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I. Mục đích 

Cuốn Sổ tay là tài liệu cung cấp các thông tin về chương trình ngoại kiểm Vi sinh năm 

2021 nhằm đảm bảo các thông tin được cung cấp là đầy đủ, rõ ràng và chính xác tới 

khách hàng. 

II. Phạm vi áp dụng 

Cuốn Sổ tay được áp dụng cho các Khoa/phòng xét nghiệm tham gia chương trình 

ngoại kiểm Vi sinh năm 2021 và toàn bộ nhân viên Phòng Xét nghiệm và Kiểm chuẩn 

chất lượng xét nghiệm Vi sinh-Ký sinh trùng, thuộc Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng 

xét nghiệm y học-Trường Đại học Y Hà Nội. 

III. Trách nhiệm thực hiện 

Các Khoa/phòng xét nghiệm tham gia chương trình ngoại kiểm Vi sinh năm 2020 và 

nhân viên Phòng Xét nghiệm và Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm Vi sinh-Ký sinh 

trùng, thuộc Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học-Trường Đại học Y Hà 

Nội thực hiện theo các hướng dẫn trong cuốn Sổ tay này. 

IV. Thuật ngữ, định nghĩa, từ viết tắt 

1. Thuật ngữ: 

- Khách hàng: là tên gọi chung cho các Khoa/phòng xét nghiệm/đơn vị tham gia chương 

trình ngoại kiểm Vi sinh. Sau đây gọi chung là phòng xét nghiệm. 

2. Từ viết tắt 

- TTKC: Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học - Trường đại học Y Hà 

Nội: 

-  PXN: Phòng xét nghiệm 

-  EQA: ngoại kiểm 

V. Giới thiệu về Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học - Trường 

Đại học Y Hà Nội  

1. Tổ chức 

Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học-Trường Đại học Y Hà Nội được 

thành lập ngày 30 tháng 07 năm 2010 theo quyết định số 2717/QĐ-BYT của Bộ trưởng 

Bộ Y tế với vai trò chính xây dựng kế hoạch và triển khai các chương trình ngoại kiểm 

cho các PXN. 



2. Chức năng nhiệm vụ  

Chức năng nhiệm vụ chính của TTKC được xác định rõ trong Quyết định 161/QĐ-BYT 

ngày 17 tháng 01 năm 2012: 

-  Phụ trách hoạt động kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm tại các cơ sở y tế thuộc vùng 

Đông Bắc, Tây Bắc, Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ từ Thừa Thiên Huế trở ra. 

-  Phối hợp với các TTKC khác nhằm theo dõi, kiểm tra, giám sát và đánh giá hoạt động 

chuyên môn, nghiệp vụ về hoạt động kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm trong các cơ 

sở y tế. 

-  Định kì báo cáo, đề xuất với Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) các cơ sở 

không đạt yêu cầu chuyên môn về xét nghiệm và nhiệm vụ được phân công để Bộ Y tế 

xem xét ra quyết định xử phạt hành chính hoặc ngừng hoạt động. 

-  Xây dựng kế hoạch và chương trình kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học của các 

cơ sở y tế trong phạm vi địa bàn được phân công. 

-  Hướng dẫn và tạo điều kiện cho các cơ sở y tế nâng cao chất lượng xét nghiệm y học. 

-  Thực hiện các hoạt động giám sát chương trình nội kiểm và triển khai chương trình 

ngoại kiểm cho các phòng xét nghiệm. 

-  Tổ chức thực hiện công tác đào tạo và đào tạo liên tục cho cán bộ viên chức của các 

cơ sở y tế có phòng xét nghiệm về kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học. 

VI. Chương trình ngoại kiểm Vi sinh 

Căn cứ theo Thông tư 01/2013/TT-BYT ngày 11/01/2013 của Bộ trưởng Bộ y tế về 

Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng xét nghiệm tại cơ sở khám bệnh, các phòng 

xét nghiệm (PXN) thuộc các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc bắt buộc tham gia 

các chương trình ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm phù hợp với danh mục kỹ thuật, 

các loại xét nghiệm đang thực hiện tại phòng xét nghiệm.  

