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1. Mục đích và phạm vi

1. Purpose and Scope

Quy định này được áp dụng tại Văn phòng
công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp
(AOSC) và các tổ chức được công nhận nhằm
quy định cách thức sử dụng Logo và dấu hiệu
công nhận đối với các tổ chức được công nhận
bởi AOSC.

This regulation is applied by Accreditation
Office for Standards Conformity Assessment
Capacity
Body
(AOSC)
and
accredited
organizations in order to regulate the use of Logo
and accreditation sign by AOSC-accredited
organizations.

2. Tài liệu tham khảo

2. Reference Documents

Sổ tay chất lượng; ISO/IEC 17011:2004.

Quality Manual; ISO/IEC 17011:2004

3. Đào tạo và trách nhiệm thực hiện

3. Implementation and Training

Các tổ chức được công nhận có trách nhiệm
thực hiện đúng quy định này khi sử dụng logo
của AOSC.

Accredited organizations are responsible for
strictly implementing this regulation when using
AOSC Logo.

4. Nội dung quy trình

4. Procedure

4.1. Định nghĩa và các từ viết tắt

4.1. Definition and Abbreviation

Theo định nghĩa của ISO/IEC 17011:2004,
biểu tượng của tổ chức công nhận và dấu hiệu
công nhận được hiểu như sau:

As defined by ISO/IEC 17011:2004, the
symbol of accreditation body and accreditation
sign are understood as follows:

- Biểu tượng của tổ chức công nhận (logo):
Biểu tượng được cơ quan công nhận sử dụng để
giúp cho việc nhận biết cơ quan đó.

- The symbol of accreditation body (logo): the
symbol used by the accreditation body as its
identification.

- Dấu hiệu công nhận: Dấu hiệu được cơ
quan công nhận cấp cho tổ chức đánh giá sự phù
hợp đã được công nhận để sử dụng nhằm thể
hiện trạng thái đã được công nhận của tổ chức
đó.

- Accreditation sign: the sign granted by the
accreditation body to the conformity audit
organizations to demonstrate the accredited
status.

- AOSC – Văn phòng công nhận năng lực
đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng.

- AOSC – Accreditation Office for Standard
Conformity Assessment Capacity.

4.2. Các tổ chức được công nhận- PTN, tổ
chức giám định, tổ chức chứng nhận

4.2. Accredited organization – Laboratories,
Inspection organizations and Certification
bodies

Việc sử dụng biểu tượng của tổ chức công
nhận và dấu hiệu công nhận sẽ thể hiện uy tín và
năng lực của cơ quan được công nhận và là
bằng chứng khách quan về năng lực tổ chức
quản lý và năng lực kỹ thuật của các tổ chức
được công nhận.

That the symbol of the accreditation body and
accreditation sign are used to demonstrate the
prestige and competence of the accredited body
and serves as the objective evidence for the
management,
organization
and
technical
competence of the accredited bodies.

Việc sử dụng dấu hiệu công nhận là không
bắt buộc đối với các tổ chức đã được công nhận.
Dấu hiệu công nhận được AOSC cung cấp cho
các tổ chức được công nhận theo mã số riêng.
Các tổ chức này được sử dụng dấu hiệu công
nhận trong các báo cáo thử nghiệm/hiệu chuẩn,
hoặc giấy chứng nhận… trong phạm vi đã được
công nhận.

The use of accreditation sign is not
compulsory
to
accredited
organizations.
Accreditation sign is granted by AOSC to
accredited organizations with a certain code.
These organizations are allowed to use
accreditation sign in test/calibration reports, or
certificates within the accredited scope.

AOSC không chấp nhận mọi hành vi sử dụng
dấu hiệu công nhận sai mục đích có thể gây ảnh

AOSC shall not accept any violation in using
accreditation sign for wrong purposes possible to
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hưởng tới lợi ích của khách hàng và uy tín của
AOSC.

affect the client’s benefit and AOSC’s prestige.

4.3 Mô tả biểu tượng công nhận và dấu hiệu
công nhận

4.3. Description of accreditation symbol and
sign

4.3.1. Biểu tượng công nhận

4.3.1. Accreditation symbol

Logo của AOSC có hình dạng như sau:

AOSC’s logo has the shape as follows:

Biểu tượng VLAT cấp cho các tổ chức đánh giá
sự phù hợp được công nhận được trình bày như
sau:

The VLAT symbol granted to accredited
certification bodies is displayed as follows:

VLAT-0XXX

MED VLAT-0XXX

Dấu công nhận của VLAT gồm 2 phần, phần trên
là logo của AOSC. Phía dưới trong khung hình
tròn là mã số của cơ quan được công nhận.

