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chỉ, hủy bỏ hoặc thu hẹp công nhận. 
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1. ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

1.1 Các định nghĩa  

Trong tài liệu này có sử dụng một số thuật ngữ, định nghĩa trong TCVN ISO/IEC 

17011:2017 và các tiêu chuẩn khác về đánh giá sự phù hợp như sau: 

Công nhận: Xác nhận sự phù hợp của bên thứ ba đối với tổ chức đánh giá sự phù hợp 

thể hiện sự thừa nhận chính thức về năng lực thực hiện các hoạt động đánh giá sự phù hợp 

cụ thể của tổ chức đó. 

Tổ chức đánh giá sự phù hợp: Tổ chức thực hiện các hoạt động đánh giá sự phù hợp 

(bao gồm các hoạt động thử nghiệm, hiệu chuẩn, chứng nhận, giám định) và có thể là đối 

tượng của công nhận.  

Phạm vi công nhận: Hoạt động đánh giá sự phù hợp cụ thể theo đó công nhận được 

đề nghị hoặc được cấp. 

Chương trình công nhận: Các quy tắc và quá trình liên quan đến công nhận tổ chức 

đánh giá sự phù hợp áp dụng cùng các yêu cầu. 

Quá trình công nhận: Các hoạt động từ khi đăng ký đến khi cấp và duy trì công nhận 

được xác định trong chương trình công nhận. 

Đánh giá: Quá trình do tổ chức công nhận thực hiện nhằm xác định năng lực của tổ 

chức đánh giá sự phù hợp dựa trên cơ sở (các) tiêu chuẩn và/hoặc các tài liệu quy định khác 

và đối với phạm vi công nhận xác định. 

Đánh giá lại: Việc đánh giá được thực hiện để lập mới chu kỳ công nhận. 

Chứng kiến: Quan sát của tổ chức công nhận khi tổ chức đánh giá sự phù hợp thực 

hiện hoạt động đánh giá sự phù hợp thuộc phạm vi công nhận. 

Chương trình đánh giá: Tập hợp các đánh giá nhất quán với một chương trình công 

nhận cụ thể mà tổ chức công nhận thực hiện tại một tổ chức đánh giá sự phù hợp cụ thể 

trong một chu kỳ công nhận. 

1.2 Các từ viết tắt 

STCL 

HTQL 

HTQLCL  

ĐGPH 

TCĐGPH 

PTN 

TCCN 

TCGĐ 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

Sổ tay chất lượng 

Hệ thống quản lý 

Hệ thống quản lý chất lượng 

Đánh giá sự phù hợp 

Tổ chức đánh giá sự phù hợp 

Phòng thí nghiệm 

Tổ chức chứng nhận 

Tổ chức giám định 

2. VIỆN CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM 

2.1 Giới thiệu chung 

Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ 

ngoài công lập trực thuộc Hội Khoa học và Kỹ thuật về Tiêu chuẩn và Chất lượng Việt 
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Nam (gọi tắt là Hội), hoạt động theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật, luật Khoa 

học và Công nghệ và nghị định 107/2016/NĐ-CP. 

Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam có tên giao dịch quốc tế là Viet Nam Institue 

of Accreditation (viết tắt là VACI) 

Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và 

được mở tài khoản tại ngân hàng để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật 

Việt Nam. 

Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam có trụ sở chính tại Hà Nội, Việt Nam. 

 2.2 Nhiệm vụ và quyền hạn 

Công nhận năng lực phòng Thử nghiệm/Hiệu chuẩn đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn 

ISO/IEC 17025:2017 

Công nhận năng lực phòng Xét nghiệm Y tế đáp ứng yêu cầu ISO 15189: 2012. 

Công nhận năng lực tổ chức Giám định đáp ứng yêu cầu ISO/IEC 17020:2012. 

Công nhận năng lực tổ chức Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng yêu 

cầu tiêu chuẩn ISO/IEC 17021-1 và tiêu chuẩn ISO/IEC 17021-3. 

Công nhận năng lực tổ chức Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường đáp ứng yêu 

cầu tiêu chuẩn ISO/IEC 17021-1 và tiêu chuẩn ISO/IEC 17021-2. 

Công nhận năng lực tổ chức Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm đáp 

ứng yêu cầu tiêu chuẩn ISO/IEC 17021-1 và tiêu chuẩn ISO/TS 22003. 

Công nhận tổ chức chứng nhận sản phẩm, quá trình và dịch vụ đáp ứng tiêu chuẩn 

ISO/IEC 17065. 

           Tổ chức đào tạo, đăng ký và quản lý cơ sở dữ liệu chuyên gia đánh giá công nhận, 

chuyên gia nội bộ và chuyên gia cộng tác viên bên ngoài thực hiện đánh giá công nhận 

theo thỏa thuận hợp tác với Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam. 

           Tham gia các hoạt động liên kết đánh giá công nhận với các tổ chức công nhận 

của các nước, hợp tác quốc tế song phương hoặc đa phương về công nhận theo quy định 

của pháp luật. 

           Tham gia ký kết thỏa ước thừa nhận lẫn nhau về kết quả công nhận theo quy định 

của các tố chức quốc tế và khu vực về công nhận. 

           Tổ chức các hoạt động dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, hội nghị, hội thảo, 

thông tin, tuyên truyền, quảng bá, các sự kiện liên quan đến hoạt động công nhận theo quy 

định của pháp luật. 

           Ký kết và thực hiện các hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ khác (trừ hoạt 

động tư vấn cho tổ chức đề nghị công nhận) với các tổ chức trong và ngoài nước theo quy 

định của pháp luật. 

          Thực hiện các nhiệm vụ khác được Chủ tịch Hội giao. 

2.3 Chính sách chất lượng 

           Không ngừng nâng cao thương hiệu VACI trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ đánh giá 

công nhận, đào tạo và bồi dưỡng chuyên gia đánh giá trong lĩnh vực công nhận. 

           Đảm bảo rằng tất cả các hoạt động của VACI được thực hiện một cách độc lập, công 

bằng, khách quan, mình bạch và không xung đột lợi ích. 
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           Liên tục nâng cao năng lực các đội ngũ nhân sự: Chuyên gia đánh giá, giảng viên, 

chuyên gia kỹ thuật, dịch vụ khách hàng. 

          Thấu hiểu, thích ứng và thỏa mãn nhu cầu của tất cả khách hàng mà VACI đã cam 

kết cung cấp dịch vụ. 

          Tạo lập, phát triển và nâng cao hiệu quả hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước. 

          Hội đồng Quản lý cam kết đáp ứng mọi điều kiện để duy trì hiệu lực của hệ thống 

quản lý theo ISO/IEC 17011. Liên tục cải tiến hệ thống nhằm đáp ứng nhu cầu chính đáng 

của các tổ chức được công nhận, yêu cầu pháp luật và các hướng dẫn của APAC/ILAC. 

          Lãnh đạo Viện có trách nhiệm đảm bảo sự thấu hiểu các chính sách, việc thực hiện 

và duy trì các chính sách tại mỗi vị trí liên quan đến hoạt động công nhận.   

3. GIỚI THIỆU VỀ SỔ TAY CHẤT LƯỢNG 

3.1 Sổ tay chất lượng là tài liệu mô tả cách thức hệ thống quản lý chất lượng của VACI 

được xây dựng và vận hành nhằm để: 

Quản lý thống nhất hoạt động công nhận các TCĐGPH của VACI phù hợp đầy đủ 

các yêu cầu của TCVN ISO/IEC 17011:2017 và  thỏa mãn các nhu cầu của khách hàng và 

các bên có liên quan. 

