (MTNC)  

(1) PTN phải có trách nhiệm đảm bảo có mức độ kiểm soát chất lượng thích hợp 

trên các môi trường nuôi cấy mà PTN sử dụng. 

 (2) Mỗi PTN phải duy trì việc chuẩn bị môi trường nuôi cấy một cách hiệu quả 

và thiết kế chương trình kiểm soát chất lượng phù hợp với phạm vi thử nghiệm. Chi 

tiết của các thủ tục chuẩn bị và kiểm soát chất lượng phải được lập thành văn bản như 

là một phần của hệ thống quản lý của PTN. 

(3) Tất cả các MTNC phải có cách thức nhận biết đảm bảo duy trì sự liên kết với 

mẫu thử và từ môi trường gốc. 

 (4) Trong trường hợp PTN sử dụng các môi trường được định dạng sẵn từ nhà 

sản xuất, PTN phải đặc biệt quan tâm đến việc kiểm tra độ vô trùng của từng lô môi 
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trường nhập và mỗi lần sử dụng. PTN phải kiểm tra hiệu năng của MTNC cho từng lô 

môi trường trước khi sử dụng. MTNC phải được lưu kho và sử dụng theo hướng dẫn 

của nhà sản xuất. Trên MTNC phải được nhận diện đầy đủ tên, số lô và ngày sản xuất, 

đơn vị sản xuất và hạn sử dụng. Các PTN phải lưu giữ hồ sơ liên quan MTNC gồm: 

Quy định về kiểm soát chất lượng MTNC của nhà sản xuất, tên và số lô môi trường, 

mục đích sử dụng, phạm vi sử dụng MTNC, thành phần MTNC, dữ liệu kiểm soát chất 

lượng (dinh dưỡng, pH, hiệu năng, v.v.), điều kiện bảo quản, hạn sử dụng. 

 (5) PTN chuẩn bị MTNC cần lưu hồ sơ chi tiết tất cả các dạng MTNC bao gồm: 

- Tên MTNC 

- Xác định mã hiệu riêng (mã hiệu của một lô/ tập hợp MTNC) 

- Ngày chuẩn bị và xác định nhân viên chuẩn bị 

- Thể tích/khối lượng của MTNC/ dung dịch tạo MTNC 

- Thành phần, số hộp chuẩn bị 

- pH đích của môi trường hoàn chỉnh 

- Phương pháp vô trùng bao gồm cả thời gian, nhiệt độ nếu thích hợp 

- Kiểm tra thể tích sau khi vô trùng (nếu môi trường được sử dụng như chất 

làm loãng hoặc thể tích được quyết định cho các lý do khác). 

 (6) PTN cần quy định rõ thời hạn sử dụng và điều kiện bảo quản cho các loại môi 

trường nuôi cấy và phải có nhãn nhận diện các môi trường gồm thông tin về: Tên, ngày 

pha, hạn sử dụng. 

 (7) Các PTN vi sinh vật thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và nước cần tuân thủ ISO 

11133- Hướng dẫn chung về chuẩn bị, pha chế, bảo quàn và thử tính năng của môi 

trường nuôi cấy. 

 (8) Hóa chất, thuốc thử, dung dịch, v.v. dùng cho Phòng sinh học phân tử: 

- Các hóa chất, thuốc thử sử dụng trong quá trình chuẩn bị mẫu đến chạy PCR 

phải có mức chất lượng sinh học phân tử hoặc tương đương và không chứa các axit 

nucleic và/hoặc các enzym nucleaza (Dnase và Rnase). Các dung dịch đệm hoặc dung 

dịch tách chiết phải được tiệt trùng trước khi sử dụng. Các lưu ý đặc biệt về chuẩn bị 

hoặc sử dụng các thuốc thử bao gồm thông tin về tính ổn định của thuốc thử đối với 

nhiệt, không khí, ánh sáng và các hóa chất khác phải được lập thành văn bản. 

- Nguồn gốc và quá trình sử dụng các hóa chất, thuốc thử tiêu hao như Taq 

polymerase phải được văn bản hóa. PTN phải duy trì hồ sơ thông tin về nhà cung cấp, 

số lot, ngày nhận, ngày sử dụng, ngày kiểm tra và hạn sử dụng của các hóa chất, thuốc 

thử quan trọng. 

- Taq polymerase/ master mix/kits/primers và mẫu dò (probes) phải được kiểm 

tra về tình trạng vật lý, điều kiện bảo quản, hạn sử dụng và xác nhận khả năng hoạt 

động của chúng khi sử dụng. 

- PTN phải cung cấp được bằng chứng trình tự của mồi. Mồi phải được kiểm 

tra khả năng hoạt động bằng sử dụng các mẫu chứng dương hoặc mẫu chứng dương 

biến đổi gen. 

3.1.4 Liên kết chuẩn đo lường (khoản 6.5)  

(1) PTN phải thiết lập sơ đồ liên kết chuẩn (sơ đồ kiểm định, hiệu chuẩn) để thể 

hiện kết quả đo của mình có thể liên hệ tới chuẩn quốc gia hoặc chuẩn quốc tế. Tại mỗi 

bậc của chuỗi liên kết phải thể hiện rõ khả năng liên kết phù hợp (về phạm vi đo, độ 

không đảm bảo đo (6.5.1). 
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(2) Việc hiệu chuẩn thiết bị trong chuỗi liên kết chuẩn phải được thực hiện bới tổ 

chức hiệu chuẩn có năng lực theo Quy định về liên kết chuẩn đo lường VACI.R7.1.03 

(6.5.2). 

 (3) Giá trị được chứng nhận của mẫu chuẩn được chứng nhận do nhà sản xuất 

đáp ứng các yêu cầu của TCVN ISO 17034 cung cấp hoặc được thử nghiệm bới PTN 

đã được công nhận theo chuẩn mực ISO/IEC 17025, đã đăng ký và hoặc được chỉ định 

thực hiện hoạt động thử nghiệm mẫu chuẩn bởi cơ quan có thẩm quyền. 

