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Lời giới thiệu
ðánh giá ñồng ñẳng ñã ñược sử dụng trong nhiều năm qua như một phương thức xác ñịnh người
ñược chấp nhận vào nhóm ngang bằng hoặc nhóm ñồng ñẳng cụ thể. Ví dụ, thành viên của một học
viện chuyên nghiệp có thể ñược quyết ñịnh bằng cách sử dụng một quá trình do các thành viên hiện
có thiết lập, bao gồm việc thiết lập các yêu cầu ñối với thành viên và việc ñánh giá sự phù hợp của các
ứng viên với các yêu cầu ñó. Trong lĩnh vực ñánh giá sự phù hợp, các nhóm tổ chức cùng thực hiện
một loại công việc, ví dụ thử nghiệm hoặc công nhận, sử dụng việc ñánh giá ñồng ñẳng ñể ñảm bảo
rằng công việc của mỗi tổ chức ñược ñánh giá và chứng tỏ có thể ñược chấp nhận bởi tất cả các tổ
chức khác.
Nền kinh tế toàn cầu làm tăng nhu cầu thừa nhận lẫn nhau giữa các tổ chức công nhận và tổ chức
ñánh giá sự phù hợp. Mỗi nhóm xây dựng một dạng ñánh giá ñồng ñẳng phù hợp với các hoạt ñộng
của mình. Khi xem xét các phương pháp do các nhóm khác nhau sử dụng, ngày càng thấy rõ có rất
nhiều khía cạnh chung. Việc xây dựng một tiêu chuẩn ñưa ra các yêu cầu chung cho một quá trình
ñánh giá ñồng ñẳng hiệu quả rất hữu ích trong khi vẫn tạo tính mở cho các nhóm riêng biệt chọn lựa
các biện pháp cụ thể thích hợp với lĩnh vực hoạt ñộng riêng của mình.
Tiêu chuẩn này nhằm sử dụng cho các nhóm ñồng ñẳng tiến hành hoạt ñộng ñánh giá sự phù hợp bất
kỳ (ví dụ các tổ chức ñánh giá sự phù hợp, tổ chức công nhận). Những nhóm ñồng ñẳng như vậy
ñược mô tả theo nhiều cách khác nhau và ñược gọi là nhóm hiệp ñịnh trong TCVN 7780 (ISO/IEC
Guide 68). ðiều ñó không nói lên là các nhóm trong các lĩnh vực hoạt ñộng khác không thể sử dụng
quá trình ñánh giá ñồng ñẳng này. Tuy nhiên, những nhóm này cần chấp nhận các thỏa thuận thích
hợp về tổ chức và quản lý nhằm ñưa ra những ñiều kiện ñúng ñắn cho quá trình ñánh giá ñồng ñẳng
ñược tiến hành hiệu quả nhất. Nhờ ñó, mỗi nhóm có thể ñạt ñược kết quả như mong muốn với tổn
hao nguồn lực ít hơn.
Tiêu chuẩn này cũng nhằm nâng cao lòng tin của người sử dụng hoặc phụ thuộc vào kết quả ñánh giá
sự phù hợp rằng công việc này ñược tiến hành một cách thành thạo và ñúng ñắn.
Quá trình ñánh giá ñồng ñẳng tổng quát ở tiêu chuẩn này ñược minh họa trên Hình 1.
Mô hình thể hiện trên Hình 1 tách rời các khía cạnh của quá trình ñánh giá ñồng ñẳng ñược ñề cập
trong tiêu chuẩn này. Bắt ñầu với giả ñịnh rằng có một tổ chức ñăng ký tham gia vào một nhóm hiệp
ñịnh. Giả sử có một nhóm hiệp ñịnh và nhóm này có những tiêu chí hay yêu cầu mà một tổ chức phải
ñáp ứng khi tham gia. Các khía cạnh này không ñược nêu trong tiêu chuẩn mà do nhóm hiệp ñịnh cụ
thể tự quyết ñịnh, như quyết ñịnh về thành viên của nhóm và mọi yêu cầu xem xét lại ñối với quyết
ñịnh ñó. Nội dung của tiêu chuẩn này tập trung vào các bước ñể sử dụng trong phạm vi quá trình ñánh
giá ñồng ñẳng và chỉ ñưa ra các yêu cầu không theo quá trình khi thực sự cần thiết. Tiêu chuẩn này có
thể sử dụng kết hợp với TCVN 7780 (ISO/IEC Guide 68) và sử dụng cho quá trình ñánh giá ñồng ñẳng
ñược yêu cầu trong các lĩnh vực ñánh giá sự phù hợp bắt buộc hoặc tự nguyện.
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Bản chất của ñánh giá ñồng ñẳng ñược xác ñịnh theo mục ñích của nhóm hiệp ñịnh và việc sử dụng
mà theo ñó kết quả của quá trình ñánh giá ñồng ñẳng sẽ ñược áp dụng. Mục ñích của nhóm hiệp ñịnh
có thể là một hoặc nhiều trong số sau:
a) sự phù hợp của tổ chức với các yêu cầu quy ñịnh;
b)

sự tương ñồng về kết quả giữa các tổ chức;

c)

sự chấp nhận của các tổ chức khác ñối với kết quả của một tổ chức ñể sử dụng trong các hoạt

ñộng ñánh giá sự phù hợp của mình.

Thành viên tương lai
của nhóm hiệp ñịnh

ðăng ký

Xem xét và chấp nhận ñăng ký

Chuẩn bị

Các yêu cầu chấp
nhận do nhóm hiệp
ñịnh thiết lập

Chỉ ñịnh nhóm

Xem xét tài liệu

ðánh giá tại chỗ

Lãnh ñạo nhóm hiệp
ñịnh của quá trình
ñánh giá ñồng ñẳng

Phân tích

Báo cáo

Xem xét báo cáo

Quyết ñịnh

Yêu cầu xem xét lại

Quyết ñịnh

Thuộc phạm vi của tiêu chuẩn này
Không thuộc phạm vi của tiêu chuẩn này

Hình 1 - Quá trình ñánh giá ñồng ñẳng tổng quát
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ðánh giá sự phù hợp – Yêu cầu chung về ñánh giá ñồng ñẳng của
tổ chức ñánh giá sự phù hợp và tổ chức công nhận
Conformity assessment – General requirements for peer assessment of conformity assessment bodies
and accreditation bodies

1

Phạm vi áp dụng

1.1

Tiêu chuẩn này quy ñịnh các yêu cầu chung ñối với quá trình ñánh giá ñồng ñẳng do các nhóm

hiệp ñịnh của các tổ chức công nhận hoặc tổ chức ñánh giá sự phù hợp thực hiện. Tiêu chuẩn này
quy ñịnh cơ cấu và hoạt ñộng của nhóm hiệp ñịnh trong phạm vi liên quan tới quá trình ñánh giá ñồng
ñẳng.
1.2

Tiêu chuẩn này không ñề cập ñến các vấn ñề rộng hơn của thỏa thuận thành lập, tổ chức và

quản lý nhóm hiệp ñịnh, và không ñưa ra cách thức nhóm sẽ sử dụng ñánh giá ñồng ñẳng trong việc
quyết ñịnh thành viên của nhóm. Những vấn ñề này, ví dụ có thể bao gồm quy trình cho tổ chức ñăng
ký ñưa ra yêu cầu xem xét lại các quyết ñịnh của nhóm hiệp ñịnh, không thuộc phạm vi của tiêu chuẩn
này.
CHÚ THÍCH 1: Thông tin thêm về các vấn ñề rộng hơn này ñược ñề cập trong TCVN 7780 (ISO/IEC Guide 68).