Làm cơ sở định kỳ xem xét tính hiệu lực và hiệu quả của hệ thống quản lý đối với 

hoạt động công nhận, không ngừng cải tiến, hoàn thiện để ngày càng nâng cao chất lượng 

dịch vụ cung cấp cho khách hàng và đáp ứng mọi yêu cầu của quản lý nhà nước đối với 

hoạt động công nhận. 

3.2 Các điều, mục của STCL được trình bày tương ứng với các điều, khoản về yêu cầu của 

tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17011:2017 để thuận lợi cho việc mô tả sự phù hợp của HTQL 

của VACI đáp ứng hoàn toàn yêu cầu của tiêu chuẩn. 

4. YÊU CẦU CHUNG 

4.1 Pháp nhân 

VACI là một pháp nhân độc lập hoạt động theo quy định của luật pháp Việt Nam, có 

đủ điều kiện để chịu trách nhiệm pháp lý về các hoạt động, bao gồm cả hoạt động công 

nhận của mình, được thành lập và hoạt động trên cơ sở các quyết định của cơ quan có thẩm 

quyền gồm: 

Quyết định số 06/QĐ-HTCCLVN ngày 09/5/2019 của Hội Khoa học và Kỹ thuật về 

Tiêu chuẩn và Chất lượng Việt Nam về việc thành lập VACI. 

Quyết định số 08/QĐ-HTCCLVN ngày 09/5/2019 của Hội Khoa học và Kỹ thuật về 

Tiêu chuẩn và Chất lượng Việt Nam về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của 

VACI. 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A – 2093 ngày 

08/7/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ; 

Các Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ công nhận do Tổng cục Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất lượng cấp. 

4.2 Thỏa thuận công nhận 

VACI thiết lập thỏa thuận công nhận với các TCĐGPH, trong đó yêu cầu TCĐGPH 

cam kết tuân thủ những yêu cầu tối thiểu của VACI trong quá trình đánh giá công nhận và 

trong quá trình duy trì hiệu lực của quyết định công nhận. 
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Thỏa thuận công nhận được thiết lập và trình bày theo VACI.R4.2 Thỏa thuận công 

nhận, nội dung các cam kết cụ thể trong thỏa thuận công nhận hoàn toàn tương ứng với các 

nội dung trong điều 4.2 của TCVN ISO/IEC 17011: 2017 và được coi như là phụ lục không 

tách rời của hợp đồng công nhận.  

Ngoài ra Tổ chức được công nhận phải đảm bảo: 

+  Tinh thần hợp tác để VACI tiếp cận mọi thông tin, tài liệu và hồ sơ trong quá trình 

đánh giá và trong thời gian hiệu lực của công nhận. 

+  Cung cấp cho khách hàng của tổ chức được công nhận các dịch vụ thử nghiệm/hiệu 

chuẩn/xét nghiệm y tế một cách nhất quán với chuẩn mực công nhận. 

+ Đảm bảo những điều kiện và sự hợp tác cần thiết để tạo thuận lợi cho VACI tiến 

hành đánh giá việc đáp ứng các chuẩn mực công nhận, các quy định của pháp luật tại tất 

cả mọi nơi mà tổ chức được công nhận thực hiện thử nghiệm/hiệu chuẩn/xét nghiệm và hỗ 

trợ VACI trong việc điều tra, giải quyết các khiếu nại có liên quan đế tổ chức được công 

nhận. 

+ Thực hiện kịp thời các yêu cầu thay đổi về yêu cầu công nhận. Chấp nhận cho 

VACI kiểm tra và xác nhận rằng tổ chức được VACI công nhận đã thực hiện các điều chỉnh 

với việc thay đổi đó. 

+ Thiết lập, duy trì hiệu lực quá trình đảm bảo rằng khách hàng của tổ chức được 

công nhận không bị hiểu nhầm về phạm vi được công nhận. 

+ Tạo điều kiện để cho đoàn đánh giá của VACI tiếp cận tất cả các địa điểm được 

đánh giá trong điều kiện thực hiện công việc bình thường và cung cấp những thông tin cần 

thiết khi được yêu cầu cho VACI để hoàn thiện quá trình đánh giá bao gồm: đánh giá chứng 

kiến, đánh giá bổ sung, đánh giá kiểm tra xác nhận, đánh giá bất thường trong toàn bộ thời 

gian của hiệu lực công nhận. 

4.3 Sử dụng dấu hiệu công nhận và các công bố khác về công nhận 

TCĐGPH đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Quy định chung về công nhận và các yêu 

cầu của tiêu chuẩn, yêu cầu bổ sung để đánh giá công nhận theo các chương trình và lĩnh 

vực công nhận thì được VACI cấp chứng chỉ công nhận và được sử dụng dấu hiệu công 

nhận và các công bố khác về công nhận. 

Dấu hiệu công nhận của VACI sẽ được bảo hộ bởi luật pháp thông qua việc đăng ký 

bảo hộ nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Trường hợp TCĐGPH có vi phạm nghiêm trọng trong việc sử dụng và/hoặc công bố 

về công nhận, VACI có thể thực hiện hành động thích hợp để xử lý những vi phạm đó. 

Việc sử dụng dấu hiệu công nhận và các công bố khác về công nhận và các biện pháp 

cụ thể xử lý các vi phạm có liên quan được quy định cụ thể trong VACI.R4.3. Quy định về 

sử dụng dấu hiệu công nhận và các công bố khác về công nhận nhận đối với phòng thí 

nghiệm và tổ chức giám định và  VACI.R4.3.1 Quy định về sử dụng dấu hiệu công nhận 

và các công bố khác về công nhận đối với tổ chức chứng nhận. 

4.4 Đảm bảo tính khách quan 

- Lãnh đạo VACI cam kết và đảm bảo hoạt động công nhận của mình được thực hiện 

một cách khách quan và chịu trách nhiệm đối với tính khách quan trong các hoạt động công 

nhận của mình thông qua các hình thức: 
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- Ban hành và phổ biến Cam kết về đảm bảo tính khách quan trong hoạt động công 

nhận trong VACI.P4.4.F05-Chính sách về tính khách quan, đồng thời thể hiện trong 

VACI.R4.2 Thỏa thuận công nhận. 

 

- Thành lập hội đồng công nhận đảm bảo sự tham gia có hiệu lực của các bên liên 

quan (cơ quan quản lý nhà nước, khách hàng trực tiếp, khách hàng gián tiếp…). Lãnh đạo 

VACI cam kết tạo mọi điều kiện để hội đồng công nhận hoạt động độc lập, khách quan. 

- Hoạt động tư vấn và giám sát của Hội đồng công nhận trong cơ cấu tổ chức của 

VACI quy định tại điều 8 của quyết định số 08/QĐ-HTCCLVN ngày 09/5/2019 của Hội 

Khoa học và Kỹ thuật về Tiêu chuẩn và Chất lượng Việt Nam về việc ban hành Điều lệ tổ 

chức và hoạt động của VACI. 

- VACI đảm bảo các cá nhân tham gia vào quá trình công nhận của VACI và các ban 

có thể ảnh hưởng đến quá trình công nhận hành động một cách khách quan và không chịu 

áp lực về tài chính, thương mại, kinh doanh hay áp lực khác có thể ảnh hưởng đến tính 

công bằng, bảo mật hay làm tổn hại đến khách hàng của VACI. 