3.1.4 Sản phẩm và dịch vụ do bên ngoài cung cấp (khoản 6.6)  

(1) Trường hợp PTN sử dụng kết quả của PTN bên ngoài đối với các phép thử 

đăng ký công nhận thì phải sử dụng dịch vụ của PTN đã được công nhận bởi VACI 

hoặc tổ chức công nhận khác đã tham gia và ký thỏa thuận thừa nhận ilac-MRA và 

quyết định công nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực (6.6.2). Kết quả do PTN bên ngoài 

thực hiện phải được nhận diện rõ ràng trong báo cáo thử nghiệm của PTN. 

3.3 Yêu cầu về quá trình (điều 7)  

3.3.1 Lựa chọn, kiểm tra xác nhận và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp 

(khoản 7.2)  

PTN áp dụng các phương pháp thử theo tiêu chuẩn Quốc gia, Quốc tế, Hiệp hội 

Khoa học được chấp nhận rộng rãi trên thế giới như TCVN, ISO, ASTM, SMEWW, 

IEC… phải có hồ sơ đánh giá điều kiện cơ bản - các nguồn lực theo yêu cầu của 

phương pháp thử và bằng chứng đạt được kết quả thử nghiệm có độ chính xác như 

phương pháp yêu cầu và/hoặc phù hợp với yêu cầu cụ thể đối với đối tượng thử. Đối 

với các phương pháp thử đã ban hành mà không có dữ liệu về độ chính xác thì PTN 

phải xác định dữ liệu độ chính xác của phép thử dựa trên dữ liệu nghiên cứu thực 

nghiệm (7.2.1). 

(1) Trường hợp PTN áp dụng phương pháp phi tiêu chuẩn, phương pháp tiêu 

chuẩn có sửa đổi, phương pháp nội bộ do PTN tự xây dựng thì PTN phải thực hiện xác 

nhận giá trị sử dụng của phương pháp như sau: 

- Phương pháp tiêu chuẩn có sửa đổi: xác nhận giá trị sử dụng đối với các nội 

dung có sửa đổi; 

- Đối với phương pháp phi tiêu chuẩn và phương pháp nội bộ: xác nhận giá trị 

sử dụng đối với toàn bộ phương pháp. 

Chú thích: để xây dựng phương pháp nội bộ, PTN có thể tham khảo cấu trúc, nội dung 

và các yêu cầu của TCVN về phương pháp thử; 

(3) PTN có thể XNGTSDPP bằng cách sử dụng mẫu chuẩn được chứng nhận, 

mẫu thêm chủng chuẩn, mẫu đồng nhất (mẫu chia) hoặc so sánh với phương pháp tiêu 

chuẩn. Tùy thuộc mức độ và mục đích sử dụng phương pháp mà PTN có thể cân nhắc 

lựa chọn để xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp theo các thông số được đề cập 

trong phụ lục 3 của văn bản này. 

 (4) PTN đăng ký công nhận phép thử phạm vi mở cần lựa chọn đại diện ít nhất 3 

nền mẫu đại diện cho bản chất đối tượng thử và thường thực hiện tại PTN để 

XNGTSDPP. 

PTN đăng ký công nhận phép thử phạm vi mở như thực phẩm, thực phẩm công 

thức cần thực hiện XNGTSDPP trên ít nhất 5 loại nền mẫu đại diện cho bản chất của 

mẫu thực phẩm (sản phẩm của các loại: Bơ sữa; thịt, thủy sản; rau củ quả; trứng; sản 
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phẩm có tính chất đa dạng- ngũ cốc, gạo, gia vị), chi tiết về nền mẫu thực phẩm được 

quy định trong ISO 16140 và AOAC INTERNATIONAL Presidential Task Force on 

Best Practices for Microbiological Methodology, 2006. 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (Health Supplement, Food Supplement, Dietary 

Supplement) cần thực hiện xác nhận trên các dạng bào chế (dạng bào chế rắn, lỏng, 

thân dầu/ưa dầu, …). 

PTN thực hiện XNGTSDPP đối với phương pháp phân tích định lượng vi sinh 

vật trong mẫu nước cần tham chiếu phiên bản mới nhất của ISO 13843:2017. 

PTN thực hiện XNGTSDPP đối với phương pháp phân tích vi sinh vật trong mẫu 

thực phẩm, thức ăn chăn nuôi cần tham chiếu phiên bản mới nhất của ISO 16140:2016. 

 (5) VACI có thể công nhận các phương pháp thử nhanh, phương pháp thử theo 

bộ Kit của nhà cung cấp khi PTN có đủ hồ sơ về xác nhận tính đúng đắn phương pháp 

cho các đối tượng thử. PTN phải có khả năng khẳng định phương pháp trong trường 

hợp có tranh cãi. 

 (6) PTN cần xây dựng văn bản hướng dẫn thử nghiệm để đảm bảo nhân viên 

thực hiện thống nhất và theo thực tế của PTN và khi phương pháp gốc chưa thể hiện đủ 

các nội dung chính theo quy định của TCVN 6900-2 (ISO 78-2) - Cách trình bày tiêu 

chuẩn - Phần 2: Các phương pháp phân tích hóa học”. 

3.3.2 Lấy mẫu (khoản 7.3)  

(1) Trường hợp PTN thực hiện lấy mẫu theo phương pháp do PTN tự xây dựng 

thì phương pháp đó phải được xác nhận giá trị sử dụng và kỹ thuật lấy mẫu không 

được trái với các phương pháp lấy mẫu tiêu chuẩn tương tự (7.3.1, 7.3.2). 

3.3.3 Xử lý đối tượng thử nghiệm (khoản 7.4)  

(1) Ngoại trừ các trường hợp đặc biệt, PTN phải lưu giữ các mẫu thử nghiệm cho 

đến khi có được tất cả các kết quả, hoặc lưu giữ lâu hơn nếu cần thiết. Điều kiện bảo 

quản cần được xác định và lưu hồ sơ. Mẫu lưu phải được bao gói trong vật đựng vô 

trùng (ví dụ: túi chất dẻo) và lưu giữ ở điều kiện bảo quản của mẫu thử. Các sản phẩm 

lạnh, tươi nên làm đông lạnh. Trước khi loại bỏ PTN phải khử nhiễm các mẫu thử 

nghiệm đã hỏng hoặc mẫu nguy hiểm. 

