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1. QUY ĐỊNH CHUNG 

1.1. Văn bản này quy định nội dung và thủ tục chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn 

(sau đây gọi tẳt là chứng nhận hợp chuẩn) và chứng nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn 

kỹ thuật (sau đây gọi tắt là chứng nhận hợp quy) theo phƣơng thức chứng nhận sự phù 

hợp quy định tại Điều 5 của Thông tƣ 28/2012/TT-BKHCN, tƣơng ứng với phƣơng thức 

chứng nhận theo TCVN ISO/ IEC 17067:2013 (E), việc đánh giá chứng nhận hợp quy 

còn phải phù hợp và tuân thủ các yêu cầu có tính nguyên tắc và các quy định hiện hành 

có liên quan của Bộ quản lý chuyên ngành đối với sản phấm hàng hóa là đối tƣợng chứng 

nhận; 

1.2. Hoạt động chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn và hợp quy của Viện Vật liệu xây dựng 

là hoạt động đánh giá sự phù hợp của bên thứ ba phù hợp với các yêu cầu quy định tại 

ISO/ IEC 17065 (E) và có năng lực thử nghiệm phù hợp với ISO/ IEC 17025 (E). 

1.3. Sản phẩm đƣợc chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn và phù hợp với yêu cầu của quy 

chuẩn kỹ thuật tƣơng ứng khi thỏa mãn các điều kiện dƣới đây: 

a). Kết quả thử nghiệm điển hình mẫu sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn/ quy chuẩn 

kỹ thuật áp dụng cho sản phẩm; 

b). Hệ thống đảm bảo chất lƣợng của cơ sở đề nghị chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy 

phải đảm bảo các điều kiện nêu tại Phụ lục 1 của quy định này; 

c). Tổ chức/ Cơ sở sản xuất đề nghị chứng nhận đáp ứng các yêu cầu chứng nhận 

đƣợc quy định trong quy định này; 

d). Đáp ứng các yêu cầu tƣơng ứng một phƣơng thức đánh giá sự phù hợp và quy 

định liên quan của Bộ quản lý chuyên ngành; 

1.4. Việc thử nghiệm điển hình đƣợc tiến hành tại các phòng thử nghiệm của ViệnVật 

liệu xây dựng hoặc Phòng thử nghiệm khác đƣợc Viện Vật liệu xây dựng xem xét, đánh 

giá, chấp nhận, bao gồm: 

a). Các Phòng thử nghiệm có các chỉ tiêu tiến hành thử nghiệm (sử dụng trong 

chứng nhận) đƣợc công nhận phù hợp ISO/ IEC 17025 bởi tổ chức công nhận của Việt 

Nam hoặc Quốc tế; 

b). Các Phòng thử nghiệm đƣợc công nhận bởi các hệ thống công nhận quốc tế hoặc 

khu vực (thí dụ các phòng thử nghiệm thuộc hệ thống ILAC, APLAC, IECEE CB 

Scheme), hay các phòng thử nghiệm thuộc phạm vi các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau 

đƣợc ký kết với Việt Nam hay Viện Vật liệu xây dựng; 
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c). Các phòng thử nghiệm đƣợc chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thử nghiệm 

chuyên ngành xây dựng; 

d). Các phòng thử nghiệm hợp đồng phụ với Viện Vật liệu xây dựng; 

đ). Các phòng thử nghiệm của nhà sản xuất. 

Căn cứ để chấp nhận dựa trên việc xem xét năng lực kỹ thuật của Phòng thử nghiệm 

đƣợc công nhận hoặc đáp ứng các yêu cầu của ISO/ IEC 17025 cho lĩnh vực thử nghiệm 

các chỉ tiêu liên quan đến sản phẩm 

1.5. Khi tiến hành xem xét yêu cầu đánh giá chứng nhận cho một sản phẩm cụ thể, Viện 

Vật liệu xây dựng sẽ có tài liệu giải thích rõ cách thức đánh giá chứng nhận sản phẩm 

tƣơng ứng với phƣơng thức chứng nhận áp dụng và quy định liên quan khác đối với sản 

phẩm (nếu có) và cách thức Cơ sở xin chứng nhận phải đáp ứng các yêu cầu của Quy 

định này và các yêu cầu của của các Quy chuẩn kỹ thuật (nếu là chứng nhận hợp quy). 

Ngoài ra, có giải thích cụ thể Hệ thống chứng nhận áp dụng, các tiêu chuẩn sản phấm 

(yêu cầu kỹ thuật và phƣơng pháp thử), lấy mẫu và các yêu cầu có liên quan đặc trƣng 

riêng biệt khác áp dụng đối với sản phẩm chứng nhận; 

1.6. Doanh nghiệp/ Cơ sở sản xuất có sản phẩm đƣợc chứng nhận hợp chuẩn/ hợp quy có 

quyền sử dụng Dấu chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về chất lƣợng (gọi tắt là Dấu chất 

lượng) và dấu chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật (gọi tắt là CR) trên sản phẩm để 

phân biệt với các sản phẩm chƣa đƣợc chứng nhận. Giấy chứng nhận chất lƣợng hợp 

chuẩn/ hợp quy và Dấu chất lƣợng hợp chuẩn/ hợp quy, không thay thế trách nhiệm và 

nghĩa vụ về chất lƣợng của Tổ chức/ cơ sở sản xuất đối với sản phẩm đƣợc chứng nhận. 

2. QUY TRÌNH CHUNG ĐÁNH GIÁ CHÚNG NHẬN 

2.1. Tiếp xúc ban đầu 

 a). Khi Doanh nghiệp/Cơ sở có yêu cầu chứng nhận sản phẩm, Viện Vật liệu xây 

dựng thực hiện tiếp xúc ban đầu với doanh nghiệp/cơ sở để xác định yêu cầu chứng nhận 

và các thông tin liên quan đến: Sản phẩm đối tƣợng đăng ký chứng nhận (chủng loại/ quy 

cách, tiêu chuấn hay quy chuẩn kỹ thuật áp dụng, quy mô/ các địa điểm của doanh 

nghiệp/cơ sở, quy trình sản xuất, hệ thống kiếm soát chất lượng đang áp dụng và các vấn 

đề khác có liên quan đến việc chứng nhận sản phẩm...); 

 b). Trên cơ sở các thông tin ban đầu đƣợc cung cấp, Viện Vật liệu xây dựng giới 

thiệu/ hƣớng dẫn Doanh nghiệp/Cơ sở sản xuất các nội dung sau: 

 - Năng lực chứng nhận, thử nghiệm của Viện Vật liệu xây dựng đối với các yêu cầu 

về sản phẩm xin chứng nhận. Trƣờng hợp thử nghiệm tại Phòng thử nghiệm bên ngoài/ 

Phòng thử nghiệm của cơ sở hoặc chấp nhận kết quả thử nghiệm, Viện Vật liệu xây dựng 
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sẽ phải thông tin, giải thích, thỏa thuận với Doanh nghiệp trƣớc khi thực hiện; 

 - Giải thích và chọn lựa phƣơng thức/ hệ thống đánh giá chứng nhận thích hợp đối 

với sản phẩm; 

 - Tiêu chuẩn/ quy chuẩn kỹ thuật áp dụng trong quá trình đánh giá chứng nhận; 

 - Quy định này và các tài liệu hƣớng dẫn liên quan đến việc đánh giá chứng nhận do 

Viện Vật liệu xây dựng ban hành; 

2.2. Nộp hồ sơ 

Doanh nghiệp/cơ sở sản xuất nộp hồ sơ yêu cầu chứng nhận tại Văn phòng chứng 

nhận-Viện Vật liệu xây dựng, hồ sơ gồm có: 

 a). Hồ sơ yêu cầu chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn/ quy chuẩn có điền đầy đủ thông 

tin theo yêu cầu và đƣợc ký, xác nhận của ngƣời có thẩm quyền; 

 b). Hồ sơ về pháp nhân của doanh nghiệp/ cơ sở (giấy phép đầu tư, đăng ký kinh 

doanh hay các văn bản liên quan); 

 c). Tài liệu mô tả đặc tính kỹ thuật sản phẩm/ tiêu chuẩn cơ sở của sản phẩm; 

 d). Quy trình sản xuất, kiểm soát thông số quá trình sản xuất; 

 e). Quy trình kiểm soát chất lƣợng; 

 f). Kế hoạch kiểm soát các phƣơng tiện đo lƣờng, thử nghiệm; 

 g). Các kết quả thử nghiệm điển hình hay kết quả thử nghiệm tại cơ sở của sản 

phẩm yêu cầu chứng nhận (nếu có); 

 h). Giấy chứng nhận sản phẩm hay chứng nhận phù hợp các hệ thống quản lý hiện 

áp dụng tại doanh nghiệp/cơ sở (nếu có); 

 i). Giấy đăng ký sở hữu nhãn hiệu hàng hóa. 

