15 NĂM NHÌN LẠI
CHỦ TRƯƠNG XÃ HỘI HÓA HOẠT ĐỘNG
ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP
Ông Nguyễn Hữu Dũng
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Chứng nhận và giám định VinaCert

ĐỊNH NGHĨA
Đánh giá sự phù hợp: Đánh giá sự phù hợp bao gồm hoạt động thử
nghiệm, hiệu chuẩn, giám định, chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận
hợp quy, công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy, công nhận năng lực
của phòng thử nghiệm, phòng hiệu chuẩn, tổ chức chứng nhận sự
phù hợp, tổ chức giám định (K5-Đ3)
Sự nhầm lẫn nẩy sinh bởi vì mọi người thường sử dụng các thuật
ngữ không chính xác
1.

Chứng nhận: là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu
chuẩn phù hợp với chuẩn mực chứng nhận tương ứng (K6)

2.

Công nhận: là việc xác nhận phòng thử nghiệm, phòng hiệu chuẩn, tổ
chức chứng nhận sự phù hợp, tổ chức giám định có năng lực phù hợp với
các tiêu chuẩn tương ứng/ ISO 17011: Xác nhận sự phù hợp của bên thứ
ba đối với tổ chức đánh giá sự phù hợp để thể hiện sự thừa nhận chính
thức về năng lực tiến hành các hoạt động đánh giá sự phù hợp cụ thể của
tổ chức đó (K10)
2

3.

Thừa nhận: Ghi nhận kết quả đánh giá trên cơ sở công nhận kết quả đánh
giá năng lực (ISO 17000-Đ57 Luật)

Mô hình công nhận – chứng nhận quốc tế

?
Tổ chức công nhận

Thừa nhận
ISO 17011

Tổ chức công nhận

Công nhận
ISO 17021 - ISO22003 – ISO 17065

Tổ chức
chứng nhận A

VP. Tổ chức
chứng nhận B

Tổ chức
chứng nhận B
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ISO 9001/ 22000/ ISO 14000; GlobalGAP
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Tổ chức công nhận

Thừa nhận
ISO 17011

Tổ chức công nhận

Công nhận
ISO 17021 - ISO22003

VINACERT

Tổ chức
chứng nhận B

Tổ chức
chứng nhận C

Tổ chức
chứng nhận D

Công nhận
ISO 9001/ 22000/ OHSAS 18000; TS 16949
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Thừa nhận quốc tế
ISO 17025
ISO 15189
ISO 17020

ISO 17021
ISO 17065
ISO 22003

IAAC

APLAC

PAC

EA

IAAC

AFRAC

APAC
A2LA

VINACERT

APLAC-MRA

BoA

QUA 3

JASANZ

AOSC

RAHO

VINACERT

APAC-MRA

ANSI

QUACERT

BoA

QUA 3

PAC-MLA

Một số tổ chức công nhận thuộc APEC
Nền kinh tế

ILAC

IAF

Úc-Newzeland

NATA/JAS-ANZ (IANZ) PTA/ALAB

JAS-ANZ

Canada

SCC/CALA/IQMS/ DAP/AC

SCC

China

CNAS/ HKAS

CNAS/ HKAS

India

NABL/NABCB

NABCB/NABET

Japan

JAB/ IAJAPAN/VLAC/ FHI

IAJAPAN/JAB/JASC/ISM
S

Thailand

BLQSDMSc/BLA-DSS/NSC

NSC

US

A2LA/ANAB/IAS/NVLAP/PJLA/AIHA ANSI/IAS/IOAS/UAF

Korea

KOLAS/ KTL/KASTO/RRA/KTC

KAB/KAS/NIER

Vietnam

BOA/ AOSC

BOA

Bối cảnh ra đời Luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật
2005
- PL chất lượng hàng hóa 1999; TCCS/TCN/TCVN
- Đàm phán WTO – Hội nhập nhanh;
- Cơ bản đã xong GATT
- Đẩy mạnh đàm phán kỹ thuật- TBT &SPS;
- Một số vẫn đề nhậy cảm song phương??;
Nội dung của hiệp định TBT
- Ai ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật?
- Ai chứng nhận phù hợp?
Nội dung của hiệp định SPS
- Bệnh từ động thực vật sang động thực vật?
- Bệnh từ động thực vật sang người?
- Bệnh từ người sang người

