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BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
 

BỘ KHOA HỌC  
VÀ CÔNG NGHỆ  

 
Số: 26/2013/TT-BKHCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2013 
 

THÔNG TƯ 
Quy định yêu cầu, trình tự và thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp 

nước ngoài thực hiện đánh giá sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa theo  
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 

 
Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007; 
Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 
Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và 
Công nghệ; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về yêu cầu, trình tự và thủ tục 

chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài thực hiện đánh giá sự phù hợp 
của sản phẩm, hàng hóa theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và 
Công nghệ ban hành. 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  
1. Thông tư này quy định về yêu cầu, trình tự và thủ tục chỉ định tổ chức đánh 

giá sự phù hợp nước ngoài thực hiện việc đánh giá sự phù hợp của sản phẩm, hàng 
hóa theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. 

2. Thông tư này không áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa liên quan đến an 
toàn bức xạ hạt nhân và hoạt động kiểm định phương tiện đo theo quy định của 
pháp luật về đo lường. 

3. Trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
là thành viên; thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau giữa Việt Nam và các quốc gia, vùng 
lãnh thổ liên quan đến việc thừa nhận kết quả đánh giá sự phù hợp của tổ chức 
đánh giá sự phù hợp nước ngoài được chỉ định có quy định khác với Thông tư này 
thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế, thỏa thuận đó. 



 
 CÔNG BÁO/Số 165 + 166/Ngày 03-02-2014 65 
 

Điều 2. Đối tượng áp dụng  
Thông tư này áp dụng đối với: 
1. Tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài đăng ký chỉ định.  
2. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh có sản phẩm, hàng hóa phải thực 

hiện hoạt động đánh giá sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa 
học và Công nghệ ban hành. 

3. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các cơ quan nhà nước có liên quan. 
Điều 3. Thuật ngữ và định nghĩa  
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. Tổ chức đánh giá sự phù hợp là tổ chức tiến hành hoạt động đánh giá sự phù 

hợp của sản phẩm, hàng hóa, quá trình sản xuất, cung ứng dịch vụ phù hợp với tiêu 
chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng. 

2. Tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài là tổ chức được thành lập theo quy 
định của pháp luật nước ngoài, hoạt động bên ngoài lãnh thổ Việt Nam và cung 
cấp kết quả đánh giá sự phù hợp cho sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam. 

3. Tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài được chỉ định là tổ chức đánh giá 
sự phù hợp nước ngoài đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt 
Nam và được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam xem xét, 
quyết định chỉ định và công bố để tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh lựa chọn 
sử dụng dịch vụ đánh giá sự phù hợp phục vụ yêu cầu quản lý của Việt Nam.  

4. Bộ Khoa học và Công nghệ là Bộ Khoa học và Công nghệ, cơ quan của 
Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

5. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia là quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa 
học và Công nghệ ban hành. 

6. Cơ quan kiểm tra là các cơ quan được phân công, phân cấp thực hiện nhiệm 
vụ quản lý nhà nước về chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm 
quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Điều 4. Nguyên tắc chung  
1. Việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài do cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền của Việt Nam chủ động thực hiện dựa trên cơ sở: 
a) Nhu cầu quản lý của cơ quan nhà nước và năng lực thực tế của các tổ chức 

đánh giá sự phù hợp tại Việt Nam; 
b) Năng lực của tổ chức đánh giá sự phù hợp đáp ứng yêu cầu của quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia và các yêu cầu khác có liên quan theo quy định của pháp luật. 
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2. Trong thời hạn hiệu lực của Quyết định chỉ định, kết quả đánh giá sự phù 
hợp của tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài theo lĩnh vực được chỉ định sẽ 
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam sử dụng trong quá trình kiểm 
tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

3. Các tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài có chứng chỉ công nhận do tổ 
chức công nhận hợp pháp là thành viên của Diễn đàn Công nhận quốc tế (IAF - 
International Accreditation Forum), Hiệp hội Công nhận Thái Bình Dương (PAC - 
The Pacific Accreditation Cooperation), Hiệp hội Công nhận phòng thí nghiệm 
Quốc tế (ILAC - The International Laboratory Accreditation Cooperation), Hiệp 
hội Công nhận phòng thí nghiệm Châu Á -Thái Bình Dương (APLAC - Asia 
Pacific Laboratory Accreditation Cooperation) đánh giá và cấp chứng chỉ công 
nhận sẽ được ưu tiên xem xét, chỉ định. 