1.3 Tiêu chuẩn này thích hợp cho việc ñánh giá ñồng ñẳng của các tổ chức ñánh giá sự phù hợp tiến
hành các hoạt ñộng như
a)

thử nghiệm,

b)

chứng nhận sản phẩm,

c)

giám ñịnh,

d)

chứng nhận hệ thống quản lý (ñôi khi còn gọi là ñăng ký), và

e)

chứng nhận năng lực cá nhân.

Quá trình ñánh giá ñồng ñẳng có thể gồm nhiều dạng hoạt ñộng. ðiều này ñặc biệt thích hợp khi tổ
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chức ñược ñánh giá tiến hành kết hợp nhiều hoạt ñộng ñánh giá sự phù hợp.
Tiêu chuẩn này cũng áp dụng cho việc ñánh giá ñồng ñẳng giữa các tổ chức công nhận, cũng ñược
biết ñến như xem xét ñánh giá ñồng ñẳng.
CHÚ THÍCH 2: Các tổ chức thành viên của một nhóm hiệp ñịnh mong muốn có thể tin vào tính ñúng ñắn của quá
trình ñánh giá ñồng ñẳng ñối với việc ñánh giá năng lực của tổ chức ñồng ñẳng như một nhà thầu phụ tiềm năng.

2

Tài liệu viện dẫn

Tài liệu viện dẫn dưới ñây rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. ðối với các tài liệu ghi năm
công bố thì áp dụng bản ñược nêu. ðối với các tài liệu không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới
nhất, bao gồm cả các sửa ñổi.
TCVN ISO/IEC 17000 : 2007, ðánh giá sự phù hợp – Từ vựng và các nguyên tắc chung

3

Thuật ngữ và ñịnh nghĩa

Tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và ñịnh nghĩa dưới ñây.
3.1
ðánh giá ñồng ñẳng (peer assessment)
Việc ñánh giá một tổ chức theo các yêu cầu qui ñịnh ñược tiến hành bởi các ñại diện của các tổ chức
khác hoặc các ứng cử viên trong nhóm hiệp ñịnh.
[TCVN ISO/IEC 17000 : 2007, ñịnh nghĩa 4.5]
CHÚ THÍCH 1: “Ứng viên” ñược ñưa vào trong tình huống một nhóm mới ñược thành lập, vào thời ñiểm này
nhóm chưa có thành viên.
CHÚ THÍCH 2: Thuật ngữ “xem xét ñánh giá ñồng ñẳng” ñược một số nhóm sử dụng thay cho “ñánh giá ñồng
ñẳng”.

3.2
Tổ chức ñăng ký (applicant)
ðối tượng của quá trình ñánh giá ñồng ñẳng.
CHÚ THÍCH: Tổ chức này có thể ñang ñăng ký làm thành viên của nhóm hiệp ñịnh hoặc có thể là một thành viên
hiện tại ñăng ký mở rộng phạm vi thành viên của mình. Nếu quá trình ñánh giá ñồng ñẳng ñược sử dụng ñể ñảm
bảo sự phù hợp liên tục (xem 7.10) thì thuật ngữ “tổ chức ñăng ký” ñề cập ñến tổ chức ñang ñược ñánh giá.

4

Yêu cầu về cơ cấu

4.1 Tiêu chuẩn này chỉ giới hạn ở các yêu cầu cần thiết cho việc thực hiện thành công quá trình ñánh
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giá ñồng ñẳng. TCVN 7780 (ISO/IEC Guide 68) ñưa ra hướng dẫn về các khía cạnh hoạt ñộng khác
của nhóm hiệp ñịnh.
4.2 Ban quản lý hoặc người quản lý phải ñược chỉ ñịnh có quyền hạn và trách nhiệm tổng thể ñối với
quá trình ñánh giá ñồng ñẳng, bao gồm các hoạt ñộng sau ñây:
a)

xây dựng các chính sách và thủ tục liên quan ñến hoạt ñộng của quá trình ñánh giá ñồng ñẳng;

b)

triển khai các chính sách và thủ tục ñối với quá trình ñánh giá ñồng ñẳng;

c)

cung cấp tài chính cho quá trình ñánh giá ñồng ñẳng (xem Phụ lục A);

d)

thực hiện quá trình ñánh giá ñồng ñẳng;

e)

báo cáo về sự phù hợp của tổ chức ñược ñánh giá với các yêu cầu do nhóm hiệp ñịnh quy ñịnh;

f)

kiểm soát giải pháp cho sự không phù hợp của tổ chức ñược ñánh giá;

g)

tư vấn cho nhóm hiệp ñịnh các vấn ñề liên quan ñến quá trình ñánh giá ñồng ñẳng.

Ban quản lý hoặc người quản lý có thể ủy quyền cho các ban hay cá nhân thực hiện các hoạt ñộng
xác ñịnh. “Ban hoặc người quản lý” ñược ñề cập trong tiêu chuẩn này gồm bất kỳ ban hoặc cá nhân
ñược giao quyền.
4.3

Nghĩa vụ và trách nhiệm của ban hoặc người quản lý và các ban hoặc người ñược giao quyền

phải ñược lập thành văn bản.
4.4

Ban hoặc người quản lý phải ñảm bảo rằng những người tham gia vào quá trình ñánh giá ñồng

ñẳng có ñủ năng lực và có thể thực hiện công việc một cách khách quan.

