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ILAC
(TC hợp tác
công nhận

PTN quốc tế)

1. Thành lập
năm 1977

3. Hiện có 155 
thành viên

2.  Có 4 loại
hình thành viên

Tình hình thử nghiệm
trên thế giới và khu vực

98 thành viên
đầy đủ

15 thành viên
thông tấn

12 thành viên
liên kết

24 bên liên quan
và 6 TC công
nhận khu vực



APAC
Hiệp hội hợp tác công

nhận Châu Á Thái
Bình Dương

(từ ngày
01/01/2019)

PAC

APLAC

Tình hình thử nghiệm
trên thế giới và khu vực

APAC được APEC thừa
nhận là TC  chuyên gia
của APEC hỗ trợ công

việc cho Tiểu ban 
ĐGSPHIAF ILAC



APAC

47 thành

viên đầy đủ

16 Thành
viên thông

tấn

07 thành
viên liên kết

Tình hình thử nghiệm
trên thế giới và khu vực



Tình hình thử nghiệm trên
thế giới và khu vực

Cơ cấu của ACCSQ/ASEAN

• WG1: Nhóm công tác về tiêu chuẩn và thỏa thuận thừa nhận lẫn
nhau

• WG2: Nhóm công tác về đánh giá sự phù hợp

• WG3: Nhóm công tác về đo lường pháp quyền

• JSC EEE: Nhóm công tác chung về điện-điện tử

• RBPWG: Nhóm công tác về sản phẩm cao su

• ACC: Ủy ban mỹ phẩm ASEAN

• PPWG: Nhóm công tác về dược phẩm

• PFPWG: Nhóm công tác về thực phẩm chế biến sẵn

• MDPWG: Nhóm công tác về thiết bị y tế

• TMHSPWG: Nhóm công tác về sản phẩm y dược cổ truyền

• APWG: Nhóm công tác về ô tô xe máy

• BCWG: Nhóm công tác về xây dựng



Số lượng tổ chức ĐGSPH được công nhận
trong ASEAN đến ngày 01/07/2020

Quốc gia Số tổ chức
ĐGSPH 

Số phòng thử
nghiệm*

Số phòng hiệu
chuẩn

Brunei Darussalam 55

Cambodia 17 8 (0) 1

Indonesia 2402 1661 (161) 321

Lao PDR 10 7 (0) 3

Malaysia 1390 1090 (266) 152

Myanmar 10 9 (3) 1

Philippines 265 192 (6) 46

Singapore 572 279 (24)

Thailand 1570 1221 (195) 213

Viet Nam 1849 1566 (133) 108

Total 8140

* Số trong ngoặc đơn là phòng xét nghiệm y tế



Nền kinh tế đất nước tiếp tục phát triển tốt giai đoạn 5 năm 
2015-2020

Tốc độ tăng trưởng 
bình quân 6,8%

GDP tăng 1,4 lần

Xuất nhập khẩu 
tăng 1,7 lần

GDP bình quân 
2,750 USD 

CPTPP – RCEP –
FTAs

CMCN 4.0

Nhiều yếu tố tác động hoạt động đánh giá 
sự phù hợp

Chính sách 
quản lý 

Ảnh hưởng 
dịch bệnh 
Covid 19 

Cạnh tranh 

thị trường; Đa 
quốc gia -

SME

Bối cảnh KTXH của Việt Nam



Chính sách và pháp luật 
về hoạt động thử nghiệm

107/2016/NĐ-CP

154/2018/NĐ-CP

Tổng hợp đa
ngành

Đăng ký tại
Bộ KHCN

Đăng ký tại
từng Bộ

QLCN

Chuyên
ngành

Đăng ký tại
Bộ QLCN



74/2018/NĐ-CP

154/2018/NĐ-CP

Bộ QLCN chỉ định
SPHH theo phân công

QĐ chỉ định phục vụ
QLNN

Về chỉ định TC thử nghiệm
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Thử nghiệm

Đăng ký Chỉ định

Kết quả đăng ký và chỉ định thử nghiệm
CL SPHH và ATTP giai đoạn 2016-2020

Số liệu do các Bộ QLCN thông báo về Tổng cục TĐC va ̀ công bô ́ trên
website của các Bô ̣ QLCN



Thách thức

Dịch vụ hỗ trợ đảm bảo kết quả thử nghiệm còn nghèo nàn

Sự hợp tác giữa các phòng thử nghiệm còn hạn chế

Năng lực quản lý phòng thử nghiệm còn thấp; năng suất lao không
cao

Thiết bị, máy móc đầu tư không đồng bộ; thiếu hệ thông thiết bị phù
trợ

Không nhiều phòng thử nghiệm thực hiện đúng nghĩa cung cấp
“dịch vụ thử nghiệm”