- Các cá nhân khi tham gia vào quá trình công nhận của VACI và các ban có thể ảnh 

hưởng đến quá trình công nhận hành động một cách khách quan và không chịu áp lực về 

tài chính, thương mại, kinh doanh hay áp lực khác có thể ảnh hưởng đến tính khách quan, 

bảo mật hay ảnh hưởng đến khách hàng của VACI. Các cá nhân của VACI trước khi tham 

gia vào quá trình công nhận và thành viên của các ban phải ký cam kết bảo mật và khai 

báo các xung đột lợi ích khi phát sinh. 

- Thực hiện nhận diện, phân tích, định mức, xử lý, theo dõi những rủi ro đối với tính 

khách quan một cách liên tục theo VACI.P4.4. Quy trình đảm bảo tính khách quan. 

- Các quyết định công nhận được đưa ra bởi các cá nhân có đủ năng lực phù hợp và 

không tham gia vào hoạt động đánh giá. Mọi quyết định công nhận đều căn cứ trên kết quả 

thẩm xét hồ sơ bởi các cá nhân đủ năng lực. 

- Thành lập các ban kỹ thuật hay còn gọi là ban thẩm xét để thẩm xét các hồ sơ công 

nhận trước khi kiến nghị đủ điều kiện hay không đủ điều kiện công nhận lên Viện trưởng 

để ra quyết định công nhận. 

- VACI cam kết: 

 + Không cung cấp dịch vụ tư vấn dưới bất kỳ hình thức nào cho tổ chức sử dụng 

dịch vụ của VACI. 

 + Không có biểu hiện gắn kết dịch vụ tư vấn. Các nhân viên của VACI không gợi ý 

hoặc hàm ý rằng việc công nhận sẽ đơn giản hơn, dễ dàng hơn, nhanh hơn hoặc ít tốn kém 

hơn nếu sử dụng các tư vấn viên hay dịch vụ tư vấn nào đó. 

 + Không cung cấp các dịch vụ đánh giá sự phù hợp mà các CAB tiến hành, bao gồm 

nhưng không giới hạn ở thử nghiệm, hiệu chuẩn, giám định, chứng nhận sản phẩm, hệ 

thống…… 

4.5 Trách nhiệm pháp lý và tài chính 

VACI đảm bảo các nguồn lực tài chính cần thiết để thực hiện các hoạt động của mình 

trên cơ sở cân đối các nguồn thu và thực hiện những nghĩa vụ pháp lý từ các hoạt động của 

mình, có tính đến các rủi ro có thể nảy sinh trong quá trình hoạt động. 

Nguồn tài chính của VACI bao gồm: 
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+ Hoạt động đánh giá công nhận. 

+ Dịch vụ khoa học và công nghệ. 

+ Các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật. 

Các định mức thu, chi, các biện pháp đảm bảo nguồn thu và phòng ngừa rủi ro về tài 

chính được quy định và thực hiện cụ thể theo VACI.R4.5.01 Quy chế quản lý tài chính nội 

bộ và  VACI.R4.5.02 Quy định về chi phí đánh giá công nhận.  

4.6 Thiết lập chương trình công nhận 

4.6.1 VACI thiết lập các chương trình công nhận của mình trên cơ sở chấp nhận hoàn toàn 

các tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn quốc tế gồm: 

 - Chương trình công nhận PTN: bao gồm PTN theo TCVN/ISO/IEC 17025 và PXN 

theo TCVN/ISO/IEC 15189 

 - Chương trình công nhận TCCN: bao gồm TCCN HTQL theo TCVN/ISO/IEC 

17021,  TCCN sản phẩm theo TCVN/ISO/IEC 17065, TCCN hệ thống an toàn thực phẩm 

theo TCVN/ISO/IEC 22003. 

- Chương trình công nhận TCGĐ: theo tiêu chuẩn TCVN/ISO/IEC 17020 

 Ngoài các tiêu chuẩn cơ sở nêu trong 4.6.1, để đưa các các chương trình công nhận 

vào áp dụng trong hoạt động của mình, tổ chức công nhận áp dụng các tài liệu có liên quan 

được ban hành bới IAF, ILAC, APAC và tổ chức xây dựng và áp dụng các quy định, quy 

trình, tài liệu hướng dẫn cho từng chương trình công nhận cụ thể theo VACI.R4.6.02 Quy 

định về thiết lập các chương trình công nhận. 

4.6.2 Trong mỗi chương trình công nhận, tùy theo tính chất đặc thù của từng hoạt động 

ĐGPH thuộc chương trình, VACI thực hiện phân loại các lĩnh vực công nhận cụ thể tương 

ứng với tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn quốc tế VACI.R4.6.1 Quy định về chương trình 

và lĩnh vực công nhận. Đối với mỗi lĩnh vực thuộc chương trình công nhận, ngoài tiêu 

chuẩn/chuẩn mực chung, VACI có thể quy định các yêu cầu bổ sung để đánh giá công nhận 

lĩnh vực cụ thể. Các yêu cầu bổ sung nêu trên được xây dựng bởi bộ phận hoặc các cá nhân 

có năng lực cần thiết và với sự tham gia của các bên quan tâm thích hợp và đảm bảo không 

mâu thuẫn hoặc loại trừ bất kỳ yêu cầu nào trong tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế 

và/hoặc các tài liệu quy định khác có liên quan. 

4.6.3  VACI thực hiện hoạt động công nhận đối với chương trình, lĩnh vực cụ thể căn cứ 

theo năng lực thực tế của tổ chức và phù hợp với phạm vi đã được cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động công nhận của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và theo quy 

định của pháp luật. 

4.6.4  Khi có nhu cầu mở rộng hoặc dừng (một phần hoặc toàn bộ) chương trình công nhận, 

căn cứ các yếu tố, thông tin có liên quan được quy định tại điều 4.6.4 và 4.6.5 của tiêu 

chuẩn ISO/IEC 17011:2017 để xem xét việc mở rộng hoặc dừng chương trình công nhận 

theo VACI.P4.6 Khởi động, mở rộng và dừng chương trình công nhận. Việc thiết lập dịch 

vụ mới phải đáp ứng yêu cầu đăng ký dịch vụ mới với cơ quan có thẩm quyền theo Nghị 

định 107/2016/NĐ-CP và Nghị định 154/2018/NĐ-CP. 

4.6.5 Khi một chuẩn mực công nhận thay đổi hết hiệu lực (một phần/toàn bộ) hoặc chuyển 

đổi phiên bản, VACI sẽ thông báo trên trang web kế hoạch của VACI trên cơ sở tạo điều 

kiện tối đa cho khách hàng của VACI lựa chọn các giải pháp phù hợp nhất nhưng vẫn tuân 

thủ quy định của các tổ chức ban hành chuẩn mực công nhận. 
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5. YÊU CẦU VỀ CƠ CẤU  

5.1 Cơ cấu tổ chức 

VACI được tổ chức và quản lý để đảm bảo tính khách quan trong hoạt động công 

nhận  trên cơ sở cơ cấu tổ chức, trách nhiệm và quyền hạn được quy định tại Quyết định 

số 08/QĐ-HTCCLVN ngày 09/5/2019 của Hội Khoa học và Kỹ thuật về Tiêu chuẩn và 

Chất lượng Việt Nam về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của VACI.  