Accreditation seal of VLAT include two parts,
above is AOSC’s logo. In the circle below is the
code of the accredited organization.

4.4 Quản lý và sử dụng logo và dấu hiệu công
nhận

4.4. Management and Using the accreditation
logo and sign

4.4.1. Quản lý

4.4.1. Management

Logo của AOSC chỉ được sử dụng vào mục
đích công nhận các tổ chức đủ năng lực. Mọi
hành vi xâm phạm, sử dụng sai mục đích thì tùy
vào mức độ mà AOSC có thể xem xét các hình
thức như cảnh cáo, đình chỉ hoặc thu hồi chứng
chỉ.

AOSC’s logo is used to accredit organization
with adequate competence. Any violation or
improper use shall be considered for warning,
certificate suspension or withdraw by AOSC,
depending on the level.

AOSC sẽ gửi công văn thu hồi và tổ chức được

trong

các trường hợp sau:

Accreditation seal shall be withdrawn and the
accredited organization must stop using the seal
in the cases as follows:

+ Hết hạn hiệu lực chứng chỉ mà không được
công nhận lại;

+ The certificate is invalid and the organization is
not re-accredited;

+ Tổ chức bị thu hồi quyết định công nhận (huỷ
bỏ việc công nhận).

+ The accreditation decision for the organization
is withdrawn (the accreditation is postponed);

công nhận phải chấm dứt việc sử dụng dấu
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+ Trong thời gian tạm thời bị đình chỉ hiệu lực
công nhận.

+ During the period the accreditation certificate is
temporarily suspended.

Dấu hiệu công nhận chỉ được sử dụng bởi những
người có thẩm quyền đã đăng ký mẫu chữ ký với
AOSC.

The accreditation sign is used by authorized
people with signatures registered with AOSC.

4.4.2. Sử dụng

4.4.2. Usage

- Logo của AOSC được sử dụng trong các tài
liệu của hệ thống quản lý chất lượng, trong
chứng chỉ công nhận, trong các ấn phẩm thông
tin, danh mục các tổ chức được công nhận, tờ
rơi, quảng cáo, mẫu thư, trang thông tin điện tử...

- AOSC’s logo is used on documents of the
quality management system, accreditation
certificate and information publication, list of
accredited organizations, flyers, advertisement,
and letters and electronics information, ect.

- Dấu hiệu công nhận chỉ được sử dụng cho
các lĩnh vực đã được công nhận.

- Accreditation sign is used for accredited
fields.

- 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.

- Accredited organization is not allowed to
use accreditation sign in any manner likely to
cause
misunderstanding
of
management
agencies, clients of the organizations or
consumers about the accreditation result.

- Khi sử dụng dấu hiệu công nhận trên báo
cáo thử nghiêm/hiệu chuẩn, hoặc giấy chứng
nhận, tổ chức được công nhận phải có dấu hiệu
nhận biết những phép thử/hiệu chuẩn hoặc lĩnh
vực chứng nhận chưa được công nhận.

- When using the accreditation sign
testing/calibration report or certificate,
accredited organization must demonstrate
distinction to recognize testing/calibration
certification field not accredited.

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

- The AOSC’s accreditation seal is not
allowed to used in the cases as follows:

• Nhà thầu phụ của các phòng thí nghiệm đã
được công nhận;

• By the sub-contractor of the accredited
laboratories;

on
the
the
or

• Applicant organizations;

• Các tổ chức đang nộp đơn xin công nhận;
• Sử dụng dấu hiệu công nhận với hàm ý sản
phẩm, quá trình, hệ thống hoặc chuyên gia được
phê chuẩn bởi tổ chức công nhận.

• Using the accreditation sign with the
purpose of demonstrating a product, process,
system or expert approved by AOSC.

Trường hợp tổ chức được công nhận viện
dẫn không đúng tình trạng công nhận hoặc sử
dụng sai các dấu hiệu công nhận thì AOSC sẽ
quyết định các hình thức xử lý thích hợp.

When CAB cites incorrectly the accreditation
status or misuses accreditaion symbol, AOSC
shall determine the appropriate sanctions.
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