Thiếu nguồn nhân lực thử nghiệm viên chuyên nghiệp



• Thử chất mới

• Quy định dư lượng thay đổi (thuốc trừ sâu)

• Tuân thủ quy trình nước ngoài

• Các Chương trình ĐGSPH mới

Luôn đòi hỏi năng lực 
thực hiện được phương 
pháp thử mới để của cơ 

quan quản lý

• Chịu sự kiểm tra chồng chéo của nhiều đơn 
vị như cơ quan quản ly ́, khách hàng, tổ chức
công nhận…

Chịu nhiều áp lực

• Khó khăn cho khách hàng

• Chi phí đánh giá giảm

• Khó khăn tìm kiếm người giỏi

Cạnh tranh quyết liệt
giữa các PTN

Thách thức



Cơ hội

Nền kinh tế liên tục phát triển, môi trường chính trị ổn định, thu hút 
đầu tư, đa dạng SPHHDV 

Dịch bệnh Covid 19 phát sinh công việc mới: thử nghiệm, đánh giá 
dụng cụ y tế, trang thiết bị y tế phòng chống dịch...

Nhu cầu đảm bảo chất lượng sản phẩm hàng hóa được chú trọng

Chính phủ, TTgCP ban hành nhiều chính sách mới trong thúc đẩy sự
phát triển nhiều lĩnh vực: Thúc đẩy xuất khẩu, thúc đẩy sản phẩm
hàng hóa chủ lực; chiến lược phát triển các ngành công nghiệp,
nông nghiệp, logistic, đô thị thông minh giai đoạn 2021-2030..



Cơ hội

• Yêu cầu nâng cao năng lực của tổ chức thử nghiệm, tổ 
chức chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế để đánh 
giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của 
hàng xuất khẩu chủ lực.

• Các mặt hàng đang có lợi thế xuất khẩu
Dệt may - Giày dép - Đồ gỗ - Valy, túi xách, ô dù
Điện thoại các loại và linh kiện.
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện - Máy ảnh, 

máy quay phim và linh kiện.
Phương tiện vận tải và phụ tùng - Máy móc, thiết bị, 

dụng cụ phụ tùng khác.
Dây điện, cáp điện.

• Các mặt hàng sẽ có lợi thế xuất khẩu
Nguyên phụ liệu dệt may, da giày.
Nhựa và sản phẩm nhựa.
Phân bón - Hóa chất.

Quyết định 
1137/QĐ-TTg 
ngày 3/8/2017 
của Thủ tướng 
Chính phủ phê 

duyệt Đề án 
nâng cao năng 
lực cạnh tranh 
các mặt hàng 
xuất khẩu của 
Việt Nam đến 

năm 2020, định 
hướng đến năm 

2030



Cơ hội

Quyết định số 319/QĐ-TTg về Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến
năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14/2/2019 về Phê duyệt kế hoạch hành động nâng cao
năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistic Việt nam đến năm 2025

Nghị định 111/2015/NĐ-CP ngày 3/11/2015 về Phát triển công nghiệp hỗ trợ

1.Quyết định 04/2017/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2017, Quy định danh mục phương
tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ
trình thực hiện

Quyết định 950/2018/QĐ-TTg ngày 1/8/2018 về phê duyệt đề án phát triển đô thị thông
minh và bền vững Việt nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến 2030

Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 30/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt
Chương trình quốc gia Nâng cao năng suất Chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh
nghiệp Việt Nam đến năm 2030



Cơ hội

Lĩnh vực xăng dầu, nhiên liệu, khoáng sản, xây dựng, y tế (Nghị định
83/2014/NĐ-CP; Nghị định 87/2018/NĐ-CP; Quyết định số 49/2011/QĐ-Ttg ngày
01/9/2011 ; Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg )

Lĩnh vực Công nghệ thông tin và chính phủ điện tử và cuộc cách mạng công
nghệp 4.0 (Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/05/2012 ; Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày
15/4/2015 ; Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 ; Quyết định 950/2018/QĐ-TTg
ngày 1/8/2018 )

Lĩnh vực TXNG, NSCL (Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 ; Quyết định
24/2018/QĐ-TTg ngày 18/5/2018; Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 30/8/2020; Thông tư
12/2019/TT-BKHCN ngày 15/11/2019)



Khuyến nghị

Tận dụng cơ hội

Xác định lợi thế cạnh tranh

Đảm bảo năng lực

Đề xuất chính sách

Hợp tác & Phát triển



www.tcvn.gov.vn
www.vinalab.org.vn

http://www.tcvn.gov.vn/
http://www.vinalab.org.vn/

