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NƠI NHẬN 

□ Ban Lãnh đạo 

 

□ Phòng Hành chính 

Tổng hợp 

□ Phòng Dịch vụ Khách 

hàng 

□ Phòng Nghiệp vụ 1 □ Phòng Nghiệp vụ 2 □  

 

1. Người có liên quan phải nghiên cứu và thực hiện đúng các nội dung của quy định này. 

2. Nội dung trong quy định này có hiệu lực thi hành như sự chỉ đạo của Lãnh đạo Viện. 

3. Mỗi đơn vị chỉ được phân phối 01 bản (có đóng dấu kiểm soát), các bản sao không có 

giá trị sử dụng và cần phải loại bỏ. Khi các đơn vị có nhu cầu phân phối thêm tài liệu 

phải đề nghị với thư ký để có bản đóng dấu kiểm soát. 

 

TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI TÀI LIỆU 

Lần sửa 

đổi 
Ngày sửa đổi Nội dung và hạng mục sửa đổi 

Phê  

duyệt 
1 10/05/2019 - Ban hành lần 01  

2 18/04/2021 - Sửa đổi nội dung quy định, ban hành lần 02  

3 15/12/2022 - Sửa lại toàn bộ quy định về dấu công nhận, 

ban hành lần 03 
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1. Mục đích/ purpose  

Văn bản này quy định việc sử dụng dấu hiệu công nhận và các công bố khác về công nhận 

đối với phòng thí nghiệm và tổ chức giám định được công nhận. 

2. Phạm vi áp dụng  

Thủ tục dạng văn bản này (sau đây gọi là thủ tục) là tài liệu của hệ thống quản lý của 

VACI, được xây dựng theo mục 4.3 của VACI.QM có tính đến các yêu cầu của điều 4.3 

của ISO/IEC 17011:2017 và quy định về quy tắc sử dụng dấu công nhận, dấu kết hợp 

ILAC MRA và dấu kết hợp ILAC MRA của CAB được công nhận, các tài liệu tham chiếu 

đến tình trạng công nhận. 

Các yêu cầu của thủ tục này là bắt buộc đối với nhân sự của VACI và các Phòng thí 

nghiệm (bao gồm phòng thử nghiệm, phòng hiệu chuẩn, phòng thử nghiệm y tế) và Tổ 

chức giám định được công nhận (sau đây gọi là các CAB được công nhận). 

Ghi chú: Các điều khoản của quy định này liên quan đến dấu kết hợp ILAC MRA, dấu kết 

hợp ILAC MRA sử dụng bởi các CABs được công nhận sẽ chỉ được áp dụng sau khi VACI 

đã trở thành một bên ký kết APAC/ILAC MRA. 

3. Tài liệu viện dẫn  

Quy trình này viện dẫn đến các tài liệu sau: 

- ISO/IEC 17011:2017 Evaluation of conformity. Requirements for accreditation bodies 

accrediting conformity assessment bodies; 

- ISO/IEC 17020:2012 Conformity assessment. The requirements for the various types 

of bodies performing inspection 

- ISO/IEC 17025:2017 General requirements for the competence of testing and 

calibration laboratories; 

- VACI.QM Quality Manual of VACI; 

- ILAC P8 Agreement on Mutual Recognition ILAC. Additional requirements and 

guidance on the use of symbols for accreditation and application of accreditation status 

by accredited conformity assessment bodies; 

- ILAC R7 Terms of use of the symbol on the mutual recognition agreement   ILAC 

MRA. 

Lưu ý: Khi sử dụng quy trình này, nên sử dụng các phiên bản hiện tại của tài liệu tham 

chiếu. Nếu các tài liệu viện dẫn được thay thế (thay đổi), thì khi sử dụng quy trình này nên 

được hướng dẫn bởi các tài liệu đã được thay thế (thay đổi). Nếu các tài liệu viện dẫn bị 

hủy bỏ mà không có sự thay thế, thì các quy định của thủ tục trong đó các tài liệu viện 

dẫn được đưa ra sẽ được áp dụng trong phạm vi mà các liên kết này không bị ảnh hưởng. 

4. Thuật ngữ - định nghĩa và chữ viết tắt  

4.1 Biểu tượng (logo) của tổ chức công nhận: Là biểu tượng được tổ chức công nhận sử 

dụng để nhận dạng chính nó. 

4.2 Dấu công nhận: Dấu hiệu thể hiện trằng CAB đáp ứng tất cả các thủ tục công nhận 

cần thiết của tổ chức công nhận và có chứng chỉ công nhận hợp lệ. 
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4.3 Dấu ILAC MRA: Dấu được đăng ký dưới dạng văn bản/ký hiệu thuộc sở hữu của 

ILAC. Dấu hiệu ILAC MRA gắn liền với Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau của ILAC 

(ILAC MRA) và chỉ có thể được ILAC và các cơ quan hợp tác khu vực được công nhận 

sử dụng. 

4.4 Dấu kết hợp ILAC MRA: Dấu ILAC MRA, được sử dụng kết hợp với biểu tượng 

của tổ chức công nhận - bên ký kết ILAC MRA. Dấu kết hợp ILAC MRA chỉ có thể được 

sử dụng bởi tổ chức công nhận - bên ký kết ILAC MRA cho những hoạt động nằm trong 

phạm vi của thỏa thuận mà họ đã ký kết. 

4.5 Dấu kết hợp ILAC MRA của CAB được công nhận: Dấu ILAC MRA, được sử 

dụng kết hợp với dấu công nhận được cấp cho CAB được công nhận bởi tổ chức công 

nhận - bên ký kết MRA của ILAC. 

4.6 Văn bản viện dẫn đến tình trạng ký kết APAC MRA, ILAC MRA: văn bản tham 

chiếu, được sử dụng bởi tổ chức công nhận và/hoặc CAB được công nhận để thể hiện rằng 

tổ chức công nhận là bên ký kết APAC MRA, ILAC MRA tương ứng. 

4.7 Chương trình công nhận: Các quy tắc và quy trình liên quan đến việc công nhận các 

tỏ chức đánh giá sự phù hợp, là CAB theo các yêu cầu thống nhất. 

Ghi chú – Các yêu cầu của chương trình công nhận bao gồm, nhưng không giới hạn, các 

yêu cầu của ISO 15189, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17025. 

5. Chữ viết tắt  

APAC: Asia-Pacific Accreditation Cooperation 

APAC MRA: APAC Mutual Recognition Arrangement 

ILAC: International Laboratory Accreditation Cooperation 

ILAC MRA: ILAC Mutual Recognition Arrangement 

VACI: Vietnam Institute of Accreditation 

CAB: Confomity Assessment body 

6. Trách nhiệm 

6.1 VACI chịu trách nhiệm về các hoạt động liên quan đến phát hành dấu công nhận và 

dấu kết hợp ILAC MRA được sử dụng bởi các CAB được công nhận, việc sao chép và sử 

dụng dấu kết hợp ILAC MRA cũng như các tham chiếu văn bản đến tình trạng ký kết 

APAC MRA, ILAC MRA theo pháp luật hiện hành trong lĩnh vực công nhận, tiêu chuẩn 

ISO/IEC 17011 (mục 4.3) và thủ tục này. 