5

Yêu cầu về nguồn nhân lực

5.1 Trình ñộ chuyên môn và sự lựa chọn
5.1.1

Phải xác ñịnh và lập thành văn bản các tiêu chí về trình ñộ chuyên môn ñối với những người

thực hiện quá trình ñánh giá ñồng ñẳng.
Các yếu tố nêu trong ñiều 7 của TCVN ISO 19011 : 2003 có thể ñược sử dụng trong nhiều loại hình
ñánh giá khác nhau.
5.1.2

Tiêu chí trình ñộ chuyên môn của những người tiến hành quá trình ñánh giá ñồng ñẳng phải

phù hợp với các thuộc tính và năng lực cá nhân ñược yêu cầu ñối với người tiến hành hoạt ñộng là ñối
tượng của ñánh giá ñồng ñẳng.
5.1.3 Tiêu chí năng lực phải phù hợp với bản chất của các ñánh giá ñồng ñẳng ñược tiến hành (xem
Lời giới thiệu).
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5.1.4

Phải xác ñịnh và lập thành văn bản quá trình lựa chọn, ñào tạo và ñánh giá liên tục những

người ñược yêu cầu tiến hành quá trình ñánh giá ñồng ñẳng.
_

5.2

Ngôn ngữ chuyển dịch

5.2.1 Phải có sẵn các tài liệu cơ bản cần thiết cho quá trình ñánh giá ñồng ñẳng theo một ngôn ngữ
mà mọi thành viên của nhóm ñánh giá ñồng ñẳng có thể hiểu ñược. Tổ chức ñược ñánh giá có thể
cần phải chuyển dịch một số tài liệu sang ngôn ngữ khác. Việc lựa chọn các tài liệu cơ bản phải ñược
các thành viên của nhóm hiệp ñịnh thống nhất trước mỗi quá trình ñánh giá ñồng ñẳng.
5.2.2

Phải quy ñịnh (các) ngôn ngữ dùng ñể thực hiện quá trình ñánh giá ñồng ñẳng. Nếu cần, phải

cung cấp phương tiện chuyển dịch, ñể ñảm bảo rằng tất cả các thành viên của nhóm ñánh giá ñồng
ñẳng hiểu ñược các vấn ñề thảo luận.

6

Thông tin và tài liệu

Ban hoặc người quản lý phải cung cấp cho tổ chức ñăng ký, thành viên của nhóm hiệp ñịnh và các
bên quan tâm khác các thông tin và tài liệu dưới ñây, bằng ngôn ngữ thống nhất giữa các thành viên.
a) Các yêu cầu ñối với thành viên do nhóm hiệp ñịnh quy ñịnh dựa vào ñó các ñánh giá ñồng ñẳng sẽ
ñược tiến hành.
Các yêu cầu này cần tham khảo tiêu chuẩn hay hướng dẫn liên quan. Nếu không có tiêu chuẩn hay
hướng dẫn liên quan thì các yêu cầu ít nhất cần bao gồm:

− cơ cấu,
− hợp ñồng phụ,
− hệ thống quản lý các kết quả ñánh giá sự phù hợp,
− ñánh giá nội bộ và xem xét của lãnh ñạo,
− tài liệu,
− hồ sơ,
− tính bảo mật,
− nguồn nhân lực, bao gồm cả tiêu chí về thuộc tính và năng lực cá nhân,
− các phương tiện và thiết bị, nếu thích hợp, và
− khiếu nại và yêu cầu xem xét lại.
Các tài liệu cần thiết bất kỳ bổ sung cho các tiêu chuẩn hoặc hướng dẫn cần ñược các ban hoặc cá
nhân liên quan có năng lực kỹ thuật thiết lập và phải ñược các thành viên của nhóm hiệp ñịnh thông
qua.
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b) Xác ñịnh rõ ràng, không mập mờ (các) loại hình và phạm vi ñánh giá ñồng ñẳng.
CHÚ THÍCH: Loại hình ñánh giá ñồng ñẳng ñề cập ñến các hoạt ñộng ñánh giá ñược tiến hành, như mô tả trong
7.1. Phạm vi của ñánh giá ñồng ñẳng ñề cập ñến phạm vi hoạt ñộng của tổ chức ñăng ký sẽ ñược ñánh giá.

c)

Phạm vi tổng thể của thành viên ñối với các hoạt ñộng do thành viên của nhóm hiệp ñịnh thực

hiện.
CHÚ THÍCH: Các thành viên của nhóm hiệp ñịnh có thể tiến hành các hoạt ñộng khác ngoài phạm vi của nhóm
hiệp ñịnh, và do ñó sẽ không thuộc phạm vi ñánh giá ñồng ñẳng.

d) Bản mô tả chi tiết quá trình ñánh giá ñồng ñẳng.
e) Mọi khoản phí cần thiết và nêu ra các chi phí khác có thể phải trả cho việc ñăng ký, ñánh giá ban
ñầu và ñánh giá lại.
f) Tờ khai ñăng ký.

7

Yêu cầu của quá trình ñánh giá ñồng ñẳng

7.1 Khái quát
Phải xác ñịnh và lập thành văn bản các hoạt ñộng cần thực hiện khi tiến hành các quá trình ñánh giá
ñồng ñẳng.
Các hoạt ñộng này có thể bao gồm:
a)

xem xét tài liệu,

b)

ñánh giá hồ sơ,

c)

phỏng vấn nhân sự, bao gồm cả lãnh ñạo cao nhất,

d)

ñánh giá việc thực hiện các hoạt ñộng nội bộ của tổ chức,

e)

ñánh giá chứng kiến việc tổ chức thực hiện các hoạt ñộng,

f)

ñánh giá chứng kiến việc tổ chức thực hiện ñánh giá chứng kiến khách hàng của mình,

g)

xem xét các phương tiện cần thiết trong các tài liệu chuẩn liên quan,

h)

ñánh giá về kỹ thuật các hoạt ñộng ñánh giá sự phù hợp, và

i)

xem xét các kết quả của các chương trình so sánh hoặc thử nghiệm thành thạo trong ñó các kết

quả này liên quan ñến hiệu lực của hoạt ñộng.
Với mục ñích của tiêu chuẩn này, các yêu cầu nêu trong 7.2 ñến 7.12 ñược coi là các yêu cầu tối thiểu
ñối với quá trình ñánh giá ñồng ñẳng. Các nhóm hiệp ñịnh có thể bổ sung các yêu cầu này cho phù hợp
với những tình huống riêng.
7.2 ðăng ký ñánh giá ñồng ñẳng hoặc mở rộng phạm vi
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7.2.1 ðại diện hợp pháp của tổ chức ñăng ký phải ký vào tờ khai ñăng ký, trong ñó tổ chức ñăng ký
a)

xác ñịnh phạm vi hoạt ñộng là ñối tượng của quá trình ñánh giá ñồng ñẳng,

b)

nêu tóm tắt các hoạt ñộng hiện tại và trước ñây của mình và các tổ chức liên quan,

c)

nêu những nhận thức về phương thức tiến hành quá trình ñánh giá ñồng ñẳng,

d)

ñồng ý với quá trình ñánh giá ñồng ñẳng, ñặc biệt là chấp nhận việc khảo sát của nhóm ñánh giá,

và
e)