4. Trường hợp đặc biệt, nhằm phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước đối với chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy chuẩn kỹ thuật, cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền của Việt Nam chủ động xem xét chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp nước 
ngoài thực hiện hoạt động đánh giá sự phù hợp phục vụ yêu cầu quản lý của Việt 
Nam phù hợp tình hình thực tiễn. 

 
Chương II 

YÊU CẦU, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC  
ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP NƯỚC NGOÀI 

 
Mục 1 

YÊU CẦU ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP NƯỚC NGOÀI 
ĐĂNG KÝ CHỈ ĐỊNH 

 
Điều 5. Yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận  
Tổ chức chứng nhận nước ngoài đăng ký chỉ định phải đáp ứng các yêu cầu sau: 
1. Là tổ chức hợp pháp và có chức năng hoạt động trong lĩnh vực chứng nhận 

theo quy định của quốc gia, vùng lãnh thổ mà tổ chức đăng ký hoạt động. 
2. Xây dựng, áp dụng và duy trì có hiệu lực hệ thống quản lý phù hợp với yêu 

cầu của phiên bản mới nhất tiêu chuẩn ISO/IEC 17065 (Đánh giá sự phù hợp - yêu 
cầu đối với tổ chức chứng nhận sản phẩm, quá trình và dịch vụ). 

3. Có phòng thử nghiệm của tổ chức hoặc ký hợp đồng thuê thầu phụ tiến hành 
thử nghiệm đáp ứng các yêu cầu sau: 

a) Có năng lực thử nghiệm toàn bộ các chỉ tiêu kỹ thuật theo phương pháp thử 
quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng;  
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b) Xây dựng, áp dụng và duy trì có hiệu lực hệ thống quản lý phù hợp với yêu 
cầu của phiên bản mới nhất tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 (Yêu cầu chung về năng lực 
của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn). 

4. Luôn có ít nhất 03 chuyên gia đánh giá ký hợp đồng lao động dài hạn (hoặc 
tương đương) với tổ chức và đáp ứng các yêu cầu sau: 

a) Có trình độ tốt nghiệp Đại học trở lên và chuyên môn phù hợp với hoạt 
động chứng nhận sản phẩm, hàng hóa tương ứng; 

b) Có kinh nghiệm đánh giá từ 05 năm trở lên. 
5. Có chuyên gia kỹ thuật am hiểu về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng 

và các yêu cầu liên quan để thực hiện đánh giá chứng nhận theo quy định của nhà 
nước Việt Nam. 

6. Được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quản lý chất lượng đối với 
lĩnh vực sản phẩm, hàng hóa tương ứng và cơ quan ngoại giao của quốc gia, vùng 
lãnh thổ mà tổ chức đăng ký hoạt động giới thiệu. 

Điều 6. Yêu cầu đối với tổ chức thử nghiệm 
Tổ chức thử nghiệm nước ngoài đăng ký chỉ định phải đáp ứng các yêu cầu sau: 
1. Là tổ chức hợp pháp và có chức năng hoạt động trong lĩnh vực thử nghiệm 

theo quy định của quốc gia, vùng lãnh thổ mà tổ chức đăng ký hoạt động. 
2. Có đủ năng lực thử nghiệm toàn bộ các chỉ tiêu kỹ thuật theo phương pháp 

thử tương ứng quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.  
3. Xây dựng, áp dụng và duy trì có hiệu lực hệ thống quản lý phù hợp với yêu 

cầu của phiên bản mới nhất tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 (Yêu cầu chung về năng lực 
của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn). 