6.2 Các CAB được công nhận chịu trách nhiệm về hoạt động liên quan đến việc tái tạo và 

sử dụng dấu công nhận, dấu kết hợp ILAC MRA của CAB được công nhận, văn bản tham 

chiếu đến tình trạng công nhận và ký kết APAC MRA, ILAC MRA theo quy định hiện 

hành trong lĩnh vực công nhận và thủ tục này. 

7. Chính sách 

Chính sách của VACI về việc sử dụng dấu công nhận và các tham chiếu khác đến việc 

công nhận thiết lập các yêu cầu, quy định trong thủ tục này, đề cập đến những điều sau: 
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- Dấu công nhận được sử dụng riêng biệt hoặc theo cách ngụ ý rằng sản phẩm, quá trình 

hoặc dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào của chúng) được chứng nhận hoặc được phê duyệt bởi 

tổ chức công nhận; 

- Tái tạo dấu công nhận; 

- Bất kỳ viện dẫn nào đến việc công nhận; 

- Việc sử dụng dấu công nhận và viện dẫn đến tình trạng công nhận trên các phương tiện 

thông tin được công bố; 

- Việc sử dụng dấu công nhận và các viện dẫn đến tình trạng công nhận của các CAB 

được công nhận chỉ đối với các hoạt động cụ thể trong phạm vi công nhận. 

8. VACI logo, dấu công nhận, dấu kết hợp ILAC MRA. 

8.1 Yêu cầu chung 

8.1.1 Biểu tượng VACI 

8.1.1.1. Logo VACI là biểu tượng chính thức của BSCA để đại diện cho các hoạt động 

của tổ chức và được mô tả trên hình 1. Quyền sử dụng logo thuộc về VACI. 

 

 

 

 

 

Hình 1. Biểu tượng của VACI 

Trong đó: 

- Màu sắc: Xanh dương, trắng. 

- Chỉ số màu Xanh dương: C100 M60 Y0 K0 and R32 G90 B167 7689C Pantone 

- Chỉ số màu Trắng: R255 G255 B255      

- Tỉ lệ logo: 35mm x 16mm 

8.1.1.2 Việc bảo hộ hợp pháp logo VACI được đảm bảo bằng việc đăng ký biểu tượng này 

tại Cục Sở hữu Trí tuệ-Bộ Khoa học và Công nghệ. 

8.1.2 Dấu kết hợp ILAC MRA 

8.1.2.1 Dấu kết hợp ILAC MRA thể hiện rằng VACI là một bên ký kết Thỏa thuận thừa 

nhận lẫn nhau của APAC/ILAC MRA và Thỏa thuận giữa VACI và APAC/ILAC để sử 

dụng dấu ILAC MRA (ILAC R7-F1) cho các CAB được công nhận sau đây: 

- Các phòng thử nghiệm đáp ứng các yêu cầu của ISO/IEC 17025; 

- Các phòng hiệu chuẩn đáp ứng các yêu cầu của ISO/IEC 17025. 

8.1.2.2 Dấu kết hợp ILAC MRA bao gồm: 

- Dấu ILAC MRA;  

- VACI logo và được mô tả trên hình 2.  
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                       Hình 2. Dấu kết hợp ILAC MRA 

8.1.2.3 Quyền sử dụng dấu kết hợp ILAC MRA chỉ thuộc về VACI. 

Ghi chú: VACI chưa phải là một bên ký kết ILAC MRA, vì vậy các thông tin về dấu kết 

hợp ILAC MRA được giới thiệu trong mục 7.1.2 của tài liệu này hiện nay chỉ mang tính 

chất tham khảo. 

8.1.3 Dấu công nhận 

8.1.3.1 Dấu công nhận do tổ chức công nhận cấp cho các CAB được công nhận để xác 

định tình trạng công nhận của họ. 

8.1.3.2 Dấu công nhận của có hai phần, gồm: 

- Biểu tượng của VACI và  

- Hình biểu thị chương trình công nhận và số hiệu công nhận được cấp cho CAB. 

Ví dụ về dấu công nhận ở hình 3. 

 

    

 

 

  

                                          Hình 3: Dấu công nhận 

Trong đó:  

- Chữ VC trong biểu tượng: Phông chữ Arial Black, chỉ số màu xanh đen CMYK (68, 66, 

0, 43), kích thước 35mm x 16mm. 

- Chữ VACI: phông chữ Arial Black, cỡ chữ 13, chỉ số màu xanh đen CMYK (68, 66, 0, 

43), kích thước 20mm x 3.5mm. 

- Chữ VALAS xxx: phông chữ Arial Black, cỡ chữ 13, chỉ số màu xanh đen CMYK (68, 

66, 0, 43), kích thước 26mm x 3.5mm. 

8.1.3.3 Dấu công nhận tương ứng với các chương trình công nhận được mô tả trên các 

hình 4 a), b) và c). Trong đó: 

- Hình 4 (a): VALAS xxx: Dấu công nhận cấp cho cho Phòng thí nghiệm (thử nghiệm, 

hiệu chuẩn) 

- Hình 4 (b): VALAS Med xxx: Dấu công nhận cấp cho cho Phòng thử nghiệm Y tế 

- Hình 4 (c): VAAS xxx: Dấu công nhận cấp cho Tổ chức giám định 

- Chữ số xxx: mã số của tổ chức được công nhận  

XXX 
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a)                                   (b)                                            (c) 

Hình 4: Dấu công nhận ứng với các chương trình công nhận 

8.1.3.4 Dấu công nhận VACI được cấp cho các CAB được công nhận phù hợp với điều 

8.4.1 của quy định này. 

8.1.4 Dấu kết hợp ILAC MRA của CAB được công nhận 

8.1.4.1 Các phòng thử nghiệm hiệu chuẩn và thử nghiệm được công nhận có thể sử dụng 

dấu kết hợp ILAC MRA của CAB được công nhận để chứng minh rằng năng lực của họ 

được xác nhận bởi tổ chức công nhận đã ký kết ILAC MRA. 

8.1.4.2 Dấu kết hợp ILAC MRA của CAB được công nhận là sự kết hợp của dấu ILAC 

MRA và dấu công nhận, bằng cách, dấu ILAC MRA được trình bày với cùng cỡ với kích 

thước phủ bì của dấu công nhận, được đặt ở bên trái và ngay bên cạnh dấu công nhận như 

được mô tả trên hình 5. CAB được công nhận không được sử dụng Dấu ILAC MRA tách 

biệt với dấu công nhận.  

 

a)                                                      b)                                        c) 

 

Trong đó: 

- Hình 5 (a): Dấu công nhận kết hợp cấp cho cho Phòng thí nghiệm (thử nghiệm, hiệu 

chuẩn). 

- Hình 5 (b): Dấu công nhận kết hợp cấp cho cho Phòng nghiệm Y tế. 

- Hình 5 (c): Dấu công nhận kết hợp cấp cho Tổ chức giám định. 

