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Các chương trình PT cho hoạt động 
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I. Thông lệ quốc tế về thử nghiệm thành thạo



- Trên thế giới, nhiều nước như Đức, Úc, Mỹ, Niu Di-
Lân, Đài Loan, Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan... đều
có những điều luật, quy định về điều kiện đối với các
tổ chức tham gia hoạt động quan trắc môi trường
nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp của công tác
quan trắc môi trường và chất lượng kết quả quan
trắc môi trường.

- Một số quốc gia quy định việc chứng nhận tổ chức
đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường.

- Về quy định, yêu cầu tham gia PT đối với hoạt động
chứng nhận: tùy theo lĩnh vực chứng nhận mà các
cơ quan sẽ có những sẽ có các quy định và yêu cầu
cụ thể. Tham gia PT là một yêu cầu bắt buộc trong

hoạt động chứng nhận.

1. Yêu cầu về tham gia PT đối với hoạt động chứng nhận



US EPA có một số quy định như sau:

➢ Tham gia 3 chương trình PT mà EPA cung cấp và
phải đạt kết quả đạt trong hai (2) lần trong số ba (3) lần
tham gia PT liên tiếp trước khi được chứng nhận cho
từng thông số mà phòng thí nghiệm đề nghị chứng
nhận.
➢ Để duy trì sự chứng nhận, phòng thí nghiệm phải đạt
kết quả chấp nhận, trên cơ sở liên tục trong hai (2) lần
trong số ba (3) lần tham gia PT liên tiếp. Ít nhất một
trong các điểm phải dưới sáu (6) tháng.
➢ Mỗi kết quả phân tích không đạt yêu cầu quản lý
phòng thí nghiệm phải tìm nguyên nhân gốc rễ ảnh
hưởng đến hiệu quả hoạt động phân tích và thiết lập
hành động khắc phục bằng báo cáo. Báo cáo hành
động khắc phục phải có trong hồ sơ và có sẵn để xem
xét trong quá trình đánh giá tại chỗ.

1. Yêu cầu về tham gia PT đối với hoạt động chứng nhận



US EPA có một số quy định như sau:

➢ Các PTN không duy trì kết quả đạt trong hai (2) lần trong
ba (3) lần tham gia PT liên tiếp sẽ bị đình chỉ đối với thông số
phân tích không đạt. Việc khôi phục lại chứng nhận bằng
cách tham gia PTs thành công.
➢ PTN phải quản lý, phân tích và báo cáo tất cả các mẫu PT
theo cách tương tự như các mẫu môi trường-mẫu thực (sử
dụng cùng một nhân viên, phương pháp, quy trình hiệu chuẩn
và QC, thiết bị, phương tiện và tần suất phân tích...).
➢ Yêu cầu các phòng thí nghiệm tham gia vào một chương
trình PT cụ thể hoặc cho phép tham gia vào các chương trình
PT được công nhận.
➢ Tự thực hiện chương trình với tư cách là nhà cung cấp
dịch vụ PT.
➢ Yêu cầu nhà cung cấp PT gửi kết quả PT của họ trực tiếp
đến cơ quan quản lý.
➢ Tăng tần suất tham gia PT.
➢…

1. Yêu cầu về tham gia PT đối với hoạt động chứng nhận



2. Yêu cầu về tham gia PT đối với hoạt động công nhận
Hiệp hội công nhận phòng thí nghiệm quốc tế (ILAC) đã ban
hành hướng dẫn ILAC-G22:2004 “Sử dụng thử nghiệm
thành thạo như công cụ trong công nhận phòng thử
nghiệm”. Mục đích chính của ILAC-G22:2004 là:
✓ Để thống nhất cách hiểu của các tổ chức công nhận về
cách thức thử nghiệm thành thạo có thể được sử dụng làm
công cụ để công nhận các phòng thử nghiệm.
✓ Nhằm giúp và hài hòa hóa các cơ quan công nhận, phòng
thử nghiệm và các nhà cung cấp chương trình thử nghiệm
thành thạo hiểu biết về việc sử dụng thử nghiệm thành thạo
trong công nhận.
✓ Cung cấp hướng dẫn sử dụng các loại thử nghiệm thành
thạo khác nhau để hỗ trợ bằng chứng về năng lực của các
phòng thử nghiệm trong phạm vi công nhận của họ.
✓…..
➔ Tham gia PT là yêu cầu bắt buộc với các phòng thử
nghiệm đăng ký công nhận



II. TỔNG QUAN VỀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH PT 
DO TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG TỔ CHỨC



Căn cứ pháp lý



Căn cứ pháp lý



- Làm nhiệm vụ đầu mối của hệ
thống quan trắc môi trường
quốc gia,….

- Đầu mối quốc gia thực hiện
phân tích trọng tài môi trường;

tổ chức các chương trình thử
nghiệm thành thạo trên phạm vi

cả nước.

