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QUY CHẾ 
Về nguyên tắc hoạt động chứng nhận 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 163/QĐ-VC ngày 10/ 4/ 2013  
của Giám đốc Trung tâm Giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy - VietCert) 

 
I. ĐIỀU KHOẢN CHUNG 
1. Trung tâm Giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy– VIETCERT là Tổ chức 
chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật. Các thủ tục, chính sách và hoạt 
động chứng nhận của VIETCERT phải tuân thủ các yêu cầu luật định, chuẩn mực và 
thông lệ quốc tế nhằm đảm bảo tình thống nhất và nhất quán trong chất lượng dịch vụ 
chứng nhận mà VIETCERT cung cấp. Những chính sách và thủ tục này không nhằm 
ngăn cản hay gây khó dễ cho các Tổ chức có nhu cầu chứng nhận. 
2. VIETCERT nhận thức được tầm quan trọng của tính khách quan trong việc tiến 
hành hoạt động chứng nhận hệ thống quản lý, cam kết kiểm soát được các mâu thuẫn 
về quyền lợi và đảm bảo được tính khách quan trong công tác chứng nhận hệ thống 
quản lý. Tất cả các Tổ chức có tư cách pháp nhân, không phân biệt thành phần kinh 
tế, quy mô, điều kiện tài chính đều có thể đăng ký chứng nhận. Tuy nhiên, 
VIETCERT sẽ không chứng nhận trong các trường hợp sau:  
a) Có mối liên hệ ảnh hưởng đến tính khách quan của VIETCERT; 
b) Một tổ chức chứng nhận khác đề nghị VIETCERT cung cấp dịch vụ chứng nhận 
cho các hoạt động chứng nhận hệ thống quản lý của họ; hoặc 
c) Tổ chức đăng ký chứng nhận có sử dụng dịch vụ tư vấn hay đánh giá nội bộ về hệ 
thống quản lý, trong đó mối quan hệ giữa Tổ chức tư vấn và VIETCERT ảnh hưởng 
đến tính khách quan của VIETCERT. Thời gian tối thiểu hai năm kể từ ngày kết thúc 
hoạt động tư vấn được xem là không gây ảnh hưởng đến tính khách quan này. 
3. Bên cạnh đó, để đảm bảo tính khách quan trong dịch vụ chứng nhận, các chính sách 
và các thủ tục của VIETCERT phải đảm bảo rằng: 
a) VIETCERT hay bất kỳ một bộ phận nào của VIETCERT không được phép đề nghị 
hay cung cấp dịch vụ tư vấn hệ thống quản lý; 
b) VIETCERT hay bất kỳ một bộ phận nào của VIETCERT không được phép đề nghị 
hay cung cấp hoạt động đánh giá nội bộ cho Tổ chức được chứng nhận; 
c) VIETCERT không thuê các Tổ chức tư vấn hệ thống quản lý thực hiện công tác 
đánh giá cho chính dự án mà tổ chức đó tư vấn; 
d) Các hoạt động của VIETCERT không được giới thiệu hay đề xuất cung cấp như là 
có liên quan đến các hoạt động của một Tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn hệ thống 
quản lý. VIETCERT phải có hành động thích hợp để điều chỉnh những tuyên bố hay 
am chỉ của bất kỳ một Tổ chức tư vấn nào rằng việc chứng nhận sẽ đơn giản hơn, dễ 
dàng hơn, nhanh hơn hay ít tốn kém hơn nếu Tổ chức sử dụng dịch vụ chứng nhận 
của VIETCERT; 
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e) VIETCERT không được tuyên bố hay ám chỉ rằng việc chứng nhận sẽ đơn giản 
hơn, dễ dàng hơn, nhanh hơn hay ít chi phí hơn nếu Tổ chức lựa chọn một tổ chức tư 
vấn cụ thể; 
f) Các cá nhân đã cung cấp dịch vụ tư vấn hệ thống quản lý, bao gồm cả hoạt động 
với vai trò quản lý cho một Tổ chức cụ thể sẽ không được VIETCERT sử dụng để 
tiến hành đánh giá hay thực hiện các hoạt động chứng nhận khác cho Tổ chức đó 
trong vòng hai năm kể từ khi kết thúc hoạt động; 
g) VIETCERT yêu cầu mọi cán bộ nhân viên, nội bộ hoặc bên ngoài, khai báo về bất 
kỳ tình huống nào có thể dẫn tới mâu thuẫn về quyền lợi giữa họ hay VIETCERT với 
Tổ chức được đánh giá. VIETCERT phải sử dụng thông tin này như đầu vào để nhận 
diện các mối đe dọa ảnh hưởng tới tính khách quan do hoạt động của những cá nhân 
hoặc tổ chức nơi cá nhân làm việc có thể tạo ra. VIETCERT không được sử dụng các 
cá nhân đó trừ phi họ có thể chứng tỏ rằng không có các mâu thuẫn về quyền lợi; 
h) Tất cả các cán bộ của VIETCERT, nội bộ hoặc bên ngoài, hoặc thành viên các Ban 
Thẩm xét có thể ảnh hưởng đến các hoạt động chứng nhận đều phải đóng vai trò 
khách quan và không để cho các áp lực mang tính thương mại, tài chính hay các áp 
lực khác ảnh hưởng đến sự khách quan này; và 
i) VIETCERT phải thực hiện hành động thích hợp để phản ứng lại bất kỳ mối đe dọa 
nào ảnh hưởng đến tính khách quan phát sinh từ hoạt động của các cá nhân, tổ chức 
hay đơn vị khác. 
4. Chuyên gia đánh giá của VIETCERT phải đạt chuẩn mực theo yêu cầu của ISO 
19011:2002 – Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý môi trường và/hoặc chất lượng. 
II. ĐIỀU KHOẢN CỤ THỂ 
1. Điều kiện chứng nhận 
Tổ chức có đủ điều kiện để được chứng nhận hệ thống quản lý khi: 
a) Có tư cách pháp nhận theo quy định của pháp luật; và 
b) Tổ chức đã thiết lập và thực hiện có hiệu lực một hệ thống phù hợp với chính sách 
và thủ tục dạng văn bản theo yêu cầu của tiêu chuẩn áp dụng. 
2. Quá trình chứng nhận 
Quá trình và hoạt động chứng nhận của VIETCERT phải được thiết lập và thực hiện 
phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn ISO/IEC 17021:2006, ISO/TS 22003:2007, ISO/IEC 
Guide 65: 1996 và ISO 19011:2002 
2.1 Tiếp xúc ban đầu 
VIETCERT phải cung cấp cho Tổ chức đăng ký chứng nhận các thông tin cần thiết 
bao gồm: Nguyên tắc và Điều kiện chứng nhận, quá trình và thủ tục chứng nhận và 
các thông tin có liên quan khác. 
2.2 Đăng ký chứng nhận 
Sau khi xem xét và hiểu rõ về Nguyên tắc và Điều kiện chứng nhận, quá trình và thủ 
tục chứng nhận, Tổ chức đăng ký chứng nhận gửi VIETCERT bản “Đăng ký chứng 
nhận” được ký bới đại diện có thẩm quyền. Bản đăng ký kèm theo các tài liệu liên 
quan phải cung cấp cho VIETCERT các thông tin cần thiết bao gồm: 
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a) Phạm vi đăng ký chứng nhận; 
b) Tên và địa chỉ, thông tin về các khía cạnh quan trọng trong quá trình và hoạt động 
của Tổ chức, cũng như các nghĩa vụ pháp lý có liên quan; 
c) Thông tin chưng về Tổ chức đăng ký chứng nhận tương ứng với lĩnh vực chứng 
nhận được áp dụng bao gồm các hoạt động, nguồn nhân lực và nguồn lực kỹ thuật, 
phòng ban chức năng và mối quan hệ trong một tổ chức lớn hơn, nếu có; 
d) Thông tin liên quan đến các quá trình thuê ngoài của Tổ chức có ảnh hưởng đến 
khả năng tuân thủ các yêu cầu; 
e) Tiêu chuẩn chứng nhận hay các yêu cầu chứng nhận cụ thể khác; và 
f) Thông tin liên quan đến việc sử dụng đơn vị tư vấn liên quan tới hệ thống quản lý 
2.3 Xem xét Đăng ký chứng nhận 
2.3.1 Trước khi tiến hành đánh giá, VIETCERT phải tiến hành xem xét đăng ký 
chứng nhận và thông tin hỗ trợ để đảm bảo rằng: 