4. Có ít nhất 02 cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn phù hợp hoạt động thử 
nghiệm sản phẩm, hàng hóa quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương 
ứng; có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực thử nghiệm từ 03 năm trở lên và ký 
hợp đồng lao động dài hạn (hoặc tương đương) với tổ chức. 

5. Có chuyên gia kỹ thuật am hiểu về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng 
và các yêu cầu liên quan để thực hiện thử nghiệm theo quy định của nhà nước Việt Nam. 

6. Được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quản lý chất lượng đối với 
lĩnh vực sản phẩm, hàng hóa tương ứng và cơ quan ngoại giao của quốc gia, vùng 
lãnh thổ mà tổ chức đăng ký hoạt động giới thiệu. 

Điều 7. Yêu cầu đối với tổ chức giám định 
Tổ chức giám định nước ngoài đăng ký chỉ định phải đáp ứng các yêu cầu sau: 
1. Là tổ chức hợp pháp và có chức năng hoạt động trong lĩnh giám định theo 

quy định của quốc gia, vùng lãnh thổ mà tổ chức đăng ký hoạt động. 
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2. Xây dựng, áp dụng và duy trì có hiệu lực hệ thống quản lý phù hợp với yêu 
cầu của phiên bản mới nhất tiêu chuẩn ISO/IEC 17020 (Chuẩn mực chung cho các 
hoạt động của tổ chức tiến hành giám định). 

3. Có phòng thử nghiệm của tổ chức hoặc ký hợp đồng thuê thầu phụ tiến hành 
thử nghiệm đáp ứng các yêu cầu sau: 

a) Có năng lực thử nghiệm toàn bộ các chỉ tiêu kỹ thuật theo phương pháp thử 
quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng;  

b) Xây dựng, áp dụng và duy trì có hiệu lực hệ thống quản lý phù hợp với yêu 
cầu của phiên bản mới nhất tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 (Yêu cầu chung của phòng 
thử nghiệm và hiệu chuẩn). 

 4. Luôn có ít nhất 02 giám định viên ký hợp đồng lao động dài hạn (hoặc 
tương đương) với tổ chức và đáp ứng các yêu cầu sau: 

a) Có trình độ tốt nghiệp Đại học trở lên và chuyên môn phù hợp với hoạt 
động giám định sản phẩm, hàng hóa tương ứng; 

b) Có kinh nghiệm giám định từ 05 năm trở lên. 
5. Có chuyên gia kỹ thuật am hiểu về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng và 

các yêu cầu liên quan để thực hiện giám định theo quy định của nhà nước Việt Nam. 
6. Được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quản lý chất lượng đối với 

lĩnh vực sản phẩm, hàng hóa tương ứng và cơ quan ngoại giao của quốc gia, vùng 
lãnh thổ mà tổ chức đăng ký hoạt động giới thiệu. 

 
Mục 2 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ  
SỰ PHÙ HỢP NƯỚC NGOÀI 

 
Điều 8. Hồ sơ đăng ký chỉ định 
1. Tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài khi có nhu cầu tham gia hoạt động 

đánh giá sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do 
Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành lập 02 bộ hồ sơ đăng ký (01 bộ bằng tiếng 
Anh và 01 bộ bằng tiếng Việt) và gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại trụ 
sở Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ. 

