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Các Điều kho ản và Điều ki ện chung v ề dịch vụ Chứng nh ận 
của Công ty TNHH TÜV Rheinland Vi ệt Nam  

 
 
 

 
1. Phạm vi áp d ụng 

I. Các Điều kho ản và Điều ki ện chung v ề Chứng nh ận 

3.6    Khách hàng không được thay đổi nội dung chứng chỉ hay dấu chứng nhận đã 

1.1 Các Điều khoản và Điều kiện về Chứng nhận này áp dụng cho các dịch vụ chứng nhận 
cùng với các dịch vụ và các nghĩa vụ đi kèm  khác  trong  hợp đồng. 

1.2 Các Điều khoản và Điều kiện Chứng nhận này có hiệu lực cao hơn các Điều khoản và 
Điều kiện Kinh doanh chung của Công ty TNHH TÜV Rheinland Việt Nam TRV (Sau đây 
gọi là TRV). 

1.3 Các Điều khoản và Điều kiện Kinh doanh chung của khách hàng, kể cả các  điều khoản 
và điều kiện mua hàng của khách hàng, nếu có, sẽ không được áp dụng và sẽ được chính 
thức loại trừ qua văn bản này.  Các  Điều  khoản và Điều kiện của khách hàng sẽ không 
cấu thành nên một bộ phận của hợp đồng được ký mà không cần TRV quy định việc  loại 
trừ chúng trên hợp  đồng giữa hai bên. 

1.4 Trong phạm vi các Điều khoản và Điều kiện Kinh doanh, thuật ngữ “Tổ chức Công nhận” 
sẽ bao gồm cả các tổ chức phê chuẩn và công  nhận, đồng thời  các thuật ngữ "Quy chế 
Công nhận", "Các Quy định về việc Công  nhận" và "Thủ tục Công nhận" sẽ được áp dụng 
và thủ tục làm việc của các tổ chức ấy cũng sẽ được điều chỉnh phù hợp khi cần thiết. 

 
2. Phạm vi D ịch vụ 

2.1 TRV đánh giá và chứng nhận hệ thống và sản phẩm của các  nhà  sản xuất,  nhà cung 
cấp dịch vụ dựa trên các tiêu chuẩn quốc  gia và quốc  tế mà chúng  tôi có quyền công 
nhận, phê chuẩn hay chứng nhận (“hoạt động chứng nhận được công nhận“) hay dựa 
trên các tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc  tế  mà chúng tôi không nắm giữ quyền công nhận 
(“hoạt động chứng nhận theo tiêu chuẩn”), cũng như cung cấp các dịch vụ chứng nhận từ 
bên thứ ba do chính chúng tôi thực hiện (“các tiêu chuẩn nội bộ”). 

2.2 Các dịch vụ đã thỏa thuận sẽ được cung cấp phù hợp với các quy tắc công nghệ đã được 
chấp nhận phổ biến và tuân thủ các  quy định  hiện  hành vào thời điểm ký hợp đồng. Trừ 
phi có văn bản thỏa thuận khác đi hay có một phương pháp nhất định nào đó bắt buộc áp 
dụng, TRV có  quyền  chọn  phương pháp và hình thức đánh giá. 

2.3 TRV thực hiện hoạt động chứng nhận được công nhận dựa trên tiêu chuẩn đã thỏa thuận 
theo hợp đồng và/hay các quy chế và quy định đề cập trong hợp đồng ấy, bao gồm các 
tiêu chuẩn chung về công nhận gắn liền với tiêu chuẩn  cụ thể về chứng nhận và các tiêu 
chuẩn chứng nhận gắn liền với các nguyên tắc hướng dẫn áp dụng, cũng như các quy 
định công nhận có liên quan, được xác  định bởi tổ chức có chức năng công nhận. Nếu 
quá trình đánh giá cho   thấy cần thêm một số ngày đánh  giá để tuân  thủ đúng các quy 
định công  nhận, khách hàng phải chịu các khoản chi phí bổ sung đó, trừ phi các khoản  
này là do lỗi của TRV thì sẽ do TRV chịu. 
Các hoạt động chứng nhận tiêu chuẩn được tiến hành phù hợp với các tiêu chuẩn quốc 
gia hay quốc tế tương ứng. 
Thủ tục chứng nhận để cấp các loại chứng chỉ tiêu chuẩn nội bộ được  tiến hành phù hợp 
với các quy chế và quy định do chúng tôi thiết lập. 