 Chương trình ngoại kiểm Vi sinh bao gồm 3 nội dung: Nhuộm Gram, Định danh vi 

khuẩn và Kháng sinh đồ của vi khuẩn. Chương trình ngoại kiểm vi sinh được triển khai 

từ năm 2014, hiện nay chương trình đã được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 

17043:2010 (chứng nhận cho nhà cung cấp ngoại kiểm). 

1. Mục tiêu của TTKC đối với chương trình Ngoại kiểm Vi sinh 

 Cung cấp Chương trình Ngoại kiểm Vi sinh theo tiêu chuẩn ISO/IEC 

17043:2010. 



 Thực hiện triển khai chương trình ngoại kiểm Vi sinh 4 lần/1 năm, trên 3 nội 

dung: Nhuộm Gram, Định danh vi khuẩn và Kháng sinh đồ của vi khuẩn.  

2.  Nhân sự 

Giám đốc: GS.TS. Tạ Thành Văn 

Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội 

Trưởng bộ môn Hóa sinh 

Trưởng khoa Xét nghiệm – Bệnh viện Trường Đại học Y Hà Nội 

Giám đốc Trung tâm Gen-Protein 

Phó Giám đốc: PGS. TS. Trần Huy Thịnh 

Phó trưởng bộ môn Hóa sinh – Trường Đại học Y Hà Nội 

Phó Giám đốc: Ths. Phạm Thị Hương Trang 

Trưởng phòng xét nghiệm và Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm Hóa sinh- Miễn dịch 

– Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học. 

Chuyên gia: PGS. TS. Đặng Thị Ngọc Dung 

Giảng viên bộ môn Hóa sinh  

Nguyên Phó giám đốc TTKC - Trường Đại học Y Hà Nội 

Nguyên Trưởng Bộ môn Khoa học xét nghiệm – Khoa Kỹ thuật y học – Trường Đại 

học Y Hà Nội. 

Nguyên Trưởng khoa Xét nghiệm – Bệnh viện Lão Khoa Trương ương. 

Cố vấn chuyên môn: PGS. TS. Đoàn Mai Phương 

Nguyên trưởng khoa Vi sinh – Bệnh viện Bạch Mai. 

Trưởng phòng: ThS. Vũ Thị Bích Hồng 

Điều phối chương trình: ThS. Vũ Thị Bích Hồng 

Nghiên cứu viên:   

CN. Phan Văn Hiếu 

CN. Nguyễn Xuân Đạt 

CK1. Nguyễn Thúy Hà 

3. Thông tin liên hệ phòng xét nghiệm và Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm Vi 

sinh-Ký sinh trùng: 



Phòng xét nghiệm và Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm Vi sinh-Ký sinh trùng 

Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học 

Tầng 6 nhà A6 - trường Đại học Y Hà Nội - Số 1, Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội. 

Số điện thoại: 02435.747.248  nhánh số 15. Hotline: 0961.153.709 

Email: ngoaikiemvisinh@qcc.edu.vn 

4. Đối tượng phục vụ 

Các khoa, phòng xét nghiệm thực hiện xét nghiệm Vi sinh của các cơ sở khám chữa 

bệnh công lập và tư nhân. 

5. Tiến trình thực hiện  

5.1. Đăng ký tham gia chương trình ngoại kiểm 

Việc tham gia ngoại kiểm tại Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học 

được thực hiện trên phần mềm theo đường link: eqa.qcc.edu.vn 

Bệnh viện/Đơn vị tham khảo các Hướng dẫn chi tiết tham gia ngoại kiểm tại: 

https://qcc.edu.vn/vi/huong-dan-tham-gia-ngoai-kiem hoặc quét QR code 

 

 

Hotline hỗ trợ đăng ký tham gia ngoại kiểm: 0979 098 583 

Sau đây là các bước cơ bản thực hiện tham gia ngoại kiểm tại Trung tâm Kiểm chuẩn 

chất lượng xét nghiệm y học:  

a, Đăng ký tài khoản 

Nếu Bệnh viện/Đơn vị lần đầu tham gia ngoại kiểm thì cần đăng ký tài khoản mới trên 

đường link eqa.qcc.edu.vn 

b, Đăng ký tham gia các chương trình ngoại kiểm  

- Bệnh viện/ Đơn vị đăng nhập vào phần mềm eqa.qcc.edu.vn 

- Hoàn thành Phiếu đăng ký tham gia chương trình ngoại kiểm năm 2022 theo 

mẫu trên phần mềm. Nếu Bệnh viện/đơn vị có nhiều Khoa xét nghiệm tham gia 

Ngoại kiểm cần tổng hợp chung thành một Phiếu đăng ký trên phần mềm. 