a) Thông tin về Tổ chức và Hệ thống quản lý xin chứng nhận là đầy đủ để có thể tiến 
hành các hoạt động đánh giá; 
b) Các yêu cầu chứng nhận đã được xác định rõ, lập thành văn bản và thông báo cho 
Tổ chức đăng ký chứng nhận; 
c) Mọi khác biệt trong cách hiểu giữa VIETCERT và Tổ chức đăng ký chứng nhận 
đều được giải quyết;  
d) VIETCERT có năng lực và khả năng để thực hiện hoạt động chứng nhận; 
e) Phạm vi chứng nhận, các địa điểm hoạt động của Tổ chức đăng ký chứng nhận, 
thời gian cần thiết để hoàn tất cuộc đánh giá và mọi yếu tố khác có ảnh hưởng đến 
hoạt động chứng nhận phải được xem xét cụ thể (ngôn ngữ, điều kiện an toàn, mối đe 
dọa đến tính khách quan, v.v…); và 
f) Hồ sơ minh chứng cho các quyết định thực hiện đáng giá phải được lưu giữ. 

2.4 Dựa trên kết quả xem xét đăng ký chứng nhận, VIETCERT phải thiết lập 
chương trình đánh giá cho Tổ chức xin chứng nhận. Khi lập chương trình đánh 
giá, VIETCERT phải đảm bảo rằng:  

a) Chương trình đánh giá chứng nhận với hai giai đoạn, đánh giá giám sát trong năm 
đầu và năm thứ hai và đánh giá lại vào năm thứ 3 trước khi kết thức hiệu lực giấy 
chứng nhận; 
b) Việc xác định chương trình đánh giá và các nội dung điều chỉnh sau đó phải thuộc 
vào quy mô của Tổ chức, phạm vi và tính phức tạp của hệ thống quản lý của Tổ chức, 
các sản phẩm và quá trình cũng như mức độ hiệu lực được chứng minh của hệ thống 
quản lý và kết quả của các cuộc đánh giá trước đó; 
c) Khi cân nhắc tới việc chứng nhận hoặc các lần đánh giá đã được thực hiện cho Tổ 
chức, VIETCERT phải thu thập đầy đủ thông tin có khả năng kiểm chứng được để 
điều chỉnh và lưu hồ sơ về bất kỳ sự điều chỉnh nào liên quan đến chương trình đánh 
giá. 