- Phối hợp kiểm tra, hướng dẫn
kỹ thuật việc thực hiện QTMT

của các địa phương, KCN…

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ



Để phòng 
thử nghiệm 

đánh giá 
năng lực từ 
bên ngoài

Công tác 

đánh giá 
công nhận, 

chứng 
nhận

Công tác 

quản lý Khác

Căn cứ và sự cần thiết thực hiện



NCEM được công nhận Vilas, được chứng nhận Vimcerts và là một đơn vị 
cung cấp thử nghiệm thành thạo ở Việt Nam

7. Trung tâm Quan trắc môi trường - Tổng cục Môi trường

Địa chỉ: số 556 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

- Được Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên 
và Môi trường giao nhiệm vụ.
- Kết quả PT do NCEM tổ chức được xem 
xét trong đánh giá, chứng nhận Vimcerts.

Hoạt động tổ chức 
PT của NCEM đã 
được các tổ chức 

công nhận thừa nhận



Định kỳ và 
liên tục 
tham gia 
nhiều 
chương 
trình PT 
quốc tế và 
khu vực do 
FAPAS, 
UNEP… tổ 
chức

Năng lực 
thực hiện



- Định kỳ hàng năm, Trung tâm tham gia PT 
cho các thông số: 
•BOD5, COD, NO3

-, NO2
-, NH4

+, Cl-, PO4
3-, 

SO4
2-, TP, TN; 

•As, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Mn, Hg, Ni, 
Se, V, Zn;
•OCPs; 
•PCBs; 
•Dioxin/Furan 
trong các nền mẫu: nước, đất, trầm tích,..do 
PTA, FAPAS, UNEP, InterCinD tổ chức

Năng lực thực hiện

- Từ năm 2010 đến nay, Trung tâm Quan trắc 
môi trường miền Bắc đã tham gia gần 50 
chương trình PT quốc tế do PTA, FAPAS, 
UNEP, LGC, InterCinD... tổ chức



Thiết bị, cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, hiện đại

Năng lực thực hiện



Đã thiết lập các phần mềm quản lý, phần mềm xử lý số liệu và tính toán kết quả
Năng lực thực hiện



2008

2009

2010

2018

2019

2020

2021

Chặng đường 10 năm xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng và tổ chức PT

- Xây dựng được đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp
- Phát triển phương pháp phân tích thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu theo QCVN

- Hệ thống QLCL theo ISO 17025:2005 được BoA công nhận, cấp Vilas 430 
và Vilas 545

- Xây dựng được HTQLCL theo ISO 17043 và ISO 13528
- Xây đựng đầy đủ quy trình tổ chức LPT, FPT
- Tổ chức chương 01 chương trình PT đầu tiên 
(đến 2021 đã tổ chức 66 chương trình LPT và 05 chương trình FPT)

- Tham gia nhiều chương trình PT quốc tế, khu vực

- Được BoA đánh giá tích hợp, công nhận hệ thống 
QLCL theo ISO 17025:2017, cấp Vilas 545
- Tham gia nhiều chương trình PT quốc tế, khu vực



Cách thức thực hiện

1. Lựa chọn nhân sự - thành lập Ban PT

2. Chuẩn bị và kiểm soát thiết bị, tiện nghi MT

3. Thiết kế chương trình

4. Triển khai tổ chức chương trình PT

5. Phân tích dữ liệu, đánh giá kết quả

6. Báo cáo

7. Trao đổi thông tin với bên tham gia

8. Bảo mật

HTQLCL phù hợp theo ISO/IEC 17043:2010



Cách thức thực hiện

Trưởng ban PTs: 
- Có năng lực quản lý; là nhân sự chủ chốt trong Trung tâm
- Có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn về hóa học, môi trường
- Nắm vững các văn bản, quy định trong hoạt động quan trắc môi trường
- Am hiểu về Hệ thống ISO 9001; ISO 17025; ISO 17043; ISO 13528

Điều phối viên: 
- Có trình độ chuyên môn Đại học trở lên về hóa học, môi trường
- Có kỹ năng tổng hợp, đánh giá dữ liệu; sử dụng thành thạo phần mềm 
tính toán thống kê
- Được đào tạo ISO 17025; ISO 17043; ISO 13528
- Có ít nhất 05 năm kinh nghiêm

Thành viên: 

- Có trình độ chuyên môn đại học trở lên
- Được đào tạo ISO 17025; ISO 17043; ISO 13528
- Có kỹ năng, kinh nghiệm về phân tích
- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm

Nhân sự - thành lập Ban LPT, FPT



Cách thức thực hiện

NCEM - VEA

Đơn vị tổ chức PT

BAN LPT

Hồ sơ nhân sự Ban LPT

Nhân sự: Trách nhiệm, quyền hạn



NCEM - VEA

Đơn vị tổ chức PT

Thiết bị, điều kiện môi trường
Cách thức thực hiện



Thiết kế chương trình

✓ tên và địa chỉ của nhà cung cấp thử 
nghiệm thành thạo

✓ tên, địa chỉ và thông tin liên quan của 
điều phối viên

✓ tiêu chí phải đáp ứng đối với việc tham 
gia

✓ bản mô tả phạm vi các giá trị và/hoặc 
đặc trưng mong đợi với mẫu thử thành 
thạo

✓ tần suất hoặc thời gian phân phối mẫu 
thử thành thạo cho các bên tham gia, 
thời hạn gửi kết quả

➢Ban PT thiết kế các chương trình PT hàng năm

➢Xây dựng kế hoạch bằng văn bản, gồm:

Cách thức thực hiện



Việc chia sẻ, tiếp nhận thông tin

Kế hoạch tổ chức 
LPT, FPT hàng năm

Thông tin tổ
chức LPT, 

FPT của
NCEM

Website: http://cem.gov.vn/tin-tuc/thu-

nghiem-lien-phong

Công văn thông báo (gửi qua chuyển 
phát nhanh

Gửi email tới các phòng thử nghiệm
✓ Thông tin từ NCEM tới các 

phòng thử nghiệm tham gia 
đầy đủ,  nhanh, kịp thời

✓ Hình thức thông tin đa dạng

NCEM - VEA
Phòng thử nghiệm

tham gia
Thông tin kết quả, báo cáo

Cách thức thực hiện



Đơn vị tổ chức PT Đơn vị tham gia PT

Chuẩn bị mẫu

Đánh giá 
kết quả

Xây dựng 
Báo cáo

Phân tích mẫu

Báo cáo 
kết quả

Báo cáo 
kết quả

Triển khai tổ chức theo ISO/IEC 17043:2010

Cách thức thực hiện



❖ Mẫu chuẩn CRM được đặt hàng tuân thủ theo ISO/IEC 17043

✓ Được mã hóa theo từng chương trình (LPT-01, LPT-02,…) 

✓ Thông tin được gắn trên mẫu đầy đủ, rõ ràng 

Cách thức thực hiện FPT
Chuẩn bị mẫu LPT (thông số đo hiện trường)



Giấy chứng nhận mẫu chuẩn (CRMs)

Mẫu thử nghiệm 
của chương trình 
LPT là mẫu chuẩn 
được chứng nhận 
(CRM) và được 
BTC đặt hàng theo 
mục đích và yêu 
cầu của từng 
chương trình

Cách thức thực hiện FPT
Chuẩn bị mẫu (hiện trường)



❖ Mẫu được chuẩn bị tại PTN của NCEM tuân thủ theo ISO/IEC 17043
❖Mẫu được phân tích, thử nghiệm độ bền, độ đồng nhất theo ISO/IE13528 

Cách thức thực hiện LPT
Chuẩn bị mẫu LPT (PTN)

✓ Mẫu được đóng gói theo quy cách và đặc 
tính kỹ thuật. 

✓ Được mã hóa theo từng chương trình. 
✓ Thông tin trên mẫu đầy đủ, rõ ràng; 

Lượng mẫu đủ để các PTN thực hiện thử 
nghiệm và QC.



➢ Đánh giá độ đồng nhất dựa trên Template 
Phụ lục B, ISO 13528.

➢ Đánh giá đối với tất cả các thông số.
➢ Số lượng mẫu tối thiểu (trường hợp chỉ 

thử nghiệm một lần đã lựa chọn được 
nền mẫu và các điều kiện phù hợp): 

✓ Giai đoạn 1: 10 mẫu lặp;
✓ Giai đoạn 2 (giai đoạn chuẩn bị mẫu gửi 

các PTN): 10 mẫu lặp.

Quá trình đánh giá độ đồng nhất, độ bền của 
mẫu có thể diễn ra nhiều lần; kết quả chỉ 

được chấp nhận khi mẫu đồng nhất và bền 
đối với tất cả các thông số ở các điều kiện 

khác nhau

Chuẩn bị mẫu (PTN)
Cách thức thực hiện LPT



(Xác định độ bền của mẫu ở các điều kiện môi trường, bảo quản, và ở các cấp 
nồng độ khác nhau theo thời gian)

Cách thức thực hiện LPT
Chuẩn bị mẫu (PTN)



Chuẩn bị mẫu LPT (PTN)

QA/QC trong chuẩn bị mẫu PT

Thực hiện bảo đảm chất lượng theo:

➢ ISO/IEC 17043:2010

➢ ISO/IEC 17025:2017

➢ Thông tư 24/2017/TT-BTNMT:

✓ Mẫu trắng

✓ Mẫu lặp

✓ Mẫu thêm chuẩn

✓ Mẫu chuẩn thẩm tra

✓ Mẫu CRMs     

Cách thức thực hiện LPT



Phân phối mẫu

Mẫu được đóng gói 
theo quy cách, được 
bảo quản theo các 
yêu cầu kỹ thuật
(kèm theo tài liệu 

hướng dẫn)

Trước khi phân phối mẫu, NCEM gửi thông tin về thời gian gửi mẫu tới các phòng 

thử nghiệm tham gia

Thông thường sau 03 ngày các PTN tham gia sẽ nhận được mẫu thử nghiệm

Cách thức thực hiện PT



➢ Đánh giá độ đồng nhất theo ISO 
13528:2015

➢ Xác định giá trị ấn định theo ISO 
13528:2015. Ví dụ, theo thuật toán A
➢ …

Cách thức thực hiện PT
Phân tích dữ liệu, đánh giá kết quả theo ISO 13528:2015



Một số công cụ hỗ trợ đánh giá và xử lý kết quả
Cách thức thực hiện PT



Một số công cụ hỗ trợ đánh giá và xử lý kết quả
Cách thức thực hiện PT



Z-scores Đánh giá 
|Z-scores| ≤ 2,0 Đạt (thỏa mãn)

2,0 < |Z-scores| ≤ 3,0 Cảnh báo (có vấn đề)

|Z-scores| > 3,0 Không đạt (ngoài khoảng chấp nhận)

• Z-score

z-score = (x − x* )/s*
x  = kết quả của phòng thử nghiệm tham gia
x* = giá trị ấn định của chương trình
s* = độ lệch chuẩn

Cách thức thực hiện PT
Phân tích dữ liệu, đánh giá kết quả theo ISO 13528:2015



Cách thức thực hiện PT
Phân tích dữ liệu, đánh giá kết quả theo ISO 13528:2015



Báo cáo kết quả
Báo cáo thử nghiệm thành thạo được lập rõ ràng, cung cấp đủ thông tin cần 
thiết (trừ thông tin cần bảo mật) và bao gồm dữ liệu về kết quả của tất cả các 
đơn vị tham gia

Cách thức thực hiện PT



Trao đổi thông tin với các đơn vị tham gia

❖NCEM luôn chuẩn bị sẵn thông tin chi tiết về chương trình thử nghiệm 
thành thạo. Thông tin này phải bao gồm:

✓ chi tiết liên quan về phạm vi chương trình thử nghiệm thành thạo
✓ mọi khoản phí để tham gia (nếu có)
✓ tiêu chí về tư cách pháp lý đối với việc tham gia được lập thành văn bản
✓ thoả thuận bảo mật
✓ chi tiết về cách thức áp dụng
❖NCEM luôn sẵn sàng thông báo ngay cho các bên tham gia về mọi thay 

đổi trong thiết kế hoặc triển khai chương trình thử nghiệm thành thạo
❖NCEM lưu giữ và duy trì hồ sơ liên quan về việc trao đổi thông tin với 

các bên tham gia

Cách thức thực hiện PT



Bảo mật thông tin

❖NCEM bảo mật việc nhận biết các bên tham gia chương trình

thử nghiệm thành thạo, chỉ những người tham gia triển khai

chương trình thử nghiệm thành thạo được biết và không được

cung cấp thông tin cho bên thứ 3

❖Tất cả các thông tin bên tham gia cung cấp cho nhà cung cấp thử

nghiệm thành thạo phải được coi như bảo mật

❖NCEM không cũng cấp thông tin của đơn vị tham gia cho bên

thứ 3

Cách thức thực hiện PT



III. KẾT QUẢ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH FPT 
HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG 2018 - 2020



Các chương trình LPT đã tổ chức
Các chương trình LPT tổ chức giai đoạn 2018 - 2020 

Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020
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Nhóm các thông số:
1. Môi trường nước mặt, nước dưới đất, nước thải

+ Nhóm 1 (Hóa cơ bản): COD, BOD5, NH4+, NO3-, NO2-; PO43-, Tổng N, 
Tổng P

+ Nhóm 2 (Kim loại): As, Cd, Pb, Zn, Cu, Ni, Mn, Fe, Cr, Hg

2. Đất
+ Nhóm : (Kim loại): As, Cd, Pb, Zn, Cu, Cr

Mỗi năm từ 6 - 9 chương trình
Tổng (2018 - 2020): 24 chương trình 



Thống kê thông tin về các đơn vị tham gia LPT

(1) Nhóm thông số kim loại
(2) Nhóm thông số hóa cơ bản

Các đơn vị 
CEM tham gia 

(63%)

Các đơn vị 
khác (37%)