- Sau khi Phiếu đăng ký đã được Trung tâm phê duyệt, Bệnh viện/Đơn vị gửi 

Phiếu đăng ký (bản in) có chữ ký phê duyệt của Ban Giám đốc và dấu của đơn 

eqa.qcc.edu.vn
https://qcc.edu.vn/vi/huong-dan-tham-gia-ngoai-kiem
file:///C:/Users/PC/Downloads/eqa.qcc.edu.vn


vị về cho Trung tâm trước 17h00 ngày 30/9/2021 để đảm bảo thời gian thương 

thảo ký kết hợp đồng ngoại kiểm và chuẩn bị mẫu ngoại kiểm. 

5.2. Ký hợp đồng 

Sau khi nhận được email thông báo đã có bản thảo hợp đồng, Bệnh viện/ Đơn 

vị đăng nhập tài khoản trên eqa.qcc.edu.vn để kiểm tra nội dung các điều khoản hợp 

đồng. Nếu đơn vị cần chỉnh sửa, bổ sung nội dung của hợp đồng, đơn vị liên hệ với Bộ 

phận hỗ trợ soạn thảo hợp đồng theo số hotline 0979 098 583. Bộ phận Kế toán của 

trung tâm sẽ sửa lại và cập nhật nội dung hợp đồng trên phần mềm. Bệnh viện/Đơn vị 

đăng nhập và kiểm tra lại nội dung các điều khoản hợp đồng. 

Bệnh viện/ Đơn vị in 06 (sáu) bản hợp đồng từ phần mềm và ký đóng dấu gửi 

qua đường bưu điện về Trung tâm trước 17h00 ngày 30/10/2021. Sau khi nhận được 

hợp đồng của Bệnh viện/đơn vị, Bộ phận Kế toán của Trung tâm sẽ kiểm tra lại. Nếu 

bản hợp đồng không có sai sót, Bộ phận Kế toán sẽ trình ký, đóng dấu và giữ lại 02 

bản, số còn lại gửi trả Bệnh viện/Đơn vị qua đường bưu điện. 

Lưu ý:  

  +   Chữ ký trên các bản hợp đồng phải là chữ ký tươi, không dùng chữ ký phô 

tô. 

+  Các đơn vị gửi hợp đồng về Trung tâm theo đúng thời hạn Trung tâm thông 

báo. Trung tâm sẽ không gửi mẫu ngoại kiểm cho Phòng xét nghiệm/đơn vị nếu chưa 

nhận được hợp đồng bản cứng đã có chữ ký của Ban Giám đốc và dấu của đơn vị. 

5.3. Nhận mẫu ngoại kiểm từ Trung tâm 

- Trước mỗi đợt gửi mẫu, Trung tâm sẽ gửi email thông báo lịch gửi mẫu cho các 

Khoa/phòng xét nghiệm. 

- Trung tâm sẽ đóng và gửi mẫu cho các Bệnh viện/Đơn vị có đăng ký dịch vụ 

vận chuyển của Trung tâm. Các Bệnh viện/Đơn vị không đăng ký dịch vụ vận 

chuyển mẫu (tự vận chuyển) của Trung tâm, Khoa/phòng xét nghiệm đến nhận 

mẫu tại Trung tâm và mang theo thùng đựng mẫu và dụng cụ, vật liệu giữ lạnh. 

+   Mẫu ngoại kiểm sẽ được giao cho người nhận mẫu theo thông tin đăng ký 

của Khoa/phòng xét nghiệm trong Phiếu đăng ký tham gia ngoại kiểm. 

- Khi nhận mẫu, Khoa/phòng xét nghiệm kiểm tra thông tin, tình trạng và số 

lượng mẫu nhận, ký xác nhận vào biên bản bàn giao mẫu ngoại kiểm và gửi 



lại cho nhân viên chuyển phát nhanh 01 bản để chuyển về cho Trung tâm, 01 

bản Khoa/phòng xét nghiệm lưu. 