ñồng ý trả các khoản phí ñưa ra cho tổ chức ñăng ký dù kết quả ñánh giá như thế nào, cũng như

chấp nhận các chi phí cho việc giám sát sau này vào thời ñiểm thích hợp bất kỳ.
7.2.2 Trước khi tiến hành ñánh giá tại chỗ ít nhất tổ chức ñăng ký phải cung cấp các thông tin dưới ñây
liên quan ñến phạm vi mong muốn của quá trình ñánh giá ñồng ñẳng:
a)

các quy ñịnh quản lý của tổ chức ñăng ký cùng với các vấn ñề như tính bảo mật, khách quan,

công bằng, ñộc lập, trung thực và tình trạng pháp lý;
b)

bản mô tả hoạt ñộng ñánh giá sự phù hợp do tổ chức ñăng ký thực hiện, và các tiêu chuẩn hoặc

phương pháp hay thủ tục mà tổ chức ñăng ký vận hành, bao gồm các giới hạn về khả năng mà nhóm
hiệp ñịnh yêu cầu;
c)

một bản sao sổ tay chất lượng, danh mục các thủ tục, hướng dẫn công việc và các tài liệu kèm

theo;
d)

theo yêu cầu của nhóm hiệp ñịnh, thông tin về mọi ñánh giá ñộc lập khác về sự phù hợp của tổ

chức với các yêu cầu liên quan, ví dụ thông qua công nhận hoặc qua một ñánh giá ñồng ñẳng khác.
Nếu các tài liệu của tổ chức ñăng ký là bí mật thì tổ chức ñăng ký cần ñưa ra bản tóm tắt bao gồm các
thông tin yêu cầu.
7.2.3 Hồ sơ ñăng ký ñánh giá ñồng ñẳng phải ñược Ban hoặc người quản lý duy trì.
7.3 Xem xét và chấp nhận ñăng ký
7.3.1 Trước khi bắt ñầu chuẩn bị quá trình ñánh giá ñồng ñẳng, Ban hoặc người quản lý phải xem xét
ñăng ký do tổ chức ñăng ký ñưa ra nhằm ñảm bảo rằng tổ chức ñăng ký ñáp ứng các ñiều kiện cơ
bản ñể thực hiện quá trình ñánh giá ñồng ñẳng.
7.3.2 Ban hoặc người quản lý phải thông báo cho tổ chức ñăng ký kết quả của việc xem xét.
7.3.3 Hồ sơ xem xét ñăng ký ñánh giá ñồng ñẳng phải ñược Ban hoặc người quản lý duy trì.
7.4 Chuẩn bị cho quá trình ñánh giá ñồng ñẳng
7.4.1

Các yêu cầu về chuẩn bị cho quá trình ñánh giá ñồng ñẳng phải ñược quy ñịnh trong một tài

liệu nội bộ ñể thực hiện trong nhóm hiệp ñịnh, có thể dưới dạng “tài liệu hoạt ñộng” mật hoặc ”hướng
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dẫn” hoặc tên gọi khác.
7.4.2

Nếu bằng chứng ñánh giá ñộc lập khác ñược ñưa ra (ví dụ thông qua công nhận hay một ñánh

giá ñồng ñẳng khác ñược tổ chức ñăng ký ñưa ra) thì bằng chứng này phải ñược ñánh giá ñể xác ñịnh
phạm vi sử dụng bằng chứng ñể chứng tỏ sự phù hợp với các yêu cầu do nhóm hiệp ñịnh quy ñịnh.
7.4.3 Tổ chức ñăng ký, hoặc Ban hay người quản lý có thể ñề xuất một cuộc khảo sát ñánh giá sơ bộ
do một hoặc nhiều thành viên của nhóm ñánh giá ñồng ñẳng hoặc nhóm hiệp ñịnh tiến hành. Trước
khi tiến hành khảo sát ñánh giá sơ bộ, tổ chức ñăng ký và Ban hoặc người quản lý phải thống nhất về
mục ñích, sắp xếp việc thực hiện, và các ñiều kiện về tài chính.
Tốt nhất là khảo sát ñánh giá sơ bộ cần ñược thực hiện bởi trưởng nhóm ñánh giá ñồng ñẳng ñược
chỉ ñịnh theo 7.5.2. Nếu việc khảo sát ñánh giá sơ bộ là cần thiết trước khi nhóm ñánh giá ñồng ñẳng
ñược chỉ ñịnh thì Ban hoặc người quản lý cần giao nhiệm vụ cho người có năng lực phù hợp.
7.4.4

Khi ñã có ñủ các thông tin cần thiết, Ban hoặc người quản lý phải cung cấp cho tổ chức ñăng

ký ñề xuất về quá trình ñánh giá ñồng ñẳng, bao gồm số lượng người tiến hành ñánh giá, tên và các
chi nhánh làm việc, thời gian ñánh giá dự kiến và ước lượng chi phí mà tổ chức ñăng ký phải trả. Việc
chấp nhận ñề xuất của tổ chức ñăng ký phải ñược nhận trước khi Ban hoặc người quản lý bắt ñầu quá
trình ñánh giá ñồng ñẳng.
CHÚ THÍCH: Hướng dẫn về khía cạnh tài chính của ñánh giá ñược nêu trong Phụ lục A.

7.5 Chỉ ñịnh nhóm ñánh giá ñồng ñẳng
7.5.1 Ban hoặc người quản lý phải chỉ ñịnh một nhóm ñánh giá ñồng ñẳng có ñủ trình ñộ chuyên môn
thực hiện quá trình ñánh giá ñồng ñẳng.
7.5.2 Phải chỉ ñịnh một thành viên của nhóm làm trưởng nhóm chịu toàn bộ trách nhiệm về quá trình
ñánh giá ñồng ñẳng và việc trao ñổi thông tin liên quan với tổ chức ñăng ký và Ban hay người quản lý.
Tùy thuộc vào phạm vi của quá trình ñánh giá ñồng ñẳng, có thể chỉ ñịnh nhóm một người, nghĩa là
trưởng nhóm có thể thực hiện toàn bộ quá trình ñánh giá ñồng ñẳng.
7.5.3 Người ñược chỉ ñịnh tiến hành quá trình ñánh giá ñồng ñẳng cụ thể phải có kinh nghiệm thực tế
về các hoạt ñộng ñược ñánh giá.
7.5.4

Khi có thể, nhóm phải bao gồm những người ñược lựa chọn cân bằng từ các tổ chức thành

viên của nhóm hiệp ñịnh.
7.5.5 Việc chỉ ñịnh người vào nhóm phải tính ñến khả năng làm việc theo nhóm một cách hiệu quả.
7.5.6 Phải quy ñịnh ñể ñảm bảo tính khách quan của các thành viên trong nhóm, có tính ñến mọi xung
ñột về lợi ích.
7.5.7 Không ñược chỉ ñịnh vào nhóm những người thuộc tổ chức trước ñó ñã ñược ñánh giá bởi một
cá nhân thuộc tổ chức ñang ñược ñánh giá, trừ khi việc thỏa thuận lẫn nhau này có mục ñích rõ ràng
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và có thỏa thuận bằng văn bản của cả hai tổ chức.
CHÚ THÍCH: Nhóm hiệp ñịnh có thể quy ñịnh thời hạn cho yêu cầu này.

