


lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù họp đối với các sản phẩm, hàng hóa lĩnh 
vực viễn thông và công nghệ thông tin với Việt Nam.

3. Kết quả thử nghiệm của phòng thử nghiệm được Bên tham gia MRA 
thừa nhận theo các thoả thuận thừa nhận lẫn nhau sẽ được chấp nhận để phục vụ 
hoạt động đánh giá sự phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn 
thông và công nghệ thông tin sản xuất ở Việt Nam và nhập khẩu vào các quốc 
gia, nền kinh tế khác.

Điều 4Ế Yêu cầu đăng ký chỉ định

Đẻ được chỉ định tham gia các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về kết quả 
đánh giá sự phù hợp đối với sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công 
nghệ thông tin, phòng thử nghiệm phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

1. Được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật.
2. Có đủ năng lực chuyên môn kỹ thuật để thực hiện các phép đo theo các 

tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan.

3. Được công nhận tuân thủ tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 -  "Yêu cầu chung 
về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn" bởi tổ chức công nhận là 
thành viên của Tổ chức Công nhận phòng thử nghiệm Châu Á - Thái Bình 
Dương (APLAC) với phạm vi công nhận phù họp (một phần hoặc toàn bộ) với 
phạm vi thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá sự phù hợp mà Việt Nam và 
Bên tham gia MRA liên quan đã thống nhất.

Điều 5. Hồ sơ đăng ký chỉ định
1. Phòng thử nghiệm có nhu cầu gửi 01 (một) bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

đường bưu chính và 01 (một) bộ bàng file điện tử (trong CD hoặc USB) đến:
Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Thông tin và Truyền thông)
Địa chỉ: 18 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: +84(4)39437328
Emailể. vanthukhcn@,mic. goyỄvn
2. Hồ sơ đăng ký chỉ định bao gồm:

a) Đơn đăng ký chỉ định tham gia các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về 
kết quả đánh giá sự phù hợp theo mẫu tại Phụ lục I Thông tư này;

b) Bản sao chứng chỉ công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 kèm 
theo phạm vi công nhận phù hợp với phạm vi thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về 
kết quả đánh giá phù hợp mà Việt Nam và Bên tham gia MRA liên quan đã 
thống nhất;

c) Ket quả thử nghiệm mẫu phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia tương ứng của Bên tham gia MRA;

d) Các tài liệu có liên quan theo yêu cầu của Bên tham gia MRA (tùy 
thuộc từng quôc gia, nền kinh tê).

Điều 6ế Đánh giá hồ SO' đăng ký chỉ định

mailto:vanthukhcn@mic.gov.vn


1. Vụ Khoa học và Công nghệ xem xét, đánh giá hồ sơ theo các yêu cẩu 
tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư này. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, 
trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ. Vụ Khoa học 
và Công nghệ có văn bản đề nghị hoàn chỉnh hồ sơ gửi cơ quan, tô chức đăng ký 
chỉ định.

2. Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ 
đầy đủ theo quy định, Bộ Thông tin và Truyền thông ra Quyết định thành lập 
Hội đồng đánh giá chỉ định phòng thử nghiệm. Hội đồng đánh giá chỉ định 
phòng thử nghiệm gồm các cán bộ quản lý và chuyên gia kỹ thuật chuyên ngành 
viễn thông và công nghệ thông tin.

3. Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày ra Quyết định thành 
lập, Hội đồng đánh giá chỉ định tiến hành đánh giá năng lực của phòng thử 
nghiệm trên cơ sở xem xét hồ sơ và đánh giá trực tiếp tại phòng thử nghiệm theo 
các yêu cầu quy định tại Điều 4 Thông tư này. Các thành viên Hội đồng đánh 
giá chỉ định phòng thử nghiệm hoàn thành Phiếu đánh giá chỉ định theo mẫu tại 
Phụ lục II Thông tư này. Trong vòng 30 (ba mươi) ngày làm việc, phòng thử 
nghiệm phải thực hiện theo kết luận của Hội đồng đánh giá chỉ định phòng thử 
nghiệm theo mẫu Biên bản tại Phụ lục III Thông tư này và gửi lại hồ sơ theo quy 
định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư này về Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ 
Khoa học và Công nghệ).

4. Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày phòng thử nghiệm 
đáp ứng đầy đủ các nội dung theo kết luận của Hội đồng đánh giá chỉ định 
phòng thử nghiệm, Vụ Khoa học và Công nghệ trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và 
Truyền thông xem xét và cho phép gửi đề nghị Bên tham gia MRA thừa nhận 
phòng thử nghiệm theo các thủ tục đã thống nhất.

5. Trường hợp phòng thử nghiệm đã được chỉ định để phục vụ quản lý 
chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông; có chứng chỉ công nhận của 
thành viên APLAC với phạm vi công nhận phù hợp với phạm vi thoả thuận thừa 
nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp mà Việt Nam và Bên tham gia MRA liên 
quan đã thống nhất; sau khi nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 5 
Thông tư này, Vụ Khoa học và Công nghệ trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và 
Truyền thông xem xét và cho phép gửi đề nghị Bên tham gia MRA thừa nhận 
phòng thử nghiệm theo các thủ tục đã thống nhất.

6. Phòng thử nghiệm sau khi được Bên tham gia MRA thừa nhận sẽ được 
công bổ trên cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 7ệ Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan

1. Vụ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, Bên tham gia MRA liên quan 
tổ chức hướng dẫn thực hiện Thông tư này;

b) Chủ trì, phổi hợp với Trung tâm thông tin cập nhật Danh sách các 
phòng thử nghiệm được Bên tham gia MRA thừa nhận trên cổng thông tin điện 
tử của Bộ Thông tin và Truyền thông;



c) Đánh giá giám sát đột xuất khi có khiếu nại hoặc phát hiện biểu hiện vi 
phạm hoặc không đảm bảo các yêu cầu quy định tại Điều 4 Thông tư này. 
Trường hợp phòng thử nghiệm vi phạm các quy định, Bộ Thông tin và Truyền 
thông thông báo với Bên tham gia MRA để hủy bỏ hiệu lực thừa nhận.

2. Các phòng thử nghiệm được Bên tham gia MRA thừa nhận có trách 
nhiệm:

a) Định kỳ hàng năm báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông về tình hình 
hoạt động thử nghiệm và các kiến nghị, đề xuất (nếu có);

b) Trường hợp có sự thay đổi về thông tin phòng thử nghiệm, phạm vi 
công nhận hoặc thông tin có ảnh hưởng đến khả năng tiếp tục tiến hành các hoạt 
động trong phạm vi được thừa nhận, phòng thử nghiệm gửi đề nghị thay đổi 
thông tin về Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Khoa học và Công nghệ) để yêu 
cẩu Bên tham gia MRA cập nhật;

c) Tuân thủ các quy định tại Thông tư này, các quy định về thừa nhận lẫn 
nhau liên quan và chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan có thẩm quyền trong 
trường hợp cần thiết.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 50 tháng 6 năm 2016.
2. Bãi bỏ Quyết định số 51/2006/QĐ-BBCVT ngày 01 tháng 12 năm 2006 

của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông quy định về chỉ định các phòng đo 
kiểm thiết bị viễn thông tham gia thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá hợp 
chuẩn thiết bị viễn thông TEL MRA.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ 
Thông tin và Truyền thông (Vụ Khoa học và Công nghệ) để kịp thời giải quyết.

4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng 
các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Thông tư này./. Ịịn

Nơi nhộn: BỘ TRƯỞNG
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tinh, thành phố trực thuộc TW;
- Đon vị chuyên trách CNTT các Bộ, cơ quan
cơ quan thuộc Chính phủ;
- Sờ TT&TT các tinh, thành phổ trực thuộc TW;
- Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phù;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Bộ TT&TT: Bộ trưỏng và các Thứ trường, các cơ
đon vị thuộc Bộ, cổng thông tin điện tử của Bộ;
- Lưu: VT, KHCN (5). T rư ơ n g  Mi nh  l u  an
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Phu luc I• •

(ban hành kèm theo Thông tư sổ 12/2016/TT-BTTTT ngày 05/5/2016 

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

(tên cơ quan, tổ chức chủ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
quản) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

(tên phòng thử nghiệm) .........., ngày..........tháng........... năm.........