8.2 Điều kiện sử dụng 

8.2.1 Biểu tượng VACI 

8.2.1.1 Biểu tượng VACI chỉ có thể được sử dụng bởi nhân sự của VACI và liên quan đến 

các hoạt động chính thức của VACI. 

8.2.1.2 Logo VACI được sử dụng: 

- trên các tài liệu chính thức của VACI; 

- trên giấy tiêu đề cho thư từ chính thức của VACI; 

- trên danh thiếp cho nhân viên VACI; 

- trên các tài liệu quảng cáo và các ấn phẩm VACI khác; 

- trong các bài thuyết trình tại các khóa đào tạo và các sự kiện khác do VACI tổ chức hoặc 

thay mặt cho VACI; 

- tại trang web VACI. 

Hình 5: Dấu công nhận kết hợp 
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Việc sử dụng logo VACI khác chỉ được phép khi có sự cho phép bằng văn bản của Viện 

trưởng VACI. 

8.2.2 Dấu kết hợp ILAC MRA 

8.2.2.1 VACI có thể sử dụng dấu kết hợp ILAC MRA phù hợp với Thỏa thuận cấp phép 

sử dụng dấu ILAC MRA giữa ILAC và VACI. 

8.2.2.2 Việc sử dụng dấu kết hợp ILAC MRA chịu sự điều chỉnh của các quy tắc trong 

các tài liệu ILAC liên quan (ILAC-R7, ILAC-P8), trong Thỏa thuận cấp phép sử dụng dấu 

ILAC MRA và phải phù hợp với phạm vi của ILAC MRA, được ký bởi VACI. 

8.2.2.3 Không được phép chuyển nhượng quyền sử dụng dấu kết hợp ILAC MRA do 

VACI cấp. 

8.2.2.4 VACI chỉ có thể sử dụng dấu kết hợp ILAC MRA cho các hoạt động công nhận 

nằm trong các Thỏa thuận được ký bởi VACI- ILAC MRA - dành cho các phòng thử 

nghiệm và hiệu chuẩn (ISO / IEC 17025:2017); 

8.2.2.5 VACI có thể sử dụng dấu ILAC MRA kết hợp trên: 

-  Các chứng chỉ công nhận; 

-  Giấy tiêu đề cho thư từ chính thức của VACI; 

-  Chào hàng thương mại; 

-  Tài liệu quảng cáo; 

-  Trang web VACI; 

-   Danh thiếp cho nhân viên VACI. 

8.2.2.6 VACI không được sử dụng dấu kết hợp ILAC MRA: 

- Để có thể gây hiểu lầm rằng ILAC chấp nhận chịu trách nhiệm về các hoạt động công 

nhận do VACI thực hiện; 

- Khi tư cách thành viên của VACI trong ILAC hết hạn hoặc bị đình chỉ; 

- Khi các thỏa thuận MRA của ILAC hết hạn hoặc bị đình chỉ; 

- Khi thỏa thuận giữa VACI và ILAC về việc sử dụng dấu kết hợp ILAC MRA bị hủy bỏ 

tương ứng. 

8.2.3 Dấu công nhận 

8.2.3.1 Dấu công nhận chỉ có thể được sử dụng bởi các CAB được VACI công nhận trong 

phạm vi công nhận được cấp. 

8.2.3.2 Dấu công nhận có thể được sử dụng bởi các CAB được công nhận: 

- Trên các tài liệu về đánh giá sự phù hợp trong phạm vi công nhận được cấp bởi VACI 

(chứng chỉ về sự phù hợp, chứng chỉ công nhận năng lực, báo cáo thử nghiệm, chứng chỉ 

hiệu chuẩn và các tài liệu khác); 

-  Trên giấy tiêu đề cho thư từ chính thức của VACI; 

-  Trên các tài liệu quảng cáo đề cập đến sự công nhận do VACI cấp; 

-  Trên các trang web. 

- Trên các báo cáo kết quả thử nghiệm/xét nghiệm/hiệu chuẩn/chứng thư giám định CAB 

phải có dấu hiệu nhận biết những phép thử/hiệu chuẩn, chỉ tiêu xét nghiệm, lĩnh vực giám 

định đã được công nhận. 

8.2.3.3 Các CAB được công nhận có trách nhiệm sử dụng hợp lý và chính xác dấu công 

nhận trong phạm vi công nhận được cấp. 
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8.2.3.4 Các CAB được công nhận phải thiết lập nguyên tắc sử dụng và bảo vệ dấu công 

nhận được cấp phù hợp với quy trình này. Các CAB được công nhận phải kiểm soát việc 

sử dụng dấu công nhận, thực hiện các biện pháp kiểm soát thích hợp và ngăn chặn bất kỳ 

việc sử dụng sai dấu công nhận và các CAB được công nhận hoặc khách hàng của họ. 

8.2.4 Dấu kết hợp ILAC MRA của các CAB được công nhận 

8.2.4.1 Dấu kết hợp ILAC MRA của các CAB được công nhận chỉ có thể được áp dụng 

trên cơ sở quyền được cấp bởi tổ chức công nhận trong phạm vi công nhận hiện tại, nằm 

trong phạm vi của các thỏa thuận ILAC MRA đã ký . Dấu kết hợp ILAC MRA của CAB 

được công nhận sẽ được sử dụng theo cách để ngăn chặn thiệt hại về danh tiếng của 

VACI, ILAC. 

8.2.4.2 Dấu kết hợp ILAC MRA được cấp bởi tổ chức công nhận là không được phép 

chuyển nhượng. 

8.2.4.3 Nghiêm cấm việc sử dụng dấu kết hợp MRA ILAC của các CAB đã được công 

nhận sau khi chứng chỉ công nhận bị thu hồi, hết hạn hoặc bị đình chỉ khi Thỏa thuận 

ILAC MRA được ký bởi VACI hoặc thành viên của ILAC bị thu hồi, hết hạn hoặc bị đình 

chỉ. 

8.2.4.4 Các CAB được công nhận đã nhận được quyền sử dụng dấu kết hợp ILAC MRA 

phải: 

- Chấm dứt việc sử dụng dấu kết hợp ILAC MRA của CAB được công nhận có thể gây ra 

thiệt hại cho VACI và/hoặc ILAC; 

- thông báo cho VACI ngay lập tức về các trường hợp sử dụng bất hợp pháp dấu kết hợp 

ILAC MRA của CAB được công nhận. 

8.3 Quy tắc tái tạo dấu công nhận, dấu kết hợp ILAC MRA 

8.3.1 Yêu cầu chung 

8.3.1 Yêu cầu chung 

8.3.1.1 Hình dạng, kích thước, thiết kế màu sắc của logo VACI, dấu công nhận, dấu kết 

hợp ILAC MRA và dấu kết hợp ILAC MRA của các CAB được công nhận được nêu tại 

điều 7.1 của quy trình này. 

8.3.1.2 Tỷ lệ khi tái tạo dấu công nhận và các dấu kết hợp phải được duy trì. Nghiêm cấm 

dưới bất kỳ hình thức nào để làm sai lệch biểu tượng và dấu, hoặc sử dụng chúng vi phạm 

các yêu cầu của quy trình này. 