2. Hồ sơ đăng ký bao gồm:  
a) Đơn đăng ký chỉ định đánh giá sự phù hợp có chữ ký xác nhận của Lãnh đạo 

tổ chức, gồm đầy đủ các thông tin sau: 
- Tên tổ chức đăng ký; 
- Địa chỉ; 
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- Số điện thoại, Fax; 
- Email, Website; 
- Lĩnh vực đánh giá sự phù hợp đăng ký chỉ định; 
- Lĩnh vực sản phẩm hàng hóa (nêu cụ thể tên sản phẩm, hàng hóa, quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia tương ứng) đăng ký chỉ định. 
b) Công văn giới thiệu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quản lý 

chất lượng đối với lĩnh vực sản phẩm, hàng hóa tương ứng tại quốc gia, vùng lãnh 
thổ mà tổ chức đăng ký hoạt động; 

c) Công hàm giới thiệu của Đại sứ quán, Lãnh sự quán hoặc cơ quan ngoại 
giao tương đương của quốc gia, vùng lãnh thổ mà tổ chức đăng ký hoạt động;  

d) Các tài liệu chứng minh việc xây dựng, áp dụng và duy trì các hệ thống 
quản lý theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7 Thông tư này, cụ thể như sau: 

- Đối với tổ chức đã được tổ chức công nhận hợp pháp là thành viên của Diễn 
đàn Công nhận quốc tế (IAF), Hiệp hội Công nhận Thái Bình Dương (PAC), Hiệp 
hội Công nhận phòng thí nghiệm Quốc tế (ILAC), Hiệp hội Công nhận phòng thí 
nghiệm Châu Á - Thái Bình Dương (APLAC) đánh giá và cấp chứng chỉ, nộp bản 
sao chứng chỉ công nhận kèm theo phạm vi được công nhận và các tài liệu, quy 
trình, thủ tục của hệ thống đã được công nhận; 

- Đối với tổ chức chưa được công nhận, nộp các tài liệu, quy trình, thủ tục và 
các tài liệu khác liên quan để chứng minh việc xây dựng, áp dụng và duy trì các hệ 
thống quản lý của tổ chức theo tiêu chuẩn tương ứng; 

e) Danh sách chuyên gia đánh giá, thử nghiệm viên, giám định viên, chuyên 
gia kỹ thuật đáp ứng yêu cầu quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7 Thông tư này kèm 
theo bảo sao chứng chỉ đào tạo chuyên môn và bản tóm tắt kinh nghiệm công tác;  

g) Mẫu Phiếu kết quả đánh giá sự phù hợp; 
h) Bản tổng hợp kết quả hoạt động đánh giá sự phù hợp đã thực hiện trong lĩnh 

vực đăng ký của một năm gần nhất. 
Điều 9. Xử lý hồ sơ đăng ký chỉ định 
1. Trong thời hạn sáu mươi (60) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy 

đủ, hợp lệ, căn cứ nguyên tắc quy định tại Điều 4 Thông tư này, Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng tiến hành xem xét hồ sơ và ra quyết định chỉ định tổ 
chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài (theo mẫu quy định tại Phụ lục Thông tư này). 
Thời hạn hiệu lực của quyết định chỉ định không quá ba (03) năm. 

2. Trường hợp cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản để tổ chức đánh giá sự phù hợp 
nước ngoài bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày 
thông báo được ký ban hành. 
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3. Trường hợp cần thiết phải đánh giá thực tế, trong thời hạn chín mươi (90) 
ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng cử chuyên gia hoặc thành lập đoàn đánh giá để tổ chức đánh giá thực tế 
tại tổ chức. Chi phí phục vụ hoạt động đánh giá của chuyên gia hoặc đoàn đánh giá 
do tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài đăng ký chỉ định đảm bảo. 

 4. Sau thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều này, trường hợp từ chối việc chỉ 
định, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo lý do bằng văn bản cho 
tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài. 

Điều 10. Đăng ký chỉ định lại, thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực được 
chỉ định 

1. Trước khi quyết định chỉ định hết hiệu lực chín mươi (90) ngày, nếu có nhu 
cầu, tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài nộp hồ sơ đăng ký chỉ định lại theo 
quy định tại các điểm a, b, c và báo cáo về sự thay đổi trong hệ thống quản lý, 
nhân sự quy định tại điểm d, e Khoản 2 Điều 8 Thông tư này. 