2.3. Xem xét hồ sơ đăng ký - Hợp đồng chứng nhận sản phẩm 

 a). Sau khi nhận hồ sơ đăng ký, Viện Vật liệu xây dựng tiến hành xem xét tính đầy 

đủ và phù hợp của hồ sơ; 

 b). Khi cần bổ sung thêm thông tin liên quan đến chứng nhận, Viện Vật liệu xây 

dựng sẽ thông báo đến doanh nghiệp/cơ sở (bằng văn bản, khi cần thiết). Thời hạn bổ 

sung thêm thông tin đƣợc yêu cầu không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đƣợc thông báo 

yêu cầu bổ sung, nếu quá thời hạn này, doanh nghiệp/cơ sở không gửi thêm thông tin bổ 

sung hoặc giải thích cần thiết, xem nhƣ doanh nghiệp/cơ sở không tiếp tục thực hiện yêu 

cầu chứng nhận sản phẩm; 
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 c). Việc xem xét hồ sơ đăng ký nhằm xác định các thông tin sau làm cơ sở cho việc 

xây dựng kế hoạch đánh giá: 

 - Thông tin về tính hợp pháp của sản phẩm đăng ký chứng nhận (có đãng kỷ nhãn 

hiệu/kiếu dáng hàng hóa); 

 - Thông tin về tình hình sản xuất sản phẩm: đã đƣa vào sản xuất và kiểm soát ổn 

định hay chƣa; 

 - Thông tin về điều kiện sản xuất/ điều kiện đảm bảo chất lƣợng tại doanh nghiệp/cơ 

sở: 

- Quy mô của doanh nghiệp/cơ sở (số nhân viên, sổ địa điểm sản xuất, sổ dây 

chuyền sản xuất, chủng loại/quy cách sản phẩm, công nghệ sản xuất, sản lượng...); 

- Điều kiện đảm bảo chất lƣợng trong sản xuất tại doanh nghiệp/cơ sở theo 2 trƣờng 

hợp: 

 * Doanh nghiệp/cơ sở đã có quá trình áp dụng các yêu cầu về điều kiện đảm bảo 

chất lƣợng trong sản xuất và đã đƣợc đánh giá, cấp chứng nhận phù hợp theo các hệ 

thống quản lý chất lƣợng (thí dụ ISO 9001; ISO 14000; ISO 22000 hay các hệ thống 

quản lý chất lượng khác). 

 * Doanh nghiệp/cơ sở đã có quá trình áp dụng các yêu cầu về điều kiện đảm bảo 

chất lƣợng trong sản xuất, nhƣng chƣa đƣợc đánh giá, cấp chứng nhận phù hợp theo các 

hệ thống quản lý chất lƣợng; 

 - Phân nhóm sản phẩm đăng ký chứng nhận trên cơ sở tƣơng đồng về: 

 + Đặc trƣng thiết kế của sản phẩm;  

 + Công nghệ sản xuất ra sản phẩm; 

 + Đặc điểm kỹ thuật (an toàn, chất lượng), tính năng, công dụng của sản phẩm; 

 + Nguyên liệu chính tạo thành sản phẩm; 

 + Nguy cơ gây mất an toàn khi sử dụng;  

 + Các đặc điểm tƣơng đồng khác, nếu có. 

 - Phƣơng án lấy mẫu sản phẩm dự kiến (chủng loại mẫu, sổ lượng mẫu) trong đánh 

giá lần đầu để cấp chứng nhận dựa trên: 

+ Yêu cầu cụ thể theo tiêu chuẩn/quy chuẩnkỹ thuật/quy định kỹ thuật áp dụng; 

+ Kết quả phân nhóm sản phẩm (2.3.2d); 

+ Mức độ rủi ro trong công nghệ, trong sản xuất và trong quá trình sử dụng của 
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sản phẩm; 

 - Các chỉ tiêu/ yêu cầu thử nghiệm đối với sản phẩm trong đánh giá chứng nhận lần 

đầu dựa trên: 

+ Yêu cầu quy định tại tiêu chuẩn/ quy chuẩn kỹ thuật tƣơng ứng; 

+ Các kết quả thử nghiệm đã có theo yêu cầu của tiêu chuẩn sản phẩm tại các 

phòng thử nghiệm đƣợc chấp nhận trong khoảng thời gian xác định (không quá 6 tháng), 

Trên cơ sở xem xét đánh giá kết quả thử nghiệm đã có do doanh nghiệp cung cấp, Viện 

Vật liệu xây dựng xác định các chỉ tiêu/ yêu cầu thử nghiệm theo các trƣờng hợp: 

 * Thử nghiệm toàn bộ các chỉ tiêu: áp dụng khi kết quả thử nghiệm các chỉ 

tiêu chƣa đủ tin cậy so với mức quy định hay sản phẩm có đặc điểm rủi ro cao về an toàn/ 

chất lƣợng; 

 * Thử nghiệm một số chỉ tiêu chính về an toàn, chất lƣợng để kiểm chứng: áp 

dụng khi kết quả thử nghiệm đủ tin cậy, chỉ cần kiểm chứng lại các chỉ tiêu chính đủ để 

kết luận; 

 * Chấp nhận kết quả thử nghiệm, không tiến hành thử nghiệm lại khi kết quả 

thử nghiệm đƣợc cấp bởi các tổ chức thử nghiệm đƣợc công nhận quốc tế, kết quả đạt độ 

tin cậy cao. 

 - Xác định các phòng thử nghiệm sẽ sử dụng trong quá trình đánh giá theo các quy 

định nêu tại mục 1.4 của tài liệu này; 

 - Dự kiến thành phần đoàn chuyên gia đánh giá (trưởng đoàn; chuyên gia đảnh giá; 

chuyên gia kỹ thuật; người lẩy mẫu). Việc chọn lựa chuyên gia của đoàn đánh giá dựa 

trên các chuẩn mực chuyên gia do ViệnVật liệu xây dựng quy định tại VIBM.QT.14. 

 - Dự kiến thời gian đánh giá, việc đi lại, lấy mẫu và các yêu cầu có liên quan khác 

trong việc thực hiện đánh giá: 

+ Thời gian đánh giá dựa trên nội dung đánh giá và kế hoạch chuẩn bị cho việc 

đánh giá. Thời gian đánh giá đƣợc trao đổi, thỏa thuận và thống nhất với doanh nghiệp; 

+ Các yêu cầu có liên quan khác nhƣ đi lại, lấy mẫu, chuyển mẫu... sẽ đƣợc trao 

đổi và thống nhất với khách hàng trƣớc khi đánh giá và đƣợc nêu trong hợp đồng đánh 

giá hay trong chƣơng trình đánh giá. 

 d). Kết quả việc xem xét đánh giá hồ sơ đăng ký đƣợc lƣu hồ sơ. 

 e). Sau khi xem xét đầy đủ các yêu cầu, ViệnVật liệu xây dựng báo phí chứng nhận 

(kể cả phí thử nghiệm mẫu), thống nhất và ký hợp đồng chứng nhận sản phẩm với doanh 

nghiệp/cơ sở trƣớc khi tiến hành quá trình đánh giá. 
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2.4. Chuẩn bị đánh giá tại cơ sở 

 a). Trƣớc khi đánh giá, ViệnVật liệu xây dựng xác định các yêu cầu của việc xem 

xét hồ sơ đăng ký/ hợp đồng đã đƣợc thực hiện đầy đủ chƣa nhằm đảm bảo rằng: 

 - Các yêu cầu cho việc chứng nhận nhƣ: tiêu chuẩn sản phẩm, điều kiện thử nghiệm 

sản phẩm, yêu cầu về đoàn đánh giá đều đƣợc đáp ứng; các điều kiện đảm bảo chất lƣợng 

của doanh nghiệp đƣợc lập thành văn bản; 

 - Mọi thông tin đƣợc xử lý, giải thích rõ và thống nhất với doanh nghiệp/cơ sở; 

 - Tài liệu hƣớng dẫn đánh giá chứng nhận sản phẩm (hay nhóm sản phẩm tương 

đồng về các yêu cầu kỹ thuật) đã đƣợc xây dựng, xem xét và phê duyệt xong. Tài liệu này 

cần nêu rõ phạm vi chứng nhận, phƣơng thức chứng nhận, yêu cầu kỹ thuật đối với sản 

phẩm, tiêu chuẩn/ quy chuẩn kỹ thuật áp dụng, các yêu cầu đánh giá điều kiện đảm bảo 

chất lƣợng, lấy mẫu, xử lý kết quả đánh giá điều kiện đảm bảo chất lƣợng và kết quả thử 

nghiệm mẫu, điều kiện cấp chứng nhận, các yêu cầu về giám sát sau khi cấp chứng nhận 

theo quy định của phƣơng thức chứng nhận; 

 - Các nội dung liên quan đến trình tự thực hiện đánh giá chứng nhận, các thủ tục, 

các biểu mẫu sử dụng đƣợc viện dẫn đến các nội dung tƣơng ứng của tài liệu này. 

 b). ViệnVật liệu xây dựng dự kiến thời gian đánh giá, thành phần đoàn chuyên gia 

đánh giá và gửi thông báo đến doanh nghiệp/cơ sở. 