Thống kê theo loại hình đơn vị tham gia LPT

Nhóm thông số các 
PTN tham gia nhiều



Thống kê sơ bộ về kết quả thử nghiệm của các đơn vị tham gia LPT

Tỷ lệ kết quả phân tích kim loại trong nền mẫu Nước mặt có |z| ≤ 2
▪ Năm 2018: 82,9 ÷ 87,8%

▪ Năm 2019: 77,3 ÷ 100%

▪ Năm 2020: 87,5 ÷ 100%

Nhóm các thông số kim loại có tỷ lệ Đạt thấp hơn là: As, Pb, Cd



Tỷ lệ kết quả phân tích hóa cơ bản trong nền mẫu Nước mặt có |z| ≤ 2
▪ Năm 2018: 66,7 ÷ 95%

▪ Năm 2019: 83,3 ÷ 91,9%

▪ Năm 2020: 77,8 ÷ 96,2%

Thống kê sơ bộ về kết quả thử nghiệm của các đơn vị tham gia LPT



Tỷ lệ kết quả phân tích hóa cơ bản trong nền mẫu Nước thải có |z| ≤ 2
▪ Năm 2018: 76,9 ÷ 94,1%

▪ Năm 2019: 86,9 ÷ 92,2%

▪ Năm 2020: 79,2 ÷ 93,9%

Nhóm các thông số hóa cơ bản có tỷ lệ Đạt thấp hơn là: TN và TP

Thống kê sơ bộ về kết quả thử nghiệm của các đơn vị tham gia LPT



Tổng hợp đánh giá kết quả thử nghiệm các thông số hóa cơ bản

❖ COD, BOD5: Nhóm các thông số có kết quả thử nghiệm tốt (tỷ lệ đạt trên 90%)
❖ NO3-, NO2-: nhóm các thông số mà các PTN có tỷ lệ sai số cao

Tỷ lệ không đạt và cảnh báo cao

Thống kê sơ bộ về kết quả thử nghiệm của các đơn vị tham gia LPT



Tổng hợp đánh giá kết quả thử nghiệm các thông số kim loại

Tỷ lệ không đạt và cảnh báo cao
(các thông số nhạy cảm; nhiệt lượng 
cần để nguyên tử hóa cao

Kết quả thống kê các PTN tham gia thử nghiệm thông số kim loại khá tốt, hầu hết 
tỷ lệ đạt trên 80%

Thống kê sơ bộ về kết quả thử nghiệm của các đơn vị tham gia LPT



Đánh giá kết quả thử nghiệm trên nền mẫu nước mặt 

Các PTN tiêu biểu có kết quả tham gia LPT tốt (giai đoạn 2018 -2020)
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Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020

Tỷ lệ các PTN có kết quả tốt - thống kê trung bình theo năm

Kim loại Hóa cơ bản



Các PTN thường có kết quả tham gia LPT không tốt (giai đoạn 2018 -2020)

Đánh giá kết quả thử nghiệm trên nền mẫu nước mặt 

Sai số đối với nhiều thông số 
và trong nhiều chương trình

Sai số lớn; các thông số thử nghiệm 
Cd, Pb, Ni tỷ lệ không đạt cao và sai 
số lớn



Đánh giá kết quả thử nghiệm trên nền mẫu nước thải
Tổng hợp đánh giá kết quả thử nghiệm các thông số hóa cơ bản

Các PTN có kết quả thử nghiệm BOD5, COD, PO4
3-, NH4

+ đạt trên 85%, 
tỷ lệ sai số, không đạt <10%

Sai số của các PTN cao, tỷ lệ không đạt cao



Đánh giá kết quả thử nghiệm trên nền mẫu nước thải
Tổng hợp đánh giá kết quả thử nghiệm các thông số kim loại
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Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020

Tỷ lệ trung bình các PTN đạt

Kim loại trong nước thải
Các PTN tham gia có kết quả rất tốt

Tỷ lệ đạt trên 90%



Đánh giá kết quả thử nghiệm trên nền mẫu đất

Tổng hợp đánh giá kết quả thử nghiệm các thông số kim loại trong đất

➢ Tỷ lệ các PTN thử nghiệm As trong đất gặp sai số cao: 44,48% năm 2018 và 
15% năm 2020. Có thể do quá trình phá mẫu phức tạp; quá trình hydride; đo 
mẫu …

➢ Tỷ lệ các PTN gặp sai số khi thử nghiệm Pb, Cr và Cd cao hơn các thông số 
khác. (năng lượng cần để nguyên tử hóa cao)

➢ Tỷ lệ các PTN có kết quả thử nghiệm năm 2020 tốt hơn năm 2018



Phương pháp các PTN có kết quả tốt sử dụng:

✓TCVN; US EPA Method; SMEWW

✓Phiên bản cập nhật

Phương pháp Lab-73 áp dụng để phân tích kim loại:

➢TCVN 6626:2000

➢TCVN 6197: 2008

➢TCVN 6193:1996

➢TCVN 6177:1996

✓ Các phương pháp có thể
thiếu tính cập nhật

✓ Không phù hợp với kỹ
thuật và thiết bị của PTN

Nguyên nhân và giải pháp khắc phục



Nguyên nhân và giải pháp khắc phục



Nguyên nhân và giải pháp khắc phục



Nguyên nhân và giải pháp khắc phục



Tổng hợp một số nguyên nhân gây sai số trong PTN:

- Thiết bị (thiết bị bị lỗi trong quá trình phân tích, thiết bị chưa hiệu
chuẩn, sử dụng thiết bị không theo hướng dẫn phương pháp,…)

- Hóa chất, môi trường, vật liệu liên quan đến quá trình phân tích (hóa

chất/môi trường hết hạn sử dụng mà chưa có đánh giá; dùng sai cấp
nồng độ,…)

- Phương pháp phân tích (dùng sai phương pháp, tính toán sai so với
hướng dẫn…)

- Nhân viên phân tích (không thực hiện theo quy trình, nhân viên mới,
tính toán, ghi chép sai…)

- Điều kiện môi trường phân tích (điều kiện phân tích không đảm bảo
theo yêu cầu phương pháp…);

- Tính toán kết quả sai không theo hướng dẫn của BTC, báo cáo

nhầm kết quả…

Nguyên nhân và giải pháp khắc phục



Một số điểm cần lưu ý khi tham gia các chương trình thử nghiệm
thành thạo/ so sánh liên phòng

- Cần tuân thủ triệt để các hướng dẫn của Ban tổ chức chương trình LPT;

- Báo cáo kết quả theo mẫu phiếu kết quả và phải kiểm tra, QC trước khi

gửi cho Ban tổ chức chương trình.

- Báo cáo kết quả theo đơn vị đo tiêu chuẩn và đúng hướng dẫn của Ban

tổ chức chương trình.

- Gửi phiếu kết quả về Ban tổ chức đúng hạn.

- Trao đổi, thông tin ngay với Ban tổ chức nếu phát hiện các vấn đề bất
thường của mẫu PT (ví dụ, mẫu bị đổ/vỡ...); khi phát hiện có sự sai khác

giữa đánh giá của Ban tổ chức chương trình và kết quả thử nghiệm mà

đơn vị đã gửi về Ban tổ chức...

Một số khuyến nghị



60

➢ Phòng thử nghiệm đã được công nhận, chứng nhận có 
trách nhiệm và nghĩa vụ tham gia các chương trình PT có liên 
quan đến lĩnh vực đã được công nhận, chứng nhận theo quy 
định của pháp luật và các chính sách của cơ quan công nhận, 
chứng nhận;

➢ Phòng thử nghiệm phải có chính sách, kế hoạch, nội dung 
cụ thể đối với hoạt động PT và lập hồ sơ đầy đủ về kết quả 
hoạt động này;

➢ Phòng thử nghiệm khi tham gia PT có kết quả cảnh báo 
hoặc không đạt phải thực hiện tìm hiểu nguyên nhân và thực 
hiện các hành động khắc phục, phòng ngừa;

Một số khuyến nghị



Một số khuyến nghị

➢ Sử dụng các phương pháp theo quy định tại Thông tư số
10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài

nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường
và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường;

Các phương pháp phải được rà soát định kỳ theo đúng quy

định tại Phụ lục 7 Thông tư này.

➢ Các phương pháp phân tích phải được phê duyệt để đánh
giá sự phù hợp theo điều kiện áp dụng thực tế của phòng thí

nghiệm trước khi đưa vào triển khai thực hiện.

➢ Tuân thủ việc thực hiện QA/QC theo đúng quy định tại Thông

tư số 10/2021/TT-BTNMT.



IV. KẾT QUẢ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH FPT 
HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC HIỆN TRƯỜNG 2018-2021



Số đơn vị tham gia: trung bình khoảng 60 đơn vị/năm
Đối tượng: Trung tâm Quan trắc môi trường 63 tỉnh/thành phố, 1 số đơn vị thực hiện hoạt động Quan 
trắc  thuộc các  Bộ ngành và một số đơn vị được chứng nhận hoạt động quan trắc hiện trường.
Nền mẫu: mẫu chuẩn CRMs được đặt hàng quy trình chuẩn bị mẫu nghiêm ngặt và tuân thủ theo các 
quy định về pháp lý và kỹ thuật phù hợp với yêu cầu và mục đích của chương trình. 
* Tất cả các mẫu CRMs đều được chuẩn bị và đóng gói tại nước ngoài

Các chương trình FPT hoạt động quan trắc hiện trường

Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021
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Các chương trình FPT đã tổ chức từ 2018 đến nay