8.3.1.3 Tất cả các hình ảnh của biểu tượng VACI, dấu công nhận, dấu kết hợp ILAC 

MRA, dấu kết hợp ILAC MRA của các CAB được công nhận được trình bày trong quy 

trình này nhằm mục đích thông tin và không được sử dụng làm mẫu để sao chép và quét. 

Các mẫu dấu công nhận và các dấu kết hợp ILAC MRA của các CAB được công nhận để 

tái tạo được lưu trữ tại VACI và được cấp cho các CAB được công nhận theo yêu cầu phù 

hợp với các quy tắc nêu trong điều 7.4 của thủ tục này 

8.3.1.4 Dấu công nhận và dấu kết hợp ILAC MRA của các CAB được công nhận chỉ có 

thể được sử dụng cùng với biểu tượng của CAB được công nhận và được đặt trên một 

trang của tài liệu. 

8.3.2 Biểu tượng VACI 

8.3.2.1 Biểu tượng VACI được trình bày chi tiết về hình thức, màu sắc và kích thước tại 

điều 7.1. 

8.3.2.2 Có thể kéo giãn và nén hình ảnh để tăng hoặc giảm mà vẫn giữ nguyên tỷ lệ (tỷ 

lệ). 
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8.3.2.3 Biểu tượng VACI cần phải được mô tả bằng công nghệ đảm bảo mô tả rõ ràng, có 

thể là công nghệ dập nổi, chạm nổi, dập chìm, in ấn hoặc ở dạng điện tử. 

8.3.3 Dấu công nhận 

8.3.3.1 Dấu công nhận phải có sự phân biệt rõ ràng về công nhận đã được cấp: của một 

CAB được công nhận cụ thể và phạm vi hoạt động cụ thể của nó. 

8.3.3.2 Dấu công nhận được trình bày chi tiết về hình thức, màu sắc và kích thước tại điều 

7.1. 

8.3.3.3 Khi mô tả dấu công nhận, các điều kiện sau phải được đáp ứng: 

- hình thức (hình dạng và tỷ lệ) của biểu tượng công nhận không được làm sai lệch; 

- tất cả các chữ cái và chữ số phải rõ ràng, rõ ràng và dễ đọc và nằm ở giữa các trường của 

ký hiệu công nhận; 

- nền mà biểu tượng công nhận được mô tả phải tương phản và không cản trở tính dễ đọc 

của biểu tượng công nhận. 

8.3.3.4 Dấu công nhận phải được mô tả bằng công nghệ đảm bảo mô tả rõ ràng, có thể là 

công nghệ dập nổi, chạm nổi, dập chìm, in ấn hoặc ở dạng điện tử. 

8.3.3.5 Dấu công nhận và biểu tượng của CAB được công nhận phải có cùng chiều cao. 

8.3.4 Dấu ILAC MRA 

8.3.4.1 Các biến thể màu và đen trắng của dấu ILAC MRA được định nghĩa trong tài liệu 

ILAC-R7. 

8.3.4.2 Dấu ILAC MRA trong dấu kết hợp hoặc trong dấu kết hợp của CAB được công 

nhận: 

- sẽ được tái tạo dưới dạng đen trắng hoặc màu QUY TRÌNH (CMYK) C100 M56 Y0 K0, 

hoặc màu Pantone 293C (xanh lam) hoặc màu WEBSITE (RGB) R0 G0 B229; 

- sẽ được sử dụng theo thiết kế và tỷ lệ ban đầu; 

- không được thay đổi hình dạng, kéo dài hoặc nén; 

- không được khắc họa với kích thước khiến văn bản không thể đọc được; 

- phải duy trì tỷ lệ tương tự cùng với biểu tượng VACI hoặc dấu công nhận. Chiều cao 

biểu tượng VACI trong dấu kết hợp ILAC MRA hoặc của dấu công nhận trong dấu kết 

hợp ILAC MRA của CAB được công nhận không được khác với chiều cao của dấu ILAC 

MRA quá 5%; 

- không được có đường viền "tương tự" với các chữ cái trong nhãn hiệu ILAC MRA, vì 

đường viền của nhãn hiệu là của một thiết kế đồ họa riêng lẻ; Dấu ILAC MRA sẽ luôn 

được sử dụng trong phiên bản đầy đủ của nó có tính đến các yêu cầu của ILAC-R7; 

- phải được áp dụng trên nền làm phức tạp khả năng đọc của dấu; 

- sẽ dựa trên thiết kế đồ họa gốc (được cấp cho tổ chức công nhận) mà không sử dụng bản 

sao từ các tài liệu khác của ILAC và/hoặc VACI. 

8.3.3.3 Các cách mô tả ILAC MRA trong dấu  kết hợp ILAC MRA và dấu kết hợp ILAC 

MRA của CAB được công nhận tương ứng được cung cấp trong điều 7.1. 

8.4 Thủ tục cấp 

8.4.1 Dấu công nhận 

8.4.1.1 Khi đưa ra quyết định tích cực về việc công nhận, các CAB được công nhận được 

cấp quyền sử dụng dấu công nhận. 
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8.4.1.2 Việc cấp dấu công nhận được thực hiện bởi tổ chức công nhận khi cấp chứng chỉ 

công nhận cho CAB được công nhận. 

8.4.1.3 Thông tin về việc cấp dấu công nhận được ghi lại trong sổ đăng ký dấu công nhận 

đã cấp. 

8.4.2 Dấu kết hợp ILAC MRA của CAB được công nhận 

8.4.2.1 Việc cấp dấu kết hợp ILAC MRA của CAB được công nhận được thực hiện bởi tổ 

chức công nhận sau khi CAB được công nhận đã đăng ký sử dụng khi nộp đơn đề nghị 

công nhận. 

8.4.2.2 Cùng với đơn đăng ký, CAB được công nhận gửi tới VACI 2 bản sao đã hoàn 

chỉnh và đã ký của Thỏa thuận về việc sử dụng dấu kết hợp ILAC MRA theo mẫu tại phụ 

lục kèm theo quy trình này. 

8.4.2.3 Việc cấp dấu kết hợp ILAC MRA của CAB được công nhận được VACI thực hiện 

bằng cách thông báo cho CAB được công nhận (qua email hoặc thư) về khả năng sử dụng 

dấu kết hợp ILAC MRA của CAB được công nhận kèm theo bản sao của thỏa thuận đã ký 

về việc sử dụng dấu kết hợp ILAC MRA của CAB đã được công nhận. 

8.4.2.4 Thông tin về việc cấp dấu kết hợp ILAC MRA của CAB được công nhận được 

nhập vào sổ đăng ký dấu công nhận đã được cấp và dấu  kết hợp ILAC MRA của các 

CAB được công nhận. 

9 Văn bản viện dẫn đến công nhận và/hoặc công nhận bởi tổ chức công nhận là bên 

ký kết APAC/ILAC MRA 

9.1 Yêu cầu chung 

9.1.1 Các điều kiện để sử dụng văn bản viện dẫn đến công nhận và / hoặc công nhận bởi 

tổ chức công nhận là bên ký kết APAC/ILAC MRA tương tự như các điều kiện và nguyên 

tắc sử dụng dấu công nhận phù hợp với các điều 7.2 .2- 7.2.4. 