7.5.8 Ban hoặc người quản lý, với sự ñồng ý của trưởng nhóm, có thể chỉ ñịnh một hoặc nhiều quan
sát viên ñi theo nhóm, ví dụ với mục ñích ñào tạo hoặc ñánh giá người tiến hành quá trình ñánh giá
ñồng ñẳng.
7.5.9

Ban hoặc người quản lý phải thông báo cho tổ chức ñăng ký tên và các chi nhánh làm việc

của các thành viên cũng như quan sát viên của nhóm. Phải ñưa ra cơ hội ñể tổ chức ñăng ký nhất trí
với việc chỉ ñịnh thành viên và quan sát viên của nhóm, hoặc phản ñối việc này cùng với các lý do. Ban
hoặc người quản lý phải có một quy trình ñể giải quyết việc phản ñối.
7.5.10

Khi cần phải sử dụng phiên dịch, phải xác ñịnh và lập thành văn bản vai trò cụ thể của phiên

dịch. Phải xác ñịnh và lập thành văn bản trách nhiệm ñối với việc lựa chọn và cung cấp phiên dịch.
Phải tính ñến nhu cầu ñối với tính khách quan cũng như năng lực dịch thuật hoàn chỉnh, chính xác về
kỹ thuật (xem 5.2).
7.5.11 Ban hoặc người quản lý phải yêu cầu các thành viên của nhóm ñưa ra việc tán thành và cam
kết vào một văn bản xác ñịnh mong muốn và trách nhiệm của nhóm.
7.5.12

Ban hoặc người quản lý phải có một thủ tục quy ñịnh rằng mỗi quá trình ñánh giá ñồng ñẳng

phải ñược hoạch ñịnh và kế hoạch ñó phải ñược tất cả các bên, gồm tổ chức ñăng ký và nhóm ñánh
giá ñồng ñẳng, hiểu và chấp nhận. Thủ tục này phải bao gồm hành ñộng cần thực hiện nếu sau ñó
thấy cần phải thay ñổi kế hoạch.
7.6 Xem xét tài liệu
Nhóm ñánh giá phải xem xét tài liệu do tổ chức ñăng ký cung cấp ñể xác ñịnh chắc chắn rằng tổ chức
ñăng ký ñáp ứng các yêu cầu mà nhóm hiệp ñịnh quy ñịnh. Nếu việc xem xét này cho thấy tài liệu
không ñáp ứng ñược các yêu cầu thì không cần tốn thêm nguồn lực cho ñến khi những vấn ñề này
ñược giải quyết thỏa ñáng ñối với nhóm ñánh giá và tổ chức ñăng ký. Phải lưu hồ sơ kết quả xem xét
tài liệu.
7.7 ðánh giá tại chỗ
7.7.1 Nhóm ñánh giá ñồng ñẳng phải bắt ñầu việc ñánh giá tại chỗ bằng một cuộc họp khai mạc với
nhân sự liên quan của tổ chức ñăng ký. Tại buổi họp này, phải xác nhận mục tiêu của ñánh giá ñồng
ñẳng và các yêu cầu do nhóm hiệp ñịnh quy ñịnh, cùng với phạm vi cũng như các kế hoạch cho việc
ñánh giá tại hiện trường.
7.7.2

Nhóm ñánh giá ñồng ñẳng phải tiến hành việc ñánh giá tại hiện trường ñể tìm kiếm các bằng

chứng khách quan chứng tỏ, trong phạm vi áp dụng, tổ chức ñăng ký phù hợp với các yêu cầu do
nhóm hiệp ñịnh quy ñịnh. Khi thích hợp, nhóm ñánh giá có thể tiến hành toàn bộ việc ñánh giá tại hiện
trường tại ñịa ñiểm chính, hoặc nếu cần, tại các ñịa ñiểm khác diễn ra các hoạt ñộng của tổ chức ñăng
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ký.
7.7.3

Nhóm ñánh giá ñồng ñẳng phải ñánh giá việc cung cấp các hoạt ñộng thuộc phạm vị xác ñịnh

của tổ chức ñăng ký theo các yêu cầu do nhóm hiệp ñịnh quy ñịnh (xem Phụ lục B).
7.7.4 Nhóm ñánh giá ñồng ñẳng phải xem xét thực tế ñủ số lượng mẫu và hồ sơ về các hoạt ñộng tại
hiện trường của nhân sự thuộc tổ chức ñăng ký, thông qua việc sử dụng các kỹ thuật lấy mẫu thích
hợp, ñể ñảm bảo rằng việc ñáp ứng các yêu cầu ñược ñánh giá một cách thích hợp.
7.7.5

Nhóm ñánh giá ñồng ñẳng phải ñánh giá ñủ số lượng và sự ña dạng về nhân sự của tổ chức

ñăng ký ñể ñưa ra ñảm bảo rằng tổ chức ñăng ký ñáp ứng ñược các yêu cầu.
7.8 Phân tích các phát hiện
Nhóm ñánh giá ñồng ñẳng phải phân tích tất cả các thông tin và bằng chứng khách quan thu thập
ñược trong suốt quá trình xem xét tài liệu và ñánh giá tại hiện trường nhằm xác ñịnh mức ñộ phù hợp
của tổ chức ñăng ký ñối với các yêu cầu mà nhóm hiệp ñịnh quy ñịnh, cũng như phải quyết ñịnh về
mọi sự không phù hợp. Nếu nhóm ñánh giá có nghi ngờ về khả năng không phù hợp thì phải tham vấn
Ban hoặc người quản lý có trách nhiệm ñể làm rõ.
CHÚ THÍCH: Những gợi ý về cải tiến cũng có thể ñược nhận biết và nêu ra cho tổ chức ñăng ký với ñiều kiện là
những gợi ý này không ñược hiểu là tư vấn.