Sơ đồ tổ chức hoạt động công nhận của VACI được thể hiện cụ thể trên hình 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Sơ đồ tổ  tổ chức hoạt động công nhận của VACI 

         Sơ đồ tổ chức nhân sự của VACI được thể hiện cụ thể trên hình 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. Sơ đồ tổ chức nhân sự của VACI 

5.2 Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn 
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HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ VIỆN 
 

VIỆN TRƯỞNG 

CÁC PHÓ VIỆN TRƯỞNG 
 

PHÒNG 

HÀNH 

CHÍNH 

TỔNG 

HỢP 
 

PHÒNG 

NGHIỆP 

VỤ I 

PHÒNG 

NGHIỆP 

VỤ II 
 

PHÒNG 

DỊCH VỤ 

KHÁCH 

HÀNG 

VĂN 

PHÒNG 

ĐẠI DIỆN, 

CHI 

NHÁNH 

BAN LÃNH ĐẠO VIỆN 
 

HỘI ĐỒNG 

CÔNG NHẬN 
 

PHÒNG 

HÀNH 

CHÍNH 

TỔNG 

HỢP 
 

PHÒNG 

NGHIỆP 

VỤ I 

PHÒNG 

NGHIỆP 

VỤ II 
 

PHÒNG 

DỊCH VỤ 

KHÁCH 

HÀNG 

VĂN 

PHÒNG 

ĐẠI DIỆN, 

CHI 

NHÁNH 

BAN THẨM XÉT 

VALAS  
 

BAN THẨM XÉT 

VACAS 

 

BAN THẨM XÉT 

VAAS 

 



 

Sổ tay chất lượng                                   VACI.QM 

Ngày ban hành: 15/12/2022                                           Lần ban hành: 04                              11/21 

Hội đồng quản lý gồm các thành viên do Chủ tịch Hội Khoa học và Kỹ thuật về Tiêu 

chuẩn và Chất lượng Việt Nam cử đại diện trên cơ sớ vốn góp và thành viên từ vốn xã hội 

hóa.  

Hội đồng quản lý có trách nhiệm: 

- xem xét, phê duyệt định hướng hoạt động của Viện; 

- giám sát hoạt động của Viện về chuyên môn, tài chính, tổ chức. 

5.2.3 Ban lãnh đạo -Viện trưởng 

Viện trưởng là người lãnh đạo cao nhất, chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Viện 

mà không phải chịu sự phê duyệt của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khác và có trách nhiệm, 

quyền hạn chính như sau: 

a) Xây dựng chính sách liên quan đến hoạt động của tổ chức công nhận; 

b) Giám sát việc thực hiện các chính sách, quá trình và thủ tục. 

c) Giám sát tài chính của tổ chức công nhận; 

d) Xây dựng hoặc chấp nhận các hoạt động đối với chương trình theo đó tổ chức cung 

cấp công nhận. 

e) Phê duyệt chứng chỉ, quyết định công nhận, đình chỉ, hủy bỏ, mở rộng, thu hẹp 

phạm vi công nhận theo quy định của VACI. 

f) Kết quả thực hiện quá trình đánh giá và công nhận. 

g) Đáp ứng khiếu nại và yêu cầu xem xét lại một cách kịp thời. 

h) Các thỏa thuận hợp đồng. 

i) Cung cấp nguồn lực thỏa đáng. 

j) Khi cần, ủy quyền cho các ban hoặc cá nhân thực hiện các hoạt động xác định với 

danh nghĩa của lãnh đạo cao nhất. 

k) Đảm bảo tính khách quan. 

l) Phê duyệt hệ thống tài liệu VACI. 

m) Quyết định bổ nhiệm các thành viên Ban kỹ thuật, các vị trí khác để thực hiện các 

nhiệm vụ khác thay cho Viện trưởng. 

o) Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm các vị trí quản lý khác. 

p) Tuyển dụng lao động, ký hợp đồng lao động và chấm dứt hợp đồng lao động theo 

quy định của Luật lao động. 

5.2.4 Các ban tham gia vào quá trình công nhận 

5.2.4.1 Chức năng, nhiệm vụ chính của các ban tham gia vào quá trình công nhận. 

-Tham gia thiết lập và triển khai các chương trình công nhận mới, mở rộng các chương 

trình công nhận, đánh giá về sự phù hợp của các chương trình đánh giá sự phù hợp; 

- Thảo luận các vấn đề kỹ thuật liên quan đến đánh giá CAB; chuẩn bị các khuyến 

nghị; tham gia góp ý các dự thảo hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, 

quy định kỹ thuật trong lĩnh vực công nhận và đánh giá sự phù hợp; 

- Đánh giá năng lực kỹ thuật của chuyên gia đánh giá, chuyên gia đánh giá kỹ thuật 

và chuyên kỹ thuật. 
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- Soạn thảo các khuyến nghị cho tổ chức công nhận liên quan đến việc ra quyết định 

công nhận, giải quyết các khiếu nại và kháng nghị về các khía cạnh kỹ thuật của các vấn 

đề đang được xem xét; 

- Tham gia chuẩn bị báo cáo chuyên môn về các vấn đề được yêu cầu từ tổ chức công 

nhận, cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nhận và đánh giá sự phù hợp. 

5.2.4.2 Tổ chức và hoạt động của các ban 

a) Hội đồng công nhận  

Hội đồng Công nhận là tổ chức tư vấn về các vấn đề liên quan đến tính khách quan 

và giám sát việc đảm bảo tính khách quan trong hoạt động công nhận của VACI. 

Chức năng và nhiệm vụ chính của Hội đồng Công nhận bao gồm: 

- Tư vấn cho Viện về các vấn đề ảnh hưởng đến sự tin cậy, tính khách quan trong quá 

trình thực hiện hoạt động nhận và đảm bảo khách quan trong các hoạt động khác của Viện. 

- Tư vấn xây dựng chính sách và định hướng phát triên cho Viện; 

- Tư vấn xây dựng mục tiêu, kế hoạch hoạt động đế thực hiện định hướng và chính 

sách của Viện; 

- Tư vấn, giám sát việc thực hiện các thủ tục và các quy định có liên quan trong hoạt 

động công nhận của Viện. 

- Tham gia giải quyết các khiếu nại, kháng nghị theo yêu cầu của Viện trưởng. 

Hội đồng Công nhận được thành lập và tổ chức hoạt động theo VACI.R4.4.5 Quy định 

về Hội đồng công nhận. 

        b) Ban Kỹ thuật Công nhận. 

Ban kỹ thuật công nhận (cách gọi khác là Ban thẩm xét) là tổ chức tập thể do Viện 

trưởng VACI thành lập phù hợp với từng lĩnh vực chuyên môn cụ thể giúp Viện trưởng 

đảm bảo tính công bằng, khách quan trong hoạt động ra quyết định công nhận. Thành viên 

ban kỹ thuật công nhận là các cá nhân am hiểu lĩnh vực công nhận tương ứng thử nghiệm, 

xét nghiệm, hiệu chuẩn, chứng nhận, giám định đồng thời có kiến thức và kinh nghiệm 

trong quản lý chất lượng, hiểu về các tiêu chuẩn và các yêu cầu áp dụng cho hệ thống quản 

lý trong lĩnh vực tương ứng, hiểu biết về hệ thống pháp luật Việt Nam. 

Thẩm quyền và nhiệm vụ: 

Xem xét các tài liệu về đánh giá năng lực  của các tổ chức đánh giá sự phù hợp theo 

từng chương trình công nhận và đưa ra các đề nghị liên quan đến việc công nhận gồm: 

- Xác nhận năng lực để đề nghị công nhận, công nhận mở rộng và công nhận lại tổ 

chức đánh giá sự phù hợp; 

- Xác nhận năng lực là kết quả của giám sát để duy trì hiệu lực công nhận; 

- Đề nghị đình chỉ hoặc hủy bỏ (một phần hoặc toàn bộ) phạm vi công nhận;  

- Từ chối cấp công nhận; 

Việc thành lập và tổ chức hoạt động của (các) Ban Kỹ thuật được thực hiện theo 

VACI.R7.7 Quy định về Ban kỹ thuật công nhận. 