9.1.2 CAB được công nhận không được đưa ra các tuyên bố về tình trạng công nhận của 

mình và/hoặc sự công nhận của tổ chức công nhận đã ký kết APAC/ILAC MRA mà có 

thể được coi là gây hiểu lầm hoặc trái phép, cụ thể là các tuyên bố có thể gây hiểu lầm về 

đối tượng công nhận liên quan đến việc ai là người ký kết các thỏa thuận APAC/ILAC 

MRA hoặc phạm vi các thỏa thuận APAC/ILAC MRA. 

9.1.3 Được phép sử dụng các văn bản viện dẫn đến công nhận và / hoặc công nhận bởi tổ 

chức công nhận đã ký kết APAC/ILAC bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh theo thỏa thuận 

với VACI. 

9.2 Viện dẫn đến công nhận 

9.2.1 Các viện dẫn đến công nhận có thể được sử dụng thay thế cho việc sử dụng dấu công 

nhận của các CAB được công nhận. 

9.2.2 Văn bản viện dẫn đến công nhận phải bao gồm: 

- tên của CAB được công nhận (theo Chứng chỉ công nhận) và tên của tổ chức (đầy đủ 

hoặc viết tắt), trong đó CAB được công nhận là một bộ phận (theo giấy chứng nhận đăng 

ký pháp nhân của tổ chức); 

- tên của tổ chức công nhận (đầy đủ hoặc viết tắt); 

- tên của (các) chương trình công nhận, (các) chương trình công nhận được đánh giá để 

đáp ứng bởi CAB được công nhận; 

- số đăng ký của chứng chỉ công nhận; 

- ngày hết hạn của chứng chỉ công nhận (nếu cần). 
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9.3 Viện dẫn đến tình trạng ký kết ILAC MRA của tổ chức công nhận 

9.3.1 Để thúc đẩy ILAC MRA, tổ chức công nhận phải chỉ rõ thông tin về việc ký kết 

ILAC MRA trên Chứng chỉ công nhận đã cấp cùng với biểu tượng VACI cho các hoạt 

động thuộc phạm vi ILAC MRA (thử nghiệm, hiệu chuẩn, giám định). Ví dụ: "VACI "là 

một bên ký kết ILAC MRA trong phạm vi được để cập" trong Chứng chỉ Công nhận cấp 

cho các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn, tổ chức giám định được công nhận. 

9.3.2 Để thay thế cho việc sử dụng dấu kết hợp ILAC MRA, VACI có thể sử dụng các 

viện dẫn bằng văn bản tới ILAC MRA, tương ứng với các hoạt động nằm trong phạm vi 

của ILAC MRA (thử nghiệm, hiệu chuẩn). Ví dụ: "VACI" là bên ký kết ILAC MRA trong 

phạm vi được nêu" – đối với Chứng chỉ công nhận cấp cho các phòng thử nghiệm và hiệu 

chuẩn được công nhận. 

9.3.3 VACI cần phải viện dẫn đến tình tạng ký kết ILAC MRA của mình theo cách để 

không gây hiểu lầm cho các bên liên quan đề cập đến việc ai là người ký kết và phạm vi 

của các Thỏa thuận. 

9.4 Viện dẫn đến tình trạng ký kết ILAC MRA được sử dụng bởi các CAB được 

công nhận  

9.4.1 Các CAB được công nhận, cùng với dấu công nhận hoặc văn bản viện dẫn đến việc 

công nhận có thể sử dụng viện dẫn đến tình trạng ký kết ILAC MRA để chứng minh rằng 

các hoạt động của họ (thử nghiệm, hiệu chuẩn) thuộc phạm vi của Hợp tác công nhận 

phòng thí nghiệm. 

9.4.2 Ngoài ra, có thể sử dụng văn bản viện dẫn đến tình trạng ký kết ILAC MRA (cho 

các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn) thay cho dấu kết hợp ILAC MRA được sử dụng bởi 

các CAB được công nhận. 

9.4.3 Chỉ được phép sử dụng các viện dẫn đến tình trạng ký kết ILAC MRA bởi các CAB 

được công nhận có phạm vi công nhận thuộc phạm vi ILAC MRA được ký bởi VACI. 

9.4.4 Văn bản viện dẫn đến tình trạng ký kết ILAC MRA phải bao gồm thông tin về phạm 

vi công nhận được đề cập bởi văn bản viện dẫn đến tình trạng ký kết APAC/ILAC MRA 

do VACI ký. 

9.4.5 Văn bản viện dẫn đến tình trạng ký kết ILAC MRA phải có các từ ngữ sau. 

Ví dụ đối với Phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn: 

[Tên của CAB được công nhận và tên của tổ chức (đầy đủ hoặc viết tắt), mà CAB được 

công nhận là một bộ phận của tổ chức] được công nhận bởi "VACI" – là bên ký kết ILAC 

MRA trong lĩnh vực công nhận các phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn phù hợp với [tên của 

chương trình công nhận theo khoản 3.11 của quy trình này]. 

9.4.6 Việc kết hợp các văn bản viện dẫn đến công nhận và tình trạng ký kết ILAC MRA 

cũng sẽ bao gồm số của Chứng chỉ công nhận hợp lệ. 

Thí dụ: 

[Tên của CAB được công nhận và tên của tổ chức (đầy đủ hoặc viết tắt), mà CAB được 

công nhận là một bộ phận của tổ chức] được công nhận bởi "VACI" - là bên ký kết 

APAC/ILAC MRA trong lĩnh vực công nhận các phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn phù hợp 

với [tên của chương trình công nhận theo khoản 3.11 của quy trình này]. "Chứng chỉ 

công nhận № …….". 

9.4.7 Khi sử dụng văn bản viện dẫn đến tình trạng ký kết ILAC MRA cùng với dấu kết 

hợp ILAC MRA, từ ngữ phải được sử dụng phù hợp với điều 8.4.5 với chỉ tham chiếu đến 

ILAC MRA.  
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Ví dụ: Đối với phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn được công nhận khi áp dụng dấu kết hợp 

ILAC MRA của CAB được công nhận cùng với văn bản tham chiếu đến tình trạng ký kết 

ILAC MRA: 

[Tên của CAB được công nhận và tên của tổ chức (đầy đủ hoặc viết tắt), mà CAB được 

công nhận là một bộ phận của tổ chức] được công nhận bởi "VACI" - là bên ký kết ILAC 

MRA trong lĩnh vực công nhận các phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn phù hợp với [tên của 

các chương trình công nhận theo khoản 3.11 của thủ tục này]. " 

10. Quy tắc áp dụng đối với biểu tượng/dấu và văn bản viện dẫn bởi CABs được 

công nhận 

10.1 Quyền sử dụng biểu tượng/dấu và các văn bản viện dẫn 

10.1.1 Các quy định chung 

10.1.1.1 CAB được công nhận có thể sử dụng dấu công nhận, dấu kết hợp ILAC MRA 

của CAB được công nhận, các văn bản viện dẫn về công nhận và công nhận của tổ chức 

công nhận đã ký kết APAC/ILAC MRA nếu: 

- nó được công nhận và có chứng chỉ công nhận hợp lệ; 

- công nhận chưa bị hủy bỏ, đình chỉ và chưa hết thời hạn hiệu lực của chứng chỉ công 

nhận; 

- tuân thủ các yêu cầu của thủ tục này; 

- tuân thủ các yêu cầu đối với việc sử dụng dấu kết hợp ILAC MRA của CAB được công 

nhận đã ký kết với VACI. 