2.4 Nếu việc chứng nhận kết thúc với kết quả “đạt”, loại chứng chỉ tiêu chuẩn  tương ứng sẽ 
được cấp phù hợp với các điều khoản quy định tại Điều 03 của các Điều khoản và Điều 
kiện Chứng nhận Tổng thể này. 

2.5 Khách hàng có quyền phản đối việc bổ nhiệm đánh giá viên hay chuyên gia kỹ thuật nào 
đó, với điều kiện là khách hàng phải đưa ra lý do thỏa đáng cho việc phản đối. 

2.6 Khách hàng cần phê chuẩn đánh giá viên không phải là  nhân viên do  Tập  đoàn TÜV 
Rheinland tuyển dụng lâu dài (các đánh giá viên bên ngoài) trước   khi họ được bổ nhiệm 
vào đội ngũ đánh giá viên làm việc với khách hàng.  Trong vòng một tuần sau khi nhận 
thông báo về việc bổ nhiệm đánh giá viên này, nếu khách hàng không phản đối, việc phê 
chuẩn nêu  trên xem như đã hoàn tất. 

2.7 Đối với các quy trình chứng nhận được công nhận, khách  hàng chính thức đồng ý rằng 
các thẩm định viên của tổ chức công nhận hoặc của tổ chức sở hữu tiêu chuẩn có liên 
quan có thể kiểm tra hồ sơ viện dẫn của khách hàng và có thể tham gia vào công tác giám 
sát quá trình đánh giá. 

2.8 Trong trường hợp có khiếu nại hay yêu cầu xem xét lại  đối  với  quy  trình chứng nhận 
hoặc nội dung đánh giá của TRV, Ủy ban Đánh giá hay một hội đồng trọng tài có thể được 
triệu tập với sự phê chuẩn của khách hàng. 

2.9 Khách hàng có quyền kháng cáo quyết định chứng nhận. 
 

3. Phạm vi quy ền sử dụng các lo ại chứng ch ỉ và các d ấu chứng nh ận 

3.1 Khi hoàn tất thủ tục chứng nhận đã thỏa thuận với kết quả “đạt”, TRV sẽ cấp cho  khách 
hàng chứng chỉ tương ứng. Chứng chỉ sẽ có hiệu lực  trong thời  hạn xác định trong hợp 
đồng hoặc trong các Điều khoản và Điều kiện Chứng nhận Cụ thể của TRV. 

3.2 Khi chứng chỉ được cấp theo Điều 3.1 nêu trên, khách hàng chỉ có quyền sử dụng, không 
chuyển nhượng và không sở hữu dấu chứng nhận tương ứng trong suốt thời hạn hiệu 
lực của chứng chỉ theo Điều 3.3 đến 3.15 dưới đây. Điều này cũng áp dụng đối với thông 
tin công  bố về việc chứng  nhận  đăng trên các phương tiện truyền thông đại chúng, ví 
dụ các loại tài liệu, tờ rơi hay các tài liệu quảng cáo khác. 

3.3 Việc cho phép sử dụng chứng chỉ và dấu chứng nhận do TRV cấp sẽ dành  riêng cho các 
khu vực là cơ sở hoạt động của khách hàng, liệt kê trong phần phạm vi áp dụng của 
chứng chỉ. Việc sử dụng chứng chỉ và/hay con  dấu  chứng nhận tại các khu vực không 
liệt kê trong phần phạm vi áp dụng là trái phép. 

3.4 Các dấu chứng nhận có liên quan đến việc chứng nhận  hệ thống  quản lý chỉ  có thể 
được sử dụng trong điều kiện gắn liền với tên hoặc logo của tổ chức/doanh nghiệp do 
khách hàng sở hữu. Chúng không được đính kèm hay sử dụng với mục đích có liên quan 
đến các sản phẩm của khách hàng.  Điều này cũng áp dụng tương tự với bao bì sản 
phẩm, các báo cáo thử nghiệm, ghi chú hiệu chỉnh hay báo cáo kiểm tra. Nếu khách hàng 
muốn công bố trên bao bì hoặc thông tin đính kèm liên quan đến hệ thống được chứng 
nhận, công bố này tối thiểu phải bao gồm: 

- Tên khách hàng hoặc chi nhánh của khách hàng 
- Hệ thống quản lý tương ứng ví dụ chất lượng, môi trường, và tiêu chuẩn 

áp dụng, ví dụ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015… 
- Tổ chức chứng nhận: TÜV Rheinland Việt Nam 
Gợi ý: các định nghĩa về bao bì sản phẩm và thông tin đính kèm của ISO 
17021-1:2015, điều 8.3.3 phải được xem xét. 