 (2) PTN phải đảm bảo điều kiện bảo quản theo yêu cầu của ISO 7218 (TCVN 

6404) cho các mẫu thực phẩm và thức ăn chăn nuôi sau đây:  

- sản phẩm khô bảo quản ở nhiệt độ phòng nhưng cần phân tích càng sớm càng 

tốt trước khi hết hạn bảo quản;  

- sản phẩm tươi và sản phẩm giữ lạnh: thử nghiệm trong vòng 24 giờ sau khi tiếp 

nhận (nếu cần bảo quản mẫu lâu hơn, cần làm lạnh sâu mẫu càng sớm càng tốt ở nhiệt 

độ dưới - 180 C và ghi vào trong báo cáo kết quả);  

- sản phẩm tiệt trùng và sản phẩm tương tự: thử càng sớm càng tốt trước khi hết 

hạn bảo quản; 

 (3) PTN phải đảm bảo điều kiện bảo quản và xử lý mẫu nước, tham khảo ISO 

6663-3 hoặc các yêu cầu đặc biệt trong các phương pháp thử cụ thể. 
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 (4) Yêu cầu của hiệp hội thử nghiệm hạt quốc tế (ISTA) về thời gian lưu mẫu 

được ISTA cấp chứng chỉ là 12 tháng. Các mẫu khác phải được giữ 3 tháng để hoàn 

chỉnh các thử nghiệm. Tuy nhiên, PTN có thể đưa ra khoảng thời gian bảo quản dài 

hơn phụ thuộc vào yêu cầu của hợp đồng hoặc các yêu cầu pháp lý. 

 (5) PTN thực hiện thanh lý mẫu cần tuân thủ các qui định pháp luật hiện hành 

cho đối tượng mẫu cụ thể. 

3.3.4 Hồ sơ kỹ thuật (khoản 7.5)  

(1)  Hồ sơ kỹ thuật là tất cả các tài liệu, thông tin, dữ liệu trong quá trình thí 

nghiệm kể từ khi lấy mẫu đến khi hoàn thành kết quả thí nghiệm (7.5.1, 7.5.2), gồm: 

+ Hồ sơ, dữ liệu về lấy mẫu; 

+ Hồ sơ xử lý đối tượng thử nghiệm; 

+ Phương pháp thử; 

+ Dữ liệu về chuẩn bị mẫu; 

+ Dữ liệu về kiểm soát điều kiện môi trường 

+ Thiết bị thử nghiệm được sử dụng; 

+ Dữ liệu quan trắc gốc, tính toán kết quả bao gồm cả dấu hiệu, dữ liệu để có thể 

nhận biết, truy xuất tới điều kiện thực hiện thử nghiệm; 

+ Nhân viên thực hiện thử nghiệm, người thẩm xét kết quả; 

+ Báo cáo kết quả và các diễn giải, nếu có; 

+ Các thông tin cụ thể khác được qui định trong phương pháp thử, hợp đồng hoặc 

qui định pháp luật, nếu có. 

Ghi chú: Trường hợp PTN tự xây dựng phần mềm, bảng tính để xử lý dữ liệu và 

tính toán kết quả đo, thử nghiệm thì phải thực hiện xác nhận giá trị sử dụng của phần 

mềm, bảng tính đó và có biện pháp kiểm soát phù hợp để ngăn ngừa việc truy cập trái 

phép và thay đổi tính năng của phần mềm, bảng tính. 

3.3.5 Đảm bảo giá trị sử dụng của kết quả (khoản 7.7)  

PTN phải xây dựng và thực hiện kế hoạch thực hiện theo dõi giá trị sử dụng của 

kết quả (7.7.1). Kế hoạch phải thể hiện: 

-  Các phép thử chủ chốt của mỗi lĩnh vực trong phạm vi được công nhận; 

-  Biện pháp thực hiện trong khả năng điều kiện của  PTN;  

-  Tiêu chí chấp nhận kết quả; và  

-  Tần suất thực hiện không ít hơn 4 lần/năm  

Chú thích: phép thử chủ chốt là phép thử các đặc tính quan trọng nhất của sản 

phẩm hoặc đòi hỏi phải có kỹ năng thành thạo cao hơn. 

(1) PTN phải tham gia các chương trình thử nghiệm thành thạo theo Quy định về 

tham gia hoạt động thử nghiệm thành thạo VACI.R7.1.02 (7.7.2). 

3.3.6 Báo cáo kết quả (khoản 7.8)  

(1)  Trường hợp Báo cáo kết quả có bao gồm kết quả các phép thử chưa được 
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công nhận thì PTN phải có chú thích hoặc dấu hiệu đề phân biệt phép thử đã được 

công nhận và phép thử chưa được công nhận (7.8.1.2). 

 (2) Trường hợp Báo cáo kết quả có bao gồm cả kết quả của nhà thầu phụ được 

công nhận khác thì Báo cáo kết quả của nhà thầu phụ phải được ban hành cho khách 

hàng với toàn bộ nội dung ngoại trừ trường hợp chỉ có một phần của kết quả do nhà 

thầu phụ thực hiện.  

Ghi chú: Trong Báo cáo kết quả của nhà thầu phụ đã được công nhận phải thể 

hiện thông tin và/hoặc biểu tượng của tổ chức công nhận và được khách hàng chấp 

thuận trong thỏa thuận hợp đồng công nhận. 

4. Yêu cầu về hệ thống quản lý (điều 8)  

4.1 Kiểm soát hồ sơ (khoản 8.4)  

 (1) Thời gian lưu giữ hồ sơ không được dưới 5 năm trừ khi có giao ước hợp đồng 

hoặc quy định pháp lý (8.4.1). 

4.2 Đánh giá nội bộ (khoản 8.8)  

(1) PTN phải hoạch định và thực hiện đánh giá nội bộ toàn bộ hệ thống quản lý ít 

nhất 12 tháng/lần (8.8.1). 

4.3 Xem xét của Lãnh đạo (khoản 8.9)  

(1) PTN phải thực hiện xem xét của Lãnh đạo vào thời gian thích hợp ít nhất 1 

lần/năm. (8.9.1) 
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PHỤ LỤC 1 

HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN CHU KỲ HIỆU CHUẨN, KIỂM TRA THIẾT BỊ 

1. Tổng quan  

- Phụ lục này hướng dẫn chi tiết về chu kỳ hiệu chuẩn và kiểm tra giữa kỳ cho 

thiết bị sử dụng trong các PTN lĩnh vực Sinh. 