 c). Sau khi có xác nhận đồng ý của doanh nghiệp/cơ sở, ViệnVật liệu xây dựng ra 

quyết định chính thức chỉ định đoàn đánh giá: Trƣởng đoàn đánh giá, các chuyên gia 

đánh giá, chuyên gia kỹ thuật, ngƣời lấy mẫu. 

 d). Trong giai đoạn chuẩn bị đánh giá, đoàn đánh giá có các trách nhiệm sau: 

 - Trƣởng đoàn đánh giá: 

+ Nghiên cứu hồ sơ đăng ký chứng nhận;  

+ Nghiên cứu hƣớng dẫn đánh giá sản phẩm đăng ký chứng nhận; 

+ Xây dựng chƣơng trình đánh giá; 

 + Phối hợp với chuyên gia kỹ thuật (nếu cần thiết) xây dựng kế hoạch lấy mẫu 

dựa trên hồ sơ đăng ký, tiêu chuẩn/ quy chuẩn kỹ thuật; 

+ Gửi chƣơng trình đánh giá và kế hoạch lấy mẫu đến doanh nghiệp, thành viên 

đoàn đánh giá ít nhất một tuần trƣớc khi đánh giá chính thức tại cơ sở; 

+ Hƣớng dẫn/ yêu cầu các thành viên đoàn đánh giá các công việc chuẩn bị cho 

cuộc đánh giá; 
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+ Chuẩn bị bảng câu hỏi đánh giá (checklist), các biểu mẫu đánh giá. 

 - Chuyên gia đánh giá xem xét điều kiện đảm bảo chất lƣợng: 

+ Nghiên cứu hồ sơ đăng ký chứng nhận; 

+ Nghiên cứu hƣớng dẫn đánh giá cho sản phẩm đăng ký chứng nhận; 

+ Xem xét các yêu cầu đánh giá đƣợc phân công theo chƣơng trình. Xác định các 

nội dung ƣu tiên xem xét khi đánh giá cơ sở dựa trên đặc điểm của doanh nghiệp; 

+ Xây dựng bảng câu hỏi đánh giá (checklist) theo nội dung đƣợc phân công; 

+ Chuẩn bị các biểu mẫu đánh giá (các ghi chép đánh giá, các báo cáo đánh giá 

tại chỗ): 

- Chuyên gia kỹ thuật: 

+ Nghiên cứu hồ sơ đăng ký chứng nhận; 

+ Nghiên cứu hƣớng dẫn đánh giá cho sản phẩm đăng ký chứng nhận; 

+ Xác định và nghiên cứu thông tin sản phẩm: chủng loại/ quy cách, thông số/ 

đặc tính kỹ thuật; 

+ Nghiên cứu tiêu chuẩn (yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử) quy chuẩn kỹ 

thuật; 

+ Nghiên cứu quy trình công nghệ, xác định các thông tin liên quan về nhà sản 

xuất, về các điều kiện chung liên quan đến sản xuất; 

+ Chuẩn bị cho việc đánh giá các nội dung liên quan đến thử nghiệm hay chứng 

kiến tại chỗ khi có yêu cầu; 

+ Phối hợp chuẩn bị phƣơng án lấy mẫu theo yêu cầu của đoàn đánh giá.  

+ Chuẩn bị bảng câu hỏi đánh giá (checklist), các biểu mẫu đánh giá. 

 - Các chuyên gia đánh giá (trưởng đoàn, chuyên gia đánh giả, chuyên gia kỹ thuật) 

có thể tham khảo bảng câu hỏi đánh giá (checklist) trong phần phụ lục biểu mẫu của quy 

định này trong việc xây dựng bảng câu hỏi đánh giá cụ thể cho từng trƣờng hợp đánh giá 

tại doanh nghiệp/cơ sở. 

2.5. Đánh giá tại doanh nghiệp/cơ sở 

 a). Đánh giá ban đầu điều kiện đảm bảo chất lƣợng trong sản xuất tại doanh 

nghiệp/cơ sở: 

 - Tùy theo phƣơng thức (Scheme) chứng nhận áp dụng (các phương thức 1,2, 3, 4, 

5, 6), đoàn chuyên gia đánh giá của ViệnVật liệu xây dựng tiến hành đánh giá các điều 
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kiện đảm bảo chất lƣợng trong sản xuất đã áp dụng tại doanh nghiệp/cơ sở theo các yêu 

cầu nêu trong phụ lục 1 của quy định này; 

 - Dựa trên kết quả xem xét hồ sơ đăng ký và theo tình hình thực tế của doanh nghiệp/ 

cơ sở, việc đánh giá điều kiện sản xuất/ điều kiện đảm bảo chất lƣợng tại cơ sở, ViệnVật 

liệu xây dựng quyết định các nội dung khi đánh giá ban đầu tại doanh nghiệp/cơ sở: 

* Đánh giá một số yêu cầu chính (điều 5, điều 6) của phụ lục 1, hay  

* Đánh giá toàn bộ các yêu cầu của phụ lục 1. 

 - Chuyên gia đánh giá tiến hành đánh giá dựa theo bảng câu hỏi đánh giá (checklist) 

đã chuẩn bị và có thể bổ sung các vấn đề liên quan tùy theo tình hình thực tế trong quá 

trình đánh giá. 

 b). Lấy mẫu - Thử nghiệm mẫu - Đánh giá kết quả thử nghiệm mẫu khi đánh giá lần 

đầu: 

- Lẩy mẫu: 

+ Đoàn chuyên gia đánh giá tiến hành lấy mẫu và gửi mẫu thử nghiệm tại phòng 

thử nghiệm phù hợp theo yêu cầu tại mục 1.4 của quy định này. 

+ Việc lấy mẫu khi đánh giá đƣợc xác định cụ thể trong hƣớng dẫn đánh giá 

chứng nhận của sản phẩm và phƣơng án lấy mẫu. Mẫu đƣợc chọn là mẫu đại diện dựa 

trên các nguyên tắc sau: 

 *Theo phân nhóm sản phẩm: sản phẩm đầu nhóm; sản phẩm cuối nhóm; sản 

phẩm trung gian trong nhóm; 

 *Theo mức độ rủi ro trong công nghệ sản xuất ra sản phẩm; 

 *Theo thống kê các sản phẩm có vấn đề về chất lƣợng phát hiện trong quá 

trình đánh giá tại các hồ sơ của cơ sở. 

 - Thử nghiệm mẫu: 

+ Mẫu sản phẩm đƣợc gửi thử nghiệm tại các Phòng thử nghiệm phù hợp theo 

yêu cầu tại mục 1.4 của quy định này; 

+ Việc thử nghiệm mẫu có thể thực hiện tại Phòng thử nghiệm của cơ sở dƣới sự 

giám sát của Chuyên gia kỹ thuật trong đoàn đánh giá (Trước khi sử dụng phòng thử 

nghiệm của doanh nghiệp phải xem xét đánh giá và ghi nhận hồ sơ về sự phù hợp với các 

điều kiện về chấp nhận phòng thử nghiệm có hệ thống quản lý năng lực phù hợp ISO/ 

IEC17025). 

+ Chỉ tiêu thử nghiệm mẫu đƣợc chọn theo cơ sở: 
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 *Theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật tƣơng ứng (trường hợp chứng nhận 

hợp quy). 

 *Khi mẫu sản phẩm chƣa qua thử nghiệm điển hình: thử nghiệm đầy đủ các 

chỉ tiêu theo quy định; 

 *Khi mẫu sản phẩm có kết quả thử nghiệm điển hình phù hợp tại các phòng 

thử nghiệm đƣợc công nhận/ chấp nhận/ thừa nhận trong khoảng thời gian ít hơn 6 tháng 

tính đến thời điểm đánh giá, kết hợp với kết quả đánh giá cơ sở cho thấy sản phẩm đƣợc 

kiểm soát chất lƣợng tốt: soát xét chấp nhận kết quả thử nghiệm và không thử nghiệm lại; 

 *Khi sản phẩm đƣợc kiểm soát chất lƣợng tại doanh nghiệp/cơ sở tốt và có thử 

nghiệm bên ngoài định kỳ, kết quả phù hợp: có thể áp dụng thử nghiệm giảm một số chỉ 

tiêu không liên quan trực tiếp đến an toàn, tính năng của sản phẩm; 

 *Khi mẫu có các vấn đề về chất lƣợng phát hiện qua đánh giá tại cơ sở hay từ 

các nguồn thông tin của thị trƣờng: áp dụng thử nghiệm đầy đủ các chỉ tiêu theo quy 

định. 

 - Đánh giá kết quả thử nghiệm mẫu: 

 + Đánh giá kết quả thử nghiệm đƣợc tiến hành theo tiêu chuẩn sản phẩm hay theo 

quy chuẩn kỹ thuật liên quan và đƣợc xác định cụ thể trong hƣớng dẫn đánh giá chứng 

nhận của sản phẩm. 