- Bảo quản mẫu và phân tích mẫu theo đúng “Hướng dẫn bảo quản và phân tích 

mẫu ngoại kiểm” được Trung tâm gửi qua email cho các Khoa/phòng xét 

nghiệm, hoặc tham khảo tại link: https://qcc.edu.vn/vi/huong-dan-phan-tich-

mau-ngoai-kiem hoặc quét QR code 

 

5.4. Khoa/Phòng xét nghiệm đăng ký thiết bị, phương pháp/kỹ thuật 

Khoa/Phòng xét nghiệm tham gia các bước này bằng cách sử dụng các tài khoản 

con được tạo ra từ tài khoản của Bệnh viện/Đơn vị đăng ký. Khoa/Phòng xét nghiệm 

đăng nhập phần mềm eqa.qcc.edu.vn và khai báo thiết bị/phương pháp/kỹ thuật sử dụng 

tham gia ngoại kiểm trước hạn của mỗi chương trình. 

5.5. PXN nhận mã bảo mật 

Sau khi nhận được biểu mẫu đăng ký thông tin về hoá chất, thiết bị, phương 

pháp từ các PXN, TTKC sẽ thông báo cho PXN mã bảo mật qua địa chỉ email mà PXN 

đã đăng ký liên hệ với TTKC. (Xem thêm mục 11. Bảo mật thông tin) 

5.6. Thực hiện phân tích mẫu 

Mẫu ngoại kiểm được gửi tới PXN với tần suất 4 lần/năm theo lịch thực hiện 

chương trình ngoại kiểm của TTKC (Bảng 1). 

Trước mỗi đợt gửi mẫu ngoại kiểm (theo lịch của chương trình trong Bảng 1). 

Trung tâm sẽ có thông báo tới các PXN để chuẩn bị nhận mẫu. Nếu PXN đăng ký nhận 

mẫu qua chuyển phát nhanh, mẫu sẽ được gửi qua đường bưu điện đến người nhận. Đối 

với các PXN tự vận chuyển mẫu, Quý phòng vui lòng mang theo hộp nhận mẫu đến 

Trung tâm theo ngày giờ theo thông báo. 

Các PXN chú ý thực hiện theo lịch của chương trình. Trong trường hợp có thay 

đổi về lịch ngoại kiểm, Trung tâm sẽ có thông báo gửi tới các PXN. 

 

 

 

https://qcc.edu.vn/vi/huong-dan-phan-tich-mau-ngoai-kiem
https://qcc.edu.vn/vi/huong-dan-phan-tich-mau-ngoai-kiem


Bảng 1: Lịch thực hiện chương trình ngoại kiểm Vi sinh năm 2021 

Đợt/năm Khoảng thời gian gửi mẫu dự kiến 

Đợt 1 23/03/2021 

Đợt 2 08/06/2021 

Đợt 3 14/09/2021 

Đợt 4 09/11/2021 

 Để kết quả ngoại kiểm được chính xác, phản ánh đúng thực trạng xét nghiệm 

của PXN, đề nghị PXN: Đọc kĩ và thực hiện theo đúng Hướng dẫn phân tích mẫu 

ngoại kiểm vi sinh (Tài liệu này sẽ được cập nhật gửi cùng mẫu ngoại kiểm và gửi qua 

email tới các PXN.  

Mẫu ngoại kiểm nên được xem như một mẫu bệnh phẩm thông thường, tránh 

việc xử lý đặc biệt với mẫu này và mẫu ngoại kiểm được thực hiện bởi các cán bộ 

thường phân tích mẫu bệnh nhân, sử dụng các trang thiết bị, sinh phẩm, phương pháp 

PXN dùng để phân tích mẫu bệnh nhân. 

Chú ý về đảm bảo an toàn sinh học khi phân tích mẫu ngoại kiểm: 

Các mẫu ngoại kiểm có thể chứa các chủng vi sinh có khả năng gây bệnh nên 

khi tiến hành phân tích, xử lý và huỷ bỏ mẫu cần thực hiện tương tự như mẫu bệnh 

phẩm lây nhiễm, tuân thủ theo đúng các quy tắc an toàn sinh học. Các mẫu này chỉ 

được dùng nội bộ trong PXN, không được chuyển cho bên thứ 3. 