Thống kê các đơn vị tham gia chương trình FPT (2019-

2021)



Xử lý số liệu, tổng hợp kết quả từ các đơn vị tham gia

Mã đơn vị
Kết quả 

đo
Giá trị ấn 

định
pH pH

PT-01 11,10 11,00

PT-03 10,71 11,00

PT-06 11,02 11,00

PT-07 10,83 11,00

PT-08 11,01 11,00

PT-11 10,91 11,00

PT-13 10,98 11,00

PT-14 10,90 11,00

PT-16 10,95 11,00
PT-27 3,94 3,77

Mã đơn vị 

Kết quả 
đo

Giá trị ấn 
định

EC 
(µS/cm)

EC 
(µS/cm)

PT-01 1.241 1.413
PT-03 1.410 1.413
PT-04 1.385 1.413
PT-05 1.416 1.413
PT-07 1.404 1.413
PT-09 1.410 1.413
PT-11 1.392 1.413
PT-13 1.407 1.413
PT-15 1.376 1.413
PT-17 1.413 1.413
PT-19 1.351 1.413
PT-21 1.400 1.413
PT-23 1.400 1.413

MỘT SỐ KẾT QUẢ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH FPT



ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ TIÊU CHÍ CHẤP NHẬN 
Thực hiện theo 2 bước: 
Bước 1: Loại bỏ kết quả đo nằm ngoài phạm vi cho phép theo quy định tại mục I 
“Kiểm soát chất lượng tại hiện trường bằng chất chuẩn” phụ lục 9 Thông tư số 
24/2017/TT-BTNMT.
1.Sai số cho phép nằm trong khoảng ± 5% giá trị đọc đối với các thông số hiện 
trường (trừ pH) 
2.Riêng đối với thiết bị đo pH thì sai số cho phép nằm trong khoảng ± 0,2pH khi giá trị 
độ chia 0,1pH).   

Mã số 
đơn vị

Kết quả Giá trị Sai số 
đo Đánh giá 

đo ấn 
định

(± 0,2 
pH)

kết quả 

PT - 01 11,10 11,00 0,1 Đạt 
PT - 02 3,95 3,77 0,18 Đạt

PT - 03 10,71 11,00 -0,29
Không 

đạt
PT - 04 3,64 3,77 -0,13 Đạt
PT - 18 3,82 3,77 0,05 Đạt
PT - 19 11,04 11,00 0,04 Đạt

PT- 20 10,06 11,00 -0,94
Không 

đạt
PT - 21 3,70 3,77 -0,07 Đạt
PT - 22 3,76 3,77 -0,01 Đạt
PT - 30 10,80 11,00 -0,2 Đạt

Mã số đơn vị kết quả
đo

Giá trị
ấn định

Sai số đo 
(± 5%)

Đánh giá
kết quả

PT - 01 1.241 1.413 -12,2
Không 

đạt 
PT - 02 5.090 5.000 1,8 Đạt
PT - 03 1.410 1.413 -0,2 Đạt 
PT - 09 1.410 1.413 - 0,2 Đạt

PT - 10 4.170 5.000 -16,6
Không 

đạt
PT - 23 1.400 1.413 -0,92 Đạt
PT - 24 5.250 5.000 5,0 Đạt

PT - 25 1.320 1.413 -6,6
Không 

đạt

PT – 26 4.530 5.000 -9,4
Không 

đạt
PT - 27 1.416 1.413 0,2 Đạt

PT - 30 4.576 5.000 -8,5
Không 

đạt

MỘT SỐ KẾT QUẢ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH FPT



ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ TIÊU CHÍ CHẤP NHẬN 

Bước 2. Đánh giá kết quả theo ISO 
13528:2015 (tính toán giá trị Z - score)

z-score = (x − x* )/s*

x  = kết quả của đơn vị tham gia
x* = giá trị ấn định của chương trình
s* = độ lệch chuẩn

|Z-scores| Đánh giá 

0,00 đến 
2,00

Đạt (thỏa mãn)

2,01 đến 
2,99

Cảnh báo (có vấn đề)

≥ 3,00 Không đạt 
(ngoài khoảng chấp nhận)

TT Mã 

đơn 
vị

Kết 
quả 
đo
(xi)

Giá trị ấn 
định

Z-

score

Đánh giá 
kết quả 

x* Ux*

1 PT-01 11,1 11,00 0,012 1,22 Đạt 
2 PT-06 11,02 11,00 0,012 0,25 Đạt
3

PT-07 10,83 11,00 0,012 -2,13 

Trong 

vùng cảnh 
báo

4 PT-08 11,01 11,00 0,012 0,12 Đạt
5 PT-11 10,91 11,00 0,012 -1,13 Đạt

12 PT-29 11,02 11,00 0,012 0,25 Đạt
13

PT-30 10,80 11,00 0,012 -2,50 

Trong 

vùng cảnh 
báo

Trung 

bình 
10,96STT Mã đơn 

vị
Kết 
quả 
đo
(xi)

