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THEO DÕI HIỆU CHỈNH TÀI LIỆU 

   

Lần sửa đổi/ngày Tóm lược hiệu chỉnh 

  

14/8/2018 Gộp các nội dung QT.18 vào QĐ.10 

- Quy định rõ dấu chứng nhận sản phẩm được sử dụng trực tiếp trên sản phẩm hoặc 

bao bì sản phẩm.  

- Quy định việc sử dụng dấu công nhận. 

- Quy định việc sử dụng giấy (chứng chỉ) chứng nhận. 

- Chưa xây dựng quy định kiểm soát tuyên bố trên bao bì 

05/03/2019 Điều chỉnh 

- Bổ sung mẫu dấu được phép sử dụng theo phạm vi các tiêu chuẩn, quy chuẩn được 

BOA công nhận tại Bảng 01 mục 6.1 

- Điều chỉnh nội dung quy định tại bảng 02  mục 6.2.1, quy định việc sử dụng dấu 

chứng nhận hệ thống quản lý không được phép sử dụng trên sản phẩm, bao bì nhãn 

mác sản phẩm 

- Tách mục 6.2.2 quy định nội dung về việc sử dụng tuyên bố chứng nhận phù hợp hệ 

thống thống quản lý. 
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QUY ĐỊNH 

SỬ DỤNG DẤU, GIẤY CHỨNG NHẬN 
 

1. Mục đích và phạm vi áp dụng 

- Mục đích của quy trình là xác định một cách thống nhất kiểm soát dấu hiệu chứng 

nhận được trao cho khách hàng mà VietCert đánh giá. 

- Văn bản này áp dụng đối với Hệ thống quản lý tại Trung tâm giám định và chứng 

nhận hợp chuẩn hợp quy VietCert (gọi tắt là VietCert). 

2. Tài liệu viện dẫn 

- Quy trình kiểm soát tài liệu, mã hiệu: QT.01 

- Quy trình kiểm soát hồ sơ, mã hiệu: QT.02 

- Quy trình kiểm soát sự không phù hợp, mã hiệu: QT.03 

- Quy trình lấy mẫu và quản lý mẫu, mã hiệu: QT.10 

- Quy trình thu thập thông tin và giải quyết khiếu nại khách hàng, mã hiệu: QT.11 

3. Tài liệu liên quan 

3.1. Thuật ngữ, định nghĩa 

- Sổ tay chất lượng; 

- ISO/IEC 17021-1:2015; 

- ISO/IEC 17021-2:2012; 

- ISO/IEC 17021-3:2017; 

- ISO/TS 22003:2013; 

- ISO/IEC 17065:2012; 

- TCVN ISO/IEC 17030:2011: Yêu cầu chung về Dấu phù hợp của bên thứ ba. 

- Thông tư 28/2012/TT-BKHCN và sửa đổi 

- Nghị định 43/2017/NĐ-CP về Nhãn hiệu hàng hóa. 

4. Định nghĩa và các từ viết tắt 

- Sổ tay chất lượng: STCL; 

- Quy trình: QT; 

- Hướng dẫn công việc: HD;    
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- Biểu mẫu: BM. 

5. Trách nhiệm: 

- VietCert: Chuyển tất cả các tài liệu liên quan về dấu hiệu chứng nhận, sử dụng dấu 

hiệu chứng nhận cho khách hàng được VietCert chứng nhận. 

- Khách hàng được chứng nhận: Sử dụng dấu hiệu chứng nhận theo đúng quy định 

của VietCert. 

6. Nội dung:  

6.1. Quy định chung 

Các Tổ chức đã được VIETCERT Đánh giá và cấp Giấy chứng nhận có 

quyền sử dụng Dấu chứng nhận theo mẫu dưới đây cho mục đích quảng cáo và 

quảng bá hình ảnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các tài liệu giới 

thiệu, tài liệu giao dịch thương mại của khách hàng: Mẫu Giấy chứng nhận/ Mẫu 

logo. 

Trong thời gian hiệu lực của Giấy chứng nhận, Dấu chứng nhận chỉ được sử 

dụng cho các sản phẩm đã được chứng nhận trong Phạm vi Chứng nhận cho phép. 

Khách hàng được VIETCERT cung cấp mẫu Dấu chứng nhận và Giấy chứng 

nhận không được phép sử dụng Dấu chứng nhận cho bất kỳ Hệ thống hoặc sản phẩm 

nào khác ngoài phạm vi đã được VIETCERT chứng nhận. 

Dấu chứng nhận chỉ có thể được sử dụng dưới hình thức như mẫu của 

VIETCERT quy định. Dấu chứng nhận phải dễ nhìn và phải rõ ràng. Giấy chứng 

nhận và dấu chứng nhận không được sử dụng để gây ra sự hiểu lầm với mục đích 

quảng cáo. 

Các trường hợp sử dụng Dấu chứng nhận sai với quy định của Tổ chức Chứng 

nhận, tùy theo mức độ nghiêm trọng của vi phạm, Tổ chức Chứng nhận có thể gửi 

công văn yêu cầu, nhắc nhở, hoặc ra quyết định đình chỉ/hủy bỏ hiệu lực chứng 

nhận, hoặc báo cáo bằng văn bản đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền. 