2.5 VIETCERT phải xác định thời gian cần thiết để hoạch định và hoàn thành 
một cuộc đánh giá hoàn chỉnh và có hiệu lực cho từng hệ thống quản lý của Tổ 
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chức tuân thủ theo các thủ tục có liên quan. Thời gian đánh giá và cơ sở để xác 
định mức thời gian này phải được lưu hồ sơ. Ngoài ra, VIETCERT phải xem xét 
tới các khía cạnh sau: 

a) Các yêu cầu của tiêu chuẩn hệ thống quản lý tương ứng; 
b) Quy mô và mức độ phức tạp; 
c) Khuôn khổ công nghệ và quy định pháp luật; 
d) Bất kỳ hoạt động thuê bên ngoài nào bao gồm trong phạm vi của hệ thống quản lý; 
e) Kết quả của các cuộc đánh giá trước đây; và 
f) Số địa điểm và cân nhắc đến hoạt động theo nhiều địa điểm 

2.6 Chuẩn bị đánh giá 
2.6.1 Dựa vào kết quản xem xét Đăng ký chứng nhận, VIETCERT phải xác định yêu 

cầu năng lực của các cán bộ liên quan trong đoàn đánh giá và cán bộ thực hiện 
các quyết định chứng nhận. VIETCERT phải đảm bảo: 

a) Chỉ định Đoàn chuyên gia đánh giá bao gồm các chuyên gia đánh giá, chuyên gia 
kỹ thuật nếu cần thiết để có được toàn bộ năng lực đã được xác định cho việc chứng 
nhận Tổ chức đăng ký chứng nhận; 
b) Việc lực chọn Đoàn đánh giá phải được thực hiện căn cứ vao kết quả xác định năng 
lực của chuyên gia đánh giá và chuyên gia kỹ thuật như đã quy định trong các chính 
sách và thủ tục của VIETCERT; 
c) Các cá nhận đưa ra quyết định chứng nhận phải được chỉ định để đảm bảo trình bộ 
phù hợp; và 
d) VIETCERT phải cung cấp cho Tổ chức đăng ký chứng nhận một khoảng thời gian 
phù hợp, tên và nếu được yêu cầu là thông tin khái quát về từng thành viên của đoàn 
đánh giá để Tỏ chức đăng ký chứng nhận có lý do hợp lệ cho việc phản đối một 
chuyên gia đánh giá hay chuyên gia kỹ thuật cụ thể. 

2.7 VIETCERT phải đảm bảo rằng mọi nhiệm vụ giao cho đoàn đánh giá được 
xác định rõ ràng và truyền đạt tới Tổ chức đăng ký chứng nhận. Các nhiệm vụ 
này phải bao gồm: 

a) Kiểm tra và xác nhận cơ cấu tổ chức, chính sách, quá trình, thủ tục, hồ sơ và các tài 
liệu của Tổ chức đăng ký chứng nhận liên quan đến hệ thống quản lý; 
b) Xác định rằng các đối tượng nêu trên đáp ứng các yêu cầu liên quan đến phạm vi 
dự kiến chứng nhận; 
c) Xác định rằng các quá trình và thủ tục được xây dựng, triển khai và duy trì một 
cách có hiệu lực; 
d) Cung cấp kết quả đánh giá tin cậy về hệ thống quản lý của Tổ chức đăng ký chứng 
nhận; và 
e) Thông tin tới Tổ chức đăng ký chứng nhận về bất kỳ sự không nhất quán nào giữa 
chính sách, mục tiêu với các kết quả đánh giá. 