Giá trị ấn định Z-score Đánh 
giá

kết quả
x* Ux*

1. PT - 03 1.410 1.413 ± 8.2 -0,16 Đạt
1. PT - 04 1.385 1.413 ± 8.2 -1,47 Đạt

1. PT - 05 1.416 1.413 ± 8.2 0,16 Đạt
1. PT - 15 1.376 1.413 ± 8.2 -1,95 Đạt
1. PT - 17 1.413 1.413 ± 8.2 0,00 Đạt

1. PT - 19 1.351 1.413 ± 8.2 -3,26
Không 

đạt
1. PT - 21 1.400 1.413 ± 8.2 -0,68 Đạt
1. PT - 23 1.400 1.413 ± 8.2 -0,68 Đạt
1. PT - 27 1.416 1.413 ± 8.2 0,16 Đạt

MỘT SỐ KẾT QUẢ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH FPT



MỘT SỐ KẾT QUẢ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH FPT



MỘT SỐ KẾT QUẢ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH FPT



Tổng hợp kết quả tham gia 
chương trình FPT 

của các đơn vị qua các 
năm 2019 và 2020

KẾT QUẢ CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH FPT 



Kết quả chương trình thử nghiệm 
thành thạo FPT năm 2021

KẾT QUẢ CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH FPT 



1. Thiết bị:
- Thiết bị bị lỗi trong quá trình đo đạc
- Thiết bị để quá thời hạn hiệu lực của GCN hiệu chuẩn
- Sử dụng thiết bị không theo hướng dẫn phương pháp
- Không tiến hành đo mẫu chuẩn trước khi đo mẫu của chương trình
thử nghiệm…

2. Phương pháp đo đạc:

- Dùng sai phương pháp
- Tính toán kết quả không đúng hướng dẫn của chương trình…

3. Cán bộ đo:

- Không thực hiện đầy đủ theo quy trình,
- Nhân viên mới,
- Báo cáo kết quả không đúng đơn vị đo tiêu chuẩn
- Ghi chép sai, tẩy xóa số liệu,…

4. Điều kiện môi trường:

- Không đảm bảo để thực hiện phép đo

MỘT SỐ NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ 
THAM GIA FPT



MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ

1. Cần tuân thủ đầy đủ theo đúng hướng dẫn của BTC chương trình.

2. Báo cáo kết quả tham gia FPT theo mẫu phiếu kết quả do BTC cung

cấp và phải qua đầy đủ các bước QC, kiểm tra soát xét nội bộ trước
khi gửi cho BTC chương trình.

3. Lưu ý kiểm tra và tính toán, báo cáo kết quả theo đúng đơn vị đo tiêu

chuẩn và tại điều kiện nhiệt độ tiêu chuẩn 25oC.

4. Gửi phiếu kết quả về Ban tổ chức đúng thời hạn quy định.

5. Thông tin trao đổi với BTC ngay khi phát hiện các bất thường về mẫu
FPT (chẳng hạn: mẫu bị đổ, vỡ...) và khi phát hiện các thông tin, kết
quả đánh giá có sự sai khác so với phiếu kết quả đơn vị đã gửi BTC

chương trình.



V. ĐỊNH HƯỚNG THỜI GIAN TỚI



1. Tiếp tục đầu tư tăng cường năng lực tổ chức thử nghiệm thành 
thạo

➢ Tăng cường đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp
➢ Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, tiện nghi, môi trường
➢ Tiếp tục tham gia các chương trình PT quốc tế
2. Tiếp tục phát triển, mở rộng tổ chức LPT, FPT cho nhiều thông số 

và nền mẫu môi trường 
➢ Thông số nhóm hữu cơ trong môi trường đất, nước, trầm tích, 

chất thải, bùn thải
➢ Thông số nhóm kim loại; hơi axit; các hợp chất hữu cơ trong môi 

trường không khí, khí thải
3. Kết hợp phương án tổ chức một số chương trình PT lồng ghép 

Hội thi đánh giá tay nghề QTV môi trường…

Định hướng thời gian tới



Định hướng thời gian tới
4. Phối hợp với các tổ chức quốc tế, 
khu vực để tổ chức và/hoặc giới 
thiệu các chương trình PT, so sánh 
liên phòng quốc tế tới các đơn vị 
QTMT trên cả nước. 



TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG
TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG MIỀN BẮC
Địa chỉ: Số 556, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long 
Biên, Hà Nội, Việt Nam
Website: http://cem.gov.vn/thunghiemthanhthao

Điện thoại: (+84) 024.3577 1816 Fax: (+84) 024.3577 1855

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!
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