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CHI CỤC TIÊU CHUẨN  

ĐO LƢỜNG CHẤT LƢỢNG 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

QUY ĐỊNH VỀ ĐO LƢỜNG  

ĐỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG  

PHƢƠNG TIỆN ĐO NHÓM 2 TRONG Y TẾ 
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Đối tượng tham dự: 

Cán bộ, nhân viên phụ trách trang thiết bị tại các 

bệnh viện, phòng khám. 

 

http://www.chicuctdc.gov.vn 
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Phần 1: Luật Đo lường. 

Phần 2: Quy định về đo lường 

đối với phương tiện đo nhóm 2. 

Phần 3: Quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực 

đo lường. 

http://www.chicuctdc.gov.vn 

Nội dung tài liệu: 
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Luật Đo lƣờng số 04/2011/QH13 có hiệu lực từ 

ngày 01/7/2012) 

http://www.chicuctdc.gov.vn 

Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN quy 

định về đo lường đối với phương tiện 

đo nhóm 2. 

Nghị định số 80/2013/NĐ-CP quy 

định về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

Căn cứ pháp lý: 
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PHẦN 1 

LUẬT  

ĐO LƢỜNG 

Gồm: 9 chƣơng, 58 Điều.  
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- Giải thích thuật ngữ; 

- Phương tiện đo; 

- Kiểm định phương tiện đo; 

- Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân (sử 

dụng và kiểm định phương tiện đo) trong hoạt 

động đo lường. 

LUẬT ĐO LƢỜNG Phần 1 



http://www.chicuctdc.gov.vn 
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Giải thích thuật ngữ: 

PHƯƠNG 
TIỆN ĐO 

KIỂM 
ĐỊNH  ……. 

Phần 1 
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Phương tiện đo 

là phương tiện 

kỹ thuật để thực 
hiện phép đo. 

Giải thích thuật ngữ (tt): 

http://www.chicuctdc.gov.vn 

Phần 1 
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1. Phương tiện đo được sử dụng trong nghiên cứu khoa 

học, điều khiển, điều chỉnh quy trình công nghệ, kiểm soát 

chất lượng trong sản xuất hoặc các mục đích khác không 

quy định tại khoản 2 Điều này (sau đây gọi là phương tiện 

đo nhóm 1) được kiểm soát theo yêu cầu kỹ thuật đo lường 

do tổ chức, cá nhân công bố. 

Các loại phƣơng tiện đo (theo Điều 16) 

Phần 1 Phƣơng tiện đo: 
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2. Phương tiện đo được sử dụng để định lượng hàng hóa, 

dịch vụ trong mua bán, thanh toán, bảo đảm an toàn, bảo vệ 

sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, trong thanh tra, 

kiểm tra, giám định tư pháp và trong các hoạt động công vụ 

khác (sau đây gọi là phương tiện đo nhóm 2) phải được 

kiểm soát theo yêu cầu kỹ thuật đo lường do cơ quan quản 

lý nhà nước về đo lường có thẩm quyền quy định áp dụng. 

Phần 1 Phƣơng tiện đo (tt): 
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1. Yêu cầu kỹ thuật đo lường cơ bản của phương tiện 

đo phải được thể hiện trên phương tiện đo hoặc ghi trên 

nhãn hàng hóa, tài liệu đi kèm. 

2. Cấu trúc của phương tiện đo phải bảo đảm ngăn 

ngừa sự can thiệp dẫn đến làm sai lệch kết quả đo. 

 

Yêu cầu cơ bản đối với phƣơng tiện đo 

Phần 1 

Phƣơng 

tiện đo 

Phƣơng tiện đo (tt): 



http://www.chicuctdc.gov.vn 
12 

3. Đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo phải phù 

hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường đã được tổ chức, cá 

nhân công bố hoặc do cơ quan quản lý nhà nước về đo 

lường có thẩm quyền quy định áp dụng. 

Phần 1 Phƣơng tiện đo (tt): 
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1. Đáp ứng yêu cầu cơ bản của phương tiện đo. 

 

 

 

 

 

3. Việc kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện 

đo nhóm 1 do tổ chức, cá nhân sản xuất, xuất khẩu, 

nhập khẩu, sử dụng phương tiện đo lựa chọn, quyết định 

thực hiện tại tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm 

đáp ứng điều kiện quy định. 

