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1. Mục đích 1. Purpose  
Tài liệu này quy định cách thức sử dụng biểu tượng 
và dấu công nhận đối với các tổ chức được công 
nhận. 

This document specifies the rules to use 
accreditation logo and accreditation mark for 
accredited bodies. 

2. Phạm vi 2. Scope 
Tài liệu này áp dụng cho chương trình công nhận 
tổ chức chứng nhận (VICAS) của Văn phòng Công 
nhận chất lượng. 

This document is applied for certification body 
accreditation (VICAS) program of Bureau of 
Accreditation. 

3. Định nghĩa và các từ viết tắt 3. Definition and Abbreviation 
Theo của ISO/IEC 17011:2017, biểu tượng và dấu 
công nhận được hiểu như sau: 

According to the ISO/IEC 17011:2017, the logo 
and mark are defined as follows: 

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

- Accreditation body logo: Logo used by 
accreditation body to identify itself. 

- Dấu công nhận: Dấu được cơ quan công nhận 
cấp cho tổ chức chứng nhận được công nhận 
để sử dụng nhằm thể hiện trạng thái đã được 
công nhận. 

- Accreditation mark: Mark issued by BoA to be 
used by accredited CBs to indicate their 
accredited status 

- Dấu kết hợp: là sự kết hợp giữa dấu của IAF 
MLA với dấu công nhận 

- Combined mark: is the combination of the IAF 
MLA mark with the BoA accreditation mark 

- VPCNCL: Văn phòng Công nhận Chất lượng  - BoA: Bureau of Accreditation 

- CB: Tổ chức chứng nhận - CB: Certification body 

- VICAS: Chương trình công nhận tổ chức 
chứng nhận của Văn phòng Công nhận Chất 
lượng 

- VICAS: Vietnam certification accreditation 
program - An accreditation program of BoA. 

4. Biểu tượng và dấu  4. Logo and mark 
4.1. Biểu tượng của VPCNCL 4.1 BoA’s logo 

Biểu tượng của VPCNCL được thể hiện như sau: The BoA’s logo is presented as follows: 
  

 
 

 
 

 
Biểu tượng của VPCNCL có thể dựng lại theo thiết 
kế sau đây:  

BoA logo can be reproduced  as the design belows: 
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4.2. Dấu công nhận 4.2 Accreditation mark 
Dấu công nhận gồm 2 phần, phần biểu tượng 
của VPCNCL và phần số hiệu công nhận, được 
thể hiện như sau: 

The accreditation mark consists of 2 parts, 
BoA logo and accreditation code, presented as 
follows: 

  
 
 
 
 
 

4.3. Dấu kết hợp 4.3 Combined mark 
Dấu kết hợp là sự kết hợp giữa dấu IAF MLA với 
dấu công nhận của VPCNCL. 

The combined mark is the combination of BoA 
accreditation mark and IAF MLA mark. 

 

 
 
 
 
 
 

5. Quản lý, sử dụng logo và biểu tượng công 
nhận 

5. Using, management of accreditation logo 
and mark 

5.1. Sử dụng 5.1. Using 

Bảng sau đây quy định cách sử dụng dấu công 
nhận, dấu kết hợp. 

Following table specifíes the right to use 
accreditation mark, combined mark. 
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            Hệ thống/ Program 

                           
Dấu/ Mark 

QMS, EMS, 
FSMS 

GLOBALG.A
.P. 

PRO PER 

Dấu VICAS/ 

VICAS mark 

Sử dụng trên chứng chỉ 
chứng nhận trong phạm vi 
công nhận 
Can be used in certificate 
granted by CB within the 
accreditated scopes 

Có 
Yes 

Có 
Yes 

Có 
Yes 

Có 
Yes 

Các hình thức sử dụng khác 
phù hợp với phạm vi công 
nhận 
Other kind of using within the 
accredited scopes 

Có 
Yes 

Có 
Yes 

Có 
Yes 

Có 
Yes 

Cho phép khách hàng chứng 
nhận sử dụng kết hợp với dấu 
chứng nhận trong phạm vi 
công nhận 
CB certified clients are 
allowed to use in combination 
with certification mark within 
accredietd scopes 

Có 
Yes 

Có 
Yes 

Có 
Yes 

Có 
Yes 

Dấu IAF 
MLA kết 
hợp với dấu 
VICAS/  
IAF MLA 
mark in 
combination 
with VICAS 
mark  

Sử dụng trên chứng chỉ 
chứng nhận trong phạm vi 
công nhận 

Can be used in certificate 
granted by CB within the 
accreditated scopes 

Có (1) 

Yes 

Có (2) 

Yes 

Không 

Not allow 

Không 

Not allow 

Các hình thức sử dụng khác 
phù hợp với phạm vi công 
nhận 

Other kind of using within the 
accredited scopes 

Có 
Yes 

Có 
Yes 

Có 
Yes 

Có 
Yes 

Cho phép khách hàng chứng 
nhận sử dụng 

Using by CB certified clients  

Không 
Not allow 

Không 
Not allow 

Không 
Not allow 

Không 
Not allow 

Ghi chú/Note: 