5.2.5 Phòng hành chính tổng hợp 

Phòng Hành chính tổng hợp có Trưởng phòng do Viện trưởng bổ nhiệm. 
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Phòng Hành chính có các nhiệm vụ: 

a) Đảm bảo nguồn lực cần thiết cho hoạt động của Văn phòng thông suốt hiệu quả. 

b) Giúp việc cho Viện trưởng trong công tác soạn thảo và ban hành văn bản trong phạm 

vi được giao, ghi và lưu biên bản trong những cuộc họp do Viện tổ chức. 

c) Tổ chức tuyển dụng, quản lý hồ sơ nhân sự Văn phòng. 

d) Tổ chức và quản lý các chương trình đào tạo. 

e) Quản lý điều xe, đưa đón chuyên gia đánh giá theo yêu cầu của công việc. 

f) Quản lý con dấu, quản lý công tác văn thư, lưu giữ. 

g) Tham gia khiếu nại, phàn nàn khi được phân công. 

h) Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Viện trưởng. 

5.2.6 Phòng dịch vụ khách hàng 

Phòng DVKH có trưởng phòng do Viện trưởng bổ nhiệm. 

Chức năng nhiệm vụ của phòng DVKH như sau: 

a) Thỏa thuận hợp đồng và hướng dẫn khách hàng hoàn thiện thủ tục đăng ký công nhận, 

đào tạo (nếu có). 

b) Lập kế hoạch kinh doanh trình Giám đóc phê duyệt, triển khai phát triện dịch vụ kinh 

doanh. 

c) Triển khai phát triển thị trường đối với các dịch vụ mới. 

d) Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Viện trưởng. 

5.2.7 Phòng Nghiệp vụ 1, 2 (phòng Công nhận) 

a) Tổ chức, triển khai hoạt động cung cấp dịch vụ đánh giá Công nhận; 

b) Quản lý hoạt động của chuyên gia đánh giá; 

c) Tiếp nhận hồ sơ đăng ký Công nhận; 

d) Lập hồ sơ đề nghị phê duyêt chuyên gia cho các chương trình công nhận. 

e) Thẩm xét tính phù hợp của hồ sơ đề nghị đánh giá. Ra văn bản từ chối công nhận; 

f) Lập phiếu đề xuất công nhận, đình chỉ, mở rộng, thu hẹp, thu hồi lên Viện trưởng. 

g) Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Viện trưởng. 

6. YÊU CẦU VỀ NGUỒN LỰC 

6.1 Năng lực của nhân sự  

6.1.1 VACI đảm bảo rằng, nhân sự tham gia vào quá trình công nhận, bao gồm thực hiện 

việc xem xét đăng ký, lựa chọn thành viên đoàn đánh giá, xem xét tài liệu, xem xét báo cáo 

đánh giá, ra quyết định công nhận và quản lý chương trình công nhận (gọi chung là nhân 

sự đánh giá công nhận), đáp ứng các tiêu chí về năng lực tương ứng với chương trình, lĩnh 

vực công nhận mà VACI cung cấp dịch vụ công nhận. 

Toàn bộ quá trình để đảm bảo sự đáp ứng của nhân sự được quy định và thực hiện cụ thể 

theo VACI.P6.1 Quy trình quả lý nhân sự đánh giá công nhận và mô tả tóm tắt dưới đây. 

6.1.2 Tiêu chí năng lực của nhân sự 

Tùy theo vị trí công việc trong quá trình đánh giá công nhận và yêu cầu cụ thể của các 

chương trình, lĩnh vực công nhận, VACI quy định các tiêu chí năng lực cụ thể (trình độ 
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văn hóa, chuyên môn, đào tạo, kinh nghiệm, kỹ năng, vv…) trên cơ sở các quy định trong 

tiêu chuẩn ISO/IEC 17011, các tài liệu IAF MD 20:2018, ILAC G11:2006 theo các nhóm 

tiêu chí như sau: 

 Yêu cầu về giáo dục (trình độ), đào tạo và kinh nghiệm 

 Yêu cầu về kiến thức và kỹ năng chuyên ngành theo các lĩnh vực của chương trình 

công nhận 

 Kiến thức và kỹ năng của trưởng đoàn, chuyên gia đánh giá kỹ thuật và chuyên gia 

kỹ thuật để thực hiện đánh giá công nhận. 

 Kiến thức và kỹ năng đối với nhân sự tham gia hoạt động công nhận theo ISO/IEC 

17011. 

 Yêu cầu về phẩm chất cá nhân và kỹ năng chuyên nghiệp của trưởng đoàn, chuyên 

gia đánh giá kỹ thuật và chuyên gia kỹ thuật. 

6.1.3  Quản lý năng lực nhân sự. 

Để đảm bảo có đủ nhân sự đạt được năng lực phù hợp để thực hiện đánh giá công nhận 

theo các chương trình, lĩnh vực công nhận, VACI thực hiện quá trình quản lý năng lực 

nhân sự cụ thể bao gồm 

 Lựa chọn, đào tạo, đánh giá và trao quyền cho nhân sự. 

 Theo dõi năng lực và kết quả thực hiện của nhân sự. 

 Giám sát định kỳ trong khi đánh giá.  

6.2  Nhân sự tham gia vào quá trình công nhận 

6.2.1 VACI đảm bảo có đủ nhân sự có năng lực để quản lý và hỗ trợ tất cả các hoạt động 

công nhận theo tất cả các chương trình công nhận thông qua quá trình tuyển chọn, đào tạo, 

đánh giá và giao quyền như nêu tại mục 6.1.3. Ngoài ra, VACI sử dụng các chuyên gia 

đánh giá độc lập đã có kinh nghiệm đánh giá và chuyên gia kỹ thuật đang làm việc tại các 

tổ chức đánh giá sự phù hợp tương ứng với các chương trình, lĩnh vực công nhận. 

6.2.2  Tất cả nhân sự tham gia vào quá trình công nhận, kể cả nội bộ và chuyên gia đánh 

giá bên ngoài đều có trách nhiệm thực hiện các quy định và quá trình của VACI thông qua 

thỏa thuận hợp đồng lao động và cam kết đảm bảo tính bảo mật và khách quan của quá 

trình công nhận. 

6.2.3 VACI đảm bảo cung cấp kịp thời cho các chuyên gia đánh giá, chuyên gia kỹ thuật 

các thủ tục dạng văn bản, hướng dẫn đánh giá và các thông tin liên quan về quá trình công 

nhận. 

6.3  Hồ sơ nhân sự 

Hồ sơ nhân sự, bao gồm trình độ chuyên môn, đào tạo, năng lực, kết quả theo dõi, kinh 

nghiệm, tình trạng nghề nghiệp và các mối liên kết nghề nghiệp đối với nhân sự quản lý 

hoặc thực hiện các hoạt động công nhận được VACI lưu giữ và duy trì nghiêm ngặt theo 

quy trình kiểm soát hồ sơ hiện hành. 

6.4  Thuê ngoài 

Cho đến thời điểm này, VACI không sử dụng nhà thầu phụ cho bất kỳ hoạt động nào trong 

quá trình công nhận. 

7. YÊU CẦU VỀ QUÁ TRÌNH 

7.1 Yêu cầu công nhận 



 

Sổ tay chất lượng                                   VACI.QM 

Ngày ban hành: 15/12/2022                                           Lần ban hành: 04                              15/21 

Yêu cầu chung đối với việc công nhận TCĐGPH là các yêu cầu được nêu trong các tiêu 

chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn quốc tế liên quan. Ngoài ra, TCĐGPH cần phải đáp ứng các 

quy định khác của VACI, bao gồm: 

- VACI.R7.1.01: Quy định chung về công nhận. 