10.1.1.2 Các tài liệu do CAB được công nhận phát hành về kết quả hoạt động của tổ chức 

đó mà không liên quan đến dấu công nhận hoặc việc sử dụng văn bản viện dẫn đến công 

nhận, không cần phải xác nhận về sự phù hợp với các chương trình công nhận. 

10.1.1.3 Các tài liệu do CAB được công nhận phát hành về kết quả hoạt động của tổ chức 

đó mà không sử dụng dấu kết hợp ILAC MRA của CAB được công nhận hoặc việc sử 

dụng các tài liệu viện dẫn về công nhận của tổ chức công nhận đã ký kết APAC/ILAC 

MRA, không cần phải xác nhận về sự phù hợp với các yêu cầu của ILAC MRA tương 

ứng. 

10.1.1.4 Dấu công nhận chỉ có thể được CAB được công nhận sử dụng trong phạm vi 

công nhận đã phát hành và chỉ nênđề cập đến đối tượng đánh giá sự phù hợp được quy 

định trong biên bản (báo cáo, chứng chỉ). 

10.1.1.5 CAB được công nhận chịu trách nhiệm về việc sử dụng dấu công nhận hoặc viện 

dẫn đến việc công nhận cho khách hàng của họ và phải đảm bảo sử dụng đúng (xem Phần 

8). 

10.1.1.6 CAB được công nhận phải thông báo cho khách hàng có liên quan, không chậm 

trễ, về việc đình chỉ, thu hẹp phạm vi công nhận hoặc hủy bỏ công nhận và các tác động 

liên quan. 

10.1.1.7 Khách hàng của các CAB được công nhận không được sử dụng dấu kết hợp  

ILAC MRA hoặc các văn bản viện dẫn về việc công nhận của tổ chức công nhận đã ký kết 

ILAC MRA. 

10.1.1.8 CAB được công nhận có nghĩa vụ cung cấp cho VACI thông tin về việc sử dụng 

dấu kết hợp ILAC MRA của CAB được công nhận và các tài liệu viện dẫn về công nhận 

của tổ chức công nhận đã ký kết ILAC MRA khi có yêu cầu từ VACI. 

10.1.2 Đình chỉ chứng chỉ công nhận 
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Trong trường hợp đình chỉ chứng chỉ công nhận, bao gồm cả việc đình chỉ công nhận, 

CAB được công nhận phải ngay lập tức (kể từ ngày bị đình chỉ chứng chỉ công nhận) đình 

chỉ việc phát hành tất cả các tài liệu: 

- có chứa dấu công nhận (báo cáo thử nghiệm, giấy chứng nhận hiệu chuẩn, v.v.); 

- có chứa dấu công nhận kết hợp ILAC MRA của CAB được công nhận; 

- có chứa bất kỳ viện dẫn nào đến tình trạng công nhận hoặc công nhận của tổ chức công 

nhận đã ký kết ILAC MRA; 

- liên quan đến các hoạt động có liên quan đến đình chỉ phạm vi công nhận. 

10.1.3 Hủy bỏ công nhận hoặc hết hạn chứng chỉ công nhận 

Khi hủy bỏ chứng chỉ công nhận hoặc chứng chỉ công nhận hết hạn, CAB được công nhận 

phải ngay lập tức (kể từ ngày hủy bỏ hoặc hết hạn chứng chỉ công nhận) ngừng áp dụng 

dấu công nhận, văn bản viện dẫn đến công nhận và dấu kết hợp ILAC MRA của CAB 

được công nhận, cũng như văn bản viện dẫn đến công nhận của tổ chức công nhận đã ký 

kết ILAC MRA. 

10.1.4 Các hoạt động không nằm trong phạm vi công nhận 

10.1.4.1 Không được phép đề cập đến việc công nhận hoạt động không nằm trong phạm 

vi công nhận do VACI cấp.  

10.1.4.2 Các CAB được công nhận đã nhận được chứng chỉ công nhận chỉ cho một phần 

phạm vi hoạt động đánh giá sự phù hợp của họ, phải sử dụng dấu công nhận hoặc viện dẫn 

đến công nhận để không có nghi ngờ về hoạt động nào được bao gồm trong phạm vi công 

nhận của nó, cụ thể: “dấu hiệu công nhận chỉ được sử dụng trên các báo cáo kết quả thử 

nghiệm/hiệu chuẩn, kết quả xét nghiệm hay lĩnh vực giám định được công nhận và phải 

có dấu hiệu nhận biết phân biệt với những kết quả thử nghiệm/hiệu chuẩn, kết quả xét 

nghiệm hay lĩnh vực giám định chưa được công nhận”. 

10.1.4.3 Nếu CAB được công nhận có một số địa điểm, trong đó có ít nhất một địa điểm 

không được công nhận, thì dấu công nhận hoặc viện dẫn đến công nhận chỉ có thể được áp 

dụng cho các địa điểm đã được công nhận. Trong trường hợp này, bên cạnh dấu công 

nhận hoặc viện dẫn đến công nhận là thông tin liên quan. 

10.2 Văn bản và tài liệu quảng bá 

10.2.1 Các quy tắc chung 

10.2.1.1 CAB được công nhận chỉ có thể sử dụng dấu công nhận, dấu kết hợp ILAC MRA 

của CAB được công nhận cùng với với biểu tượng của CAB được công nhận. 

10.2.1.2 Nếu CAB được công nhận sử dụng trong các tài liệu của họ, văn bản viện dẫn 

đến việc công nhận thì CAB phải tuân theo mục 8.2 của thủ tục này. 

10.2.1.3 Khi sử dụng viện dẫn đến việc công nhận bởi tổ chức công nhận đã ký kết  ILAC 

MRA, cần phải đưa thông tin về phạm vi công nhận thuộc phạm vi VACI ILAC MRA. 

Viện dẫn đến công nhận của tổ chức công nhận đã ký kết ILAC MRA phải được cung cấp 

cùng với dấu công nhận hoặc viện dẫn đến công nhận. 

10.2.2 Tài liệu quảng cáo, ấn phẩm và trang web  

10.2.2.1 Việc sử dụng dấu công nhận, văn bản viện dẫn đến công nhận, dấu kết hợp ILAC 

MRA của CAB được công nhận và văn bản viện dẫn đến công nhận bởi tổ chức công 

nhận đã ký kết ILAC MRA chỉ được phép trong tài liệu quảng cáo và các ấn phẩm ít nhất 

là một phần của một hoạt động đã được công nhận. Cần phải tính đến các điều khoản và 

điều kiện được quy định trong thủ tục này. 