7.9 Báo cáo ñánh giá ñồng ñẳng
7.9.1

Ban hoặc người quản lý phải chấp nhận các thủ tục phù hợp với nhu cầu của mình, tuy nhiên

các thủ tục này ít nhất phải bảo ñảm:
a)

tổ chức một cuộc họp giữa nhóm ñánh giá ñồng ñẳng và lãnh ñạo cao nhất của tổ chức ñăng ký

trước khi rời khỏi hiện trường ñánh giá, tại cuộc họp ñó nhóm ñánh giá trình bày báo cáo về các phát
hiện của mình, bao gồm mọi sự không phù hợp phải ñược loại bỏ ñể phù hợp với tất cả các yêu cầu
mà nhóm hiệp ñịnh quy ñịnh; phải tạo cơ hội cho tổ chức ñăng ký ñưa ra các câu hỏi về các phát hiện
và cơ sở của các phát hiện;
b)

chuyển ngay ñến tổ chức ñăng ký một báo cáo bằng văn bản về kết quả của quá trình ñánh giá

ñồng ñẳng (xem Phụ lục C), nếu tổ chức ñăng ký sao chụp lại báo cáo, phải sao chụp toàn bộ;
c)

tổ chức ñăng ký phải có ý kiến về báo cáo bằng văn bản cũng như mô tả các hành ñộng cụ thể

cần thực hiện hoặc hoạch ñịnh ñể thực hiện trong khoảng thời gian xác ñịnh, ñể loại bỏ mọi sự không
phù hợp ñược nhận biết;
d)

thông tin về các hành ñộng khắc phục liên quan ñến những sự không phù hợp do tổ chức ñăng

ký ñưa ra, phải ñược trưởng nhóm (và các thành viên khác của nhóm ñánh giá ñồng ñẳng, nếu cần)
phân tích ñể xác ñịnh sự ñầy ñủ và hiệu lực của các hành ñộng;
e)

trưởng nhóm phải thông báo kết quả phân tích cho tổ chức ñăng ký.
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7.9.2

Trưởng nhóm phải gửi Ban hoặc người quản lý báo cáo bằng văn bản gồm kết luận hoặc

khuyến nghị và thông tin ñủ ñể ñánh giá sự phù hợp của tổ chức ñăng ký với các yêu cầu mà nhóm
hiệp ñịnh quy ñịnh. Ban hoặc người quản lý phải xác ñịnh và lập thành văn bản mức ñộ chi tiết nêu
trong báo cáo nhưng phải bao gồm các thông tin ñược nêu trong Phụ lục C.
CHÚ THÍCH: Có thể sử dụng báo cáo ñược chuẩn bị theo 7.9.1 b) với các thông tin về hành ñộng ñược thực hiện
ñể xử lý sự không phù hợp.

7.10 Xem xét báo cáo ñánh giá ñồng ñẳng
7.10.1 Ban hoặc người quản lý phải xem xét báo cáo ñánh giá ñồng ñẳng và mọi thông tin liên quan
khác. Nếu Ban hoặc người quản lý ñã ủy quyền thì công việc này phải ñược một cá nhân hoặc nhóm
ñộc lập với các thành viên của nhóm ñánh giá thực hiện. Khi cần, phải có người có trình ñộ chuyên
môn phù hợp về các vấn ñề kỹ thuật tham gia vào việc xem xét.
7.10.2 Việc xem xét báo cáo ñánh giá ñồng ñẳng và các thông tin liên quan khác phải ñược thực hiện
ñể xác nhận rằng:
a)

quá trình ñánh giá ñồng ñẳng ñược tiến hành một cách nhất quán và thành thạo phù hợp với các

yêu cầu của tiêu chuẩn này;
b)

thông tin là ñáng tin cậy và ñầy ñủ cho việc xác ñịnh sự phù hợp của tổ chức ñăng ký ñối với các

yêu cầu mà nhóm hiệp ñịnh quy ñịnh;
c)

mọi sự không phù hợp ñã ñược lập thành văn bản và xác ñịnh rõ ràng.

Nếu kết quả xem xét không chỉ ra rõ rằng các hạng mục nêu trên ñược thỏa mãn, thì báo cáo phải
ñược xử lý phù hợp với các thủ tục thích hợp của nhóm hiệp ñịnh.
7.10.3

Ban hoặc người quản lý phải có một thủ tục quy ñịnh hành ñộng cần thực hiện khi các phát

hiện của việc xem xét chỉ ra rằng tổ chức ñăng ký ñáp ứng các yêu cầu do nhóm hiệp ñịnh quy ñịnh.
CHÚ THÍCH: Quyết ñịnh nhận tổ chức ñăng ký làm thành viên của nhóm hiệp ñịnh và quy trình xử lý yêu cầu xem
xét lại quyết ñịnh ñó không thuộc phạm vi của Tiêu chuẩn này (xem 1.2).

7.10.4

Ban hoặc người quản lý phải lưu hồ sơ các báo cáo ñánh giá, xem xét và các trao ñổi liên

quan.
7.11 ðánh giá ñồng ñẳng hỗ trợ duy trì thành viên của nhóm hiệp ñịnh
Nếu nhóm hiệp ñịnh quyết ñịnh sử dụng ñánh giá ñồng ñẳng ñể ñưa ra bằng chứng rằng các tổ chức
thành viên vẫn phù hợp với các yêu cầu của nhóm thì Ban hoặc người quản lý phải có một quy trình
bằng văn bản quy ñịnh cách thức áp dụng các yêu cầu của tiêu chuẩn này.
Nhóm hiệp ñịnh có thể sử dụng ñánh giá ñồng ñẳng ñể ñáp ứng các thiếu sót ñược phát hiện trong
công việc của một tổ chức thành viên cụ thể, hoặc như một xem xét ñược hoạch ñịnh ñối với tất cả
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các tổ chức thành viên .
7.12 Thông báo các thay ñổi
7.12.1 Nhóm hiệp ñịnh phải ñưa ra thông báo thích hợp về mọi thay ñổi dự ñịnh ñối với các yêu cầu
ñánh giá ñồng ñẳng. Trước khi quyết ñịnh hình thức chính xác và ngày hiệu lực của thay ñổi, nhóm
hiệp ñịnh phải tham khảo các bên có quan tâm ñáng kể ñến hiệu lực của các thay ñổi. Sau khi quyết
ñịnh và công bố các yêu cầu thay ñổi, phải xác nhận lại rằng mọi thành viên của nhóm hiệp ñịnh ñều
thực hiện những ñiều chỉnh cần thiết cho các thủ tục của mình trong phạm vi thời gian hợp lý theo sự
ñánh giá của nhóm hiệp ñịnh.
7.12.2

Các tổ chức thành viên phải kịp thời thông báo cho nhóm hiệp ñịnh mọi thay ñổi có thể ảnh

hưởng ñến sự phù hợp với các yêu cầu do nhóm hiệp ñịnh quy ñịnh. Nhóm hiệp ñịnh phải có một quy
trình xử lý những thông báo này. Quy trình này có thể ñòi hỏi Ban hoặc người quản lý chịu trách nhiệm
về ñánh giá ñồng ñẳng, ñánh giá khả năng ảnh hưởng của những thay ñổi và khi cần, sắp xếp việc
ñánh giá toàn bộ hay một phần tổ chức thành viên theo các yêu cầu của tiêu chuẩn này. ðánh giá một
phần phù hợp trong trường hợp thay ñổi chỉ ảnh hưởng ñến một bộ phận của tổ chức thành viên hoặc
của các hoạt ñộng của tổ chức.