Yêu cầu đối với phƣơng tiện đo nhóm 1 

Phần 1 

2. Phương tiện đo nhóm 1 được 

kiểm định, hiệu chuẩn, thử 

nghiệm theo yêu cầu của tổ 

chức, cá nhân hoặc khi có yêu 

cầu của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền. 

Phƣơng tiện đo (tt): 
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1. Đáp ứng yêu cầu của phương tiện đo nhóm 1. 

2. Phương tiện đo nhóm 2 phải đƣợc kiểm soát về đo 

lƣờng bằng một hoặc một số biện pháp sau đây: 

a) Phê duyệt mẫu khi sản xuất, nhập khẩu; 

b) Kiểm định ban đầu trước khi đưa vào sử dụng; 

c) Kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng; 

d) Kiểm định sau sửa chữa. 

Yêu cầu đối với phƣơng tiện đo nhóm 2 

Phần 1 Phƣơng tiện đo (tt): 
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Kiểm định là hoạt động đánh 

giá, xác nhận đặc tính kỹ thuật 

đo lường của phương tiện đo 

theo yêu cầu kỹ thuật đo 

lường. 

http://www.chicuctdc.gov.vn 

Giải thích thuật ngữ (tt): 

KIỂM ĐỊNH TAXIMET KIỂM ĐỊNH CÔNG TƠ ĐIỆN KIỂM ĐỊNH CÂN THÔNG DỤNG 

KIỂM ĐỊNH ÁP KẾ 

Phần 1 
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1. Độc lập, khách quan, chính xác; công 

khai, minh bạch về trình tự, thủ tục thực 

hiện kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm. 

2. Tuân thủ trình tự, thủ tục kiểm định, 

hiệu chuẩn, thử nghiệm đã được công 

bố hoặc theo quy định của cơ quan nhà 

nước về đo lường có thẩm quyền. 

3. Tuân thủ quy định về bảo mật thông 

tin, số liệu, kết quả kiểm định, hiệu 

chuẩn, thử nghiệm. 

Nguyên tắc hoạt động kiểm định: 

Phần 1 Kiểm định phƣơng tiện đo (tt): 
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Chi phí kiểm định 

Chi phí kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện 

đo, chuẩn đo lường phải được xây dựng, niêm yết công 

khai và theo quy định của pháp luật về giá. 

Phần 1 Kiểm định phƣơng tiện đo (tt): 
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1. Tổ chức, cá nhân sử dụng PTĐ có các quyền sau đây: 

a) Yêu cầu cơ sở sản xuất, kinh doanh PTĐ cung cấp thông 

tin, tài liệu về đặc tính kỹ thuật đo lường, điều kiện vận 

chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng PTĐ; 

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sử dụng PTĐ 

b) Lựa chọn tổ chức kiểm 

định, hiệu chuẩn, thử 

nghiệm PTĐ phù hợp để 

thực hiện biện pháp kiểm 

soát về đo lường đối với 

PTĐ; 

TỔ CHỨC 

KIỂM ĐỊNH 
TỔ CHỨC 

KIỂM ĐỊNH 

TỔ CHỨC 

KIỂM ĐỊNH 

Phần 1 Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân 

trong hoạt động đo lƣờng: 
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c) Khiếu nại kết quả kiểm định, hiệu 

chuẩn, thử nghiệm; khởi kiện hành vi vi 

phạm hợp đồng của tổ chức kiểm định, 

hiệu chuẩn, thử nghiệm; 

d) Khiếu nại, khởi kiện hành vi hành 

chính, quyết định hành chính của cá 

nhân, cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

theo quy định của pháp luật. 

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sử dụng PTĐ (tt) 

Phần 1 Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân 

trong hoạt động đo lƣờng (tt): 
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2. Tổ chức, cá nhân sử dụng PTĐ có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Thực hiện biện pháp kiểm soát về đo lường đối với phương 

tiện đo trong quá trình sử dụng; 

http://www.chicuctdc.gov.vn 

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sử dụng PTĐ (tt) 

b) Bảo đảm các điều kiện vận 

chuyển, bảo quản, yêu cầu sử 

dụng theo hướng dẫn của cơ 

sở sản xuất, nhập khẩu; trường 

hợp phát hiện sai, hỏng phải 

dừng việc sử dụng và thực hiện 

các biện pháp khắc phục; 