Quy định về dấu công nhận và các công bố khác về công nhận                              VACI.R4.3 

 

Ngày ban hành: 15/12/2022 Lần ban hành: 03  

 

 14/17  

10.2.3 Giấy tiêu đề 

10.2.3.1 CAB được công nhận có thể sử dụng dấu công nhận hoặc văn bản viện dẫn đến 

công nhận trên giấy tiêu đề của họ. 

10.2.3.2 CAB được phép sử dụng dấu kết hợp ILAC MRA của CAB được công nhận và 

văn bản viện dẫn đến việc công nhận bởi tổ chức công nhận đã ký kết ILAC MRA trên 

giấy tiêu đề của CAB và các tài liệu khác, văn phòng phẩm và tài liệu văn phòng. 

10.2.3.3 Trên các tài liệu thương mại, chẳng hạn như trích dẫn về việc thực hiện các công 

việc và cung cấp (bao gồm cả các tài liệu hỗ trợ), cũng đề cập đến các hoạt động đánh giá 

sự phù hợp không thuộc phạm vi của CAB được công nhận, cần được xác định rõ ràng và 

làm rõ những hoạt động nào được bao gồm trong phạm vi công nhận, và những gì không. 

10.2.3.4 Nếu báo giá liên quan đến lĩnh vực hoạt động riêng biệt không được công nhận 

của CAB được công nhận, được đăng trên giấy tiêu đề có dấu công nhận, thì phải có ghi 

chú: "Báo giá trên liên quan đến các hoạt động không nằm trong phạm vi công nhận". 

10.2.3.5 Trong thư kèm theo báo cáo thử nghiệm hoặc giấy chứng nhận, có bao gồm kết 

quả của hoạt động đánh giá sự phù hợp không nằm trong phạm vi công nhận và được in 

trên giấy tiêu đề có dấu công nhận, phải có ghi chú: "kèm theo kết quả không thuộc phạm 

vi công nhận”. 

10.2.4 Các mục đích sử dụng khác 

10.2.4.1 Không được phép sử dụng dấu công nhận, dấu kết hợp ILAC MRA MLA của 

CAB được công nhận, văn bản viện dẫn đến công nhận và công nhận bởi tổ chức công 

nhận đã ký kết ILAC MRA trên danh thiếp của nhân viên của CAB được công nhận. 

10.2.4.2 Trong trường hợp cần dấu công nhận, dấu kết hợp ILAC MRA của CAB được 

công nhận, văn bản viện dẫn đến công nhận và công nhận bởi tổ chức công nhận đã ký kết 

ILAC MRA theo cách thức không được quy định bởi các điều khoản của thủ tục này, 

CAB được công nhận phải gửi yêu cầu đến VACI để xem xét xử lý việc sử theo các yêu 

cầu của quy trình này. 

10.3 Các tài liệu được phát hành từ kết quả của hoạt động đánh giá sự phù hợp 

10.3.1 Các quy định chung 

10.3.1.1 Không được phép sử dụng dấu công nhận, dấu kết hợp ILAC MRA của CAB 

được công nhận, văn bản viện dẫn đến công nhận và công nhận bởi tổ chức công nhận đã 

ký kết ILAC MRA: 

- theo cách thức và địa điểm dẫn đến giả định rằng VACI chịu trách nhiệm về kết quả của 

các hoạt động đánh giá sự phù hợp, theo phạm vi của CAB được công nhận; 

- theo cách dẫn đến giả định rằng VACI và/hoặc APAC và/hoặc ILAC xác nhận đối tượng 

của đánh giá sự phù hợp (thử nghiệm, hiệu chuẩn, giám định); 

- trên các báo cáo và chứng chỉ không có kết quả của các hoạt động trong phạm vi được 

công nhận. 

10.3.1.2 Việc sử dụng dấu công nhận, dấu kết hợp ILAC MRA của CAB được công nhận, 

văn bản viện dẫn đến công nhận và công nhận bởi tổ chức công nhận đã ký kết ILAC 

MRA trên các tài liệu được phát hành từ kết quả đánh giá sự phù hợp (báo cáo thử 

nghiệm, chứng chỉ hiệu chuẩn và chứng thư giám định), chỉ được thực hiện nếu chúng bao 

gồm các kết quả của hoạt động đánh giá sự phù hợp thuộc phạm vi công nhận. Trong 

trường hợp này, kết quả của các hoạt động đánh giá sự phù hợp, nằm trong phạm vi công 

nhận và các hoạt động đánh giá sự phù hợp không thuộc phạm vi công nhận cần được xác 

định rõ ràng.  
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10.3.1.3 Dấu kết hợp ILAC MRA của CAB được công nhận chỉ được đặt trên các tài liệu 

được phát hành từ kết quả hoạt động đánh giá sự phù hợp (báo cáo thử nghiệm, chứng chỉ 

hiệu chuẩn và chứng thư giám định) trong các trường hợp phạm vi và các nội dung của 

công nhận được bao gồm bởi ILAC MRA mà VACI là một bên ký kết. 

10.3.2 Các quy định riêng và hạn chế  

10.3.2.1 Các yêu cầu bổ sung đối với việc sử dụng và quản lý dấu công nhận, dấu kết hợp 

ILAC MRA và các văn bản viện dẫn đến công nhận cho các phòng thử nghiệm và hiệu 

chuẩn được công nhận được nêu trong ILAC-P8. 

10.3.2.2 Nếu báo cáo thử nghiệm, giấy chứng nhận hiệu chuẩn có bao gồm dấu công 

nhận, dấu kết hợp ILAC MRA của CAB được công nhận, thì văn bản viện dẫn đến công 

nhận và công nhận bởi tổ chức công nhận đã ký kết ILAC MRA bao gồm các ý kiến, giải 

thích hoặc các tài liệu khác liên quan đến hoạt động nghiên cứu, không thuộc phạm vi 

công nhận, bên cạnh dấu công nhận, văn bản viện dẫn đến công nhận hoặc giải thích, các 

thông tin sau cần được nêu: "các ý kiến/diễn giải liên quan đến báo cáo thử nghiệm/giấy 

chứng nhận hiệu chuẩn được liệt kê được bao gồm trong phạm vi công nhận". 

10.3.2.3 Đối với các phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn hoạt động bên ngoài địa điểm thường 

xuyên, các quy tắc tương tự về dấu công nhận, dấu kết hợp ILAC MRA của CAB được 

công nhận, văn bản viện dẫn đến công nhận và công nhận bởi tổ chức công nhận đã ký kết 

ILAC MRA, được áp dụng như là khi thực hiện các hoạt động tại địa điểm cố định. 

10.3.2.4 Đối với các phương tiện, lần hiệu chuẩn gần nhất phù hợp với phạm vi công 

nhận, được phép dán tem hiệu chuẩn cùng với dấu công nhận. 