2. Khi có nhu cầu thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực được chỉ định, tổ chức 
đánh giá sự phù hợp nước ngoài được chỉ định nộp hồ sơ đăng ký thay đổi, bổ 
sung theo quy định tại các điểm a, d, e, h Khoản 2 Điều 8 Thông tư này. 

Điều 11. Đình chỉ và hủy bỏ hiệu lực của quyết định chỉ định 
1. Đình chỉ hiệu lực của quyết định chỉ định khi tổ chức đánh giá sự phù hợp 

nước ngoài vi phạm một trong các trường hợp dưới đây: 
a) Không tuân thủ quy trình, thủ tục đánh giá sự phù hợp đã quy định, các văn 

bản quy phạm pháp luật liên quan và các hướng dẫn liên quan của Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng; 

b) Không duy trì năng lực đáp ứng các yêu cầu đối với tổ chức đánh giá sự phù 
hợp theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7 Mục 1 Chương II Thông tư này; 

c) Thực hiện đánh giá không đảm bảo tính độc lập, khách quan; 
d) Cung cấp kết quả đánh giá sự phù hợp sai. 
2. Hủy bỏ hiệu lực của quyết định chỉ định khi tổ chức đánh giá sự phù hợp vi 

phạm một trong các trường hợp dưới đây: 
a) Bị giải thể, phá sản hoặc vi phạm nghiêm trọng pháp luật của nước sở tại; 
b) Vi phạm mang tính lặp lại có ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc tuân thủ quy 

trình, thủ tục đánh giá sự phù hợp đã quy định, các văn bản quy phạm pháp luật 
liên quan và các yêu cầu đối với tổ chức đánh giá sự phù hợp; 

c) Có bằng chứng về việc khai báo không trung thực trong hồ sơ đăng ký chỉ định; 
d) Không thực hiện việc đánh giá sự phù hợp nhưng vẫn cấp kết quả đánh giá 

sự phù hợp; 
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e) Giả mạo hồ sơ, tài liệu đánh giá sự phù hợp; 
g) Gian lận trong hoạt động đánh giá sự phù hợp; 
h) Có văn bản đề nghị không tiếp tục thực hiện quyết định chỉ định; 
i) Bị đình chỉ hiệu lực của quyết định chỉ định nhưng không hoàn thành việc 

khắc phục trong thời gian đình chỉ ghi trong thông báo đình chỉ; 
k) Không tuân thủ các yêu cầu, quy định về kiểm tra của Cơ quan quản lý nhà 

nước có thẩm quyền.  
3. Tổ chức đánh giá sự phù hợp bị hủy bỏ quyết định chỉ định chỉ được xem 

xét chỉ định lại sau một (01) năm kể từ khi có thông báo hủy bỏ hiệu lực và đã 
khắc phục các vi phạm. 

 
Chương III 

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM CỦA TỔ CHỨC 
ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH 

 
Điều 12. Hướng dẫn kiểm tra 
1. Tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài được chỉ định chịu sự kiểm tra của 

cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam đối với việc thực hiện các 
yêu cầu quy định tại Thông tư này và các quy định tại văn bản quy phạm pháp luật 
liên quan của Việt Nam.  

2. Trường hợp cơ quan kiểm tra phát hiện lô sản phẩm, hàng hóa không đảm 
bảo chất lượng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng nhưng đã được 
cấp kết quả đánh giá sự phù hợp bởi tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài được 
chỉ định: 

a) Cơ quan kiểm tra thực hiện xử lý lô sản phẩm, hàng hóa theo quy định và 
báo cáo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; 

b) Căn cứ mức độ vi phạm, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xem 
xét ra quyết định đình chỉ hiệu lực quyết định chỉ định hoặc tiến hành kiểm tra đột 
xuất đối với việc thực hiện và duy trì năng lực của tổ chức đánh giá sự phù hợp 
nước ngoài được chỉ định theo các yêu cầu quy định tại Thông tư này và các quy 
định tại văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Kinh phí thực hiện kiểm tra do tổ 
chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài được chỉ định đảm bảo. 