2.6. Báo cáo đánh giá 

 a). Kết thúc quá trình đánh giá tại doanh nghiệp/cơ sở, đoàn đánh giá lập báo cáo 

đánh giá điều kiện đảm bảo chất lƣợng và kết quả thử nghiệm mẫu và thông báo đến 

doanh nghiệp/cơ sở (báo cáo đánh giá bao gồm các kiến nghị và các điểm không phù hợp 

phát hiện, nếu có), cụ thế: 

 - Chuyên gia kỹ thuật: 

+  Báo cáo đánh giá kết quả thử nghiệm mẫu (kể cả các kết quả thử nghiệm tại 

chỗ, kết quả thử nghiệm bổ sung). 

+ Đánh giá biện pháp khắc phục kết quả không phù hợp về mẫu sản phẩm, nếu có; 

+ Công nghệ sản xuất, kiểm tra chất lƣợng sản phẩm; 

- Chuyên gia đánh giá điều kiện đảm bảo chất lƣợng phải lập: 

+ Báo cáo kết quả đánh giá điều kiện đảm bảo chất lƣợng tại doanh nghiệp/cơ sở; 

+ Báo cáo về các điểm lƣu ý, các điểm không phù hợp; 

+ Báo cáo các hành động khắc phục sau đánh giá, nếu có. 
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 - Trƣởng đoàn đánh giá phải: 

+  Báo cáo tổng hợp đánh giá trên cơ sở xem xét các báo cáo của chuyên gia kỹ 

thuật, chuyên gia đánh giá. 

+  Báo cáo tổng hợp có nêu kết luận và kiến nghị về việc cấp chứng nhận. 

 b). Trƣờng hợp có yêu cầu phải khắc phục các điểm không phù hợp về điều kiện 

đảm bào chất lƣợng tại doanh nghiệp/cơ sở đƣợc đoàn đánh giá nêu và lập thành văn bản 

tại phiên họp kết thúc đánh giá tại cơ sở, cơ sở thông báo bằng văn bản kết quả khắc phục 

đến ViệnVật liệu xây dựng trong thời hạn 45 ngày để xem xét chấp nhận hoặc đánh giá 

lại tùy theo mức độ và bản chất của sự không phù hợp: 

 - Các điểm không phù hợp do thiếu sót trong việc kiểm soát hay cập nhật các điều 

kiện đảm bảo chất lƣợng nhƣng chất lƣợng sản phẩm vẫn đƣợc duy trì theo quy định thì 

có thể xem xét trên báo cáo khắc phục, không cần đánh giá lại nhƣng cần đƣợc ƣu tiên 

xem xét trong lần đánh giá tiếp theo; 

 - Trƣờng hợp các điểm không phù hợp liên quan đến quy trình công nghệ hay việc 

kiểm soát chƣa thiết lập đầy đủ, có thể dẫn đến ảnh hƣởng chất lƣợng sản phẩm thì cần 

thẩm tra, đánh giá lại về các biện pháp khắc phục tại doanh nghiệp/cơ sở; 

 - Các nguyên tắc xử lý không phù hợp trên cũng áp dụng trong trƣờng hợp có sự 

không phù hợp của kết quả thử nghiệm mẫu. 

 c). Trƣờng hợp không nhận đƣợc thông báo của doanh nghiệp/cơ sở hoặc kế hoạch 

cụ thể về hành động khắc phục trong thời hạn quy định, ViệnVật liệu xây dựng xem nhƣ 

doanh nghiệp/cơ sở tự ý hủy bỏ việc yêu cầu chứng nhận. 

2.7. Quyết định và cấp Giấy chứng nhận 

 a). Trƣớc khi quyết định cấp chứng nhận, hồ sơ báo cáo đánh giá đƣợc chuyển thẩm 

xét. Hồ sơ đạt yêu cầu theo quy định sẽ đƣợc chuyển phê duyệt và ra quyết định cấp giấy 

chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật cho sản phẩm theo hệ thống chứng 

nhận tƣơng ứng; 

 b). Dấu chứng nhận phù hợp (phù hợp tiêu chuẩn/ quy chuẩn kỹ thuật) đƣợc cấp 

cho doanh nghiệp/cơ sở theo quy định tại hƣớng dẫn đánh giá sản phẩm hay tại quy 

chuẩn kỹ thuật áp dụng cho sản phẩm; 

 c). Doanh nghiệp/cơ sở có sản phẩm đƣợc chứng nhận cam kết thực hiện việc sử 

dụng giấy chứng nhận và dấu chứng nhận theo đúng thỏa thuận về điều kiện sử dụng 

đƣợc hai bên cùng thống nhất và ký thỏa thuận thực hiện. Mẫu dấu chứng nhận sẽ đƣợc 

ViệnVật liệu xây dựng cung cấp để doanh nghiệp/cơ sở thực hiện và thể hiện trên sản 

phẩm đã đƣợc cấp chứng nhận bằng cách thích hợp; 
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 d). Giấy chứng nhận và dấu chứng nhận phù hợp không thay thế trách nhiệm và 

nghĩa vụ về chất lƣợng của doanh nghiệp/cơ sở đối với sản phẩm đƣợc chứng nhận; 

 e). ViệnVật liệu xây dựng thƣờng xuyên cập nhật các thông tin về doanh nghiệp/cơ 

sở và sản phẩm đã đƣợc chứng nhận lên trang web ViệnVật liệu xây dựng; 

 f). Thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận là 3 năm kể từ ngày cấp hay theo thời hạn 

quy định tại văn bản pháp quy liên quan, nếu có. 

2.8. Giám sát sau chứng nhận - chứng nhận lại 

 a). Trong thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận, ViệnVật liệu xây dựng sẽ tiến 

hành giám sát theo định kỳ 12 tháng/lần hoặc đột xuất (nếu cần thiết) nhƣng không ít hơn 

1 lần/năm để xác nhận sự phù hợp của sản phẩm đã đƣợc chứng nhận. 

 b). Trong chứng nhận hợp quy việc giám sát sau chứng nhận thực hiện theo quy 

định tại các văn bản hƣớng dẫn có liên quan. 

 c). Nội dung thực hiện khi đánh giá giám sát phù hợp theo quy định của phƣơng 

thức (hệ thống) chứng nhận tƣơng ứng nêu tại điều 5 của thông tƣ 28/2012/TT- BKHCN. 

 d). Việc lấy mẫu khi giám sát thực hiện theo các cơ sở sau: 

 - Yêu cầu cụ thể theo tiêu chuẩn/ quy chuẩn/ quy định kỹ thuật áp dụng; 

 - Theo phân nhóm và kết quả lấy mẫu trong đánh giá lần đầu; 

 - Các vấn đề tiềm ẩn hoặc đã phát hiện qua giám sát trên thị trƣờng của các cơ quan 

chức năng, cơ quan quản lý, của bản thân tổ chức chứng nhận (đổi với các loại sản phấm 

đánh giá giám sát sau chứng nhận) hoặc phản ánh của ngƣời tiêu dùng đối với sản phẩm 

hoặc hàng hóa cùng loại trong quá trình lƣu thông, phân phối và sử dụng; 

 - Các thống kê theo dõi về chất lƣợng (lịch sử chất lượng) của sản phẩm, phân 

nhóm sản phẩm thành các nhóm: sản phẩm có chất lƣợng tốt; sản phẩm có chất lƣợng 

trung bình; sản phẩm có chất lƣợng không đủ tin cậy. 

 e). Ba tháng trƣớc khi hết hạn hiệu lực của giấy chứng nhận, ViệnVật liệu xây dựng 

sẽ thông báo để doanh nghiệp/cơ sở biết và làm thủ tục cấp lại giấy chứng nhận nếu tiếp 

tục có yêu cầu. Kết quả các lần giám sát định kỳ và đề nghị của doanh nghiệp là căn cứ 

để ViệnVật liệu xây dựng xem xét cấp lại giấy chứng nhận; 

 f). Nếu doanh nghiệp/cơ sở không có nhu cầu tiếp tục đánh giá để gia hạn hiệu lực 

chứng nhận hoặc sản phẩm đã đƣợc chứng nhận đã bị loại khỏi Kế hoạch sản xuất kinh 

doanh, tạm ngƣng sản xuất hoặc không đƣợc sản xuất trong thời gian liên tục và kéo dài 

quá 6 tháng, không có kế hoạch cụ thể cho việc tiếp tục sản xuất, doanh nghiệp/cơ sở 

phải gửi thông báo về tình trạng cụ thể đến ViệnVật liệu xây dựng để xem xét tạm ngƣng 
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hoặc chấm dứt hiệu lực chứng nhận. Nếu quá thời hạn đề nghị mà không có thông tin hay 

yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp/cơ sở, ViệnVật liệu xây dựng có thể đơn phƣơng tạm 

dừng hoặc hủy bỏ hiệu lực chứng nhận đối với sản phẩm 

3. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN THAM GIA HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN: 

3.1. Viện Vật liệu xây dựng 

 - Thực hiện hoạt động chứng nhận phù hợp theo quy định này, các yêu cầu của 

ISO/IEC 17065, và các quy định liên quan khác. 