8 Tính bảo mật
Nhóm hiệp ñịnh phải lập thành văn bản các thỏa thuận thích hợp ñể ñảm bảo việc bảo mật thông tin
thu ñược trong quá trình ñánh giá ñồng ñẳng. Những thỏa thuận này phải bao trùm tất cả các cá nhân
làm việc trong nhóm hiệp ñịnh, bao gồm các thành viên của Ban và các tổ chức hoặc cá nhân bên
ngoài thay mặt cho nhóm. Không ñược tiết lộ những thông tin này cho một bên không hợp pháp nào
mà không có sự ñồng ý bằng văn bản của tổ chức hoặc cá nhân cung cấp thông tin, trừ trường hợp
pháp luật yêu cầu phơi bày những thông tin này. Nếu luật pháp yêu cầu nhóm hiệp ñịnh công bố thông
tin mật thì tổ chức phải ñược thông báo về thông tin cung cấp, trừ khi luật pháp cấm.

9 Khiếu nại
Nhóm hiệp ñịnh phải có chính sách và thủ tục giải quyết các khiếu nại có liên quan ñến quá trình ñánh
giá ñồng ñẳng. Thủ tục ít nhất phải yêu cầu
a)

thiết lập hiệu lực của khiếu nại,

b)

ñảm bảo rằng người khiếu nại ñược thông báo về các kết quả trong chừng mực cho phép về tính

bảo mật,
c)

ñảm bảo rằng mọi hành ñộng khắc phục thích hợp ñược thực hiện,

d)

lập thành văn bản và ñánh giá hiệu lực của các hành ñộng ñược thực hiện, và

e)

thiết lập và lưu hồ sơ tất cả khiếu nại.

CHÚ THÍCH: Hệ thống xử lý khiếu nại theo các yêu cầu của TCVN ISO 10002 ñược coi là thỏa mãn các yêu cầu
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này.

Phụ lục A
(tham khảo)
Các khía cạnh tài chính

Quá trình ñánh giá ñồng ñẳng bao gồm các chi phí ñáng kể về nguồn lực ñể

−

thiết lập quá trình ñánh giá ñồng ñẳng,

−

quản lý và duy trì quá trình,

−

tiến hành các quá trình ñánh giá ñồng ñẳng riêng biệt, và

−

tiến hành các hoạt ñộng liên tục ñể ñảm bảo sự phù hợp của các thành viên nhóm hiệp ñịnh, nếu
cần.

Nhóm hiệp ñịnh cần quyết ñịnh cách thức các thành viên cung cấp nguồn lực . Ví dụ, nếu nhóm gồm
các thành viên có quy mô, kinh nghiệm và phạm vi hoạt ñộng giống nhau thì có thể quyết ñịnh là mỗi
thành viên cần cung cấp nguồn nhân lực cần thiết cho nhóm ñánh giá ñồng ñẳng và không thực hiện
giao dịch về tài chính ñể trả cho các nguồn lực ñược sử dụng. Mặt khác, khi một số thành viên ñược
yêu cầu cung cấp tỷ lệ nguồn lực lớn thì nhóm hiệp ñịnh có thể quyết ñịnh là các tổ chức cần nhận
ñược sự ñền bù cho các chi phi mà họ phải chịu. Việc ñền bù có thể chỉ bao gồm chi phí thực tế cho
việc ñi lại và sinh hoạt, hoặc có thể bao gồm chi phí về thời gian của nhân sự do thành viên cung cấp,
với mức thỏa thuận.
Nhóm hiệp ñịnh cần có chính sách và (các) thủ tục bằng văn bản ñối với các khía cạnh tài chính có liên
quan ñến ñánh giá ñồng ñẳng. Chính sách này cần thừa nhận rằng các chi phí tỷ lệ với rủi ro từ sự
không phù hợp với các yêu cầu do nhóm hiệp ñịnh quy ñịnh.
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Phụ lục B
(tham khảo)
Kỹ thuật ñánh giá sử dụng cho các nhóm ñánh giá ñồng ñẳng

B.1 Khái quát
TCVN ISO 19011 ñưa ra hướng dẫn về các kỹ thuật ñánh giá cũng có thể ñược sử dụng trong quá
trình ñánh giá ñồng ñẳng. Các kỹ thuật thường sử dụng trong các dạng ñánh giá khác về tổ chức cũng
có thể ñược sử dụng ñể tiết kiệm thời gian, cải thiện sự phối hợp hoặc tạo thuận tiện cho quá trình
ñánh giá ñồng ñẳng tại hiện trường. Các kỹ thuật này bao gồm ñánh giá chéo hoặc ñánh giá dọc, ñánh
giá theo nhóm hay khu vực, và ñánh giá ngang.
B.2 ðánh giá chéo hoặc ñánh giá dọc
Kỹ thuật ñánh giá này dựa trên một mẫu ngẫu nhiên các báo cáo hoàn chỉnh ñược nhóm ñánh giá
ñồng ñẳng lựa chọn từ các tài liệu của tổ chức ñăng ký. Thông tin trong mẫu các báo cáo ñược sử
dụng ñể kiểm tra sự phù hợp của tổ chức ñăng ký với tất cả các yêu cầu hệ thống liên quan. Nhiều
yếu tố hệ thống có thể ñược ñánh giá theo cách này (ví dụ ñào tạo nhân sự, hiệu chuẩn thiết bị thử
nghiệm ñược sử dụng, tính ñầy ñủ của hồ sơ, trao ñổi thông tin với khách hàng).
Ngoài ra, có thể vẫn cần yêu cầu quan sát trực tiếp ñể hoàn thiện việc ñánh giá toàn bộ hệ thống.
B.3 ðánh giá theo nhóm hay khu vực
Kỹ thuật ñánh giá này phối hợp từng nhóm riêng biệt của tổ chức, phòng ban hoặc một khu vực ñược
coi là phần then chốt của tổ chức và cơ sở hoàn chỉnh ñược ñánh giá.
ðánh giá này bao gồm việc thực hiện các ñánh giá nhỏ ñồng thời hoặc nối tiếp nhau, tùy thuộc vào
quy mô và khả năng của nhóm ñánh giá, tại mỗi khu vực hay phòng ban bộ phận ñược chọn, sau ñó
thống nhất các phát hiện. Phương pháp này có thể ñược lựa chọn như một cách tiết kiệm thời gian khi
phạm vi rộng hoặc có khoảng cách lớn giữa các khu vực thuộc một tổ chức. Cần thận trọng trong giai
ñoạn lập kế hoạch ñể tránh trùng lặp công việc trong quá trình ñánh giá.
B.4 ðánh giá ngang
ðánh giá ngang là ñánh giá kết hợp các chương trình, chức năng hoặc sản phẩm ñược chọn của một
tổ chức ñánh giá sự phù hợp. ðánh giá này thường ñược sử dụng khi tổ chức ñánh giá sự phù hợp
thực hiện một số chương trình hoặc hoạt ñộng riêng biệt theo các quy trình hoạt ñộng khác nhau.
Trong phạm vi ñánh giá, mỗi chương trình ñược ñánh giá riêng cùng với toàn bộ nhân sự, phương
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tiện và các nguồn lực khác. Cần thận trọng trong giai ñoạn lập kế hoạch ñể tránh trùng lặp công việc
trong quá trình ñánh giá.