Phần 1 Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân 

trong hoạt động đo lƣờng (tt): 
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c) Tuân thủ yêu cầu về trình độ nghiệp vụ, chuyên môn, kinh 

nghiệm nghề nghiệp đối với người sử dụng PTĐ khi thực 

hiện phép đo nhóm 2 theo quy định của cơ quan quản lý 

nhà nước về đo lường có thẩm quyền; 

d) Bảo đảm điều kiện theo quy định để người có quyền và 

nghĩa vụ liên quan giám sát, kiểm tra việc thực hiện phép 

đo, phương pháp đo, PTĐ; 

http://www.chicuctdc.gov.vn 

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sử dụng PTĐ (tt) 

đ) Chấp hành việc thanh tra, 

kiểm tra về đo lường của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền; 

e) Trả chi phí kiểm định, hiệu 

chuẩn, thử nghiệm PTĐ. 

Phần 1 Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân 

trong hoạt động đo lƣờng: 
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1. Tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm có các quyền 

sau đây: 

a) Thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm trong phạm 

vi lĩnh vực đã đăng ký hoạt động; 

b) Được cơ quan nhà nước về đo lường có thẩm quyền xem 

xét, thừa nhận kết quả kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm 

phục vụ quản lý nhà nước về đo lường theo quy định của 

pháp luật; 

c) Khiếu nại, khởi kiện hành vi hành chính, quyết định hành 

chính của cá nhân, cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo 

quy định của pháp luật. 

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, 

thử nghiệm phƣơng tiện đo 

Phần 1 Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân 

trong hoạt động đo lƣờng (tt): 
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2. Tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm có các nghĩa 

vụ sau đây: 

a) Công khai, minh bạch và tuân thủ trình tự, thủ tục thực 

hiện kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm; bảo đảm khách 

quan, chính xác; tuân thủ quy định về chi phí kiểm định, hiệu 

chuẩn, thử nghiệm; 

b) Bảo mật thông tin, số liệu, kết quả kiểm định, hiệu chuẩn, 

thử nghiệm của khách hàng theo quy định, trừ trường hợp 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu; 

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, 

thử nghiệm phƣơng tiện đo (tt) 

Phần 1 Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân 

trong hoạt động đo lƣờng (tt): 
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c) Khi phát hiện hành vi có dấu hiệu 

vi phạm quy định của pháp luật về đo 

lường phải báo ngay và phối hợp với 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền để 

xử lý theo quy định của pháp luật; 

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, 

thử nghiệm phƣơng tiện đo (tt) 

d) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả kiểm định, 

hiệu chuẩn, thử nghiệm đã cung cấp; 

đ) Chấp hành việc thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

Phần 1 Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân 

trong hoạt động đo lƣờng (tt): 
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Phần 2: Quy định về đo 
lường đối với phương 
tiện đo nhóm 2 

Phần 2 

http://www.chicuctdc.gov.vn 



Danh mục phƣơng tiện đo nhóm 2  

đƣợc sử dụng trong y tế 

26 

Phần 2 

http://www.chicuctdc.gov.vn 



-Phương tiện đo được sử dụng để định lượng hàng 

hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, bảo đảm 

an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi 
trƣờng, trong thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp 

và trong các hoạt động công vụ khác (sau đây gọi là 

phương tiện đo nhóm 2) phải được kiểm soát theo 

yêu cầu kỹ thuật đo lường do cơ quan quản lý nhà 

nước về đo lường có thẩm quyền quy định áp dụng. 

27 

Phần 2 

http://www.chicuctdc.gov.vn 
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DANH MỤC PHƢƠNG TIỆN ĐO NHÓM 2  

(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2013/TT-

BKHCN ngày  26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ) 

Danh mục phương tiện đo nhóm 

2: gồm 59 PTĐ cho 9 lĩnh vực 

Phần 2 

http://www.chicuctdc.gov.vn 
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Mục đích sử dụng: Bảo vệ sức khỏe 

Phạm vi áp dụng: Trong hoạt động của 
các tổ chức bảo vệ sức khỏe con ngƣời 
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Mục đích sử dụng: Bảo vệ sức khỏe 

Phạm vi áp dụng: Trong hoạt động của 
các tổ chức bảo vệ sức khỏe con ngƣời 
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Mục đích sử dụng: Bảo vệ sức khỏe 