 - Bảo mật mọi thông tin, tài liệu của doanh nghiệp/ cơ sở sản xuất khi tiến hành 

hoạt động chứng nhận. 

 - Thông báo đến doanh nghiệp/cơ sở sản xuất khi có thay đổi những nội dung của 

quy định này cũng nhƣ các vấn đề khác có liên quan. 

 

3.2. Trách nhiệm của doanh nghiệp/ cơ sở đƣợc chứng nhận 

 - Cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan và tạo điều kiện cần thiết để Viện Vật 

liệu xây dựng tiến hành các thủ tục đánh giá chứng nhận theo quy định này. 

 - Thực hiện đầy đủ các yêu cầu và điều kiện chứng nhận phù hợp theo quy định này. 

 - Khi sử dụng giấy chứng nhận và dấu chứng nhận phải đảm bảo các điều kiện sau: 

+ Thông báo với ViệnVật liệu xây dựng cách thức trình bày dấu chứng nhận lên 

sản phẩm hay bao bì. 

+ Không sử dụng theo cách thức có thể làm mất uy tín của Viện Vật liệu xây 

dựng và có bất kỳ công bố nào liên quan đến sản phẩm đƣợc chứng nhận có thể coi là 

lạm quyền hoặc lừa dối ngƣời tiêu dùng;  

+ Không sử dụng giấy chứng nhận và dấu chứng nhận theo cách có thể gây nhầm 

lẫn; 

+ Không chuyển nhƣợng giấy chứng nhận và dấu chứng nhận cho một cơ sở hay 

một pháp nhân khác. 

- Không đƣợc sử dụng dấu chứng nhận trong các trƣờng hợp sau: 

+ Trên sản phẩm không đƣợc chứng nhận hoặc nằm ngoài phạm vi chứng nhận; 

+ Trên các sản phẩm không phù hợp; 

+ Trên các sản phẩm hết hiệu lực hoặc bị đình chỉ hiệu lực chứng nhận. 

 - Thông báo bằng văn bản đến ViệnVật liệu xây dựng khi có các thay đổi sau: 

+ Quá trình sản xuất đối với sản phẩm;  Nguyên liệu, phụ tùng chính dùng để sản 

xuất sản phẩm; Thiết kế của sản phẩm; Tên, địa chỉ của tổ chức/cơ sở sản xuất; 
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+ Đại diện lãnh đạo và/ hay ngƣời phụ trách chất lƣợng của tổ chức/ cơ sở sản 

xuất; 

+ Các thay đổi ảnh hƣởng đến sự phù hợp của sản phẩm đối với tiêu chuẩn/ quy 

chuẩn áp dụng. 

 - Giải quyết các yêu cầu khiếu nại của khách hàng và thực hiện các nghĩa vụ pháp 

lý khi có bằng chứng xác thực sản phẩm không phù hợp với tiêu chuấn/ quy chuẩn áp 

dụng; 

 - Thanh toán chi phí chứng nhận và giám sát theo quy định. 

4. QUYỀN CỦA DOANH NGHIỆP/CƠ SỞ ĐƢỢC CHỨNG NHẬN 

- Quảng cáo sản phẩm đã đƣợc chứng nhận trên các phƣơng tiện thông tin đại 

chúng; 

- Sử dụng dấu chứng nhận trên sản phẩm, bao bì sản phẩm, tài liệu giới thiệu sản 

phẩm; 

- Đƣợc sử dụng giấy chứng nhận làm bằng chứng cho hồ sơ kỹ thuật, đấu thầu...; 

- Sử dụng kết quả chứng nhận sản phẩm để công bố hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn/ 

quy chuẩn theo quy định hiện hành của cơ quan quản lý; 

- Đƣợc xét miễn hay giảm kiểm tra về chất lƣợng nếu sản phẩm thuộc Danh mục 

sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lƣợng theo quy định của Thủ tƣớng chính phủ; 

- Đƣợc công bố trong danh bạ của sản phẩm đƣợc chứng nhận và trên các phƣơng 

tiện thông tin khác. 

5. ĐÌNH CHỈ, HỦY BỎ HIỆU LỰC CỦA GIẤY CHỨNG NHẬN 

5.1. Đình chỉ tạm thời 

- ViệnVật liệu xây dựng sẽ đĩnh chỉ tạm thời, nhƣng không quá 6 tháng việc sử 

dụng giấy chứng nhận và dấu chất lƣợng trong các trƣờng hợp sau đây: 

+ Sản phẩm đƣợc chứng nhận không phù hợp với tiêu chuẩn/ quy chuẩn tƣơng 

ứng hay vi phạm quy định này; 

+ Doanh nghiệp/cơ sở sản xuất sử dụng sai mục đích giấy chứng nhận hoặc dấu 

chứng nhận; 

+ Các nguyên nhân khách quan có liên quan khác. 

- Doanh nghiệp/cơ sở sản xuất cần thực hiện các kiến nghị trong thời gian hiệu lực 

của quyết định đình chỉ tạm thời và báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản gửi đến 

ViệnVật liệu xây dựng để quyết định về việc tiếp tục hiệu lực sử dụng giấy chứng nhận 

và dấu chứng nhận đã cấp. 
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5.2. Thu hồi và hủy bỏ giấy chứng nhận 

- Viện Vật liệu xây dựng sẽ hủy bỏ hiệu lực của giấy chứng nhận và dấu chứng 

nhận trong các trƣờng hợp sau đây: 

+ Việc giám sát sau chứng nhận chỉ ra sự không phù hợp của sản phẩm đƣợc 

chứng nhận đối với tiêu chuẩn/ quy chuẩn áp dụng hoặc điều kiện đảm bảo chất lƣợng vi 

phạm quy định này ở mức độ nghiêm trọng; 

+ Doanh nghiệp/cơ sở sản xuất không tạo điều kiện để ViệnVật liệu xây dựng tiên 

hành giám sát sau chứng nhận; 

+ Doanh nghiệp/cơ sở sản xuất không tuân thủ các yêu cầu và điều kiện chứng 

nhận sản phẩm theo quy định này; 

+ Doanh nghiệp/cơ sở sản xuất ngừng sản xuất sản phẩm đƣợc chứng nhận quá 6 

tháng; 

+ Doanh nghiệp/ cơ sở sản xuất có đề nghị bằng văn bản không tiếp tục duy trì 

việc chứng nhận đối với sản phẩm; 

- Khi giấy chứng nhận không còn hiệu lực hay bị hủy bỏ, doanh nghiệp/cơ sở sản 

xuất phải: 

+ Ngừng sử dụng dấu chứng nhận trên tất cả sản phẩm hay bao bì đƣợc sản xuất 

kể từ ngày quyết định có hiệu lực; 

+ Ngừng sử dụng giấy chứng nhận và dấu chứng nhận để quảng cáo cho sản 

phẩm; 

+  Thực hiện các biện pháp cần thiết để loại bỏ dấu chứng nhận trên sản phẩm 

hoặc bao bì của sản phẩm còn tồn kho hoặc lƣu thông trên thị trƣờng; 

- Hoàn trả lại cho Viện Vật liệu xây dựng giấy chứng nhận khi: đã có quyết định 

hủy bỏ. 

6. THAY ĐỒI CÁC YÊU CẦU CHỨNG NHẬN 

 6.1. Khi có thay đổi về tiêu chuẩn, quy định, hay thủ tục chứng nhận; Viện Vật liệu 

xây dựng thông báo đến doanh nghiệp/cơ sở sản xuất về các thay đổi đó và đồng thời quy 

định một thời gian hợp lý để doanh nghiệp/cơ sở sản xuất có thể điều chỉnh các quá trình, 

các thủ tục cho phù hợp với các yêu cầu đã thay đổi. 

 6.2. Nếu doanh nghiệp/ cơ sở sản xuất không có khả năng đáp ứng các thay đổi này, 

Viện Vật liệu xây dựng có thể yêu cầu doanh nghiệp/ cơ sở sản xuất ngừng sử dụng dấu 

chứng nhận cho đến khi doanh nghiệp/ cơ sở sản xuất tiếp tục thỏa mãn các điều kiện. 

7. MỞ RỘNG PHẠM VI CHÚNG NHẬN 

 7.1 Khi có nhu cầu chứng nhận mở rộng thêm cho sản phẩm thuộc kiểu, loại khác 
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đƣợc sản xuất trong cùng dây chuyền và theo cùng một tiêu chuẩn/ quy chuẩn ghi trên 

giấy chứng nhận, doanh nghiệp/cơ sở sản xuất gửi đăng ký chứng nhận mở rộng đến 

Viện Vật liệu xây dựng. 

7.2 Trong trƣờng hợp này Viện Vật liệu xây dựng có thể không đánh giá điều kiện 

đảm bảo chất lƣợng, mà chỉ lấy mẫu sản phẩm đề nghị chứng nhận để thử nghiệm điển 

hình nhằm đánh giá sự phù hợp của sản phẩm đối với tiêu chuẩn/ quy chuẩn đang đƣợc 

áp dụng trƣớc khi cấp giấy chứng nhận bổ sung. 