(1): Đối với hệ thống FSMS, dấu kết hợp chỉ được sử dụng trên chứng chỉ ISO 22000/ For FSMS, the 
combined mark is allowed to use in the ISO 22000 certificate only 

(2): Đối với hệ thống GLOBALG.A.P., dấu kết hợp chỉ được sử dụng trên chứng chỉ chứng nhận theo 
tiêu chuẩn Integrated Farm Assurance – Control Points and Complicance Assurance (IFA CPCC)/ For 
GLOBALG.A.P, the combined mark is is allowed to use in the certificate of Integrated Farm Assurance 
– Control Points and Complicance Assurance (IFA CPCC) only. 
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5.2. Quản lý 5.2. Management 
Biểu tượng của Văn phòng Công nhận Chất 
lượng được đăng ký bảo hộ tại Cục Sở hữu Trí 
tuệ, Việt Nam. Mọi hành vi xâm phạm hoặc sử 
dụng trái phép biểu tượng, dấu công nhận dấu 
kết hợp đều bị xử lý theo quy định của pháp 
luật. 

Logo of BoA has been registered at and 
protected by National Intellectual Properties 
Department. All kinds of violation or illegally 
using BoA logo, accreditation mark and 
combined mark will be treated according to the 
law. 

Dấu công nhận, dấu kết hợp được VPCNCL 
cấp và quản lý thống nhất cho các tổ chức được 
VPCNCL công nhận. Các tổ chức được công 
nhận sẽ nhận được dấu công nhận cùng với 
quyết định và chứng chỉ công nhận. 

Accreditation mark, combined mark are 
granted and managed by BoA for accredited 
bodies. Accredited bodies will receive 
accreditation mark, combined mark along with 
accreditation decisions and certificates. 

Việc sử dụng dấu công nhận là bằng chứng 
khách quan thể hiện PTN, tổ chức giám định 
được công nhận có đủ năng lực về tổ chức, 
quản lý và năng lực kỹ thuật phù hợp với chuẩn 
mực quốc tế. 

The use of the accreditation mark, combined 
mark is an objective evidence indicating that 
the accredited bodies are competence and 
compliance with international standards. 

Tổ chức được công nhận không được sử dụng 
dấu công nhận nhằm lừa dối khách hàng về 
tình trạng được công nhận và gây ảnh hưởng 
đến uy tín của hoạt động công nhận. 

Accredited bodies shall not use accreditation 
mark, combined mark to deceive customers 
about the status of accreditation and affect the 
reputation of accreditation. 

Tổ chức được công nhận phải chấm dứt việc 
sử dụng dấu trong các trường hợp sau: 
- Hết hạn hiệu lực công nhận mà tổ chức 

được công nhận không xin công nhận lại; 
- Tổ chức bị thu hồi quyết định công nhận 

(huỷ bỏ việc công nhận). 
- Trong thời gian tạm thời bị đình chỉ hiệu 

lực công nhận. 

Accredited bodies must stop using of 
accreditation mark, combined mark in the 
following cases: 
- The accreditation expires and the CB does 

not apply for re-accreditation; 
- The accreditation has been withdrawn. 
- During the period of suspension of 

accreditation. 
6.3. Xử lý vi phạm 6.3. Dealing with violation 
Bất kỳ tổ chức, cá nhân nào nào sử dụng biểu 
tượng, dấu công nhận, dấu kết hợp một cách 
bất hợp pháp đều bị xử lý theo quy định của 
pháp luật. 

Any organization or individual who uses logo, 
accreditation symbol, combined symbol 
illegally shall be treated in accordance with the 
law. 

Tuỳ theo mức độ vi phạm, VPCNCL sẽ nhắc 
nhở, đình chỉ hoặc huỷ bỏ việc công nhận và 
nếu cần thiết sẽ đề nghị xử lý theo pháp luật. 

Depending on breach level, BoA will warn, 
suspend or withdraw accreditation and if 
necessary, other legal action. 

Trường hợp bị hủy bỏ hoặc tạm thời đình chỉ 
công nhận: 

- Các tổ chức được công nhận không được 
tiếp tục sử dụng dấu công nhận, dấu kết hợp 
dưới mọi hình thức. 

In case of withdrawal or suspension of 
accreditation: 

- CB shall not continue to use accreditation 
mark, combined mark in any kind. 

- VPCNCL thông báo việc hủy bỏ công nhận 
hoặc tạm thời đình chỉ công nhận trên 

- BoA publishes the information of 
suspension/ withdrawal in the website of 
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website của VPCNCL và thông báo với và 
các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

BoA and inform relevant bodies of the 
status. 

 
 
 