11 Quy tắc về dấu và văn bản viện dẫn đối với khách hàng của CABs 

11.1 Yêu cầu chung 

11.1.1 Các CAB được công nhận phải thiết lập chính sách và thủ tục xác định  nguyên tắc 

và quy tắc của biểu tượng của họ kết hợp với dấu công nhận và/hoặc văn bản viện dẫn đến 

việc công nhận bởi khách hàng sử dụng dịch vụ của họ. Các thủ tục dành cho khách hàng 

sử dụng dịch vụ của các CAB được công nhận phải được thiết lập rõ ràng tài liệu nào và 

trong những điều kiện nào, khách hàng sử dụng dịch vụ có thể sử dụng biểu tượng của 

CAB được công nhận cùng với dấu công nhận và/ hoặc văn bản viện dẫn đến việc công 

nhận. Các quy định của thủ tục phải phù hợp với các yêu cầu của thủ tục này. 

11.1.2 Khách hàng sử dụng dịch vụ của CABs không được sử dụng dấu kết hợp ILAC 

MRA của CAB được công nhận, văn bản viện dẫn đến công nhận của tổ chức công nhận 

là bên ký kết ILAC MRA. 

11.2 Khách hàng của phòng thí nghiệm được công nhận 

11.2.1 Khách hàng của phòng thí nghiệm được công nhận (ví dụ: nhà sản xuất thiết bị đo, 

v.v.) trong các tài liệu quảng cáo của họ có thể viện dẫn chung đến phòng thí nghiệm được 

công nhận, "Tên của tổ chức-khách hàng" sử dụng dịch vụ của phòng thử nghiệm/hiệu 

chuẩn được công nhận, tên của phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn. "Trường hợp điều này có 

thể dẫn đến hiểu sai, thì phải cụ thể hóa dạng của viện dẫn, chẳng hạn "Phép đo được thực 

hiện bằng đồng hồ lưu lượng được hiệu chuẩn bởi phòng hiệu chuẩn được công nhận. 

"Tên phòng thí nghiệm." 

11.2.2 Khách hàng chỉ có thể sao chép các báo cáo về kết quả của giấy chứng nhận thử 

nghiệm hoặc hiệu chuẩn hoặc đưa vào tài liệu quảng cáo khi có sự đồng ý trước của 

phòng thí nghiệm. 
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11.2.3 Khách hàng của phòng thí nghiệm được công nhận không được phép sử dụng dấu 

công nhận hoặc viện dẫn về công nhận được phát hành bởi phòng thí nghiệm được công 

nhận trên giấy tiêu đề, văn phòng phẩm và các tài liệu khác của họ. 

12 Sử dụng trái phép logo VACI, dấu công nhận và tài liệu viện dẫn đến công nhận. 

12.1 Tổ chức công nhận phải giám sát việc tuân thủ các yêu cầu của thủ tục này, thỏa 

thuận về việc sử dụng dấu kết hợp ILAC MRA của CAB được công nhận về việc sử dụng 

dấu công nhận, dấu kết hợp ILAC MRA của CAB được công nhận, văn bản viện dẫn đến 

công nhận và công nhận bởi tổ chức công nhận đã ký kết ILAC MRA. 

Việc giám sát được thực hiện thông qua các biện pháp sau: 

- Công bố công khai quy định VACI.R4.3 trên website vaci.vn kèm theo thông báo để 

khách hàng của CAB được công nhận, cơ quan quản lý, các bên quan tâm khác kịp thời 

phát hiện và thông báo cho VACI sự không phù hợp hoặc vi phạm trong sử dụng dấu công 

nhận của CAB được công nhận với quy định này. Nội dung cụ thể của thông báo được 

nêu trong phụ lục 2 kèm theo quy định này. 

- Đoàn đánh giá giám sát, đánh giá mở rộng hoặc đánh  giá lại thực hiện việc theo dõi việc 

tuân thủ các yêu cầu của thủ tục này thông qua kỹ thuật đánh giá tài liệu, hồ sơ áp dụng hệ 

thống quản lý của CAB được công nhận và ghi lại các phát hiện không phù hợp vào phiếu 

ghi chép phát hiện đánh giá và báo cáo đánh giá của đoàn chuyên gia đánh giá. 

- Trường hợp có thông tin hoặc phát hiện sự không phù hợp, tùy theo mức độ cụ thể, 

VACI sẽ xem xét xử lý sự không phù hợp hoặc vi phạm từ nhắc nhở, đình chỉ/hủy bỏ 

công nhận theo quy trình VACI.P7.14 và nếu cần thiết sẽ đề nghị xử lý theo pháp luật. 

12.2 Khi xác định vi phạm các quy tắc sử dụng dấu công nhận (văn bản viện dẫn đến công 

nhận), tổ chức công nhận có quyền đình chỉ chứng chỉ công nhận và cấm sử dụng dấu 

công nhận (văn bản viện dẫn đến công nhận) trong thời gian đình chỉ liên quan đến tất cả 

hoặc một phần phạm vi công nhận, để thông báo cho các bên quan tâm về các vi phạm, 

cũng như đăng thông tin về các vi phạm trên trang web vaci.vn. 

12.3 Nếu bất kỳ CAB được công nhận nào vi phạm thỏa thuận về việc sử dụng dấu kết 

hợp ILAC MRA của CAB được công nhận, cũng như các yêu cầu của thủ tục này, VACI 

có quyền hủy bỏ quyền của CAB sử dụng dấu kết hợp một cách thích hợp. VACI không 

chịu trách nhiệm về hậu quả của việc hủy bỏ đó. 

Trong trường hợp này, CAB được công nhận sẽ phải dừng đề cập đến việc công nhận 

trước thời điểm loại bỏ sự không phù hợp và để được sự chấp thuận chính thức của tổ 

chức công nhận (gia hạn cho phép sử dụng dấu công nhận /dấu kết hợp /viện dẫn đến công 

nhận). Trong trường hợp CAB được công nhận không loại bỏ được sự không phù hợp đã 

được phát hiện một cách kịp thời hoặc tái phạm việc không tuân thủ quy trình này, tổ chức 

công nhận sẽ đơn phương chấm dứt thỏa thuận về việc sử dụng dấu kết hợp ILAC MRA 

của CAB được công nhận. 

12.4 Việc CAB được công nhận không tuân thủ thời hạn khắc phục sự không phù hợp 

hoặc vi phạm nghiêm trọng hoặc nhiều lần các yêu cầu của thủ tục này là cơ sở để đưa ra 

quyết định hủy bỏ công nhận và thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết nếu cần. 

12.5 VACI có thể công bố trên trang web của mình thông tin về bất kỳ vi phạm hoặc 

không tuân thủ các điều kiện sử dụng các dấu công nhận và/hoặc viện dẫn đến công nhận 

một CAB được công nhận. 

13 Lưu hồ sơ 

VACI.R4.3.F01: Thỏa thuận về việc sử dụng dấu kết hợp ILAC MRA 
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VACI.R4.3.F02: Thông báo về việc sử dụng dấu công nhận của CAB được công nhận. 

VACI.R4.3.F03: Thông tin về sự không phù hợp trong việc sử dụng dấu công nhận và các 

tài liệu viện dẫn đến tình trạng công nhận. 

 