8. KHIẾU NẠI 

 8.1. Trong trƣờng hợp muốn khiếu nại về bất kỳ quyết định nào của Viện Vật liệu 

xây dựng, trong thời hạn hai tuần kể từ khi có thông báo quyết định, doanh nghiệp/cơ sở 

sản xuất gửi khiếu nại chính thức về quyết định đó đến Viện Vật liệu xây dựng. 

 8.2. Trong thời hạn hai tuần kể từ khi nhận đƣợc văn bản khiếu nại, Viện Vật liệu 

xây dựng sẽ xem xét, xử lý và thông báo bằng văn bản đến doanh nghiệp/ cơ sở sản xuất. 

 8.3. Nếu doanh nghiệp/ cơ sở sản xuất vẫn chƣa nhất trí về việc xử lý và Viện Vật 

liệu xây dựng giữ nguyên quyết định, doanh nghiệp/cơ sở sản xuất có thể khiếu nại với 

Bộ Xây dựng để có quyết định cuối cùng. 

9. CHI PHÍ 

 Doanh nghiệp/cơ sở sản xuất đăng ký chứng nhận hợp chuẩn/ hợp quy phải trả các 

chi phí liên quan đến công việc chứng nhận và giám sát theo quy định hiện hành và thỏa 

thuận cho Viện Vật liệu xây dựng. 

10. DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC 1: Điều kiện đảm bảo chất lƣợng 

PHỤ LỤC 2: Dấu chất lƣợng 

PHỤ LỤC 3: Biểu mẫu các kế hoạch kiểm soát 

Biểu mẫu 1: Kế hoạch kiểm soát quá trình sản xuất  

Biểu mẫu 2: Kế hoạch kiểm soát chất lƣợng 

Biểu mẫu 3: Kế hoạch kiểm soát các phƣơng tiện đo lƣờng, kiểm tra  

PHỤ LỤC 4: Lƣu trình đánh giá chứng nhận 
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PHỤ LỤC 1: ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG 

1. Yêu cầu chung 

1.1. Doanh nghiệp/ cơ sở có yêu cầu chứng nhận sản phẩm phải xây dựng, lập thành văn 

bản, thực hiện, duy trì hệ thống đảm bảo chất lƣợng (bao gồm các điều kiện đảm bảo 

nhằm đạt được sự phù hợp của sản phẩm đổi với các các yêu cầu của tiêu chuẩn và quy 

chuẩn kỹ thuật) và cải tiến liên tục hiệu lực của hệ thống theo các yêu cầu quy định của 

văn bản này. 

1.2. Để xây dựng, lập thành văn bản, thực hiện và duy trì hệ thống, tổ chức phải: 

1.2.1. Xác định các “Quá trình cần thiết” trong hệ thống đảm bảo chất lƣợng (để đảm 

bảo sự phù hợp của sản phấm với các yêu cầu) và áp dụng chúng trong toàn bộ tố chức; 

1.2.2. Xác định trình tự và mối tƣơng tác lẫn nhau của các quá trình này; 

1.2.3. Xác định chuẩn mực và phƣơng pháp cần thiết để đảm bảo vận hành và kiểm soát 

các quá trình này có hiệu lực; 

1.2.4. Theo dõi, đo lƣờng và phân tích các quá trình này. 

1.2.5. Thực hiện các hành động cần thiết để đạt đƣợc các kết quả dự định và cải tiến liên 

tục các quá trình này. 

2. Yêu cầu về hệ thống tài liệu 

Các tài liệu về điều kiện đảm bảo chất lƣợng bao gồm: 

 - Các qui trình/ thủ tục dạng văn bản và hồ sơ theo yêu cầu của Quy định này; 

 - Các tài liệu, bao gồm cả hồ sơ, đƣợc doanh nghiệp/ cơ sở xác định là cần thiết để 

đảm bảo hoạch định, vận hành và kiểm soát có hiệu lực các quá trình sản xuất và liên 

quan đến sản xuất của tổ chức. 

2.1. Kiểm soát tài liệu 

2.1.1. Các tài liệu đƣợc xây dựng và áp dụng theo yêu cầu của Hệ thống đảm bảo chất 

lƣợng phải đƣợc kiểm soát. Hồ sơ chất lƣợng là loại tài liệu đặc biệt và đƣợc kiểm soát 

theo yêu cầu nêu trong mục 2.2 của Quy định này; 

2.1.2. Doanh nghiệp/ cơ sở phải có văn bản quy định việc kiểm soát các tài liệu nhằm 

đảm bảo: 

 a). Phê duyệt tài liệu về tính thích hợp trƣớc khi ban hành; 

 b). Xem xét, cập nhật khi cần và phê duyệt lại tài liệu; 

 c). Nhận biết đƣợc các thay đổi và tình trạng sửa đổi hiện hành của tài liệu; 
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 d). Các phiên bản của các tài liệu thích hợp sẵn có ở nơi sử dụng; 

e). Tài liệu luôn rõ ràng, dễ nhận biết; 

 f ). Các tài liệu có nguồn gốc bên ngoài mà tổ chức xác định là cần thiết cho việc 

hoạch định và vận hành Hệ thống đảm bảo chất lƣợng đƣợc nhận biết và việc phân phối 

chủng đƣợc kiểm soát; 

 g). Ngăn ngừa việc vô tình sử dụng các tài liệu lỗi thời và áp dụng các dấu hiệu 

nhận biết thích hợp nếu chúng đƣợc giữ lại vì bất kỳ mục đích nào. 

2.2. Kiểm soát hồ sơ 

Doanh nghiệp/ cơ sở sản xuất phải: 

2.2. 1. Kiểm soát hồ sơ đã đƣợc thiết lập, để cung cấp bằng chứng về sự phù hợp với các 

yêu cầu và việc vận hành có hiệu lực hệ thống đảm bảo chất lƣợng; 

2.2.2. Có văn bản để xác định cách thức kiểm soát cần thiết đối với việc nhận biết, bảo 

quản, bảo vệ, sử dụng, thời gian lƣu giữ và hủy bỏ hồ sơ; 

2.2.3. Các hồ sơ phải luôn rõ ràng, dễ nhận biết và dễ sử dụng. 

3. Trách nhiệm và quyền hạn 

3.1. Trách nhiệm và quyền hạn 

Lãnh đạo cao nhất phải đảm bảo: các trách nhiệm và quyền hạn đƣợc xác định và 

thông báo trong doanh nghiệp/ cơ sở sản xuất. 

3.2. Đại diện của lãnh đạo về chất lƣợng 

Lãnh đạo cao nhất phải chỉ định một thành viên trong ban lãnh đạo của tổ chức, 

ngoài các trách nhiệm khác, phải có trách nhiệm và quyền hạn sau: 

3.2.1. Đảm bảo các quá trình cần thiết của Hệ thống đảm bảo chất lƣợng đƣợc thiết lập, 

thực hiện và duy tri nhằm kiểm soát sản phẩm luôn phù hợp với các yêu cầu có liên quan, 

quy định tại các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đề nghị/ đƣợc chứng nhận; 

3.2.2. Báo cáo cho lãnh đạo cao nhất về kết quả hoạt động của hệ thống đảm bảo chất 

lƣợng và về mọi nhu cầu cải tiến. 

4. Quản iý nguồn lực 

4.1. Nguồn nhân lực 

4.1.1. Những ngƣời thực hiện các công việc có ảnh hƣởng trục tiếp đến sự phù hợp với 

các yêu cầu của sản phẩm (vỉ dụ: tham gia quả trình sản xuất, mua nguyên liệu, kiểm tra 

thử nghiệm, giao nhận thành phẩm...), phải có năng lực phù họp trên cơ sở đƣợc đào tạo, 
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có kỹ năng và kinh nghiệm; 

4.1.2. Để đáp ứng yêu cầu trên Doanh nghiệp/ cơ sở sản xuất phải: 

 a). Xác định năng lực cần thiết của những ngƣời thực hiện các công việc có ảnh 

hƣởng trực tiếp đến sự phù hợp với các yêu cầu của sản phẩm; 

 b). Tiến hành đào tạo ban đầu, đào tạo trong quá trình sản xuất hay những hành 

động thích họp khác để đạt đƣợc năng lực cần thiết, khi thích họp; 

 c). Đánh giá hiệu lực của các hành động tuyển dụng và đào tạo đƣợc thực hiện; 

 d). Duy trì hồ sơ thích hợp về giáo dục, đào tạo, kỹ năng và kinh nghiệm chuyên 

môn (xem 2.2). 