Phạm vi áp dụng: Trong hoạt động của 
các tổ chức bảo vệ sức khỏe con ngƣời 



Mục đích sử dụng: Bảo vệ sức khỏe 

Phạm vi áp dụng: Trong hoạt động của 
các tổ chức bảo vệ sức khỏe con ngƣời 

http://www.chicuctdc.gov.vn 
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Phần 2 

http://www.chicuctdc.gov.vn 

Mục đích sử dụng: 
Đảm bảo an toàn 
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Thuộc trách nhiệm quản 

lý của Bộ Khoa học và 

Công nghệ 
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Tên phƣơng tiện đo 
Tên văn bản kỹ 

thuật 
Số hiệu 

Chu kỳ 

kiểm định  

Huyết  

áp  

kế lò xo 

Huyết áp kế 

- Quy trình 

kiểm định 

ĐLVN 09 

: 2011 

12 

tháng 

Áp kế  

lò xo 

Áp kế lò xo - 

Quy trình 

kiểm định 

ĐLVN 08 

: 2011  

12 

tháng 

Phần 2 

http://www.chicuctdc.gov.vn 
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Tên phƣơng tiện đo 
Tên văn bản kỹ 

thuật 
Số hiệu 

Chu kỳ 

kiểm định  

Huyết  

áp  

kế thủy ngân 

Huyết áp kế 

thủy ngân - 

Quy trình 

kiểm định 

ĐLVN 09 

: 2011 

12 

tháng 

Phần 2 

http://www.chicuctdc.gov.vn 
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TEM KiỂM ĐỊNH 



Tên phƣơng tiện đo 
Tên văn bản kỹ 

thuật 
Số hiệu 

Chu kỳ 

kiểm định  

Nhiệt kế 

y học  

thủy tinh- 

thủy ngân 

có cơ cấu 

cực đại  

Nhiệt kế y 

học thuỷ 

tinh - thuỷ 

ngân có cơ 

cấu cực đại 

- Quy trình 

kiểm định 

ĐLVN 21 

: 1998 
KĐBĐ 

Nhiết kế 

y học  

điện tử 

hiện số 

có cơ cấu 

cực đại 

Nhiệt kế y 

học điện tử 

hiện số có 

cơ cấu cực 

đại – Quy 

trình kiểm 

định 

ĐLVN 23 

: 1998  

06 

tháng 
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Phần 2 
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Tên phƣơng tiện đo 
Tên văn bản kỹ 

thuật 
Số hiệu 

Chu kỳ 

kiểm định  

Phương tiện đo điện tim 

Phương tiện 

đo điện tim - 

Quy trình 

kiểm định 

ĐLVN 43 

: 2009 

24 

tháng 

Phương tiện đo điện não 

Phương tiện 

đo điện não 

– Quy trình 

kiểm định 

ĐLVN 44 

: 2009  

24 

tháng 

Phần 2 
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Tên phƣơng tiện đo 
Tên văn bản kỹ 

thuật 
Số hiệu 

Chu kỳ 

kiểm định  

Phương tiện đo tiêu cự 

kính mắt 

Phương tiện đo 

tiêu cự kính mắt 

- Quy trình kiểm 

định 

ĐLVN 

258:2014 

12 

tháng 

Phần 2 
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Phần 2 
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Phần 2 
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TEM KiỂM ĐỊNH 
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Phƣơng tiện đƣợc 

 sử dụng trong y tế 



http://www.chicuctdc.gov.vn 
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STT Phƣơng tiện đo Điều kiện phù hợp pháp lý 

Dấu KĐ Tem KĐ Giấy CNKĐ 

1 PTĐ điện não /   

2 PTĐ điện tim /   

3 Huyết áp kế lò xo /   

4 Huyết áp kế thủy ngân /   

5 Nhiệt kế y học /   

6 Áp kế /   

7 PTĐ tiêu cự kính mắt /   

BẢNG TÓM TẮT CHỨNG CHỈ KIỂM ĐỊNH: 
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Phần 2 

http://www.chicuctdc.gov.vn 

Kiểm định 

phƣơng tiện đo ở 

đâu??? 
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Phần 2 

http://www.chicuctdc.gov.vn 

Trung tâm Kỹ thuật  

Tiêu chuẩn Đo lƣờng Chất lƣợng 3 

31 Hàn Thuyên, Q. 1, TPHCM 

Trung tâm Kỹ thuật  

Tiêu chuẩn Đo lƣờng Chất lƣợng TPHCM 

263 Điện Biên Phủ, P. 7, Q. 3. 