2.8 VIETCERT phải đảm bảo rằng: 
a) Kế hoạch đánh giá được thiết lập cho từng cuộc đánh giá; 
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b) Kế hoạch đánh giá được xây dựng dựa trên các yêu cầu lập thành văn bản của 
VIETCERT, phù hợp với hướng dẫn tương ứng trong ISO 19011:2002; 
c) Tổ chức đăng ký chứng nhận phải được thông tin về kế hoạch đánh giá và chấp 
thuận trước về ngày đánh giá. 
2.9 Đánh giá chứng nhận 
2.9.1 VIETCERT tiến hành đánh giá giai đoạn 1 nhằm đảm bảo:  
a) Đánh giá hệ thống tà liệu quản lý của Tổ chức; 
b) Xem xét địa điểm và các điều kiện đặc thù liên quan của Tổ chức và xác định 
những nội dung cần thiết cho đánh giá giai đoạn 2; 
c) Xem xét tình trạng và sự thấu hiểu của Tổ chức đối với các yêu cầu của tiêu chuẩn 
liên quan, đặc biệt là các điểm trọng yếu, các khía cạnh có ý nghĩa, các quá trình, mục 
tiêu và việc vận hành hệ thống quản lý; 
d) Thu thập thông tin cần thiết liên quan đến phạm vi của hệ thống quản lý, các quá 
trình, các địa điểm, các văn bản pháp quy có liên quan và mức đọ tuân thủ (ví dụ: chất 
lượng, môi trường, khía cạnh pháp lý của hoạt động của Tổ chức, các mối nguy liên 
quan v.v…); 
e) Xem xét việc phân bổ nguồn lực cho đánh giá giai đoạn 2 và thống nhất với Tổ 
chức về nội dung chi tiết cho đánh giá giai đoạn 2;  
f)  Định hướng cho việc hoạch định đánh giá giai đoạn 2 thông qua việc am hiểu đầy 
đủ hệ thống quản lý của Tổ chức và am hiểu các hoạt động tác nghiệp trong khuôn 
khổ của các khía cạnh có ý nghĩa; 
g) Đánh giá việc lập kế hoạch và triển khai hoạt động đánh giá nội bộ và xem xét lãnh 
đạo, mức độ thực hiện hệ thống quản lý và khẳng định sự sẵn sàng của Tổ chức cho 
việc đánh giá giai đoạn 2. 
Trong quá trình tiến hành đánh giá giai đoạn 1, VIETCERT phải đảm bảo rằng: 
a) Ít nhất một phần của đánh giá giai đoạn 1 được tiến hành đánh giá địa điểm của Tổ 
chức nhằm đặt được các mục tiêu trên. Yêu cầu này không áp dụng đối với Tổ chức 
có quy mô nhỏ, mức độ phức tạp thấp, quá trình đơn giản. Trong trường hợp này, 
VIETCERT sẽ lưu giữ các minh chứng cụ thể. 
b) Những phát hiện trong đánh giá giai đoạn 1 được lập thành văn bản và thông báo 
đến Tổ chức, bao gồm cả việc xác định những khu vực có thể dẫn đến điểm không 
phù hợp trong đánh giá giai đoạn 2. 
c) Cở sở để xử lý các vấn đề đã xác định trong đánh giá giai đoạn 1 phải được cân 
nhắc để xác định khoảng thời gian giữa hai giai đoạn 1 và giai đoạn 2 cũng như những 
chỉnh sửa cần thiết cho đánh giá giai đoạn 2. 
2.9.2 VIETCERT phải tiến hành đánh giá giai đoạn 2 tại địa điểm của Tổ chức đăng 
ký chứng nhận để đánh giá việc thực hiện và tính hiệu lực của hệ thống quản lý. Đánh 
giá giai đoạn 2 bao bồm: 
a) Xem xét thông tin và bằng chứng về sự tuân thủ tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn 
áp dụng; 
b) Giám sát việc thực hiện, đo lường, báo cáo và xem xét đối với các mục tiêu kết quả 
thực hiện chính và các chỉ tiêu (nhất quán với mục đích của tiêu chuẩn áp dụng); 
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c) Xem xét sự phù hợp của hệ thống quản lý và kết quả tuân thủ các yêu cầu pháp luật 
liên quan; 
d) Xem xét việc kiểm soát vận hành các quá trình; 
e) Đánh giá hoạt động xem xét lãnh đạo và đánh giá nội bộ; 
f) Xem xét trách nhiệm của lãnh đạo Tổ chức đối với các chính sách; 
g) Xem xét sự liên hệ giữa các yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn, các mục tiêu và chỉ tiêu 
(nhất quán với mục đích của tiêu chuẩn áp dụng), yêu cầu của pháp luật, trách nhiệm, 
năng lực cán bộ, vận hành, thủ tục, dữ liệu thực hiện, phát hiện đánh giá nội bộ và các 
kết luận. 
2.9.3 VIETCERT phải đảm bảo rằng quá trình đánh giá tại hiện trường được xác định 
trong thủ tục dạng văn bản tuân thủ theo các hướng dẫn trong ISO 19011:2002. 
2.10 Kết luận đánh giá chứng nhận và Báo cáo đánh giá 
2.10.1 Đoàn chuyên gia đánh giá của VIETCERT phải phân tích tất cả các thông tin 
và bằng chứng liên quan đã thu thập được trong suốt quá trình đánh giá giai đoạn 1 và 
giai đoạn 2 để xem xét các phát hiện đánh giá và thống nhất về các kết luận đánh giá. 
2.10.2 Thủ tục của VIETCERT phải quy định rằng: 
a) Trường đoàn đánh giá cung cấp một bản cáo cho mỗi cuộc đánh giá. Báo cáo được 
lập dựa trên những hướng dẫn liên quan trong ISO 19011:2002; 
b) Đoàn Chuyên gia đánh giá có thể chỉ ra cơ hội cải tiến nhưng không được phép đưa 
ra giải pháp cụ thể; 
c) VIETCERT thông báo đến Tổ chức nếu cần đánh giá bổ sung một phần hoặc toàn 
bộ cuộc đánh giá hoặc Tổ chức gửi bổ sung các bằng chứng dạng văn bản. Các bằng 
chứng này sẽ được kiểm tra xác nhận trong các cuộc đánh giá giám sát tiếp theo. 
2.11 Quyết định chứng nhận 
2.11.1 Đoàn đánh giá phải cung cấp toàn bộ thông tin cần thiết cho Ban Thẩm xét của 
VIETCERT để kiểm tra xác nhận trước khi kiến nghị chứng nhận. Những thông tin 
này phải bao gồm tối thiểu các nội dung sau: 
a) Báo cáo đánh giá; 
b) Nhận xét về các điểm không phù hợp, sự khắc phục và hành động khắc phục được 