4.2. Cơ sở hạ tầng 

4.2.1. Doanh nghiệp/ cơ sở sản xuất phải: xác định, cung cấp và duy trì cơ sở hạ tầng 

cần thiết để đạt đƣợc sự phù hợp với yêu cầu của sản phẩm; 

4.2.2. Cơ sở hạ tầng bao gồm, ví dụ nhƣ : 

 a). Nhà xƣởng, không gian làm việc và các phƣơng tiện kèm theo; 

 b). Trang thiết bị quá trình (cả phần cứng và phần mềm); 

 c). Dịch vụ hỗ trợ (như vận chuyển, trao đổi thông tin hay hệ thống thông tin). 

4.3. Môi trƣờng làm việc 

Doanh nghiệp/ cơ sở sản xuất phải xác định và quản lý môi trƣờng làm việc cần 

thiết để đạt đƣợc sự phù họp đối với các yêu cầu của sản phẩm (Môi trường làm việc là 

các vẩn đề có liên quan đến điều kiện làm việc như: môi trường tiếng ồn, nhiệt độ, độ 

ấm, chiếu sáng, thông gió, độ sạch, các yêu cầu khác). 

5. Tạo sản phẩm 

5.1. Lập kế hoạch tạo sản phẩm 

5.1.1. Doanh nghiệp/ cơ sở sản xuất phải: lập kế hoạch triển khai các quá trình cần thiết 

đối với việc tạo sản phẩm nhất quán với các yêu cầu của các quá trình trình khác của hệ 

thống đảm bảo chất lƣợng (mục 1.2). 

5.1.2. Trong quá trình hoạch định việc tạo sản phẩm, khi thích hợp, tổ chức phải xác 

định: 

 a). Mục tiêu chất lƣợng và các yêu cầu đổi với sản phẩm; 

 b). Nhu cầu thiết lập các quá trình và tài liệu cũng nhƣ việc cung cấp các nguồn lực 

cụ thể đối với sản phẩm; 
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 c). Các hoạt động kiểm tra xác nhận, xác nhận giá trị sử dụng, các hoạt động theo 

dõi, đo lƣờng, kiểm tra và thử nghiệm cụ thể cần thiết đối với sản phẩm và các tiêu trí 

chấp nhận sản phẩm; 

 d). Các hồ sơ cần thiết để cung cấp bằng chứng rằng các quá trình đƣợc thực hiện 

và sản phẩm đáp ứng các yêu cầu (xem 2.2). 

5.2. Mua hàng 

5.2.1. Quá trình mua hàng 

 a). Doanh nghiệp/ cơ sở sản xuất phải đảm bảo sản phẩm mua vào phải phù hợp với 

các yêu cầu mua sản phẩm đã đƣợc định rõ trƣớc khi mua. Cách thức và mức độ kiểm 

soát áp dụng cho ngƣời cung ứng và sản phẩm mua vào phụ thuộc vào mức độ tác động 

của sản phẩm mua vào đổi với quá trình tạo ra bán thành phẩm (tạo sản phẩm tiếp theo) 

hay thành phẩm (sản phẩm cuối cùng); 

 b). Doanh nghiệp/ cơ sở sản xuất phải đánh giá và lựa chọn ngƣời cung ứng dựa 

trên khả năng cung cấp sản phẩm phù hợp các yêu cầu của Tồ chức/ Cơ sở sản xuất 

 c). Phải xác định tiêu chí lựa chọn, đánh giá và đánh giá lại và duy trì hồ sơ các kết 

quả đánh giá và mọi hành động cần thiết nảy sinh từ việc đánh giá các nhà cung ứng này. 

5.2.2. Kiểm tra xác nhận sản phẩm mua vào 

a). Doanh nghiệp/ cơ sở sản xuất phải lập và thực hiện các hoạt động kiểm tra hoặc 

các hoạt động khác cần thiết để đảm bảo rằng sản phẩm mua vào đáp ứng các yêu cầu 

mua hàng đã quy định. 

 b). Khi Doanh nghiệp/ cơ sở sản xuất có ý định thực hiện hoạt động kiểm tra xác 

nhận tại cơ sơ của nhà cung ứng, Doanh nghiệp/ cơ sở xuât phải công bô việc săp xêp 

kiểm tra xác nhận dự kiến vầ phƣơng pháp thông qua sản phẩm trong thông tin mua 

hàng. 

5.3. Quá trình sản xuất sản phẩm hoặc triển khai quá trình/ dịch vụ 

5.3.1. Kiểm soát sản xuất/ triển khai dịch vụ 

Doanh nghiệp/ cơ sở sản xuất phải: lập Kế hoạch tiến hành sản xuẩt sản phẩm hoặc 

triển khai quá trình/ dịch vụ (nếu sản phẩm xin chứng nhận là một quá trình hay dịch vụ) 

trong điều kiện đƣợc kiểm soát (tham khảo Phụ lục 3, biểu mẫu đính kèm). Các điều kiện 

đƣợc kiểm soát phải bao gồm: 

 a). Sự sẵn có các thông tin mô tả về đặc tính sản phẩm (tiêu chuẩn bán thành phẩm 

và sản phẩm) hoặc quá trình/ dịch vụ (sản phẩm từng giai đoạn dịch vụ hay sản phẩm 

cuối cùng); 
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 b). Sẵn có các hƣớng dẫn công việc cần thiết; 

 c). Việc sử dụng các thiết bị thích hợp (có Kế hoạch bảo trì và bảo dưỡng các thiết 

bị cần thiết đảm bảo thiết bị luôn thích hợp); 

 d). Sẵn có và sử dụng các phƣơng tiện đo lƣờng và theo dõi cần thiết; 

 e). Thực hiện việc theo dõi và đo lƣờng 

 f). Thực hiện các hoạt động thông qua sản phẩm (đánh giá chấp nhận), giao hàng 

và sau giao hàng. 

5.3.2. Nhận biết và xác nhận nguồn gốc sản phẩm Doanh nghiệp/ cơ sở sản xuất phải: 

 a). Nhận biết sản phẩm bằng các biện pháp thích hợp trong suốt quá trình tạo sản 

phẩm, khi cần thiết; 

 b). Nhận biết đƣợc trạng thái của sản phẩm tƣơng ứng với yêu cầu theo dõi và đo 

lƣờng trong suốt quá trình tạo sản phẩm; 

 c). Kiểm soát việc nhận biết riêng biệt từng sản phẩm đƣợc chứng nhận và duy trì 

hồ sơ (xem 2.2) khi việc xác định nguồn gổc là cần thiết (ví dụ: nhận bỉểt nguyên vật liệu 

được sử dụng, kểt quà kiểm soát thông số quá trình sán xuất cũng như kết quà kiêm tra 

và thử nghiệm bản thành phẩm và thành phẩm, nhãn hiệu sản xuất, nơi tiêu thụ...). 

5.3.3. Bảo toàn sản phẩm. 

 a). Doanh nghiệp/ cơ sở sản xuất phải bảo toàn sản phẩm trong các quá trình giao 

nhận nội bộ và giao sản phẩm/ cung cấp quá trình dịch vụ đến vị trí dự kiến nhằm duy trì 

sự phú hợp vởi các yêu cầu (Ví dụ: quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật dùng để 

chứng nhận...); 

 b). Khi thích hợp, việc bảo toàn phải bao gồm: cách thức nhận biết, xếp dỡ (khi di 

chuyển), bao gói, lƣu giữ và bảo quản; 

 c). Việc bảo toàn cũng phải áp dụng với các bộ phận của thành sản phẩm/ quá trình/ 

dịch vụ 

5.4. Kiểm soát phƣơug tiện theo dõi và đo lƣờng 

Doanh nghiệp/ cơ sở sản xuất phải: 

5.4.1. Xác định việc theo dõi và đo lƣờng chính cần thực hiện và các thiết bị theo dõi, đo 

lƣờng cần thiết để cung cấp bằng chứng về sự phù hợp của sản phẩm/ quá trình/ dịch vụ 

với các yêu cầu đã xác định (tham khảo phụ lục 3, biểu mẫu 3 kèm theo). 

5.4.2. Thiết lập các quá trình đề đảm bảo rằng việc theo dõi và đo lƣờng có thể tiến hành 

và đƣợc tiến hành một cách nhất quán với các yêu cầu theo dõi, kiểm tra và đo lƣờng. 
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Khi cần đảm bảo kết quả đúng, thiết bị đo lƣờng phải: 

 a). Đƣợc hiệu chuẩn hoặc/ và kiểm tra xác nhận định kỳ hoặc trƣớc khi sử dụng, 

dựa trên các chuẩn đo lƣờng đƣợc liên kết với chuẩn đo lƣờng quốc gia hay quốc tế. Khi 

không có các chuẩn này thì căn cứ đƣợc sử dụng để hiệu chuẩn hoặc kiểm tra xác nhận 

phải đƣợc lƣu hồ sơ (xem 2.2); 

 b). Đƣợc hiệu chỉnh hoặc hiệu chỉnh lại, khi cần; 

 c). Có dấu hiệu nhận biết để xác định tình trạng hiệu chuẩn; 

 d). Đƣợc giữ gìn tránh bị hiệu chỉnh làm mất tính đúng đắn của các kết quả đo; 

 e). Đƣợc bảo vệ tránh hƣ hỏng hoặc suy giảm chất lƣợng trong khi di chuyển, bảo 

dƣỡng và lƣu giữ. 