Quá trình phát triển văn bản QPPL liên quan đến
đánh giá sự phù hợp:
Năm 2006-2007 (thành viên WTO):
- Luật Tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật (2006);
- Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa (2007);
- Nghị định 127/2007 Hướng dẫn Luật Tiêu chuẩn;
- Nghị định 132/2008 Hướng dẫn Luật Chất lượng;

Năm 2007- nay
- Thông tư 28/2012/BKHCN Hướng dẫn chứng nhận hợp
chuẩn hợp quy;
- Nghị định 107/2016 Điều kiện kinh doanh ĐGSPH;
- Nghị định 74/2018 sửa đổi NĐ 132/2008;
- Nghị định 78/2018 sửa đổi NĐ 127/2007;
- Nghị định 154/2018 sửa đổi NĐ 107/2016.
- Thông tư 37/2013/TT-BTC Phí lệ phí thức ăn CN

Thành tựu sau 15 năm
Hoạt động công nhận: 03 tổ chức;
Hoạt động chứng nhận: 100 tổ chức;
Hoạt động thử nghiệm: 495 tổ chức;~8/tỉnh
Hoạt động kiểm định: 05 tổ chức;
Hoạt động giám định: 70 tổ chức;
Thiếu quy hoạch
- Chất lượng dịch vụ Chứng nhận?;
- Chất lượng của dịch vụ thử nghiệm?;
- Quản lý Nhà nước ??
+ Buông lỏng;
+ Nửa vời;
+ Lãng phí;
+ Mất lòng tin;
Thương hiệu quốc gia → Không bao giờ có

Chứng nhận:
-

-

-

Một số bât cập

Điều kiện cấp phép lỏng lẻo;
Không thừa nhận kết quả công nhận;
Không rõ ràng cơ quan cấp phép giữa các BộChồng chéo- Phục vụ QLNN/ Dịch vụ??;
Quy định về chứng nhận HC/HQ đã không còn phù
hợp- Không thống nhất với Luật CLSPHH; Luật ATTP;
Luật Dược” Luật thú ý..vv;
Xã hội hóa không triệt để - Có vùng hạn chế ngầm
(GMP);
Quy định nửa vời → mã hợp quy trên bao bì?; Tự công
bố???
Không truy xuất được thông tin chứng nhận?
Tiếp nhận công bố hợp quy → Sở NNHN→ bỏ

Thử nghiệm:
-

-

Một số bât cập

Điều kiện cấp phép lỏng lẻo;
Không thừa nhận kết quả công nhận;
Không rõ ràng cơ quan cấp phép giữa các BộChồng chéo- Phục vụ QLNN/ Dịch vụ??;
Đăng ký từng chỉ tiêu=? QLNN Tự ghè chân mình;
Xã hội hóa không triệt để- Có vùng hạn chế ngầm
(GMP);
Kết quả thử nghiệm không đủ độ tin cậy;
Dịch vụ hỗ trợ đảm bảo kết quả thử nghiệm nghèo
nàn (Thiết bị phù trợ; PT; QC: HC; Đào tạo);
Buông lỏng hay không đủ năng lực quản lý?

Công nhận:

Một số bât cập

-

Chưa nhất quán khái niệm công nhận. Kb, Đ21
NĐ107):«Người thành lập, quản lý, điều hành tổ chức
công nhận không được thành lập, quản lý, tham gia
quản lý, điều hành hoặc làm đại diện theo pháp luật
của tổ chức đánh giá sự phù hợp». 3/5năm

-

Công nhận các tiêu chuẩn tự nguyện còn chậm →
chưa đáp ứng yê cầu của xã hội;

-

Không thừa nhận kết quả công nhận;

CHÚNG TA LÀM GÌ?

XIN CẢM ƠN!