- Hiệu chuẩn: Là tập hợp các thao tác ở điều kiện quy định để thiết lập mối liên 

quan giữa các đại lượng được hiển thị bởi phương tiện đo, hệ thống đo hoặc các giá trị 

được biểu diễn bằng vật đọ hoặc mẫu chuẩn và các giá trị tương ứng thể hiện bằng 

chuẩn (VIM - 6.13). 

- Kiểm tra: Là phép đo tại ít nhất một điểm trong phạm vi đo của một thiết bị, hệ 

thống hoặc vật liệu đo dựa vào một giá trị đã biết trước để xác định rằng không có sai 

lệch lớn so với các giá trị đã hiệu chuẩn ban đầu. Việc kiểm tra phép thử có thể được 

sử dụng một mẫu tự tạo/artifact để xác định rằng thiết bị vẫn đảm bảo độ chính xác 

theo yêu cầu. 

- Chu kỳ hiệu chuẩn và kiểm tra nếu trong Bảng 1 là chu kỳ lớn nhất cho mỗi 

thiết bị dựa vào: 

+ Thiết bị có chất lượng tốt, khả năng hoạt động ổn định, được lắp đặt ở vị trí 

thích hợp và sử dụng hợp lý; 

+ Nhân viên am hiểu, thành thạo để thực hiện những kiểm tra thiết bị nội bộ; 

+ Tất cả các hoạt động kiểm tra để khẳng định khả năng hoạt động tốt của 

thiết bị. 

- PTN phải rút ngắn chu kỳ hiệu chuẩn và/hoặc kiểm tra khi thiết bị hoạt động 

trong điều kiện kém lý tưởng hơn. Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào về sự hư hỏng của thiết 

bị thì PTN cần thực hiện hiệu chuẩn lại ngay lập tức và sau đó giảm chu kỳ cho tới khi 

nhận thấy rằng thiết bị đạt được độ ổn định. 

- Giảm khoảng thời gian giữa các lần hiệu chuẩn và/hoặc kiểm tra cũng có thể 

được yêu cầu trong các ứng dụng thử nghiệm đặc thù hoặc với các cấu hình thiết bị đặc 

thù. 

- PTN có thể kéo dài chu kỳ hiệu chuẩn dựa trên các thông số như theo dõi dữ 

liệu hiệu chuẩn, kiểm tra để chứng minh sự ổn định của thiết bị, tần suất sử dụng, độ 

chính xác yêu cầu hoặc PTN có nhân viên đủ năng lực để tiến hành kiểm tra nội bộ 

hoặc tham gia đạt kết quả tốt trong các chương trình thử nghiệm thành thạo. 

- Việc hiệu chuẩn và kiểm tra thiết bị phải đảm bảo tính liên kết chuẩn của kết 

quả. Trường hợp PTN tự thực hiện việc hiệu chuẩn và kiểm tra thì phải lưu giữ hồ sơ 

hiệu chuẩn và kiểm tra. 

2. Chu kỳ hiệu chuẩn, kiểm tra các thiết bị thử nghiệm thông thường 

Chu kỳ hiệu chuẩn, kiểm tra, nội dung, phương pháp kiểm tra tham khảo trong  

 

 



Yêu cầu bổ sung công nhận các Phòng thử nghiệm lĩnh vực Sinh                                 VACI.SR.7.1.08 

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

 

14 

BẢNG 1. CHU KỲ HIỆU CHUẨN, KIỂM TRA THIẾT BỊ 

Tên thiết bị 

 

Chu kỳ hiệu 

chuẩn (năm)  

 

Chu kỳ 

kiểm tra 

(tháng) 

 

Quy trình và khuyến nghị 

 

CÂN 

 

3 12 

6 

1 

Mỗi lần cân 

Dịch vụ 

Kiểm tra độ lặp lại 

Kiểm tra một điểm 

Kiểm tra điểm 0. 

QUẢ CÂN 

Chuẩn - Toàn bộ bằng 

thép không gỉ hoặc hợp 

kim Ni-Cr 

3 

sau đó là 

6 

  

Chuẩn công tác - thép 

không gỉ hoặc hợp kim 

Ni-Cr 

3  

Chuẩn công tác – hợp 

kim khác 

 

1  

ÁP SUẤT    

KHÍ ÁP KẾ 

Fortin Ban đầu 

 

60 Kiểm tra tại 1 điểm với dụng cụ 

chuyển đổi 

 Aneroid 1   

ÁP KẾ 

Chuẩn chính – chất lỏng 

 

10 36 Kiểm tra độ sạch của chất lỏng 

 
Chuẩn công tác – chất 

lỏng 

3 36 Kiểm tra độ sạch của 

chất lỏng 

 Điện tử 

 

1   

THIẾT BỊ ĐO ÁP SUẤT 

Các áp kế kiểm tra để 

hiệu chuẩn áp kế công 

nghiệp 

1   

Các áp kế công 

nghiệp không phụ 

thuộc tải trọng va đập 

 

1   

Các áp kế công 

nghiệp phụ thuộc tải 

trọng va đập 

 

6 tháng   
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Các bộ chuyển đổi áp 

suất 

 

1   

Các bộ hiệu chuẩn 

 

1   

Áp kế piton 

Áp kế piston, cấp chính 

xác <0.01% 

 

2 12 Spin speed, ĐLVN 

64 

Áp kế piston, cấp chính 

xác > 0.01% 

 

2 12  

CÁC THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN 

Đồng hồ vạn năng hiện 

số 

 

1 6 So sánh với các đồng hồ có cùng 

độ chia 

 Đồng hồ đo tương tự 

 

2 6 So sánh với các đồng hồ có cùng 

độ chia 

 NHIỆT KẾ  

Chuẩn – thủy tinh chất 

lỏng 

10 Trước khi 

sử dụng 

Kiểm tra tại điểm nước đá đang 

tan, ĐLVN 137 

 Chuẩn công tác – thủy 

tinh chất lỏng/  

10 6 Kiểm tra tại điểm nước đá đang 

tan hoặc một điểm trong giải làm 

việc so sánh với nhiệt kế chuẩn, 

ĐLVN 137 Nhiệt kế điện trở công 

tác/ 

 