5.4.3. Đánh giá và ghi nhận giá trị hiệu lực của các kết quả đo trƣớc đó khi thiết bị đƣợc 

phát hiện không phù hợp với yêu cầu. Tổ chức/ Cơ sở sản xuất phải tiến hành các hành 

động thích hợp đối với thiết bị đó và bất kỳ sản phẩm nào bị ảnh hƣởng. Phải duy trì hồ 

sơ của kết quả hiệu chuẩn và kiểm tra xác nhận (xem 2.2). 

6. Theo dõi, đo lƣờng kiểm tra 

6.1. Theo dõi và đo lƣờng sản phẩm 

6.1.1. Tổ chức/ Cơ sở sản xuất phải: áp dụng các phƣơng pháp thích hợp để theo dõi và 

đo lƣờng các yêu cầu của sản phẩm để kiểm tra xác nhận rằng các yêu cầu đó đều đƣợc 

đáp ứng tại những giai đoạn thích hợp của quá trình tạo sản phẩm theo Kể hoạch kiểm 

soát chất lượng (tham khảo phụ lục 3, biểu mẫu 2 đỉnh kèm); 

6.1.2. Sản phẩm hay bán thành phẩm chỉ đƣợc thông qua khi đã đƣợc kiểm tra đạt yêu 

cầu quy định, nếu không phải đƣợc sự phê duyệt của ngƣời có thẩm quyền và, nếu có thể, 

của khách hàng; 

6.1.3. Phải duy trì bằng chửng về về sự phù hợp với các tiêu chí quy định tại các tiêu 

chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật (đăng ký chứng nhận) kiểm tra đạt yêu cầu quy định phải 

đƣợc lƣu giữ. Hồ sơ phải chỉ ra (những) ngƣời có quyền thông qua sản phẩm để giao cho 

khách hàng. 

6.2. Kiểm soát sản phẩm không phù hợp 

6.2.1. Tổ chức/ Cơ sở sản xuất phải đảm bảo rằng sản phẩm không phù hợp với các yêu 

cầu đƣợc nhận biết và kiểm soát đế phòng ngừa việc sử đụng hoặc chuyển giao ngoài dự 

kiến; 

6.2.2. Phải xác định bằng văn bản để xác định việc kiểm soát, các trách nhiệm và quyền 
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hạn có liên quan đối với việc xử lý sản phẩm không phù hợp; 

6.2.3. Khi thích hợp, Tổ chức/ Cơ sở sản xuất phải xử lý sản phẩm không phù hợp bằng 

một số cách sau: 

a). Tiến hành loại bỏ sự không phù họp đƣợc phát hiện; 

b). Cho phép sử dụng, thông qua hoặc chấp nhận có nhân nhƣợng bởi có ngƣời 

thẩm quyền và, khi có thể, bởi khách hàng; 

c). Tiến hành loại bỏ khỏi việc sử dụng hoặc áp dụng dự kiến ban đầu; 

d). Tiến hành hành động thích hợp với những tác động hoặc hậu quả tiềm ẩn của sự 

không phù họp nếu sản phẩm không phù họp đƣợc phát hiện sau khi chuyến hoặc bắt đầu 

sử dụng. 

6.2.4. Khi sản phẩm không phù hợp đƣợc khắc phục, chúng phải đƣợc kiểm tra xác nhận 

lại để chứng tỏ sự phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật; 

6.2.5. Phải duy trì hồ sơ (xem 2.2) về bản chất của sự không phù hợp và bất kỳ hành động 

tiếp theo đƣợc tiến hành, kể cả việc nhân nhƣợng. 

6.3. Hành động khắc phục 

6.3.1. Tổ chức/ Cơ sở sản xuất phải thực hiện hành động khắc phục nhằm loại bỏ nguyên 

nhân của sự không phù hợp để ngăn ngừa sự tái diễn; 

6.3.2. Hành động khắc phục phải tƣơng xứng với tác động của sự không phù hợp đã xảy 

ra; 

6.3.3. Tổ chức/ Cơ sở sản xuất phải lập văn bản để xác định các yêu cầu đối với việc: 

a). Xem xét sự không phù hợp (kể cả các khiếu nại của khách hàng); 

b). Xác định nguyên nhân của sự không phù hợp; 

c). Đánh giá sự cần thiết để có các hành động nhằm đảm bảo không tái diễn sự không phù 

họp; 

d). Xác định và thực hiện các hành động cần thiết; 

e). Lƣu hồ sơ các kết quả của hành động đã thực hiện; 

f). Xem xét hiệu lực của các hành động khắc phục đã thực hiện 
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PHỤ LỤC 2: DẤU CHỨNG NHẬN 

1. Mầu dấu chất lƣợng 

  

 

    

 

 

                 Hình 1: Mẫu dấu hợp chuẩn                   Hình 2: Mẫu dấu hợp quy 

 

2. Cách sử dụng dấu 

 - Tùy theo kích cỡ của sản phẩm, Dấu chất lƣợng có thể phóng to hoặc thu nhỏ và 

đƣợc trình bày tại vị trí dễ thấy trên từng đon vị sản phẩm hoặc/ và bao bì của sản phẩm; 

 - Doanh nghiệp sẽ sử dụng dấu theo đúng các quy định nêu trong Thỏa thuận sử 

dụng dấu đƣợc ký kết giữa Viện Vật liệu xây dựng và Đơn vị đăng ký chứng nhận. 

 - Trong các trƣờng hợp khác, doanh nghiệp và Viện Vật liệu xây dựng sẽ thoả thuận 

màu sắc cụ thể theo nguyên tắc dấu chất lƣợng phải tƣơng phản với màu nền. 
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PHỤ LỤC 3: BIỂU MẪU CÁC KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT 

Biểu mẫu 01: 

Doanh nghiệp:_____________________________ 

KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM 

Sản phẩm:______________________ 

 

Sơ đồ lƣu trình 

sản xuất/ Vị trí 

kiểm soát 

Thông số cần 

kiểm soát 

Mức quy 

định/yêu cầu 

Chu kỳ  

kiểm soát 

Tên thiết bị 

kiểm tra 

Hƣớng dẫn 

kiểm tra 

Biểu/ sổ ghi 

chép 

Trách nhiệm 

kiểm soát 

        

        

        

        

        

        

        

        
 

Ngƣời lập Ngƣời duyệt 
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Biểu mẫu 02: 

Doanh nghiệp:_____________________________ 

KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT CHẤT LƢỢNG TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT 

Sản phẩm:______________________ 

 

Sơ đồ lƣu trình 

sản xuất/ Vị trí 

kiểm soát 

Chỉ tiêu kiểm 

soát kiểm soát 

Mức quy 

định/yêu cầu 

Tần suất lấy 

mẫu/cỡ mẫu 

Tên thiết bị 

kiểm tra thủ 

nghiệm 

Phƣơng pháp 

kiểm tra/ thử 

nghiệm 

Biểu/ sổ ghi chép 
Trách nhiệm 

kiểm tra 

        

        

Ngƣời lập Ngƣời duyệt 
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Biểu mẫu 03: 

Doanh nghiệp:_____________________________ 

 

KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT CÁC THIẾT BỊ ĐO LƢỜNG 

Sản phẩm:______________________ 

 

STT Tên phƣơng tiện đo Ký hiệu Phạm vi đo 
Cấp độ chính 

xác yêu cầu 

Công dụng 

chính 

Chu kỳ 

Kiểm tra/ 

kiểm định/ 

hiệu chuẩn 

Nơi hiệu 

chuẩn 
Trách nhiệm 

         

Ngƣời lập Ngƣời duyệt  
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PHỤ LỤC 4: LƢU TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN  

 

 

TT Lƣu đồ Trách nhiệm Biểu mẫu 

1 

 

Cán bộ VPCN, Trƣởng 

đoàn 
VIBM.BM.QT.16.01  

2 
Cán bộ VPCN /Trƣởng 

đoàn đánh giá 
VIBM.BM.QT.16.02 

3 Đoàn đánh giá 

VIBM.BM.QT.16.03 

VIBM.BM.QT.16.04 

VIBM.BM.QT.16.05 

VIBM.BM.QT.16.06 

VIBM.BM.QT.16.07 

4 Trƣởng đoàn đánh giá  

5 VPCN VIBM.BM.QT.16.09 

6 
Giám đốc VPCN, Lãnh 

đạo Viện 
VIBM.BM.QT.16.10 

7 VPCN VIBM. QT.03 

8 VPCN VIBM. QT.16 

Cấp giấy, duy trì  

chứng nhận 

Tiến hành đánh giá 

Theo dõi sau đánh giá 

Thẩm xét 

Chuẩn bị đánh giá  

Lƣu trữ và bảo quản 

 hồ sơ 

 

Thông báo khách hàng 

Thực hiện giám sát 

định kỳ 