Tổ chức thực hiện; 
c) Xác nhận lại về các thông tin cung cấp cho VIETCERT đã dùng trong xem xét 
đăng ký chứng nhận ban đầu; 
d) Kiến nghị cấp hoặc không cấp giấy chứng nhận, kèm theo các điều kiện hoặc lưu ý. 
2.11.2 Ban Thẩm xét phải được thành lập từ những thành viên độc lập với các cá nhân 
tiến hành đánh giá. Ban Thẩm xét phải xác nhận, trước khi kiến nghị Giám đốc ra 
quyết định chứng nhận, và thông tin bằng văn bản đến cho Tổ chức các nội dung sau: 
a) Các thông tin do đoàn đánh giá cung cấp phù hợp với các yêu cầu chứng nhận và 
phạm vi chứng nhận; 
b) Ban Thẩm xét đã xem xét, chấp nhận và kiểm tra xác nhận hiệu lực của việc khắc 
phục và hành động khắc phục đối với tất cả các điểm không phù hợp; 
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c) Việc không phù hợp với một hoặc nhiều yêu cầu tiêu chuẩn hệ thống quản lý, hoặc 
tình huống xảy ra có thể làm ảnh hưởng đến việc đạt được mục tiêu đã định của hệ 
thống quản lý. 
2.11.3 VIETCERT phải đảm bảo rằng quyết định chứng nhận được ban hành dựa trên 
cơ sở xem xét các phát hiện và kết luận đánh giá cũng như các thông tin liên qua 
khác. 
2.11.4 Giấy chứng nhận cấp cho Tổ chức sẽ có hiệu lực tối đa là 03 năm kể từ ngày ký 
với điều kiện Tổ chức tuân thủ hoàn toàn các yêu cầu của các Nguyên tắc và Điều 
kiện chứng nhận. 
2.12 Hoạt động giám sát và duy trì chứng nhận 
2.12.1 Đối với Tổ chức được chứng nhận, VIETCERT phải tiến hành các hoạt động 
giám sát sao cho các khu vực và bộ phận chứng năng đại diện thuộc phạm vi của hệ 
thống quản lý được giám sát trên cơ sở định kỳ, trong đó có tính đến những thay đổi 
của Tổ chức được chứng nhận cũng như hệ thống quản lý. Các hoạt động giám sát 
này phải bao gồm: 
a) Đánh giá tại hiện trường để xác định mức độ phù hợp của hệ thống quản lý của Tổ 
chức đã được chứng nhận so với yêu cầu của tiêu chuẩn ghi trong giấy chứng nhận đã 
cấp; 
b) Đưa ra yêu cầu của VIETCERT liên quan đến việc chứng nhận; 
c) Xem xét tuyên bố của Tổ chức liên quan đến các hoạt động (ví dụ: thông tin trong 
tài liệu quảng bá, trang web…); 
d) Đề nghị Tổ chức cung cấp tài liệu hoặc hồ sơ (bản cứng hoặc bản mềm); 
e) Các cách thức kiểm soát khác đối với hoạt động của Tổ chức chứng nhận. 
2.12.2 Đánh giá giám sát được thực hiện ít nhất một lần tại cơ sở của Tổ chức. Thời 
gian đánh giá giám sát lần một thông thường không được quá 12 tháng kể từ ngày 
cuối cùng của đánh giá giai đoạn 2. 
Đánh giá giám sát không nhất thiết phải đánh giá toàn bộ hệ thống nhưng phải được 
lập kế hoạch cùng với các hoạt động giám sát khác để VIETCERT có thể khẳng định 
rằng hệ thống quản lý đã được chứng nhận tiếp tục đáp ứng đầy đủ các yêu cầu giữa 
các lần đánh giá lại. Tuy nhiên, chương trình đánh giá giám sát ít nhất phải bao gồm: 
a) Đánh giá nội bộ và xem xét lãnh đạo; 
b) Xem xét lại các hành động khắc phục các điểm không phù hợp của lần đánh giá 
giám sát trước; 
c) Xử lý các khiếu nại; 
e) Hiệu lực của hệ thống quản lý trong việc đạt được các mục tiêu; 
f) Tiến trình thực hiện các hoạt động đã hoạch định nhắm tới việc cải tiến thường 
xuyên;  
g) Kiểm soát điều hành; 
h) Xem xét các thay đổi, và 
i) Sử dụng dấu hiệu chứng nhận và các thông tin khác liên quan đến giấy chứng nhận 
đã cấp. 
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2.12.3 VIETCERT phải duy trì hiệu lực giấy chứng nhận đã cấp dựa trên những minh 
chứng rằng Tổ chức vẫn tiếp tục đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn hệ thống quản lý. 
Thủ tục của VIETCERT phải đảm bảo rằng: 
a) Cán bộ có năng lực được chỉ định để theo dõi các hoạt động giám sát; 
b) Ban Thẩm xét độc lập và có năng lực phải được chỉ định để xem xét các báo cáo 
của chuyên gia đánh giá nhằm xác định các hoạt động chứng nhận được thực hiện có 
hiệu lực; 
c) Chứng nhận được duy trì dựa trên những kết luận rõ rằng của trưởng đoàn chuyên 
gia đánh giá và các xem xét độc lập tiếp theo; 
d) Với bất cứ điểm không phù hợp nào hoặc trường hợp nào có thể dẫn đến việc đình 
chỉ hay hủy bỏ chứng nhận, trưởng đoàn chuyên gia đánh giá phải báo cáo ngay tới 
VIETCERT về việc đề xuất xem xét tiếp theo bởi những người có năng lực và độc lập 
với đoàn đánh giá để xác định khả năng duy trì chứng nhận. 
2.13 Chứng nhận lại 
2.13.1 Hoạt động đánh giá chứng nhận lại phải được hoạch định và tiến hành nhằm 
đánh giá việc Tổ chức tiếp tục tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn hệ thống quản lý 
liên quan. Thủ tục đánh giá chứng nhận lại của VIETCERT phải đảm bảo: 
a) Xem xét kết quả thực hiện của hệ thống quản lý trong suốt chu kỳ chứng nhận; 
b) Xem xét các báo cáo đánh giá giám sát trước đó; 
c) Có đánh giá gia đoạn một nếu phát sinh những thay đổi đáng kể tới hệ thống quản 
lý, Tổ chức hoặc bối cảnh trong đó hệ thống quản lý đang được vận hành (ví dụ: thay 
đổi về cơ sở pháp luật). 
d) Bao gồm việc đánh giá tại hiện trường nhấn mạnh tới các khía cạnh sau: 