Các mẫu này được thiết kế riêng cho mục đích ngoại kiểm. Việc sử dụng chúng 

vào các mục đích khác có thể không phù hợp và gây mất an toàn sinh học  

5.7. Báo cáo kết quả  

 Khoa/Phòng xét nghiệm nhập kết quả trên phần mềm eqa.qcc.edu.vn theo lịch 

trên phần mềm  

 Trung tâm sẽ gửi Kết quả đánh giá ngoại kiểm có ký số của Trung tâm qua tài 

khoản của Khoa/Phòng xét nghiệm trên phần mềm eqa.qcc.edu.vn theo lịch trả Báo cáo 

sơ bộ và Báo cáo chi tiết.  

 Trung tâm sẽ không gửi kết quả đánh giá ngoại kiểm bản giấy cho Khoa/Phòng 

xét nghiệm. Vì vậy, Khoa/Phòng xét nghiệm in kết quả đánh giá ngoại kiểm từ phần 

mềm eqa.qcc.edu.vn và lưu hồ sơ. 

 Nếu gửi muộn, Trung tâm sẽ không gửi Báo cáo chi tiết cho PXN. Trong những 

trường hợp bất khả kháng, phòng xét nghiệm cần có công văn được phê duyệt bởi lãnh 



đạo bệnh viện đề nghị phân tích lại kết quả trong các trường hợp phòng xét nghiệm gửi 

muộn. Thời gian gửi công văn không quá 2 ngày sau thời hạn nhận kết quả của Trung 

tâm. 

 Bổ sung thông tin: TTKC sẽ phản hồi lại với PXN nếu cần bổ sung các thông 

tin về hành chính trên Biểu mẫu điền kết quả ngoại kiểm của PXN, PXN có thể bổ sung 

đầy đủ thông tin và gửi lại qua thư điện tử.  PXN chỉ được phép thay đổi hoặc bổ sung 

những thông tin về hành chính – thông tin còn thiếu khi được yêu cầu. Những sửa đổi 

ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả ngoại kiểm sẽ không được chấp nhận. Thời hạn cuối 

cùng PXN được bổ sung thông tin là 01 ngày sau ngày phản hồi của Trung tâm. 

 Sau khi nhận được kết quả của các PXN, Trung tâm sẽ tiến hành phân tích, 

đánh giá và gửi báo cáo sơ bộ qua email sau ngày kết thúc nhận kết quả từ các PXN là 

1 tuần (TAT1 = 1 tuần làm việc), và gửi báo cáo chi tiết qua email sau 3 tuần (TAT2 = 

3 tuần làm việc). Bản báo cáo chi tiết có chữ ký của Lãnh đạo và đóng dấu của TTKC 

sẽ được gửi qua bưu điện tới PXN cùng đợt gửi mẫu tiếp theo. 

5.8. Cấp Giấy chứng nhận tham gia ngoại kiểm cho các đơn vị tham gia ngoại 

kiểm 

Trung tâm sẽ cấp Giấy chứng nhận tham gia Ngoại kiểm cho các Khoa/Phòng 

xét nghiệm tham gia qua phần mềm eqa.qcc.edu.vn sau khi kết thúc tất cả các chương 

trình ngoại kiểm Trung tâm triển khai. 

6. Mẫu ngoại kiểm 

 Chương trình ngoại kiểm có 3 nội dung đánh giá cho mỗi đợt, bao gồm: Nhuộm 

Gram, Định danh vi khuẩn và Kháng sinh đồ của vi khuẩn. 

 Nhuộm Gram: gồm 2 tiêu bản đã cố định mẫu vi khuẩn. Mỗi tiêu bản gồm 3 

phết vi khuẩn trong 3 vòng tròn tương ứng, màu hồng là vi khuẩn chứng Gram dương, 

màu xanh là vi khuẩn chứng Gram âm và màu đen là vi khuẩn yêu cầu các PXN xác 

định tính chất bắt màu và hình thái. 

 Định danh vi khuẩn: gồm 2 ống mẫu, mỗi ống chứa 1 chủng vi khuẩn cần xác 

định, PXN được yêu cầu xác định tên loài cho vi khuẩn được định danh. 