Các kết quả đánh giá sự phù hợp của tổ chức bị đình chỉ sẽ không được cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam sử dụng trong quá trình kiểm tra chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa. Sau ba (03) lô sản phẩm, hàng hóa kế tiếp có kết quả 
đánh giá sự phù hợp của tổ chức bị đình chỉ và kết quả đánh giá sự phù hợp của tổ 
chức đánh giá sự phù hợp trong nước được chỉ định phù hợp với quy chuẩn kỹ 
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thuật tương ứng, Tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài báo cáo Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng xem xét khôi phục hiệu lực của quyết định chỉ định. 

Điều 13. Xử lý vi phạm 
Tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài được chỉ định vi phạm các quy định 

tại Thông tư này và các quy định tại văn bản quy phạm pháp luật liên quan, căn cứ 
mức độ vi phạm, sẽ bị xử lý theo quy định tại Thông tư này và quy định tại văn 
bản quy phạm pháp luật liên quan. 

 
Chương IV 

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC  
ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH 

 
Điều 14. Trách nhiệm của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
1. Tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký chỉ định và ra quyết định chỉ định tổ chức đánh 

giá sự phù hợp nước ngoài đối với lĩnh vực sản phẩm, hàng hóa quy định trong quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. 

2. Thông báo trên trang thông tin điện tử của Tổng cục danh sách các tổ chức 
đánh giá sự phù hợp nước ngoài được chỉ định để các tổ chức, cá nhân biết, lựa chọn. 

3. Quản lý và thực hiện kiểm tra hoạt động đánh giá sự phù hợp của các tổ chức 
đánh giá sự phù hợp nước ngoài được chỉ định theo yêu cầu tại Thông tư này và 
các quy định hiện hành có liên quan. Áp dụng các biện pháp đình chỉ, hủy bỏ hiệu 
lực quyết định chỉ định khi tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài vi phạm các 
quy định của Thông tư này và các quy định khác có liên quan. Thông báo đến các 
cơ quan có liên quan và trên trang thông tin điện tử của Tổng cục tên tổ chức đánh 
giá sự phù hợp nước ngoài được chỉ định bị đình chỉ, hủy bỏ quyết định chỉ định. 

4. Định kỳ hàng năm hoặc khi có yêu cầu, báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ 
về công tác chỉ định và tình hình hoạt động của các tổ chức đánh giá sự phù hợp 
nước ngoài được chỉ định. 

Điều 15. Trách nhiệm của tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài được 
chỉ định 

Trong thời gian hiệu lực của quyết định chỉ định, tổ chức đánh giá sự phù hợp 
nước ngoài được chỉ định phải: 

1. Duy trì năng lực của tổ chức theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7 Thông 
tư này.  

Đối với tổ chức thử nghiệm được chỉ định, phải tham gia chương trình thử nghiệm 
thành thạo, so sánh liên phòng trong lĩnh vực được chỉ định ít nhất một lần. 
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2. Thông báo trên trang tin điện tử của tổ chức các kết quả đánh giá sự phù hợp 
đã cấp cho tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực được chỉ định. 

3. Thông báo cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về những thay 
đổi lớn có ảnh hưởng tới năng lực hoạt động đánh giá hợp thuộc phạm vi đã được 
chỉ định. 

4. Thông báo cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trong thời hạn 
ba (03) ngày về những trường hợp kết quả đánh giá sự phù hợp bị thu hồi, hủy bỏ 
hoặc hết hạn hiệu lực. 

5. Trong trường hợp được công nhận, tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài 
được chỉ định phải gửi một (01) bản sao báo cáo đánh giá có chữ ký của chuyên 
gia thuộc tổ chức công nhận sau mỗi đợt đánh giá. 