ĐƠN ĐĂNG KÝ CHỈ ĐỊNH THAM GIA CÁC THỎA THUẬN THỪA NHẬN 
LẪN NHAU (MRA) VÈ KỂT QUẢ ĐÁNH GIÁ s ự  PHÙ HỢP

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Khoa học và Công nghệ)

Tên Phòng thử nghiệm:................................................................................................
Địa c h ỉ:.........................................................................................................................
Tên Cơ quan, tổ chức chủ quản:.................................................................................

Tên của Tổ chức công nhận:......................................................................................
Địa c h ỉ:.........................................................................................................................
Website:.........................................................................................................................
Ngày được cấp chứng chỉ công nhận:.......................................................................
Ngày hết hạn công nhận:............................................................................................
Phạm vi được công nhận: (liệt kê các sản phẩm, hàng hóa và quy định kỹ thuật, 
tiêu chuẩn, chỉ tiêu kỹ thuật tương ứng đã được công nhận)

Đẻ nghị được chỉ định tham gia các thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về kết quả 
đánh giá phù hợp đối với các sản phấm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công 
nghệ thông tin.
Phạm vi đăng ký chỉ định: (Liệt kê danh sách các sản phẩm, hàng hỏa và quy 
chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, chỉ tiêu kỹ thuật tương ứng mong muôn được chỉ 
định phù hợp với phạm vi thoả thuận thừa nhận lân nhau về kêt quả đảnh giả 
phù hợp mà Việt Nam và Bên tham gia MRA liên quan đã thông nhảt).
Cam kết:
- Các thông tin trong đơn là chính xác.
- Thực hiện mọi quy định về chỉ định và đề nghị thừa nhận.
- Cung cấp đầy đủ các tài liệu, hồ sơ và thực hiện các thủ tục cần thiết để Hội 
đồng đánh giá chỉ định làm việc và theo yêu cầu của (Bên tham gia MRA).

Ngưòi đứng đầu phòng thử nghiệm
(Kỷ tên, đóng dấu)



Phụ lục II

(ban hành kèm theo Thông tư t ể  12/20Ỉ6/TT-BTTTT ngày 05/5/2016 

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHỈ ĐỊNH PHÒNG THỬ NGHIỆM

Họ tên người đánh giá:.................................................................................................
Chức vụ, đơn vị công tác:.............................................................................................
Vai trò trong hội đồng:.................................................................................................
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên phòng thử nghiệm (PTN):................................................................................
2. Cơ quan, tổ chức chủ quản :....................................................................................
II. S ự  PHÙ HỢP CÁC YÊU CẢU QUẢN LÝ
1. Sự đầy đủ, phù hợp của hồ sơ:

2. Đánh giá năng lực chuyên môn kỹ thuật để thực hiện các phép đo theo 
các quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan (theo nội dung đăng ký):

III. K ET L U Ậ N ........................................................................... 7
1. Ý kiến đối với việc chỉ định PTN tham gia các thỏa thuận thừa nhận lẫn 
nhau về kết quả đánh giá phù hợp:
□  Nhất trí hoàn toàn
□  Nhất trí (sau khi hoàn thiện theo các ý kiến của Hội đồng)
□  Không nhất trí
2. Phạm vi chỉ định:
□  Chỉ định tất cả các nội dung trong phạm vi đăng ký chỉ định
□  Không chỉ định đối với các nội dung trong phạm vi đăng ký chỉ định sau:

3. PTN hoàn thiện các nội dung sau:

, ngày ... tháng... năm 
Ngưòi đánh giá

(kỷ tên, ghi rõ họ tên)
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Phu luc III• •

(ban hành kèm theo Thông tư số 12/2016/ĨT-BTTTT ngày 05/5/2016 

. của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Bộ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM• • • ẵ

BIÊN BẢN HỌP ĐÁNH GIÁ CHỈ ĐỊNH PHÒNG THỬ NGHIỆM  » • •

1. Tên phòng thử nghiệm được đánh giá chỉ định:

2. Thời gian họp và đánh giá chỉ định:

3. Địa điểm họp và đánh giá chỉ định:

4. Thành phần Hội đồng đánh giá chỉ định:

5. Nội dung đánh giá chỉ định:

6. Kết quả đánh giá chỉ định:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

, ngày ... tháng ... năm ...

THƯ KÝ
(ký tên, ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
(ký tên, ghi rõ họ tên)