- VACI.R7.1.02: Quy định về tham gia thử nghiệm thành thạo. 

- VACI.R7.1.03: Quy định về đảm bảo tính liên kết chuẩn đo lường. 

- VACI.SR.7.1: Các yêu cầu bổ sung để đánh giá công nhận các PTN. 

- VACI.SR.7.1MD: Yêu cầu bổ sung để đánh giá công nhận các PXN. 

- VACI.SR.7.2: Các yêu cầu bổ sung để đánh giá công nhận các TCCN. 

- VACI.SR.7.3: Các yêu cầu bổ sung để đánh giá công nhận các TCGĐ. 

7.2  Đăng ký công nhận 

7.2.1 Khi có yêu cầu công nhận TCĐGPH lập đơn đăng ký công nhận kèm theo các hồ sơ, 

tài liệu kèm theo gửi về VACI bằng văn bản dạng cứng hoặc bản mềm theo hình thức trực 

tuyến. 

Chú thích: TCĐGPH sẽ được cung cấp các tài liệu, hướng dẫn về việc cung cấp thông tin, tài liệu 

để phục vụ cho việc xem xét hồ sơ đăng ký và đánh giá công nhận.    

7.2.2  Trên cơ sở xem xét hồ sơ đăng ký công nhận và chính sách, thủ tục, năng lực nhân 

sự đánh giá, VACI quyết định chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu công nhận của TCĐGPH. 

7.2.3 Hồ sơ và thủ tục đăng ký công nhận được quy định cụ thể tại các quy trình đánh giá 

công nhận TCĐGPH tương ứng, cụ thể: 

- Quy trình đánh giá công nhận PTN: VACI.P7.1 

- Quy trình đánh giá công nhận TCCN: VACI.P7.2 

- Quy trình đánh giá công nhận TCGĐ: VACI.P7.3 

7.3  Xem xét nguồn lực 

7.3.1 Việc xem xét nguồn lực được thực hiện đồng thời với quá trình xem xét hồ sơ đăng 

ký. Nội dung xem xét nguồn lực bao gồm: 

 Sự phù hợp của phạm vi đăng ký công nhận với chương trình và lĩnh vực công nhận 

có thể cung cấp dịch vụ; 

 Sự sẵn có nhân sự thích hợp cho các hoạt động đánh giá và ra quyết định của VACI. 

7.3.2 Kết quả xem xét nguồn lực sẽ là cơ sở để VACI quyết định về việc thỏa thuận hợp 

đồng đánh giá công nhận và chuẩn bị cho hoạt động đánh giá tiếp theo. 

7.3.3 Nội dung cụ thể về xem xét nguồn lực được quy định tại các quy trình đánh giá công 

nhận TCĐGPH tương ứng như liệt kê tại 7.2.3. 

7.4  Chuẩn bị đánh giá 

7.4.1 Hoạt động chuẩn bị đánh giá bao gồm: 

 Lựa chọn và thành lập đoàn đánh giá 

 Xây dựng chương trình, kế hoạch đánh giá (bao gồm nội dung, thời lượng đánh giá, 

địa điểm chứng kiến, vv…) 

 Thảo luận và thống nhất với khách hàng về chương trình, kế hoạch đánh giá và 

thành phần đoàn đánh giá.\ 
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 Cung cấp cho đoàn đánh giá các tài liệu thích hợp về các yêu cầu, hồ sơ cuộc đánh 

giá trước đó nếu có và các tài liệu và hồ sơ liên quan của tổ chức đánh giá sự phù 

hợp. 

7.4.2 Nội dung cụ thể về chuẩn bị đánh giá được quy định tại các quy trình đánh giá công 

nhận TCĐGPH tương ứng như liệt kê tại 7.2.3. 

7.5  Xem xét thông tin dạng văn bản 

7.5.1  Đoàn đánh giá xem xét tất cả các thông tin dạng văn bản có liên quan được tổ chức 

đánh giá sự phù hợp cung cấp để đánh giá hệ thống của họ về sự phù hợp với (các) tiêu 

chuẩn và các yêu cầu khác có liên quan đối với việc công nhận. 

7.5.2  VACI có thể quyết định không tiếp tục tiến hành đánh giá dựa trên kết quả xem xét 

thông tin dạng văn bản. Trong trường hợp này, kết quả cùng lý giải về kết quả đó phải được 

báo cáo bằng văn bản tới tổ chức đánh giá sự phù hợp. 

7.5.3 Nội dung cụ thể về xem xét thông tin dạng văn bản được quy định tại các quy trình 

đánh giá công nhận TCĐGPH tương ứng như liệt kê tại 7.2.3. 

7.6 Đánh giá  

7.6.1 Kỹ thuật được sử dụng đánh giá, các tình huống những kỹ thuật này được sử dụng 

được quy định tại các quy trình đánh giá công nhận TCĐGPH tương ứng như liệt kê tại 

7.2.3. Thời lượng đánh giá, tùy theo nội dung và đặc điểm của hoạt động đánh giá, được 

quy định cụ thể tại VACI.R7.1.04 Quy tắc xác định thời lượng đánh giá. 

7.6.2 Nội dung, trình tự một cuộc đánh giá tại chỗ bao gồm: 

 Họp khai mạc 

 Tiến hành đánh giá theo chương trình, kế hoạch đánh giá 

 Họp kết thúc 

7.6.3 Nội dung cụ thể của một quá trình đánh giá được quy định tại các quy trình đánh giá 

công nhận TCĐGPH tương ứng như liệt kê tại 7.2.3. 

7.7  Quyết định công nhận 

7.7.1  Sau khi cuộc đánh giá nêu tại 7.6 được hoàn tất, bao gồm cả việc TCĐGPH hoàn 

thành khắc phục có hiệu quả các phát hiện không phù hợp của đoàn đánh giá, nếu có, hồ 

sơ đánh giá được thẩm xét bởi ban thẩm xét theo các nội dung: 

 Sự phù hợp của quá trình đánh giá công nhận được thực hiện với các quy định, quy 

trình hiện hành của VACI 

 Sự phù hợp của thông tin công nhận theo kết quả của cuộc đánh giá công nhận và 

hành động khắc phục 

 Không có thông tin phản hồi bất lợi hoặc khiếu nại, kháng nghị có liên quan. 

7.7.2  Trên cơ sở kết quả thẩm xét hồ sơ đánh giá công nhận và đề nghị công nhận của ban 

thẩm xét, phòng Công nhận soạn thảo quyết định công nhận để trình Viện trưởng ký về 

việc (cấp, duy trì, mở rộng, thu hẹp, đình chỉ và hủy bỏ công nhận). 

7.7.3  Nội dung cụ thể về ra quyết định công nhận được quy định tại các quy trình đánh giá 

công nhận TCĐGPH tương ứng như liệt kê tại 7.2.3. 

7.8  Thông tin công nhận 

7.8.1  Thông tin về công nhận cho TCĐGPH được công nhận được thể hiện trong quyết 

định công nhận, bao gồm các nội dung tối thiểu quy định tại 7.8.1 ISO/IEC 17011:2017. 
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7.8.2  Thông tin về công nhận cho TCĐGPH theo từng chương trình, lĩnh vực công nhận 

bao gồm các nội dung được quy định tại 7.8.3 ISO/IEC 17011:2017 và các quy trình đánh 

giá công nhận TCĐGPH tương ứng như liệt kê tại 7.2.3. 

7.9  Chu kỳ công nhận 

7.9.1  Chu kỳ công nhận đối với TCĐGPH được tính từ thời điểm quyết định công nhận 

có hiệu lực được VACI quy định là 5 năm. 