 Kháng sinh đồ: gồm 2 ống mẫu, mỗi ống chứa 1 chủng vi khuẩn thuần nhất đã 

biết tên chi hoặc họ của vi khuẩn, yêu cầu PXN xác định tính nhạy cảm với 5 loại 

kháng sinh theo yêu cầu của Trung tâm đối với chủng vi khuẩn đó. 



 Mức độ tin cậy của mẫu ngoại kiểm: Tất cả các mẫu ngoại kiểm đều được kiểm 

tra độ đồng nhất và độ ổn định theo tiêu chuẩn ISO/IEC17043:2010 và ISO13528:2015. 

 

7. Phương pháp thiết lập giá trị gán  

 Đối với thông số nhuộm Gram, Định danh vi khuẩn: giá trị gán là giá trị đã biết 

trước của vật liệu tham chiếu. Trong một số trường hợp, khi kết quả của phòng xét 

nghiệm không tương đương với giá trị biết trước của vật liệu tham chiếu, TTKC tham 

khảo ý kiến của chuyên gia để quyết định lựa chọn giá trị phù hợp để so sánh. 

 Đối với nội dung Kháng sinh đồ:  

+ TTKC sẽ xác định giá trị gán cho nội dung kháng sinh đồ sau khi các PXN gửi 

kết quả về. 

+ Các giá trị ngoại lai sẽ được loại bỏ để đảm bảo độ không đảm bảo đo của giá 

trị gán. 

+ Khi số lượng PXN tham gia lớn hơn 30, áp dụng cách thiết lập giá trị gán là giá 

trị đồng thuận và được thiết lập tuân thủ theo thứ tự ưu tiên sau: 

 Giá trị gán là giá trị đồng thuận của các PXN chuyên gia: khi tỉ lệ phần trăm sự 

đồng thuận của các PXN chuyên gia phải ≥ 80%.  

 Khi tỉ lệ đồng thuận của các PXN chuyên gia không đạt mức 80%, giá trị gán là 

sự đồng thuận của tất cả các PXN nhưng tỉ lệ đồng thuận phải đạt tối thiểu là 80%. 

 Nếu tỉ lệ đồng thuận của các PXN tham gia không đạt 80%, TTKC sẽ tham 

khảo ý kiến từ các cố vấn và chuyên gia để thiết lập giá trị gán. 

+ Khi số lượng PXN nhỏ hơn 30, sử dụng phương pháp đánh giá dựa trên kết quả 

biết trước. 

8. Cách tính điểm và Đánh giá hiệu suất của phòng xét nghiệm 

Bảng 2: Thang điểm đánh giá kết quả cho từng nội dung ngoại kiểm của PXN 

Nội dung Tiêu chí đánh giá Điểm 

Nhuộm Gram Đánh giá đúng tính chất bắt màu trên 

mỗi tiêu bản 

25 

Đánh giá đúng hình thái vi khuẩn trên 

mỗi tiêu bản 

25 

Tùy thuộc vào từng trường hợp cùng với 12.5 



sự tham khảo ý kiến của các cố vấn số 

điểm của PXN có thể cân nhắc. 

Nếu không đánh giá đúng tính chất bắt 

màu và hình thái vi khuẩn 

0 

Tổng điểm tối đa cho 2 tiêu bản nhuộm Gram 100 

Định danh vi 

khuẩn  

 

Xác định đúng tên mỗi loại vi khuẩn 

(bao gồm cả tên chi và tên loài) (tên La 

tinh) 

50 

Xác định đúng ở mức độ tên chi 30 

Xác định sai tên chi 0 

Tổng điểm tối đa cho 2 ống định danh  100 

Kháng sinh đồ Xác định đúng đáp án cho mỗi loại 

kháng sinh. 

10 

Xác định sai từ R, S sang I hoặc ngược 

lại (sai số nhỏ) cho mỗi loại kháng sinh. 

5 

Xác định sai từ S sang R hoặc ngược lại 

(sai số lớn) cho mỗi loại kháng sinh. 