6. Tuân thủ các quy định, yêu cầu về kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 
7. Có thỏa thuận bồi thường thiệt hại phát sinh cho tổ chức, cá nhân yêu cầu 

đánh giá sự phù hợp trong trường hợp cung cấp sai kết quả đánh giá sự phù hợp. 
8. Định kỳ tháng mười hai (12) hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, báo 

cáo bằng văn bản tình hình hoạt động đánh giá sự phù hợp đối với lĩnh vực đã 
được chỉ định về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Nội dung báo cáo 
bằng tiếng Việt và tiếng Anh bao gồm: 

a) Kết quả hoạt động đánh giá sự phù hợp trong kỳ báo cáo, gồm những thông 
tin sau: 

- Danh sách liệt kê gồm các nội dung: Số giấy chứng nhận, kết quả thử 
nghiệm, chứng thư giám định đã cấp và tình trạng hiệu lực; tên, địa chỉ, sản phẩm 
của tổ chức tương ứng được cấp;  

- Những thay đổi của tổ chức có liên quan đến năng lực thực hiện hoạt động 
đánh giá sự phù hợp được chỉ định; 

- Đề xuất, kiến nghị của tổ chức. 
b) Đơn vị có giấy chứng nhận/thử nghiệm/giám định bị thu hồi, hủy bỏ hoặc 

hết hạn trong kỳ báo cáo (nếu có); 
c) Các kiến nghị, đề xuất (nếu có). 
 

Chương V 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 
Điều 16. Hiệu lực thi hành 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2013. 
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Điều 17. Tổ chức thực hiện  
1. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức hướng dẫn và triển khai 

thực hiện Thông tư này. 
2. Căn cứ vào các quy định tại Thông tư này, các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực 

có thể sử dụng hoặc ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể việc chỉ định tổ chức đánh 
giá sự phù hợp nước ngoài trong lĩnh vực được phân công quản lý. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức kịp thời 
phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) 
để xem xét, giải quyết./. 

 
KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Trần Việt Thanh 
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Phụ lục 
MẪU QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP  

(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2013/TT-BKHCN 
ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) 

 
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN 
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 

 
Số:........../QĐ-TĐC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
 

Hà Nội, ngày....... tháng..... năm..... 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp 

 
TỔNG CỤC TRƯỞNG 

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
 
Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007; 
Căn cứ Quyết định số 104/2009/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2009 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Quyết định số 462011/QĐ-TTg 
ngày 22 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Quyết 
định số 104/2009/QĐ-TTg; 

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 

Căn cứ Thông tư số 26/2013/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về yêu cầu, trình tự và thủ tục chỉ 
định tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài thực hiện đánh giá sự phù hợp của 
sản phẩm, hàng hóa theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công 
nghệ ban hành; 

Theo đề nghị của.............. (tên đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm xét hồ sơ đăng 
ký chỉ định), 

 
QUYẾT ĐỊNH 

 
Điều 1. Chỉ định............... (tên tổ chức đánh giá sự phù hợp) thuộc............. 

(tên đơn vị chủ quản, nếu có), địa chỉ.......... thực hiện việc thử nghiệm/chứng nhận/ 
giám định.......... (tên lĩnh vực sản phẩm, hàng hóa được chỉ định) phù hợp với quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia....... (tên quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, số hiệu). 
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Điều 2. Thời hạn hiệu lực của Quyết định này là 3 năm, kể từ ngày ký. 
Điều 3. Điều này ghi trách nhiệm cho tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ 

định (ví dụ: Tổ chức....... có trách nhiệm thực hiện công tác đánh giá sự phù hợp 
phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu và phải tuân thủ các quy định và hướng 
dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền). 

Điều 4. Tổ chức nêu tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./.  
 
 Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Cơ quan giới thiệu (để biết); 
- Cơ quan ngoại giao (để biết); 
- Lưu VT,... 

TỔNG CỤC TRƯỞNG 
(Ký tên và đóng dấu) 

 