i. Hiệu lực của hệ thống quản lý khi có các thay đổi nội bộ hoặc bên ngoài và sự 
phù hợp của hệ thống với phạm vi chứng nhận; 
ii. Cam kết được thể hiện nhằm duy trì tính hiệu lực và cải tiến hệ thống quản lý 
để nhằm nâng cao hiệu quả tổng thể; 
iii. Việc vận hành hệ thống quản lý đã được chứng nhận góp phần đạt được các 
chính sách và mục tiêu của Tổ chức. 

2.13.2 Trong quá trình đánh giá chứng nhận lại, trường hợp có sự không phù hợp hoặc 
thiếu bằng chứng của sự phù hợp, VIETCERT phải xác định khoảng thời gian cho 
việc khắc phục và hành động khắc phục trước thời gian hết hiệu lực của giấy chứng 
nhận. 
2.13.3 VIETCERT phải cấp giấy chứng nhận dựa trên kết quả đánh giá chứng nhận lại 
cũng như kết quả xem xét tổng thể hệ thống chứng nhận qua cả chu kỳ chứng nhận 
cũng như các khiếu nại nhận được từ đối tượng sử dụng kết quả chứng nhận. 
2.14 Đánh giá mở rộng 
Tổ chức đã được chứng nhận muốn mở rộng phạm vi chứng nhận phải gửi đăng ký 
nhận mở rộng cho VIETCERT. Khi nhận được đăng ký, VIETCERT phải xem xét và 
xác định hoạt động đánh giá cần thiết để quyết định mở rộng hoặc không mở phạm vi 
đã được chứng nhận. Lần đánh giá mở rộng có thể kết hợp với lần đánh giá giám sát 
định kỳ. 
2.15 Đánh giá đột xuất 
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Thủ tục của VIETCERT phải đảm bảo cân nhắc tới khả năng tiến hành đánh giá đột 
xuất Tổ chức đã được chứng nhận để có thể: 
a) Điều tra các khiếu nại; hoặc 
b) Đáp ứng đối với những thay đổi; hoặc 
c) Xem xét tiếp theo đối với các Tổ chức đã bị đình chỉ 
Nếu việc đánh giá đột xuất được xác định bởi VIETCERT là cần thiết, VIETCERT 
phải đảm bảo; 
a) Mô tả và làm rõ trước với tổ chức được chứng nhận những điều kiện để tiến hành 
cuộc đánh giá đặc biệt; và 
b) Tăng cường sự cẩn trọng trong việc chỉ định đoàn đánh giá. 
3. Thay đổi yêu cầu chứng nhận 
3.1 Khi có thay đổi trong yêu cầu chứng nhận như thay đổi tiêu chuẩn chứng nhận, qui 
định hay thủ tục, VIETCERT phải thông báo cho Tổ chức được chứng nhận về 
những thay đổi này và xác định khoảng thời gian hợp lý cho Tổ chức để điều chỉnh 
lại các quá trình, các thủ tục cho phù hợp với các yêu cầu thay đổi. 

3.2 VIETCERT phải thẩm tra xác nhận rằng từng Tổ chức được chứng nhận tuân thủ 
với các yêu cầu mới. Nếu Tổ chức được chứng nhận vẫn không có khả năng đáp ứng 
các yêu cầu thay đổi khi hết hạn thời gian chuyển đổi, VIETCERT phải thực hiện 
một trong những hành động sau: 

a) Đình chỉ chứng nhận; 
b) Hủy bỏ chứng nhận; 
c) Từ chối cấp lại chứng nhận; hoặc 
d) Thu hẹp phạm vi chứng nhận. 
3.3 VIETCERT phải thông báo quyết định và lý do cho Tổ chức bằng văn bản. 
4. Đình chỉ, Hủy bỏ hoặc thu hẹp chứng nhận 
4.1 VIETCERT phải đình chỉ chứng nhận trong các trường hợp: 
a) Hệ thống quản lý của Tổ chức đã được chứng nhận không đáp ứng yêu cầu chứng 
nhận bao gồm cả yêu cầu về hiệu lực của hệ thống quản lý ở mức độ nghiêm trọng 
hoặc trong thời gian kéo dài liên tục; 
b) Tổ chức được chứng nhận không đảm bảo các cuộc giám sát hoặc đánh giá lại định 
kỳ được thực hiện theo tần suất yêu cầu; hoặc  
c) Tổ chức được chứng nhận tự nguyên yêu cầu đình chỉ. 
4.2 VIETCERT phải thông báo cho Tổ chức được chứng nhận về việc đình chỉ và yêu 
cầu có hành động khắc phục trong khoảng thời gian nhất định. Việc đình chỉ chứng 
nhận phải được công bố công khai. 

4.3 Sau thời hạn đình chỉ chứng nhận, VIETCERT phải tiến hành xem tất cả các bằng 
chứng thích hợp để: 

a) Khôi phục chứng nhận; hoặc 
b) Hủy bỏ chứng nhận nếu Tổ chức không giải quyết được các vấn đề dẫn tới sự đình 
chỉ chứng nhận trong một khoảng thời gian xác định hoặc thực hiện các hành động 
được quy định tại mục 4.4 
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4.4 VIETCERT phải thu hẹp phạm vi chứng nhận đối với những hoạt động không đáp 
ứng yêu cầu, khi những hoạt động thuộc phạm vi chứng nhận này liên tục hoặc có vi 
phạm nghiêm trọng đối với các yêu cầu chứng nhận. 