Các tổ chức kiểm định 

Công ty TNHH Nam Dƣơng 

123 Tô Ngọc Vân, Q. Thủ Đức. 

Viện Đo lƣờng Việt Nam 

8 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 
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Phần 3: Quy định 

xử phạt vi phạm 

hành chính trong 

lĩnh vực đo lƣờng. 



Quy định về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lƣờng và     

chất lƣợng sản phẩm, hàng hóa 

NGHỊ ĐỊNH 80/2013/NĐ-CP 

Phần 3 



Company name 

Điều 10. Vi phạm trong sử dụng phƣơng tiện đo nhóm 2 
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 600.000 đồng đối 
với một trong các hành vi sau đây khi sử dụng phương tiện đo có giá trị 
nhỏ hơn 1.000.000 đồng tính theo giá trị phương tiện đo mới cùng 
chủng loại hoặc phương tiện đo mới có đặc tính kỹ thuật tương đương 
tại thời điểm vi phạm hành chính: 

a) Không có giấy chứng nhận kiểm định hoặc dấu kiểm định hoặc tem 
kiểm định (sau đây gọi tắt là chứng chỉ kiểm định) theo quy định; 

b) Sử dụng chứng chỉ kiểm định đã hết hiệu lực; 

c) Tự ý tháo dỡ niêm phong, kẹp chì, dấu kiểm định, tem kiểm định trên 
phương tiện đo; 

d) Phương tiện đo không đạt yêu cầu quy định về kỹ thuật đo lường. 
 

HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH,  

HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ MỨC PHẠT 

Chƣơng II 



Company name 

Điều 10. Vi phạm trong sử dụng phƣơng tiện đo nhóm 2 (tt) 

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau 

đây khi sử dụng phương tiện đo có giá trị từ 1.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng tính 

theo giá trị phương tiện đo mới cùng chủng loại hoặc phương tiện đo mới có đặc tính 

kỹ thuật tương đương tại thời điểm vi phạm hành chính: 

a) Không có chứng chỉ kiểm định theo quy định; 

(Hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 10 là hành vi của tổ chức, cá nhân khi sử 
dụng phương tiện đo có một trong các vi phạm sau: 

- Không có chứng chỉ kiểm định phù hợp theo quy định tại Thông tư số 24/2013/TT-BKHCN 
ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về hoạt động 
kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường (sau đây gọi tắt là Thông 
tư 24/2013/TT-BKHCN); 

- Sử dụng chứng chỉ kiểm định đã bị tẩy xóa hoặc sửa chữa nội dung (trừ thời hạn kiểm định).) 

b) Sử dụng chứng chỉ kiểm định đã hết hiệu lực; 

c) Tự ý tháo dỡ niêm phong, kẹp chì, dấu kiểm định, tem kiểm định trên phương tiện 

đo; 

d) Không thực hiện kiểm định đối chứng theo quy định. 

 

HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH,  

HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ MỨC PHẠT 

Chƣơng II 



Company name 

Điều 10. Vi phạm trong sử dụng phƣơng tiện đo nhóm 2 (tt) 

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây khi sử dụng phương tiện đo có giá trị từ 1.000.000 đồng đến 30.000.000 

đồng tính theo giá trị phương tiện đo mới cùng chủng loại hoặc phương tiện đo 

mới có đặc tính kỹ thuật tương đương tại thời điểm vi phạm hành chính: 

a) Không có chứng chỉ kiểm định theo quy định; 

b) Sử dụng chứng chỉ kiểm định đã hết hiệu lực; 

c) Tự ý tháo dỡ niêm phong, kẹp chì, dấu kiểm định, tem kiểm định trên phương 

tiện đo; 

(Hành vi vi phạm quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 10 là hành vi của tổ chức, cá nhân tự ý 
tháo dỡ chứng chỉ kiểm định, sau đó gắn lại hoặc dán lại chứng chỉ kiểm định lên phương 
tiện đo mà không có sự chứng kiến của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoặc 
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng địa phương.) 

d) Không thực hiện kiểm định đối chứng theo quy định. 

 

 

 

HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH,  

HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ MỨC PHẠT 

Chƣơng II 



Company name 

Điều 10. Vi phạm trong sử dụng phƣơng tiện đo nhóm 2 (tt) 

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây khi sử dụng phương tiện đo có giá trị từ 1.000.000 đồng đến 30.000.000 

đồng tính theo giá trị phương tiện đo mới cùng chủng loại hoặc phương tiện đo 

mới có đặc tính kỹ thuật tương đương tại thời điểm vi phạm hành chính: 

a) Không có chứng chỉ kiểm định theo quy định; 

b) Sử dụng chứng chỉ kiểm định đã hết hiệu lực; 

c) Tự ý tháo dỡ niêm phong, kẹp chì, dấu kiểm định, tem kiểm định trên phương 

tiện đo; 

d) Không thực hiện kiểm định đối chứng theo quy định. 