7.9.2  Để duy trì hiệu lực công nhận, VACI thực hiện đánh giá giám sát theo định kỳ 12 

tháng.  

7.9.3 Kế hoạch đánh giá giám sát, trình tự, thủ tục tổ chức và thực hiện đánh giá giám sát 

được thực hiện theo các quy trình đánh giá công nhận TCĐGPH tương ứng như liệt kê tại 

7.2.3. 

7.9.4  Trước khi kết thúc chu kỳ công nhận, một cuộc đánh giá lại phải được hoạch định 

và thực hiện có tính đến thông tin thu được từ các cuộc đánh giá thực hiện trong chu kỳ 

công nhận. Trình tự, thủ tục tổ chức và thực hiện đánh giá để công nhận lại được thực hiện 

theo các quy trình đánh giá công nhận TCĐGPH tương ứng như liệt kê tại 7.2.3. 

7.9.5  VACI có thể thực hiện đánh giá bất thường nếu có khiếu nại hoặc thay đổi, hoặc có 

các vấn đề khác ảnh hưởng đến khả năng thỏa mãn các yêu cầu công nhận của TCĐGPH. 

Trình tự, thủ tục tổ chức và thực hiện đánh bất thường được thực hiện theo các quy trình 

đánh giá công nhận TCĐGPH tương ứng như liệt kê tại 7.2.3. 

7.10  Mở rộng phạm vi công nhận 

Việc mở rộng phạm vi công nhận được thực hiện theo VACI.R7.1.01 Quy định chung về 

công nhận và các quy trình đánh giá công nhận TCĐGPH tương ứng như liệt kê tại 7.2.3. 

7.11  Đình chỉ, hủy bỏ hoặc thu hẹp công nhận 

Việc đình chỉ, hủy bỏ hoặc thu hẹp công nhận được thực hiện theo VACI.R7.1.01 và 

VACI.P7.14 Quy định chung về công nhận và các quy trình đánh giá công nhận TCĐGPH 

tương ứng như liệt kê tại 7.2.3. 

7.12  Khiếu nại 

Khi có bất kỳ khiếu nại nào của TCĐGPH là khách hàng hoặc bên có liên quan đến hoạt 

động đánh giá công nhận của VACI, việc tiếp nhận, xem xét và giải quyêt khiếu nại được 

thực hiện theo VACI.P7.12 Quy trình giải quyết khiếu nại. 

7.13  Yêu cầu xem xét lại 

Trường hợp TCĐGPH có yêu cầu xem xét lại quyết định công nhận, việc tiếp nhận, xem 

xét đánh giá và ra quyết định về các yêu cầu xem xét lại được thực hiện theo VACI.P7.13 

Quy trình xem xét lại quyết định công nhận. 

7.14  Hồ sơ về tổ chức đánh giá sự phù hợp 

Hồ sơ về TCĐGPH được lưu giữ ít nhất trong suốt chu kỳ công nhận hiện tại cộng với chu 

kỳ công nhận đầy đủ trước đó theo VACI.P9.4 Quy trình kiểm soát hồ sơ. 

8. YÊU CẦU VỀ THÔNG TIN 

8.1 Thông tin bảo mật 

8.1.1  Tất cả thông tin thu được hoặc tạo ra trong quá trình công nhận đều được coi là thông 

tin độc quyền của khách hàng và VACI chịu trách nhiệm quản lý và bảo mật các thông tin 

đó thông qua các thỏa thuận có giá trị pháp lý (ví dụ: hợp đồng công nhận) với khách hàng. 
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VACI chỉ công khai các thông tin về khách hàng như trong các quy định, chính sách thủ 

tục VACI ban hành (thông tin về tên khách hàng, phạm vi công nhận, hiệu lực công 

nhận…). Các thông tin khác chỉ được công khai, cung cấp cho bên thứ ba khi có sử đồng 

ý của khách hàng hoặc trong trường hợp theo yêu cầu của luật pháp, cơ quan thẩm quyền. 

8.1.2  Khi được yêu cầu bởi luật hoặc được sự cho phép theo thỏa thuận hợp đồng đối với 

việc công bố thông tin bí mật, VACI sẽ thông báo cho TCĐGPH về thông tin được cung 

cấp, trừ khi luật pháp ngăn cấm. 

8.1.3  VACI chịu trách nhiệm bảo mật thông tin về TCĐGPH thu được từ các nguồn khác 

(ví dụ bên khiếu nại, tổ chức quản lý). Thông tin này chỉ được chia sẻ với TCĐGPH khi 

được đồng ý của bên cung cấp. 

8.1.4  Nhân sự của VACI, bao gồm cả thành viên các ban, nhân sự của tổ chức bên ngoài 

hoặc cá nhân hoạt động với danh nghĩa của VACI có trách nhiệm giữ bí mật tất cả các 

thông tin thu thập được hoặc tạo ra trong quá trình thực hiện hoạt động công nhận, trừ 

trường hợp theo yêu cầu của luật pháp. Trách nhiệm giữ bí mật này được thể hiện trong 

văn bản cam kết của cá nhân theo, tổ chức hoặc trách nhiệm nêu trong thóa thuận pháp lý 

(hợp đồng giữa cá nhân, tổ chức với VACI: Hợp đồng thuê khoán chuyên gia và biểu mẫu 

VACI.P6.1.F15 Cam kết về tính khách quan và bảo mật).  

8.2 Thông tin công khai 

8.2.1  VACI thực hiện công khai thông qua các tài liệu cung cấp cho TCĐGPH, cơ quan 

quản lý, các bên có quan tâm và trên WEBSITE của tổ chức và cập nhật theo các khoảng 

thời gian đối với: 

- các thông tin về tổ chức công nhận VACI: 

- các thông tin về quá trình công nhận: 

8.2.2  Thông tin về các TCĐGPH được công nhận, tối thiểu, thông tin về việc đình chỉ hoặc 

hủy bỏ công nhận, bao gồm cả thời gian và phạm vi tổ chức được công khai (có thể có hạn 

chế nhất định theo yêu cầu của TCĐGPH, ví dụ vì lý do an ninh) trong chứng chỉ công 

nhận, quyết định về việc đình chỉ hoặc hủy bỏ công nhận và trên WEBSITE củaVACI. 

8.2.3  VACI có trách nhiệm thông báo kịp thời cho các bên quan tâm khi có thay đổi bất 

kỳ đối với yêu cầu công nhận của mình và đảm bảo sự tuân thủ các yêu cầu đã thay đổi.  

9. HỆ THỐNG QUẢN LÝ 

9.1  Yêu cầu chung 

9.1.1  Ngoài việc đáp ứng yêu cầu từ điều 4 đến điều 8 của tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 

17011, VACI xây dựng, áp dụng và duy trì HTQL của tổ chức theo lựa chọn A.   

9.1.2  Chính sách và mục tiêu liên quan đến năng lực, sự nhất quán của hoạt động và tính 

khách quan dược Lãnh đạo VACI thiết lập và ban hành bằng văn bản và phổ biến tới các 

bộ phận, đơn vị có liên quan để đảm bảo rằng các chính sách được thông hiểu, thực hiện 

và duy trì ở tất cả các cấp tổ chức của VACI. 

9.1.3 Viện trưởng phân công trách nhiệm và quyền hạn cho các Phó Viện trưởng và các 

đơn vị, bộ phận có liên quan trong cơ cấu tổ chức của Viện được mô tả cụ thể trong 

VACI.R5.8 Quy chế làm việc của VACI, và  để đảm bảo rằng các chính sách và quá trình 

cần thiết cho hệ thống quản lý được thiết lập, thực hiện và duy trì và kết quả thực hiện hệ 

thống quản lý và nhu cầu cải tiến bất kỳ được báo cáo kịp thời lên Viện trưởng. 