Phụ lục C
(quy ñịnh)
Thông tin cần nêu trong báo cáo ñánh giá ñồng ñẳng

Báo cáo quá trình ñánh giá ñồng ñẳng phải bao gồm ít nhất các thông tin sau:
a)

tên tổ chức ñăng ký;

b)

ngày tháng, phạm vi và chương trình ñánh giá tại hiện trường;

c)

tên của ñánh giá viên và/hoặc các chuyên gia tham gia nhóm ñánh giá ñồng ñẳng, cùng với vai
trò của mỗi người trong quá trình ñánh giá ñồng ñẳng;

d)

tên và ñịa chỉ của các ñịa ñiểm ñược ñánh giá,

e)

phạm vi các hoạt ñộng là ñối tượng của quá trình ñánh giá ñồng ñẳng;

f)

nhận biết các tài liệu tham khảo ñược sử dụng;

g)

giải thích những khác biệt so với thông tin trình bày cho tổ chức ñăng ký tại buổi họp kết thúc;

h)

sự phù hợp của hệ thống quản lý của tổ chức ñăng ký cũng như việc thực thi nhằm chứng tỏ sự
phù hợp của tổ chức ñăng ký với các yêu cầu do nhóm hiệp ñịnh quy ñịnh;

i)

ñánh giá về trình ñộ chuyên môn, kinh nghiệm và quyền hạn của nhân sự bên trong và bên ngoài
tổ chức ñăng ký;

j)

các ý kiến về sự không phù hợp của tổ chức ñăng ký và, khi thích hợp, các hành ñộng ñược tổ
chức ñăng ký thực hiện ñể khắc phục sự không phù hợp ñược nhận biết; ñiều này phải gồm cả
việc viện dẫn tới sự không phù hợp chưa ñược xử lý;

k)

mọi thông tin khác có thể hỗ trợ việc xác ñịnh sự phù hợp của tổ chức ñăng ký với các yêu cầu
do nhóm hiệp ñịnh quy ñịnh;

l)

khi thích hợp, các kết quả thử nghiệm thành thạo hoặc so sánh liên tổ chức do tổ chức ñăng ký
tiến hành và mọi hành ñộng khắc phục ñược thực hiện như hệ quả của các kết quả;

m)

nếu thích hợp, mọi khuyến nghị hay kết luận của nhóm ñánh giá ñồng ñẳng;

n)

các ý kiến về các hoạt ñộng và nhân sự ñược xem xét thực tế.

ðối với các hoạt ñộng ñánh giá ñược sử dụng ñể ñảm bảo sự phù hợp với các yêu cầu, Ban hoặc
người quản lý có thể chọn các quy trình báo cáo ngắn hơn.
Nhóm ñánh giá ñồng ñẳng có thể quyết ñịnh không ñưa các thông tin bất lợi vào trong báo cáo và ñưa
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vào dưới dạng phụ lục mật, lưu hành có giới hạn.

Thư mục tài liệu tham khảo
[1]

TCVN ISO/IEC 17021 : 2008, ðánh giá sự phù hợp – Yêu cầu ñối với tổ chức ñánh giá và chứng

nhận hệ thống quản lý
[2]

TCVN 7457 : 2004 (ISO/IEC Guide 65:1996), Yêu cầu chung ñối với các tổ chức ñiều hành hệ

thống chứng nhận sản phẩm
[3]

TCVN 7780 : 2008 (ISO/IEC Guide 68:2002), Thỏa thuận thừa nhận và chấp thuận kết quả ñánh

giá sự phù hợp
[4]

TCVN ISO 9001 : 2000, Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu

[5]

TCVN ISO 10002 : 2007, Hệ thống quản lý chất lượng – Sự thỏa mãn của khách hàng –

Hướng dẫn về xử lý khiếu nại trong tổ chức
[6]

TCVN ISO/IEC 17011 : 2007, ðánh giá sự phù hợp – Yêu cầu chung ñối với cơ quan công nhận

các tổ chức ñánh giá sự phù hợp
[7]

TCVN ISO/IEC 17020 : 2001, Chuẩn mực chung cho tổ chức tiến hành giám ñịnh

[8]

TCVN ISO/IEC 17025, Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn

[9]

TCVN ISO 19011 : 2003, Hướng dẫn ñánh giá hệ thống quản lý chất lượng và/hoặc hệ thống

quản lý môi trường
[10]

ILAC-P1:2003, ILAC Mutual Recognition Arrangements (Arrangement): Requirements for

Evaluation of Accreditation Bodies by ILAC-recognised Regional Cooperations (Thỏa thuận thừa nhận
lẫn nhau – ILAC: Yêu cầu ñối với ñánh giá tổ chức công nhận theo Hợp tác khu vực thừa nhận ILAC)
[11]

ILAC-P2:2003, ILAC Mutual Recognition Arrangements (Arrangement); Procedures for the

Evaluation of Regional Cooperation Bodies for the purpose of Recognition (Thỏa thuận thừa nhận lẫn
nhau – ILAC: Quy trình ñánh giá tổ chức hợp tác khu vực cho mục ñích thừa nhận)
[12]

IAF MLA Policies and Procedures (Issue 3, version 4, February 2003), IAF Policies and

Procedures for a Multilateral Recognition Arrangement on the Level of Accreditation Bodies and on
the Level of Regional Groups (Các chính sách và quy trình của IAF cho thỏa thuận thừa nhận ña
phương ở mức ñộ tổ chức công nhận và mức ñộ nhóm khuc vực)
[13]

Information and documents on IEC schemes (IECEE, IECx and IECQ-CECC) and peer

assessment procedures can be found on the IEC (International Electrotechnical Commission)
website under "conformity assessment": www.iec.ch (Thông tin và tài liệu về các chương trình của IEC
(IECEE, IECx and IECQ-CECC) và các quy trình ñánh giá ñồng ñẳng tại trang Web của IEC (Ủy ban kỹ

21

TCVN ISO/IEC 17040 : 2008
thuật ñiện quốc tế) www.iec.ch
[14]

Information and documents on laboratory accreditation can be found on the ILAC

(International Laboratory Accreditation Cooperation): www.ilac.org (Thông tin và tài liệu về công nhận
phòng thí nghiệm tại trang Web của ILAC (Hợp tác công nghận phòng thí nghiệm quốc tế).

22