(Hành vi vi phạm quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 10 là hành vi của tổ chức, cá nhân sử 
dụng phương tiện đo nhóm 2 theo quy định phải được kiểm định định kz bằng hình thức 
kiểm định đối chứng nhưng tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện đo này không thực 
hiện kiểm định tại tổ chức kiểm định được chỉ định kiểm định đối chứng.) 

 

 

 

HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH,  

HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ MỨC PHẠT 

Chƣơng II 



Company name 

Điều 10. Vi phạm trong sử dụng phƣơng tiện đo nhóm 2 (tt) 

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành 

vi quy định tại Khoản 2 Điều này trong trường hợp sử dụng phương tiện đo có giá 

trị từ 30.000.000 đồng trở lên tính theo giá trị phương tiện đo mới cùng chủng loại 

hoặc phương tiện đo mới có đặc tính kỹ thuật tương đương tại thời điểm vi phạm 

hành chính. 

4. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng 

phương tiện đo có giá trị từ 1.000.000 đồng trở lên tính theo giá trị phương tiện đo 

mới cùng chủng loại hoặc phương tiện đo mới có đặc tính kỹ thuật tương đương 

tại thời điểm vi phạm hành chính bị sai, hỏng hoặc không đạt yêu cầu quy định về 

kỹ thuật đo lường. 

(Hành vi vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều 10 là hành vi của tổ chức, cá nhân sử dụng 
phương tiện đo có một trong các vi phạm sau: 

a) Phương tiện đo đang sử dụng không bảo đảm đúng quy định quản lý kỹ thuật đo lường 
đối với từng loại phương tiện đo cụ thể; 

b) Phạm vi đo hoặc cấp chính xác không phù hợp với mục đích sử dụng; 

c) Sai số phương tiện đo không phù hợp quy định về kỹ thuật đo lường.) 

 

 

 

HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH,  

HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ MỨC PHẠT 

Chƣơng II 



Company name 

Điều 10. Vi phạm trong sử dụng phƣơng tiện đo nhóm 2 (tt) 

5. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau đây khi sử dụng phương tiện đo có giá trị từ 1.000.000 đồng trở lên 

tính theo giá trị phương tiện đo mới cùng chủng loại hoặc phương tiện đo mới có 

đặc tính kỹ thuật tương đương tại thời điểm vi phạm hành chính: 

a) Sử dụng chứng chỉ kiểm định giả mạo; 

(Hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 10 là hành vi sử dụng chứng chỉ 
kiểm định không do tổ chức kiểm định quy định tại Thông tư 24/2013/TT-BKHCN cấp; 
tẩy xóa, sửa chữa thời hạn chứng chỉ kiểm định.) 

b) Làm thay đổi cấu trúc kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện 

đo; 

c) Tác động, điều chỉnh, sửa chữa, lắp thêm, rút bớt, thay thế cấu trúc kỹ thuật 

của phương tiện đo làm sai lệch kết quả đo hoặc sử dụng các thiết bị khác để 

điều chỉnh sai số của phương tiện đo vượt quá giới hạn sai số cho phép; 

d) Không thực hiện việc kiểm định phương tiện đo trong thời hạn quy định theo 

yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

 

HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH,  

HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ MỨC PHẠT 

Chƣơng II 



Company name 

Hành vi vi phạm quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 5 

Điều 10 là hành vi của tổ chức, cá nhân khi sử dụng 

phƣơng tiện đo có một trong các vi phạm sau: 

- Phƣơng tiện đo đang sử dụng có chứng chỉ kiểm định 

còn hiệu lực nhƣng tổ chức, cá nhân sử dụng tự sửa 

chữa hoặc thay thế, lắp thêm, rút bớt chi tiết, thiết bị; 

- Phƣơng tiện đo đang sử dụng có chứng chỉ kiểm định 

còn hiệu lực nhƣng tổ chức, cá nhân tự ý điều chỉnh một 

hoặc nhiều chi tiết; 

- Phƣơng tiện đo đang sử dụng có chứng chỉ kiểm định 

còn hiệu lực nhƣng tổ chức, cá nhân đã có tác động vào 

một hoặc nhiều chi tiết của phƣơng tiện đo làm thay đổi 

tình trạng kỹ thuật và đặc tính đo lƣờng của phƣơng tiện 

đo, không phụ thuộc vào kết quả kiểm tra sai số phƣơng 

tiện đo. 

