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CHÍNH SÁCH ĐÁNH GIÁ CỦA QUACERT 
TRONG GIAI ĐOẠN DỊCH COVID-19 

 
Bối cảnh 

Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (COVID-19) đã gây tác 
động to lớn tới sức khỏe của người dân toàn thế giới và hoạt động của các tổ chức, cá 
nhân trên toàn cầu. 

Ngày 11/03/2020 Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố COVID-19 là một đại 
dịch, chỉ ra nguy cơ kéo dài trên toàn cầu. 

Tại Việt Nam, ngày 01/02/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chính 
thức công bố dịch tại Việt Nam và từ ngày 01/04/2020 dịch COVID-19 được công bố 
trên toàn quốc. Đồng thời từ ngày 01-15/04/2020 Thủ tướng cũng công bố lệnh cách 
ly (giãn cách) xã hội trên toàn quốc.  

Việc thực hiện cách ly xã hội, hạn chế di chuyển, tập trung người là một biện pháp 
được cả thế giới thừa nhận là có ý nghĩa quyết định trong phòng, chống dịch bệnh. 

Bên cạnh đó, các hoạt động của nền kinh tế vẫn phải được duy trì và tiếp tục hoạt 
động một cách thích hợp. 

Tổ chức công nhận JAS-ANZ đã ban hành Chính sách liên quan đến dịch COVID-
19. 

Trên cơ sở đó, QUACERT ban hành chính sách đánh giá áp dụng cho các khách hàng 
trong giai đoạn công bố dịch COVID-19. 

Phạm vi áp dụng 

Chính sách này áp dụng cho các chương trình chứng nhận hệ thống quản lý, sản 
phẩm hợp chuẩn.  

Chương trình chứng nhận sản phẩm hợp quy: áp dụng đối với cuộc đánh giá giám 
sát và chứng nhận lại cho các sản phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học 
và Công nghệ; đối với sản phẩm thuộc quản lý của bộ, ngành khác áp dụng cho hoạt 
động đánh giá từ xa nhằm gia hạn giấy chứng nhận/thời hạn giám sát.1   

Trong trường hợp có yêu cầu cách ly toàn xã hội ở mức độ nghiêm ngặt hơn, để đảm 
bào duy trì hoạt động cho doanh nghiệp, đảm bảo lợi ích chung của kinh tế xã hội, 
                                                           
1 Phạm vi này có thể được điều chỉnh theo hướng dẫn của các cơ quan quản lý. 
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việc đánh giá chứng nhân sản phẩm hợp quy thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa 
học và Công nghệ sẽ được tiến hành cho cả phạm vi chứng nhận mới và được thực 
hiện giám sát sớm sau khi kết thúc cách ly. 

Tài liệu viện dẫn 
- Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Công văn số 837/TĐC-HCHQ ngày 21/03/2020 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng. 

- Tài liệu IAF ID 3:2011 của Diễn đàn công nhận quốc tế về Quản lý các sự kiện bất 
thường; 

- Chính sách (liên quan) dịch COVID-19 của Tổ chức công nhận JAS-ANZ. 

Phương pháp đánh giá 
Tùy thuộc vào mức độ cảnh báo dịch của Việt Nam và các nước, hoạt động đánh giá 
được thực hiện bằng các hình thức: 

- Đánh giá từ xa (trực tuyến) thông qua việc sử dụng các công nghệ thích hợp; 

- Đánh giá từ xa kết hợp đánh giá tại chỗ (phương thức truyền thống). 

QUACERT thừa nhận rằng, trong điều kiện cụ thể hiện nay tại Việt Nam, hoạt động 
đánh giá từ xa khó đảm bảo độ sâu của cuộc đánh giá so với đánh giá tại chỗ, do tác 
động của điều kiện công nghệ thông tin, những cản trở cho việc quan sát, phỏng vấn, 
truy cập tài liệu, hồ sơ... Do đó, hoạt động đánh giá cần được kết hợp với các biện 
pháp xác nhận kèm theo. 

Cụ thể: 

a) Trong giai đoạn cách ly xã hội nghiêm ngặt (từ 01-15/04/2020 và các giai đoạn 
khác khi có thông báo tương tự) hoạt động đánh giá sẽ thực hiện hoàn toàn 
theo phương pháp đánh giá từ xa. 

Lấy mẫu trong đánh giá sản phẩm: việc lựa chọn mẫu sẽ được thực hiện theo 
yêu cầu và dưới sự giám sát từ xa của chuyên gia đánh giá (CGĐG). Toàn bộ 
quá trình lấy mẫu được ghi hình và lưu tại QUACERT. CGĐG chịu trách 
nhiệm gửi trước tem niêm phong cho khách hàng và yêu cầu khách hàng niêm 
phong một cách chắc chắn trước khi gửi mẫu cho QUACERT để thử nghiệm.2 

                                                           
2 Tem niêm phong của QUACERT là loại sử dụng một lần, khi bóc ra sẽ bị vỡ và không thể sử dụng lại. 
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Trường hợp thử nghiệm tại chỗ: CGĐG theo dõi toàn bộ quá trình thử nghiệm 
bằng hình thức trực tuyến.  

Đối với đánh giá sản phẩm hợp quy thuộc quản lý của bộ, ngành khác, ngoài 
Bộ Khoa học và Công nghệ: hoạt động đánh giá từ xa chỉ thực hiện đối với 
việc đánh giá quá trình sản xuất nhằm gia hạn giấy chứng nhận/thời hạn giám 
sát. 

b) Trong giai đoạn công bố dịch nhưng không bị cách ly xã hội, hoặc cách ly từng 
vùng hoạt động đánh giá có thể phối hợp giữa đánh giá trực tuyến và đánh giá 
tại chỗ. Ưu tiên hoạt động lấy mẫu, theo dõi thử nghiệm thực hiện tại chỗ. 

c) Trong trường hợp hoạt động đánh giá thực hiện hoàn toàn bằng hình thức đánh 
giá từ xa, QUACERT sẽ áp dụng bổ sung các biện pháp sau: 

- Thực hiện một cuộc làm việc tại chỗ ngay sau khi kết thúc hạn chế đi lại 
nhằm xác nhận lại các thông tin chưa thể xác nhận trong cuộc đánh giá trực 
tuyến, và/hoặc 

- Rút ngắn thời hạn của cuộc đánh giá giám sát lần tiếp theo. 

d) Đối với hoạt động đánh giá chứng nhận lại: trong trường hợp không thể thực 
hiện được bằng hình thức đánh giá từ xa, QUACERT có thể xem xét gia hạn 
chứng nhận có thu phí tối đa là 3 tháng. 

Trao đổi thông tin 
Trong thời gian công bố dịch, đặc biệt là trong thời gian cách ly xã hội, QUACERT 
sẽ ưu tiên sử dụng các phương tiện trao đổi thông tin điện tử: email, truyền hình trực 
tuyến...  

Các văn bản giao dịch sẽ được ưu tiên sử dụng chữ ký điện tử3, bao gồm cả quyết 
định chứng nhận và giấy chứng nhận. Khi hết dịch hoặc khi hết cách ly xã hội, 
QUACERT sẽ phát hành lại các quyết định, giấy chứng nhận đó. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

PHẠM LÊ CƯỜNG 

                                                           
3 Chữ ký điện tử của các lãnh đạo QUACERT được Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, Ban Cơ yếu Chính phủ cấp. 