5 6 Kiểm tra điện trở tại điểm nước 

đá đang tan, ĐLVN 135 

 Bộ cảm biến nhiệt điện 

trở hiện số công tác 

 

1 6 Kiểm tra tại điểm nước đá đang 

tan hoặc một điểm trong giải làm 

việc so sánh với nhiệt kế chuẩn, 

ĐLVN 138 

 MÁY ĐO/TẠO LỰC 

Quả cân 

 

5   

Vòng ứng biến 

 

2   

Thủy lực, khí 

Hydraulic, pneumatic 

2   

ĐỘ DÀI 

Chuẩn chính căn mẫu 

góc 

 

4 năm sau 

đó 8 năm 

 

  

Chuẩn công tác căn mẫu 

góc 

 

2 năm sau 

đó 4 năm 

 

  

Chuẩn chính căn mẫu 

song phẳng 

4 năm sau 

đó 8 năm 
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Chuẩn công tác căn mẫu 

song phẳng 

 

2 năm sau 

đó 4 năm 

 

 

 

  

Chuẩn chính căn mẫu độ 

dài  

 

4 năm sau 

đó 8 năm 

 

  

Chuẩn công tác căn mẫu 

song phẳng 

 

2 năm sau 

đó 4 năm 

 

  

Nivoo (chính xác) cơ khí 

 

4   

Nivoo (chính xác) điện 

tử 

 

4 12 Kiểm tra điểm đơn lẻ 

Thang thước vạch chính 

xác 

 

5 năm sau 

đó 10 năm 

 

  

Máy đo (ngoài máy đo 

tọa độ CMM’s) 

 

   

- Thang chính xác 

 

10   

-  Kiểm tra kích thước 

 

5   

- Dầu thước vặn 

 

3   

Thước vặn Panme 

 

5 5 Điểm 0, điểm 1 và điều kiện 

ngoại quan 
Tấm kính phẳng 3 năm sau 

đó 6 năm 

  

Tấm kính phẳng song 

song 

3 năm sau 

đó 6 năm 

  

Đa diện chính xác 5 năm sau 

đó 10 năm 

  

- Các loại điện tử khác 1   

Trụ và cầu 4 năm sau 

đó 8 năm 

 

  

Chuẩn độ tròn 5 năm sau 

đó 10 năm 

 

  

Chuẩn độ nhám kim 

loại 

4 12 Giám định kính hiển vi 

 
Chuẩn độ nhám thủy 

tinh 

Ban đầu 

 

12 Giám định kính hiển vi 

 

Chuẩn bước ren 

 

3 năm sau 

đó 6 năm 

 

  

Ống đo ren và khối V 

 

Ban đầu 

 

12 Giám định ngoại quan 

 
Ống điều chỉnh 

 

3 năm sau 

đó 6 năm 
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Vòng chuẩn 3 năm sau 

đó 6 năm 

  

Thước sin, chống tâm và 

bàn 

 

3 năm sau 

đó 6 năm 

 

  

Dụng cụ kiểm tra góc 

vuông 

 

3 năm sau 

đó 5 năm 

 

  

Eke    

- E ke cạnh 2 năm sau 

đó 5 năm 

  

- Khối e ke 4 năm sau 

đó 8 năm 

 

 

  

- Thước rà phẳng kim 

loại 

 

3 năm sau 

đó 6 năm 

 

  

- Đá granite 4 năm sau 

đó 8 năm 

 

  

Bàn máp    

- Gang 

 

3 năm sau 

đó 6 năm 

 

  

- Đá granite 4 năm sau 

đó 8 năm 

4 then 8 

subsequent 

 

8 subsequent 

  

Thước cuộn 

 

Ban đầu 

 

2 đến 5 

 

Kiểm tra chiều dài lớn nhất, phụ 

thuộc vào sử dụng và độ chính xác 

yêu cầu 

 
Thước thép 

 

Ban đầu 

 

  

Mô men xoắn 

 

   

- Đòn và quả chuẩn 

 

4 năm sau 

đó 8 năm 

 

  

- Đầu đo 

 

1 12 Kiểm tra chéo nội bộ trong phạm 

vi giống nhau 

 
Tần số thời gian 

 

   

Thiết bị hiệu chuẩn máy 

hiện song 

 

1   

Máy phát sóng chức 

năng  

 

1   

Thiết bị hiệu chuẩn máy 

đo phát tần số (máy thu 

GPS) 

1   

Máy đếm tần số điện tử 

 

1  ĐLVN 51 
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Dụng cụ đo thời gian 

 

   

- Đồng hồ bấm giây 

 

1 6  

Dụng cụ thủy tinh 

 

   

- Pipettes, burettes, 

flasks, distillation 

receivers 

Ban đầu 

 

  

- Dụng cụ thể dạng 

piston 

 

Ban đầu 

 

 Kiểm tra dung tích tại các định 

mức sử dụng 

 
3. Hướng dẫn hiệu chuẩn, kiểm tra một số thiết bị cụ thể 

Các hạng mục cụ thể của một số thiết bị được kiệt kê ở dưới đây cùng với hướng 

dẫn để hiệu chuẩn nội bộ và bảo dưỡng. 

3.1 TỦ AN TOÀN SINH HỌC  

Tần suất hiệu chuẩn hoặc kiểm tra - hàng năm. 

Các tủ an toàn sinh học phải được kiểm tra trước khi sử dụng và tiến hành hiệu 

chuẩn và kiểm tra hàng năm bởi các cơ quan hiệu chuẩn có thẩm quyền, các Phòng 

hiệu chuẩn đã được công nhận hoặc PTN tự thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản 

xuất. Các thông số phải được kiểm tra và giám sát như: Tính nguyên vẹn của màng lọc; 

tốc độ và độ đồng đều dòng khí; rò rỉ không khí cảm ứng; bức xạ UV; cường độ ánh 

sáng và mức ồn. 