Ví dụ: Trƣờng hợp phƣơng tiện đo của tổ chức, cá nhân 

đang hoạt động bình thƣờng khi kiểm tra đột xuất về sai 

số, kết quả cho sai số lớn hơn sai số cho phép và tại 

phƣơng tiện đo vừa kiểm tra sai số nêu trên, khi tắt 

nguồn điện và tiến hành kiểm tra lại sai số thì sai số nằm 

trong giới hạn cho phép. Việc làm nêu trên chứng tỏ tổ 

chức, cá nhân sử dụng phƣơng tiện đo đã có hành vi tác 

động (thông qua việc đóng, ngắt nguồn điện cung cấp 

cho phƣơng tiện đo) để làm thay đổi tình trạng kỹ thuật 

và đặc tính đo lƣờng của phƣơng tiện đo (xóa sai số của 

phƣơng tiện đo đã đƣợc phát hiện). 



Company name 

Điều 10. Vi phạm trong sử dụng phƣơng tiện đo nhóm 2 (tt) 

6. Hình thức xử phạt bổ sung: 

a) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm đối với vi phạm quy định tại 
các Điểm b, c Khoản 5 Điều này; 

(Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 6 Điều 10 
là việc người có thẩm quyền ra quyết định tịch thu phương tiện đo đang được 
tổ chức, cá nhân sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm; tịch thu các chi tiết, 
thiết bị được tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện đo tự { điều chỉnh hoặc 
thay thế chi tiết so với hồ sơ lưu của phương tiện đo đã được cơ quan có 
thẩm quyền phê duyệt; 

Thủ tục tịch thu, xử l{ tang vật, phương tiện đo vi phạm bị tịch thu thực hiện 
theo quy định tại Điều 81, Điều 82 Luật xử l{ vi phạm hành chính và các văn 
bản liên quan hướng dẫn việc quản l{ và xử l{ tang vật, phương tiện tịch thu 
sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính.) 

 

 

HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH,  

HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ MỨC PHẠT 

Chƣơng II 



Company name 

Điều 10. Vi phạm trong sử dụng phƣơng tiện đo nhóm 2 (tt) 

6. Hình thức xử phạt bổ sung: 

a) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm đối với vi phạm quy định tại 

các Điểm b, c Khoản 5 Điều này; 

b) Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh do 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp từ 01 tháng đến 06 tháng đối 
với vi phạm quy định tại Khoản 4 và Khoản 5 Điều này. 

(Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh quy định tại 
Điểm b Khoản 6 Điều 10 là việc người có thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực 
tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa quyết định tước và 
ghi trong quyết định xử phạt. Thủ tục tước quyền sử dụng giấy chứng nhận 
đủ điều kiện kinh doanh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp được thực 
hiện theo quy định tại Điều 80 Luật xử lý vi phạm hành chính.) 
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Company name 

Điều 10. Vi phạm trong sử dụng phƣơng tiện đo nhóm 2 (tt) 

7. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc hủy bỏ chứng chỉ kiểm định đối với vi phạm quy định tại Điểm 
a Khoản 5 Điều này; 

(Buộc hủy bỏ chứng chỉ kiểm định quy định tại Điểm a Khoản 7 Điều 10 là việc 
tổ chức, cá nhân vi phạm tự hủy bỏ dưới sự giám sát, chứng kiến của cơ quan 
ra quyết định xử phạt. Trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm không tự hủy bỏ 
chứng chỉ kiểm định vi phạm thì cơ quan ra quyết định xử phạt tổ chức cưỡng 
chế tiêu hủy.) 

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm quy 

định tại Khoản 4; các điểm b, c Khoản 5 Điều này. 
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Xin chân thành cám ơn ! 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lƣờng Chất lƣợng 

263 Điện Biên Phủ, P. 7, Q. 3, TPHCM 

: 083.9307203 –      : 083.9307206 

Website: http://www.chicuctdc.gov.vn 

http://www.chicuctdc.gov.vn 

http://www.chicuctdc.gov.vn/