        Nếu khách hàng có những khiếu nại hay những yêu cầu gì về việc sử dụng dấu 

chứng nhận thì sẽ được Ban giải quyết khiếu nại giải quyết theo quy trình giải quyết 

khiếu nại QT.07      
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Bảng 01 – Mẫu dấu sử dụng hoạt động chứng nhận 

 Sản phẩm chưa được BoA công nhận Sản phẩm được BoA công nhận 

1 Mẫu dấu chứng nhận hợp quy 

 

  

2 Mẫu dấu chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn 

 

  

3 Mẫu dấu chứng nhận hệ thống quản lý 
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VIETCERT VICAS 035 - FSMS 

ISO 22000:2018 

 

6.2 Quy định đối với khách hàng được chứng nhận về việc tuyên bố chứng nhận, 

sử dụng dấu hiệu chứng nhận. 

6.2.1 Dấu chứng nhận có thể được sử dụng trong các trường hợp sau: 

Trong các tiếp đầu thư, công văn giao dịch, tài liệu kỹ thuật, tài liệu đào tạo, tài 

liệu quảng cáo, name - card, các chứng từ và các tài liệu tiếp thị; 

Trong các chương trình quảng cáo, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại 

chúng như phát thanh, truyền hình, báo chí...; 

Trên các phương tiện giao thông, vận tải, các bảng quảng cáo công cộng,... kèm 

theo tên hoặc Dấu chứng nhận. 

Dấu chứng nhận có thể được in đúng theo màu như miêu tả cụ thể, hay có thể 

dùng một màu để phù hợp với những giấy tờ, tài liệu, báo, tạp chí đã in sẵn. 
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Dấu chứng nhận có thể phóng to hoặc thu nhỏ một cách đồng nhất, tuy nhiên 

phải đủ lớn để phần chữ có thể đọc được rõ ràng. 

Hướng dẫn chi tiết về việc sử dụng được quy định trong bảng dưới đây: 

Bảng 2- Quy định sử dụng dấu chứng nhận 

Sử dụng Dấu chứng nhận (3) 
Gắn trên Sản phẩm 

(1) 

Bao bì sản phẩm hoặc 

trong thông tin kèm theo 

sản phẩm (2) 

Sản phẩm Được phép Được phép 

Hệ thống quản lý Không được phép Không được phép 

 

(1) Có thể là chính bản thân sản phẩm hữu hình hoặc sản phẩm trong bao bì, 

container, v.v... Trong các hoạt động phân tích thử nghiệm, Phiếu kết quả thử nghiệm 

có thể coi như sản phẩm. 

(2) Bao bì sản phẩm là thứ có thể bị bỏ ra mà không làm hư hại hoặc mất đi sự 

toàn vẹn của sản phẩm. Thông tin kèm theo được coi là sẵn có một cách riêng biệt 

hoặc có thể tách ra dễ dàng 

Thông tin kèm theo được coi là sẵn có một cách riêng biệt hoặc có thể tách ra 

dễ dàng. Nhãn in hoặc biển nhận biết được coi là một phần của sản phẩm 

 (3) Theo mẫu tại Bảng 1 mục 6.2.1 

6.2.2 Sử dụng tuyên bố chứng nhận phù hợp hệ thống quản lý  

Tuyên bố này không được thực hiện theo cách hàm ý rằng sản phẩm, quá trình 

hoặc dịch vụ được chứng nhận. Tuyên bố phải bao gồm viện dẫn đến: 

- dấu hiệu nhận biết (ví dụ nhãn hiệu hoặc tên) khách hàng được chứng nhận; 

- loại hệ thống quản lý (ví dụ chất lượng, môi trường) và tiêu chuẩn áp dụng; 

- tổ chức cấp giấy chứng nhận. 

Tuyên bố này có thể là "Sản phẩm được sản xuất trong nhà máy A có Hệ thống 

quản lý chất lượng/hệ thống quản lý môi trường/.... được VietCert chứng nhận phù hợp 

với tiêu chuẩn ISO 9001/ 14001/ 22000... " 

6.2.3 Theo dõi, giám sát việc sử dụng dấu chứng nhận 

- Không được sử dụng Dấu chứng nhận như là dấu của Tổ chức; 

- Dấu chứng nhận phải được sử dụng gắn với tên gọi hoặc biểu tượng của tổ chức 

được chứng nhận kèm theo ký hiệu và số hiệu tiêu chuẩn áp dụng. 
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Xử lý với các trường hợp vi phạm quy định về sử dụng dấu chứng nhận 

- Bất kỳ Tổ chức nào sử dụng dấu chứng nhận của VIETCERTmột cách bất hợp 

pháp đều bị sử lý theo quy định của pháp luật; 

- Tuỳ theo mức độ vi phạm sử dụng dấu chứng nhận thì VIETCERTsẽ nhắc nhở, 

đình chỉ hoặc huỷ bỏ việc chứng nhận và thu hồi dấu chứng nhận và chứng chỉ 

đã cấp; 

- Trường hợp huỷ bỏ chứng nhận và thu hồi chứng nhận các tổ chức không được 

tiếp tục sử dụng dấu chứng nhận trên các văn bản, tài liệu hay trên các tài liệu 

quảng cáo, trên Interner. VIETCERTthông báo việc huỷ bỏ giấy chứng nhận, 

thu hồi dấu chứng nhận cho các tổ chức vi phạm nói trên và các cơ quan tổ chức 

có liên quan.  