Tủ an toàn sinh học và tủ cấy vô trùng phải được vệ sinh làm sạch trước và sau 

khi sử dụng. Tình trạng sạch phải được giám sát bằng phương pháp thích hợp như sử 

dụng các đĩa tiếp xúc trực tiếp bề mặt hoặc phương pháp đĩa Swab (dùng tăm bông). 

Trong khi sử dụng, tủ cần được kiểm tra sự nhiễm khuẩn không khí bằng cách sử dụng 

các đĩa thạch hoặc các thiết bị lấy mẫu không khí phù hợp với các tiêu chuẩn quy định. 

3.2 MÁY LI TÂM 

Tần suất hiệu chuẩn - hàng năm nếu có yêu cầu đặc biệt về tốc độ. 

Thiết kế của các máy li tâm cần phải thích hợp với mục đích sử dụng, nếu có các 

yêu cầu về giới hạn thì tốc độ hoạt động cần được kiểm tra hàng năm bằng một đồng 

hồ đo tự động (cơ, đèn chớp hoặc đèn pin hoặc các cách khác). PTN nên lưu ý các yêu 

cầu về vệ sinh, bảo trì cơ học và an toàn sinh học của thiết bị. 

Các máy li tâm tốc độ cao cần được kiểm tra các dấu hiệu mỏi của kim loại trong 

giới hạn yêu cầu của nhà sản xuất. Các máy ly tâm lạnh cần được kiểm tra nhiệt độ. 

3.3 MÁY ĐẾM KHUẨN LẠC 

Mỗi đơn vị đếm nên xác định ranh giới, bảng chiếu sáng và kính khuếch đại. 

3.4 MÁY SO MÀU LIVIBOND 

Kiểm tra điều kiện các đĩa (có thể thực hiện kiểm tra với một quang phổ kế 

truyền chuẩn tới chuẩn chính). 

3.5 KÍNH HIỂN VI 

Cần thường xuyên lau và bảo trì các kính hiển vi để đáp ứng các nhu cầu sử 

dụng. Bàn soi kính hiển vi và thấu kính phải được lau sạch sau khi sử dụng việc bảo trì 

và bảo quản phải được thực hiện bởi nhân viên có năng lực 

3.6 THIẾT BỊ LỌC MÀNG 
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- Thiết bị lọc phải ở trong tính trạng tốt không có lỗ thủng và không bị ăn mòn; 

- Các đường ống phân nhánh màng lọc phải được hấp khử trùng và làm bằng thép 

không gỉ, thủy tinh hoặc nhựa; 

- Cột nước để nhận thể tích mà lớn hơn 10 ml phải được hiệu chuẩn; 

- Cột nước và mặt đáy/bases phải được khử trùng giữa các lần lọc mẫu; 

- Phòng ngừa việc nhiễm giữa các mẫu, cột nước phải là mẫu đơn chỉ sử dụng 

duy nhất hoặc nếu kế tiếp nhau thì kiểm tra thường xuyên chứng minh rằng không bị 

nhiễm. 

3.7 THIẾT BỊ ĐO pH 

Kiểm tra/chuẩn thiết bị đo pH hàng ngày hoặc trước mỗi lần đo dùng ít nhất 2 

dung dịch đệm chuẩn ứng với khoảng pH của mẫu thử nghiệm, và 6 tháng 1 lần kiểm 

tra thiết bị ở 3 dung dịch đệm chuẩn. Hồ sơ kiểm tra/hiệu chuẩn phải được lưu giữ. 

Điện cực phải được kiểm tra (độ dốc) ít nhất là hàng tuần, hoặc tần suất lớn hơn. Tham 

khảo theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất, SMEWW 4500-H+ và BS 1647 để 

kiểm tra/chuẩn thiết bị đo pH. 

3.8 THIẾT BỊ KHỬ TRÙNG 

-  Giới thiệu chung: 

Các thiết bị khử trùng phải được đặt ở những vị trí thích hợp và không được có 

hơi nước thoát ra hoặc các vật liệu khác xâm nhập vào trong môi trường làm việc 

chung. Hình thức kiểm soát thích hợp và thiết bị tự động ghi hồ sơ phải được cung cấp 

cho các phép thử cần khử trùng. Các chuẩn mực sau đây có thể được áp dụng để vận 

hành và sử dụng các nồi hấp và các thiết bị khử trùng: 

Thiết bị khử trùng chỉ được vận hành bởi các nhân viên đã được hướng dẫn đầy 

đủ về sử dụng thiết bị này. Nếu có yếu tố tiềm tàng gây nguy hiểm khi hấp mẫu, PTN 

phải cung cấp cho nhân viên các dụng cụ an toàn, thiết bị bảo vệ như mặt nạ, tạp dề 

chống thấm, găng tay và các hướng dẫn an toàn. 

Bất cứ yêu cầu khử trùng dạng nào đều yêu cầu đưa ra cách xử lý thích hợp cho 

mỗi một dạng lô mẫu. Yêu cầu nhân viên vận hành có các thủ tục bằng văn bản để đảm 

bảo rằng các chương trình xử lý cho mỗi một lô mẫu là hoàn toàn chính xác. PTN cần 

thường xuyên sử dụng các vi sinh vật chỉ thị để kiểm tra. Thời gian kiểm tra nhiệt độ 

và áp suất của các chương trình khử trùng phải được sẵn sàng. Các chứng chỉ giám 

định phù hợp với các quy định của Quốc gia phải được PTN lưu giữ cho mỗi đợt kiểm 

đinh. Tài liệu chương trình kiểm soát và bảo trì nồi hấp phải được lưu giữ. Hồ sơ của 

mỗi chu trình khử trùng phải được lưu giữ (ví dụ: Dạng, nhiệt độ, áp suất và thời gian 

khử trùng). 

-  Khử trùng bằng cách hấp (Nồi hấp): 

Khử trùng phương pháp hấp yêu cầu phải có thiết bị đo cho cả nhiệt độ và áp 

suất. 

Hồ sơ về mỗi chu trình khử trùng phải được lưu giữ với các thông tin về nhiệt độ, 

áp suất thời gian và dạng của khử trùng. 

Đặt chu trình khử trùng phải được phê duyệt bởi các mô tả dữ liệu nhiệt độ cho 

các dạng khác nhau của lô mẫu của hoạt động của PTN (bao gồm cả khử trùng chất 

thải trước khi thải bỏ ra môi trường). Hồ sơ về việc phê duyệt phải được lưu giữ. 