4.5 VIETCERT phải hủy bỏ chứng nhận và tất cả thỏa thuận về việc sử dụng Giấy 
chứng nhận và Dấu chứng nhận trong những trường hợp sau: 

a) Như quy định tại mục 4.3; 
b) Tổ chức bị phá sản; hoặc 
c) Theo đề nghị của Tổ chức. 
4.6 Khi được yêu cầu, VIETCERT phải thông báo chính xác tình trạng chứng nhận 
của Tổ chức khi việc chứng nhận này bị đình chỉ, hủy bỏ hay thu hẹp phạm vi. 

5. Trách nhiệm của Tổ chức 
5.1 Tổ chức đăng ký chứng nhận phải nộp Đăng ký chứng nhận có xác nhận của cấp 
có thẩm quyền và phải cam kết tuân thủ với tất cả yêu cầu nêu trong Nguyên tắc và 
Điều kiện chứng nhận. 

5.2 Tổ chức đăng ký chứng nhận phải chuẩn bị tất cả những điều cần thiết cho hoạt 
động đánh giá, bao gồm việc cung cấp các tài liệu để đánh giá cà cho phép truy cập 
tới tất cả các quá trình, khu vực, hồ sơ, cán bộ phục vụ cho mục đích chứng nhận ban 
đầu, giám sát, chứng nhận lại và giải quyết các khiếu nại. Khi có thể, Tổ chức đăng 
ký chứng nhận phải tạo điều kiện cần thiết cho quan sát viên tham gia đoàn đánh giá 
(ví dụ: chuyên gia tập sự hoặc chuyên gia của Tổ chức công nhận). 

5.3 Tổ chức được chứng nhận phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về hiệu lực của hệ 
thống được chứng nhận và thường xuyên duy trì hệ thống phù hợp với các yêu cầu 
của tiêu chuẩn áp dụng. 

5.4  Tổ chức được chứng nhận phải thông báo ngày cho VIETCERT về những vấn đề 
có thể ảnh hưởng đến khả năng của hệ thống quản lý trong việc tuân thủ phù hợp với 
yêu cầu tiêu chuẩn chứng nhận. Những vấn đề này bao gồm cả các thay đổi liên quan 
tới: 

a) Tình trạng pháp lý, thương mại, cơ cấu hay quyền sở hữu; 
b) Cơ cấu tổ chức và Ban lãnh đạo; 
c) Địa chỉ và các địa điểm hoạt động; 
d) Phạm vi hoạt động nằm trong hệ thống quản ký được chứng nhận; hoặc 
e) Thay đổi lớn trong hệ thống quản lý và các quá trình. 
5.5 Tổ chức được chứng nhận phải: 
 a) Lưu giữ toàn bộ ý kiến phản ánh, khiếu nại liên quan đến hệ thống được chứng 
nhận và sẵn sàng cung cấp cho VIETCERT khi có yêu cầu; 
b) Tiến hành các biện pháp thích hợp để xử lý các khiếu nại và thiếu sót ảnh hưởng 
đến sự phù hợp với các yêu cầu chứng nhận; và 
c) Lưu giữ hồ sơ các biện pháp sửa chữa và hành động khắc phục đã thực hiện và kết 
quả đạt được. 
5.6 Tổ chức được chứng nhận phải có trách nhiệm sử dụng Giấy chứng nhận và Dấu 