9.2 Hệ thống quản lý 
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VACI vận hành hệ thống quản lý thích hợp với loại hình, phạm vi và khối lượng công 

việc được thực hiện. Tất cả các yêu cầu được áp dụng của tiêu chuẩn này đều được đề cập 

trong STCL.và đảm bảo rằng STCL và các tài liệu có liên quan đều có thể tiếp cận được 

cho nhân sự của mình và các quá trình của hệ thống quản lý được thực hiện có hiệu lực. 

Trong quá trình áp dụng và duy trì, hệ thống quản lý của VACI sẽ được xem xét định 

kỳ để tìm cơ hội cải tiến để đảm bảo tính hiệu lực và hiệu quả của hệ thống. 

9.3  Kiểm soát tài liệu 

Tất cả các tài liệu (nội bộ và bên ngoài) của VACI được thiết lập ở dạng văn bản đều được 

kiểm soát đối với việc: 

- Phê duyệt trước khi ban hành; 

- Xem xét và cập nhật khi cần và phê duyệt lại tài liệu; 

- Đảm bảo rằng các thay đổi và tình trạng sửa đổi hiện hành của tài liệu được nhận biết; 

- Đảm bảo rằng các phiên bản có liên quan của các tài liệu hiện hành có sẵn tại nơi sử dụng; 

- Đảm bảo sự rõ ràng và dễ nhận biết cho tài liệu; 

- Ngăn ngừa việc sử dụng vô tình các tài liệu lỗi thời và áp dụng cách nhận biết thích hợp 

nếu chúng được giữ lại vì mục đích bất kỳ; 

- Bảo vệ tính bảo mật của tài liệu, khi thích hợp. 

Quá trình kiểm soát tài liệu cụ thể được thực hiện theo VACI.P9.3 Quy trình kiểm 

soát tài liệu.  

9.4 Kiểm soát hồ sơ 

Toàn bộ các hồ sơ áp dụng HTQLCL của VACI đều được kiểm soát đối với việc nhận 

biết, bảo quản, bảo vệ, khôi phục, thời gian lưu giữ và việc hủy bỏ hồ sơ, bao gồm cả cách 

thức và thời hạn lưu giữ, khả năng tiếp cận, sử dụng hồ sơ và đảm bảo tính bảo mật. 

Quá trình kiểm soát hồ sơ cụ thể được thực hiện theo VACI.P9.4 Quy trình kiểm soát 

hồ sơ 

9.5  Sự không phù hợp và hành động khắc phục 

VACI thực hiện các biện pháp cụ thể để nhận biết và quản lý sự không phù hợp trong 

hoạt động của mình và khi cần thiết, thực hiện hành động để loại bỏ các nguyên nhân của 

sự không phù hợp nhằm ngăn ngừa việc tái diễn. Quá trình nhận biết và quản lý sự không 

phù hợp bao gồm các công việc: 

- Nhận biết sự không phù hợp (từ khiếu nại, đánh giá nội bộ hoặc các nguồn khác); 

- Xác định nguyên nhân của sự không phù hợp; 

- Khắc phục sự không phù hợp; 

- Đánh giá nhu cầu đối với hành động để đảm bảo không tái diễn sự không phù hợp; 

- Xác định các hành động cần thiết và thực hiện các hành động đó một cách kịp thời; 

- Lưu hồ sơ kết quả của các hành động được thực hiện; 

- Xem xét hiệu lực của các hành động khắc phục. 

Quá trình nhận biết và quản lý sự không phù hợp cụ thể được thực hiện theo 

VACI.P9.5 Quy trình hành động khắc phục 
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9.6 Cải tiến 

VACI xác định sự cần thiết phải nhận biết và lựa chọn các cơ hội để thường xuyên 

cải tiến HTQL và các hoạt động đánh giá công nhận của mình. Các cơ hội cải tiến có thể 

được nhận biết thông qua việc xem xét các thủ tục tác nghiệp, áp dụng các chính sách, mục 

tiêu, kết quả đánh giá nội bộ, hành động khắc phục, xem xét của lãnh đạo, các đề xuất từ 

nhân viên, đánh giá rủi ro, vv....  

VACI định kỳ thực hiện biện pháp tìm kiếm thông tin phản hồi, cả tích cực và tiêu 

cực, từ khách hàng để phân tích và sử dụng cho mục đích cải tiến HTQL, hoạt động đánh 

giá công nhận.  

Việc nhận biết và lựa chọn cơ hội cải tiến,  tìm kiếm thông tin phản hồi từ khách hàng 

và phân tích, xử lý, sử dụng để  cải tiến được thực hiện cụ thể theo VACI.P9.6 Quy trình 

hoạt động cải tiến. 

9.7  Đánh giá nội bộ 

Định kỳ VACI thực hiện việc đánh giá nội bộ để xác minh rằng HTQLCL của mình 

phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17011 và hệ thống này được thực hiện 

và duy trì. 

Để đảm bảo hoạt động đánh giá nội bộ đạt được mực tiêu và hiệu quả, VACI đảm bảo 

rằng: 

- đánh giá nội bộ được tiến hành bởi nhân sự có năng lực, có kiến thức về công nhận, 

đánh giá và các yêu cầu của tiêu chuẩn này; 

- đánh giá nội bộ được tiến hành bởi nhân sự khác với những người thực hiện hoạt 

động được đánh giá; 

- nhân sự chịu trách nhiệm đối với khu vực được đánh giá được thông báo về kết quả 

của cuộc đánh giá; 

- các hành động được thực hiện một cách kịp thời và thích hợp; 

- các cơ hội cải tiến bất kỳ được nhận diện. 

Hoạt động đánh giá nội bộ được thực hiện cụ thể theo VACI.P9.7 Quy trình đánh giá 

nội bộ. 

9.8 Xem xét của lãnh đạo 

9.8.1 Lãnh đạo VACI định kỳ tổ chức họp xem xét HTQL của mình nhằm đảm bảo tính 

đầy đủ và hiệu lực liên tục của hệ thống trong việc đáp ứng các yêu cầu liên quan, bao gồm 

tiêu chuẩn này và các chính sách và mục tiêu được tuyên bố..  

Tùy theo tình hình cụ thể, họp xem xét của Lãnh đạo được tổ chức khi:  

1) có thay đổi về chính sách, tổ chức, nguồn lực có ảnh hưởng tới hoạt động của VACI 

hoặc kết quả đánh giá nội bộ yêu cầu có sự thay đổi đó;  

2) họp tổng kết công tác hàng năm và xây dựng kế hoạch công tác năm tiếp theo; 

9.8.2 Nội dung họp xem xét của Lãnh đạo bao gồm việc  

 xem xét các yếu tố của HTQL, thông tin về hoạt động công nhận có ảnh hướng đến 

hiệu lực và hiệu quả của HTQL như được nêu tại 9.8.2 Đầu vào của xem xét của 

Lãnh đạo của tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17011:2017; và 
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 ghi nhận tất cả các quyết định và hành động có liên quan đến tính hiệu lực của 

HTQL và các quá trình của hệ thống và nhu cầu cải tiến như được nêu tại 9.8.3 Đầu 

ra của xem xét của Lãnh đạo của tiêu chuẩn ISO/IEC 17011:2017. 

9.8.3 Việc tổ chức họp xem xét của Lãnh đạo được thực hiện cụ thể theo VACI.P9.8 Quy 

trình xem xét của Lãnh đạo. 