Nhiệt kế của nồi hấp và cặp nhiệt kế sử dụng phải được hiệu chuẩn với nhiệt kế 

chuẩn cao hơn. 
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Khi các chất chỉ thị sinh học được sử dụng (tối thiểu 3 tháng) như là một quy 

trình/thủ tục kiểm soát bổ sung nồi hấp thì cách thức tiến hành phải được tài liệu hóa 

bao gồm dạng của lô mẫu và sự sắp xếp trong lô mẫu. 

Băng nhạy cảm với nhiệt và các thanh/que chỉ thị hấp tiệt trùng phải được sử 

dụng cho mỗi mẻ khử trùng để chỉ dấu rằng các vật liệu/dụng cụ hoặc môi trường nuôi 

cấy đã được hấp tiệt trùng. 

PTN nên có riêng một nồi hấp để hấp thải (mẫu dương tính, chủng chứng dương 

v,v). Tuy nhiên, trong trường hợp đặc biệt một nồi hấp có thể được chấp nhận khi PTN 

phải có các biện pháp phòng ngừa tích cực để phân tách các nguồn cho khử trùng và 

hấp thải, và PTN phải có tài liệu về chương trình làm sạch bên trong và bên ngoài nồi 

hấp. 

-  Tủ sấy khử trùng: 

Tủ sấy khử trùng bằng không khí nóng phải có khả năng duy trì được nhiệt độ 

theo yêu cầu (thường ít nhất là 1600C) trong toàn bộ lô mẫu và không ít hơn thời gian 

quy định (thường là 2 giờ). Các tủ sấy khử trùng phải được kiểm tra về hiệu quả tiệt 

trùng (ít nhất hàng tháng) với các chỉ thị sinh học thích hợp hoặc các thử nghiệm khác. 

-  Khử trùng bằng khí: 

Để đảm hiệu quả xuyên suốt của việc khử trùng, các chất chỉ thị sinh học phải 

được để ở những vị trí đã định cho mỗi một loại lô mẫu. 

3.9 THIẾT BỊ KIỂM SOÁT NHIỆT ĐỘ 

Phải thực hiện kiểm soát liên tục đối với các bể nước ổn nhiệt, tủ ấm, tủ sấy và tủ 

lạnh để đảm bảo phù hợp với yêu cầu về nhiệt độ của phương pháp thử. Hồ sơ về việc 

kiểm tra nhiệt độ hàng ngày đối với các lô mẫu và dụng cụ kiểm tra phải được duy trì. 

PTN phải có các thiết bị/dụng cụ để theo dõi liên tục nhiệt độ khi việc kiểm soát 

nhiệt độ là yêu cầu rất cần thiết và bắt buộc đối với phương pháp thử. 

Nhiệt kế sử dụng để kiểm soát thường xuyên thiết bị kiểm soát nhiệt độ phải có 

cấp chính xác thích hợp để đảm bảo thiết bị này phù hợp với yêu cầu cụ thể về khoảng 

chia nhiệt độ của phương pháp thử. 

PTN cần kiểm tra sự phân bố đồng đều nhiệt độ trong các thiết bị kiểm soát nhiệt 

(VD: Tủ ấm, bể nhiệt) khi lắp đặt thiết bị, hoặc khi thiết bị có sửa chữa lớn. Các thiết 

bị theo dõi/ghi nhiệt độ phải được kiểm tra 6 tháng một lần so với nhiệt kế chuẩn và 

lưu giữ các kết quả kiểm tra này. 

3.10 BỂ ĐIỀU NHIỆT 

Xem thông tin quy định ở phần “thiết bị kiểm soát nhiệt độ”. 

Bể điều nhiệt phải được kiểm tra thường xuyên về mức độ sạch sẽ. 

3.11 CÁC THIẾT BỊ LỌC NƯỚC 

Các đặc tính vật lý và hóa học khác nhau phải được kiểm soát theo các khoảng 

thời gian thích hợp để đảm bảo vẫn liên tục cung cấp nước chất lượng cao. Tần suất và 

khoảng cách thời gian để kiểm tra phụ thuộc vào dạng của hệ thống làm sạch trong 

PTN và mục đích sử dụng nước. Các phép thử khác như xác định điện phân, nguyên tố 

vi lượng và các đặc tính diệt khuẩn và vô trùng (nếu thích hợp) có thể thực hiện với tần 

suất ít hơn (VD: hàng tháng). 

3.12 CÂN 
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Kiểm tra hàng ngày hoặc mỗi lần cân: Sử dụng quả cân chuẩn có khối lượng nằm 

trong dải cân mà PTN hay sử dụng. So sánh kết quả đọc trên cân và giá trị danh định 

của quả cân chuẩn, sai số tối đa cho phép tham khảo OIML R76-1. 

Kiểm tra định kỳ- 1 tháng, 6 tháng: Tiến hành kiểm tra độ lặp lại ở mỗi dải đo có 

sử dụng thông qua cân lặp lại 10 lần trên cùng một đối tượng. Tính độ lệch chuẩn lặp 

lại (Sr) của quá trình cân lặp lại và so sánh với giá trị Sr của cân ở lần hiệu chuẩn gần 

nhất. Giá trị Sr của PTN từ các lần kiểm tra định kỳ không được lớn hơn 2 lần Sr nhận 

được từ giấy chứng nhận hiệu chuẩn gần nhất. 

3.13 THIẾT BỊ UV-VIS 

PTN cần thực hiện thường xuyên và ghi nhận hồ sơ về kiểm tra và hiệu chuẩn 

cho các thiết bị quang phổ tự động hoặc so màu. Đường cong hiệu chuẩn có thể sử 

dụng trong một khoảng thời gian nhưng phải được kiểm soát bằng mẫu trắng và mẫu 

chuẩn cho mỗi lần thử nghiệm và phải được thiết lập lại một tháng một lần. 