0 

Tổng điểm kháng sinh đồ tối đa cho thực hiện 5 loại 

kháng sinh/2 chủng vi khuẩn 

100 

Tổng điểm tối đa 3 nội dung 300 

Đánh giá hiệu suất của từng nội dung: 

Dựa vào tỷ lệ % điểm đạt/tổng điểm tối đa của từng loại xét nghiệm để đánh giá hiệu 

suất của từng thông số như sau: 

TT Hiệu suất của phòng xét nghiệm Mức độ đánh giá 

1 Đạt 100% Rất tốt 

2 80% ≤  Điểm < 100% Tốt 

3 60% ≤ Điểm < 80% Phù hợp 

4 50 ≤ Điểm < 60% Cần xem xét 

5 Điểm < 50% Không phù hợp 



9. Bảo mật thông tin  

 Mỗi PXN sẽ được cung cấp 1 mã bảo mật. Mã của PXN sẽ được gửi đến PXN 

trước khi thực hiện ngoại kiểm. Mã bao gồm phần chữ và phần số. Ví dụ: mã phòng xét 

nghiệm là MBxxx, trong đó MB là phần chữ kí hiệu chương trình ngoại kiểm vi sinh, 

xxx là phần số kí hiệu riêng cho từng PXN. Mã của PXN có thể sẽ được thay đổi theo 

năm tham gia. 

 Tất cả thông tin mà PXN tham gia ngoại kiểm đăng ký với TTKC sẽ được bảo 

mật: mọi tài liệu, hồ sơ, thông tin liên quan đến các PXN sẽ được quản lý và tuân theo 

chính sách bảo mật của Trung tâm.  

 PXN có quyền từ chối việc bảo mật thông tin ngoại kiểm của PXN mình phục 

vụ cho mục đích thảo luận, hỗ trợ lẫn nhau (như tăng hiệu suất máy móc) hoặc mục 

đích công nhận. Tuy nhiên PXN không được trao đổi kết quả ngoại kiểm với nhau 

trước khi báo báo cáo sơ bộ của lần thực hiện đó được công bố. 

 Trong một số trường hợp, khi cơ quan quản lý (Bộ y tế, Sở y tế phòng xét 

nghiệm trực thuộc, cơ quan thanh tra) yêu cầu TTKC cung cấp kết quả ngoại kiểm của 

các PXN thì các PXN liên quan sẽ được thông báo bằng văn bản. 

 TTKC sẽ lưu giữ các kết quả ngoại kiểm (bản cứng) của các PXN trong thời 

gian 5 năm. Thông tin trên máy tính được lưu giữ bảo mật với mật khẩu, bản cứng được 

lưu giữ trong tủ có khóa do người được phân quyền quản lý.  

10. Sự khiếu nại, phàn nàn của khách hàng 

Nếu Khoa/phòng xét nghiệm không hài lòng về dịch vụ, không thỏa mãn với 

kết quả phân tích nhận được hoặc bất kỳ vấn đề không hợp lý khác thuộc Phòng xét 

nghiệm và Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm Vi sinh-Ký sinh trùng vui lòng liên hệ 

bằng văn bản, email hoặc điện thoại hotline (cố định hoặc di động) của chương trình. 

Thời hạn tiếp nhận các phàn nàn, khiếu nại liên quan tới báo cáo ngoại kiểm 

trong vòng 05 ngày làm việc sau hạn trả kết quả qua email. 

Trung tâm xem xét và giải quyết các phàn nàn/khiếu nại trong vòng 05 ngày 

làm việc kể từ ngày tiếp nhận. Nếu phàn nàn/khiếu nại không thể giải quyết được 

trong vòng 05 ngày làm việc, Trung tâm sẽ trao đổi lại với PXN. 



11. Kinh phí tham gia chương trình ngoại kiểm 

 Kinh phí chương trình ngoại kiểm vi sinh là: 12.800.000 VN đồng/1 năm, (chưa 

bao gồm phí vận chuyển mẫu). Phí của chương trình ngoại kiểm Vi sinh được tính đủ 

cho việc triển khai chương trình ngoại kiểm, không nhằm mục đích thương mại. 

 Hình thức và chi phí vận chuyển: PXN có thể lựa chọn hình thức tự vận chuyển 

(PXN đến lấy mẫu trực tiếp tại Trung tâm) hoặc Trung tâm gửi mẫu đến PXN qua 

đường bưu điện. 

 Kinh phí trên có thể thay đổi tuỳ theo năm, phụ thuộc vào giá sinh phẩm, hoá 

chất. Trung tâm sẽ có báo giá cụ thể hàng năm gửi tới PXN. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


