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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  
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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 của tổ chức đánh giá sự phù hợp (viết tắt là TCĐGPH) được công nhận bới Viện 

Công nhận chất lượng Việt Nam (viết tắt là VACI).. 

2. Phạm vi áp dụng/ scope of application  

Văn bản này được áp dụng tại VACI và các TCĐGPH được công nhận bới VACI. 

3. Tài liệu viện dẫn/ normative references  

- TCVN ISO/IEC 17011:2017: Đánh giá sự phù hợp-Yêu cầu chung đối với tổ chức 

công nhận các tổ chức đánh giá sự phù hợp 

- STCL và chính sách của VACI. 

4. Thuật ngữ - định nghĩa và chữ viết tắt  

4.1. Thuật ngữ - định nghĩa  

Ngoài các định nghĩa, thuật ngữ được sử dụng trong VACI.QM: Sổ tay chất lượng, tài 

liệu này sử dụng các định nghĩa, thuật ngữ sau: 

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

dụng để giúp cho việc nhận biết tổ chức đó. 

Dấu hiệu công nhận: là dấu hiệu được tổ chức công nhận cấp cho TCĐGPH đã được 

công nhận để sử dụng nhằm thể hiện tổ chức đó đã được công nhận.  

4.1. Chữ viết tắt/ abbreviation  

VACI: Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam 

TCĐGPH: tổ chức đánh giá phù hợp  

P.QTKH: Phòng quản trị khách hàng 

5. Nội dung  

5.1. Biểu tượng của tổ chức công nhận 

Biểu tượng của tổ chức công nhận VACI được trình bày dưới dạng logo (xem hình 1)  

 

 

 

 

 

                                

Hình 1: biểu tượng của tổ chức công nhận 

 

5.2. Dấu hiệu công nhận 

Dấu hiệu công nhận được thể hiện ở dạng con dấu dùng để đóng hoặc in lên tài liệu, 

văn bản, chứng chỉ do TCĐGPH được công nhận phát hành, sau này sẽ gọi chung là 

dấu công nhận. 
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Dấu công nhận có hai phần, gồm biểu tượng của VACI và chương trình và số hiệu mà 

TCĐGPH được công nhận như mô tả ở hình 2 a, b, c dưới đây. 

Trong đó 

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

chuẩn và xét nghiệm Y tế ) 

(b): VAAS xxx: Dấu công nhận cấp cho Tổ chức giám định/ accreditation mark 

granted to inspection bodies 

(c): VACAS xxx: Dấu công nhận cấp cho Tổ chức chứng nhận/ accreditation mark 

granted to certification body. 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                    (b)                                              (c) 

Hình 2: Dấu công nhận  

 

5.3. Công bố khác về công nhận  

Khi VACI tham gia các tổ chức quốc tế về công nhận và ký thỏa thuận công nhận 

lẫn nhau (MRA) với các tổ chức đó thì TCĐGPH được phép sử dụng dấu MRA kết 

hợp cùng với dấu công nhận  (gọi tắt là dấu công nhận kết hợp) và được mô tả ở hình 3 

a, b. 

 

 

 

        a)                                                                               b)                                                   

Hình 3. Dấu công nhận kết hợp 

Trong đó: 

ilac-MRA: dấu công nhận lẫn nhau giữa các tổ chức công nhận là thành viên của 

Hiệp hội công nhận phòng thí nghiệm quốc tế. 

IAF: dấu công nhận lẫn nhau giữa các tổ chức công nhận là thành viên của Diễn 

đàn công nhận quốc tế 

 
  

    VALAS xxx 

              
VAAS xxxxx 
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5.4. Sử dụng biểu tượng và dấu công nhận 

5.4.1. Sử dụng biểu tượng-logo VACI 

 VACI được quyền sử dụng Biểu tượng-logo của mình trong các tài liệu của hệ thống 

quản lý chất lượng, trong chứng chỉ công nhận, trong các ấn phẩm thông tin, tờ rơi, 

quảng cáo, mẫu thư, trang thông tin điện tử,... 

5.4.2. Sử dụng dấu công nhận  

- Tổ chức được công nhận được quyền sử dụng dấu công nhận do VACI cấp chỉ đối 

với lĩnh vực được công nhận; 

- Tổ chức được công nhận không được sử dụng dấu hiệu công nhận theo cách thức có 

thể dẫn đến sự hiểu nhầm của cơ quan quản lý, khách hàng của tổ chức hoặc người 

tiêu dùng về kết quả công nhận; 

- Khi bị tổ chức công nhận đình chỉ, thu hẹp hoặc hủy bỏ công nhận, tổ chức được 

công nhận phải thông báo ngay tới các khách hàng của mình và các hệ quả liên quan; 

- Khi sử dụng dấu công nhận trên báo cáo thử nghiêm/hiệu chuẩn, chứng thư giám 

định, hoặc giấy chứng nhận, tổ chức được công nhận phải có dấu  hiệu  nhận biết 

những phép thử/hiệu chuẩn, lĩnh vực giám  định hoặc lĩnh vực chứng nhận chưa được 

công nhận. 

- Tổ chức được công nhận không được phép sử dụng dấu hiệu công nhận trên báo cáo 

thử nghiêm/hiệu chuẩn, chứng thư giám định, hoặc giấy chứng nhận mà không có các 

chỉ tiêu/lĩnh vực được công nhận.  

Những trường hợp sau đây không được sử dụng dấu công nhận của VACI: 

 Nhà thầu phụ của các PTN đã được công nhận; 

 Các tổ chức đang nộp đơn xin công nhận ; 

  Gắn hoặc sử dụng dấu hiệu công nhận với hàm ý sản phẩm, quá trình, hệ thống 

hoặc chuyên gia được phê chuẩn bởi VACI. 

5.5 Quản lý biểu tượng và dấu công nhận  

- Biểu tượng (logo) của VACI, dấu công nhận của VACI và dấu công nhận kết hợp do 

VACI thiết kế và chế tạo theo các yêu cầu cụ thể về hình thức trình bày, kích thước, 

màu sắc và được đăng ký bào hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa 

học và Công nghệ. 

- Dấu công nhận chỉ được VACI cấp cho TCĐGPH được công nhận để sử dụng kèm 

theo quyết định và chứng chỉ công nhận. 

- Ngoài ra, TCĐGPH được công nhận không được phép sử dụng dấu công nhận trong 

các trường hợp sau:  

• Có thông báo của VACI về việc tạm thời bị đình chỉ hiệu lực công nhận đối 

với phạm vi cụ thể. 

• VACI có quyết định huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định công nhận đã 

cấp.  

• Quyết định công nhận đã cấp hết thời hạn hiệu lực.  

- TCĐGPH chịu trách nhiệm trước VACI và pháp luật về việc sử dụng dấu công nhận 

và dấu kết hợp. 