Thiết bị phải được kiểm tra/hiệu chuẩn định kỳ và phải bao gồm cả việc kiểm tra 

sự chính xác của bước sóng, độ hấp thụ, tính tuyến tính, độ lặp lặi, độ phân giải, ánh 

sáng phân tán, tình trạng đèn và phù hợp tế bào quang điện. Việc kiểm tra/hiệu chuẩn 

phải thực hiện phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất và/hoặc các số liệu, tài liệu liệt 

kê trong khoảng phù hợp với các thủ tục thử nghiệm và điều kiện môi trường sử dụng 

thiết bị (nhưng ít nhất ba tháng một lần). 

Các thiết bị phải được kiểm tra bằng các chất chuẩn phù hợp. Mẫu trắng và ít 

nhất 2 điểm trên đường cong hiệu chuẩn cũng phải được kiểm tra. 

Một số tiêu chuẩn dưới đây có đề cập cách kiểm tra và sử dụng thiết bị bao gồm: 

ASTM E131 Thuật ngữ liên quan đến phép ghi quang phổ phân tử. 

ASTM E169 Thực hành kỹ thuật chung về phân tích định lượng bằng quang phổ 

tử ngoại, khả kiến. 

ASTM E275 Thực hành mô tả và đo bằng quang phổ kế tử ngoại, khả kiến và 

hồng ngoại gần 

ASTM E925 Thực hành hiệu chuẩn theo định kỳ quang phổ kế có dải phổ dải hẹp 

không lớn hơn 2 nm. 

ASTM E958 Thực hành đo dải rộng quang phổ của quang phổ kế tử ngoại - khả 

kiến.  

3.14 THIẾT BỊ CHU TRÌNH NHIỆT (VD. PCR) 

Bảo dưỡng: 

PTN cần thiết lập và thực hiện chương trình bảo dưỡng cụ thể cho từng máy chu 

trình nhiệt, dựa trên nhật ký sử dụng hoặc số lần chạy. 

Kiểm tra hiệu năng 

Kiểm tra hiệu năng của từng máy chu chu trình nhiệt phải được thực hiện và ghi 

chép lại sử dụng gián tiếp phương pháp kiểm tra hiệu năng sinh hóa hay trực tiếp 

phương pháp kiểm tra hiệu năng vật lý. 

PTN có thể tham chiếu tiêu chuẩn ISO/TS 20836 để thực hiện kiểm tra, bảo 

dưỡng thiết bị chu trình nhiệt. 
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PHỤ LỤC 2.  KIỂM SOÁT CHỦNG CHUẨN SINH VẬT 

 

* Kiểm tra song song độ sạch và các test sinh hóa khi thích hợp 

- Các giống sinh vật đối chứng cần được kiểm tra về độ thuần khiết và định danh 

khi nhận. Mức định danh nên dựa trên nguyên tắc “phù hợp mục đích” và khả năng của 

mỗi PTN cụ thể, ví dụ sinh vật có biểu hiện các đặc tính điển hình mong đợi trong mỗi 

Chủng đối chứng 

Một lần cấy* 

Đời 1: Chủng gốc đối chứng 
Một lần cấy * 

Chủng làm 
việc 

Một lần cấy* 

Đời 2: Chủng gốc đối chứng 
Một lần 

cấy* 
Chủng 

làm 
việc/ 

Một lần cấy* 
Không 

cho 
phép 

Đời 3: Chủng gốc đối chứng 
 

Một lần 
cấy * 

Chủng 
làm 
việc 

 

Một lần cấy * 

Đời 4: Chủng gốc đối chứng 
 

Một lần 
cấy* 

Chủng 
làm 
việc 

Một lần cấy * 

Chủng làm 
việc 
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ngày sử dụng trong một PTN. Nhuộm Gram và các phản ứng sinh hóa cũng được dùng 

ở PTN có năng lực thực hiện các kiểm tra này. 

- Các chủng đối chứng có thể được cấy chuyển nhưng không quá 5 lần từ chủng 

giống gốc ban đầu để tạo ra các chủng gốc đối chứng. 

- Các chủng gốc đối chứng chỉ được sử dụng để chuẩn bị chủng làm việc cho các 

công việc hàng ngày và không được tái bảo quản đông lạnh và tái sử dụng một khi đã 

được rã đông. Các chủng giống làm việc cũng không được tái cấy chuyển để thay thế 

các chủng gốc đối chứng. Hồ sơ cấy chuyển phải được lưu giữ. 

- Hiện không có một phương pháp bảo quản chung mà hiệu quả cho tất cả các 

nhóm vi sinh vật. Nói chung, phương pháp hiệu quả nhất đảm bảo được sự ổn định di 

truyền và thời gian dài tuổi thọ có áp dụng lạnh sâu hoặc đông khô. 

- Đông lạnh trên các hạt (VD: Đất tiệt trùng, đĩa gelatin, hạt sứ, silica gel hoặc đĩa 

giấy): Phương pháp này thuận lợi cho việc bảo quản giai đoạn ngắn đến trung bình từ -

180C đến -700C (trong thời gian không vượt quá 6 tháng đến 1 năm ở - 180C và 1 đến 5 

năm ở -700C), với độ ổn định di truyền tốt. 

- Bảo quản ở tủ lạnh: Chủng làm việc được bảo quản ở 2-80C trên môi trường 

thích hợp trong khoảng 1 tháng. 

                                                             

PHỤ LỤC 3 

 CÁC THÔNG SỐ XÁC NHẬN GIÁ TRỊ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP VI SINH VẬT 

Các thông số 

Các dạng phương pháp thử vi sinh vật Xác nhận 

lại (nếu 

thích hợp) 
Định danh Định lượng Định tính 

Độ chính xác tương đối Có Có Không Không 

Ảnh hưởng nền mẫu/* Không Có Có Có 

Độ chụm* Không Có Không Có 

Độ chọn lọc * Không Có Không Không 

Độ đặc hiệu * Có Có Không Không 

Độ chọn lọc mục tiêu * Có Có Có Không 

Độ chọn lọc ngoại trừ * Có Có Có Không 

Tỷ lệ dương tính giả * Không Có Có Không 

Tỷ lệ âm tính giả * Không Có Có Không 

Giới hạn phát hiện * Không Có Có Không 

Giới hạn định lượng Không Có Không Không 

Độ thô * Có Có Không Không 

Tính tuyến tính/ Dải đo * Không Có Không Không 

Độ không đảm bảo đo Không Có Không Có 
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