chứng nhận theo đúng các quy định liên quan. Giấy chứng nhận và dấu chứng 
nhận chỉ được sử dụng trong các điều kiện sau: 
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a) Dấu chứng nhận chỉ được sử dụng trên các tiếp đầu thư, phương tiện, tài liệu quảng 
cáo liên quan đến sản phẩm và dịch vụ đã được định rõ trong phạm vi chứng nhận; 
b) Không được sử dụng Dấu chứng nhận trực tiếp trên các sản phẩm hoặc bao bì sản 
phẩm mà người tiêu dùng có thể nhìn thấy hay bất cứ hình thức nào có thể gây hiểu 
lầm rằng sản phẩm được chứng nhận phù hợp. 
c) Không được sử dụng Dấu chứng nhận trên phiếu kết quả thử nghiệm, báo cáo hiệu 
chuẩn hoặc kiểm định vì các tài liệu này được coi như là sản phẩm ở trong lĩnh vực 
này; 
d) Tổ chức được chứng nhận phải ngừng sử dụng Giấy chứng nhận và Dấu chứng 
nhận khi VIETCERT có văn bản tuyên bố rằng cách thức sử dụng như vậy có thể gây 
hiểu lầm về đối tượng và phạm vi chứng nhận. Khi đó, Tổ chức được chứng nhận 
phải ngừng tất cả các việc công bố ám chỉ đến quyền được sử dụng Giấy chứng nhận 
và Dấu chứng nhận; và 
e) VIETCERT giữ quyền sở hữu Giấy chứng nhận và Dấu chứng nhận. Giấy chứng 
nhận và Dấu chứng nhận là không thể chuyển nhượng. 
Ngoài các yêu cầu trên, Tổ chức được chứng nhận phải có trách nhiệm: 
a) Đảm bảo phù hợp với các yêu cầu của VIETCERT khi viện dẫn tình trạng chứng 
nhận trên các phương tiện truyền thông như Internet, tài liệu giới thiệu hoặc quảng 
cáo, hoặc các văn bản khác; 
b) Không được gây ra hoặc cho phép bất cứ sự hiểu lầm nào liên quan tới việc chứng 
nhận; 
c) Không được sử dụng hoặc cho phép sử dụng Giấy chứng nhận hoặc một phần nào 
của Giấy chứng nhận theo cách thức có thể gây nên sự hiểu lầm; 
d) Khi bị đình chỉ hoặc hủy bỏ chứng nhận, phải ngừng tất cả các công bố hoặc quảng 
cáo có viện dẫn đến kết quả chứng nhận theo yêu cầu của VIETCERT; 
e)Phải sửa đổi thích hợp tất cả các thông tin công bố khi phạm vi chứng nhận bị thu 
hẹp; 
f) Không cho phép viện dẫn tới việc chứng nhận hệ thống quản lý theo cách thức ngụ 
ý rằng VIETCERT chứng nhận cho sản phẩm, dịch vụ hay quá trình cụ thể; 
g) Không được ngụ ý rằng việc chứng nhận áp dụng cho các hoạt động nằm ngoài 
phạm vi chứng nhận; và 
h) Không được sử dụng Giấy chứng nhận theo cách có thể gây ảnh hưởng xấu hoặc 
làm mất uy tín đến VIETCERT. 
i) uyền lợi của Tổ chức được chứng nhận: 
Tổ chức được chứng nhận các quyền sau: 
a) Quảng cáo trên các phương tiện truyền thông về việc được chứng nhận; 
b) Sử dụng Dấu chứng nhận; và 
c) Sử dụng kết quả chứng nhận trong các tài liệu kỹ thuật, đấu thầu và các hoạt động 
khác theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa; và 
d) Được cập nhật vào danh sách các Tổ chức được VIETCERT chứng nhận. 
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6. Trách nhiệm pháp lý của VIETCERT 
6.1 VIETCERT cam kết bảo mật mọi thông tin ghi nhận trong quá trình thực hiện hoạt 

động chứng nhận ở tất cả các mức độ trong tổ chức bao gồm cả các Ban Thẩm xét, 
tổ chức hay cá nhận bên ngoài được VIETCERT ủy quyền thực hiện công việc. 

Để thực thi chính sách này, VIETCERT phải đảm bảo rằng: 
a) VIETCERT sẽ thông tin trước cho Tổ chức về các thông tin mà VIETCERT dự 
định công bố công khai; 
b) Ngoại trừ những thông tin trước cho Tổ chức công bố công khai, tất cả các thông 
tin khác bao gồm cả thông tin về Tổ chức được ghi nhạn từ các nguồn khác (ví dụ: từ 
bên khiếu nại, cơ quan có thẩm quyền) sẽ được VIETCERT xử lý bảo mật; 
c) Thông tin về một Tổ chức hoặc cá nhân cụ thể chỉ được tiết lộ cho bên thứ 3 khi có 
sự đồng ý bằng văn bản của Tổ chức hoặc cá nhân có liên quan. Khi buộc phải cung 
cấp thông tin cho một bên thứ ba theo yêu cầu Luật định, VIETCERT sẽ thông báo 
trức cho Tổ chức về các thông tin sẽ được cung cấp trừ khi Pháp luật ngăn cấm việc 
làm này; 
d) Tất cả các nhân viên của VIETCERT, bao gồm thành viên của các Ban Thẩm xét, 
các nhà thầu, các cá nhân của những tổ chức bên ngoài hoặc cá nhân được 
VIETCERT ủy quyền thực hiện công việc có trách nhiệm bảo mật thông tin thu nhận 
được trong quá trình thực hiện các hoạt động chứng nhận; 
e) Cung cấp các thiết bị và phương tiện thích hợp để đảm bảo việc xử lý an toàn các 
thông tin cần bảo mật; và 
f) Khi các thông tin bảo mật cần được cung cấp cho tổ chức khác (ví dụ: Tổ chức 
công nhận). VIETCERT sẽ thông báo đến Tổ chức về hành động này. 
6.2 Thủ tục xử lý khiếu nại phải được thực hiện theo nguyên tắc bảo mật, khi thủ tục 

này liên quan đến người khiếu nại và các vấn đề khiếu nại. 
6.3 VIETCERT là tổ chức sự nghiệp khoa học công lập và do đó chịu trách nhiệm 

pháp lý về mọi hoạt động của mình theo quy định của pháp luật. 
7. Chi phí 
Tổ chức đăng ký chứng nhận phải trả các chi phí đánh giá, chứng nhận, giám sát và 
các chi phí khác theo thỏa thuận. Chi phí được tính toán và thỏa thuận sau khi xem xét 
tới phạm vi chứng nhận, quy mô tổ chức, địa điểm đánh giá, mức độ phức tạp của hệ 
thống và các thông tin liên quan khác. 
8. Khiếu nại và phản ảnh 
Tổ chức có thể khiếu nại về các quyết định của VIETCERT hoặc cung cấp phản ánh 
liên quan đến các hoạt động chứng nhận. VIETCERT phải chính thức giải quyết các 
khiếu nại hoặc phản ảnh này theo Thủ tục quy đinh tại quy trình Giải quyết kháng 
nghị, khiếu nại tranh chấp & đánh giá thỏa mãn của khách hàng xử lý khiếu nại, phản 
ánh./. 
 

 GIÁM ĐỐC 
 Đã ký  
  
 