3.5 Khách hàng cam kết chỉ sử dụng chứng chỉ và/hay dấu chứng nhận để khẳng định sự 
phù hợp của toàn bộ tổ chức hoặc bộ phận, khu vực  được  chứng  nhận với các quy định 
tiêu chuẩn chứng nhận. Ngoài ra, khách hàng sẽ tránh tạo ấn tượng rằng việc chứng nhận 
hệ thống cũng là một hình thức kiểm nghiệm sản phẩm chính thức. 

cấp. 
3.7 Khách hàng cam kết thể hiện rõ trong tài liệu quảng cáo hay các tài liệu tương tự rằng 

việc chứng nhận là tự nguyện và căn cứ trên một hợp đồng dân sự. 
3.8 Quyền sử dụng sẽ hết hiệu lực nếu khách hàng không sở hữu một chứng chỉ còn hiệu 

lực, đặc  biệt là khi chứng chỉ đã hết hạn hoặc  công tác  đánh giá  giám sát sau khi cấp 
chứng chỉ chưa được thực hiện theo quy định. 

3.9 Quyền sử dụng của khách hàng đối với chứng chỉ và/hay dấu chứng nhận đã cấp sẽ bị 
hủy bỏ ngay lập tức mà không cần có  thông báo yêu cầu  chấm dứt sử dụng, nếu việc 
sử dụng chứng chỉ và/hay dấu chứng nhận của khách hàng  vi phạm Điều 3.1 đến 3.8 
nêu trên. 

3.10 Quyền sử dụng chứng chỉ và/hay dấu chứng nhận của  khách hàng sẽ chấm dứt trong 
tình huống bình thường, hoặc kết thúc trong tình huống bất thường nếu có lý do chính 
đáng. 

3.11 Quyền sử dụng chứng chỉ của khách hàng cũng sẽ tự động kết thúc theo phán quyết của 
tòa án hay các quyết định của cơ quan nhà nước. 

3.12 Trong trường hợp quyền sử dụng chứng chỉ chấm dứt, khách hàng phải hoàn trả chứng 
chỉ cho TRV ngay khi nhận thông báo. 

3.13 Trong trường hợp khách hàng vi phạm các điều khoản và điều kiện đã giao   kết, TRV có 
quyền yêu cầu đền bù thiệt hại. 

3.14 Việc chứng nhận sẽ trở nên vô hiệu nếu nó gây thiệt hại cho danh tiếng và uy tín của TRV. 
3.15 Khách hàng không được đưa ra những tuyên bố trái luật và gây hiểu nhầm về việc chứng 

nhận. 
3.16 Nếu có cơ sở cho rằng khách hàng tạm thời không có khả năng đáp  ứng đầy đủ các quy 

định chứng nhận, công tác chứng nhận có thể bị đình chỉ. Trong  thời gian đình chỉ chứng 
nhận, khách hàng không được sử dụng thông tin về hoạt động chứng nhận trong các 
chương trình quảng cáo của mình. Trong  danh sách các tổ chức đã được chứng nhận 
quy định tại  Điều 7,  tình  trạng của khách hàng sẽ được cập nhật là “bị đình chỉ”. 

3.17 Khi các nguyên nhân đình chỉ không được khắc phục trong thời hạn đã thỏa thuận, chứng 
chỉ sẽ bị thu hồi. 

3.18 Khách hàng phải lập và duy trì sổ sách ghi nhận việc sử dụng chứng chỉ trong các giao 
dịch kinh doanh của mình.  Nên  lưu ý rằng  TRV chịu sự ràng buộc của các tiêu chuẩn 
công nhận đối với việc giám sát hoạt động sử dụng chứng chỉ thông qua phương pháp 
chọn mẫu ngẫu nhiên. Thông tin thu được từ các bên thứ ba sẽ được TRV kiểm tra. 

3.19 Khách hàng phải thông báo cho TRV ngay lập tức nếu phát hiện bên  thứ ba  bất kỳ sử 
dụng bất hợp pháp chứng chỉ đã cấp. 

3.20 Khách hàng chỉ cung cấp toàn bộ hoặc một phần hồ sơ chứng nhận cho bên thứ ba theo 
quy định trong chứng nhận. 

 
4. Ngh ĩa vụ tham gia c ủa khách hàng và các quy định chung v ề công tác 

đánh giá ch ứng nh ận 

4.1 Khách hàng phải cung cấp tất cả thông tin theo yêu cầu cho công tác chứng nhận đối với 
tiêu chuẩn công nhận có liên quan. Các thông tin ấy có thể cung cấp thông qua việc  hoàn  
tất “Bảng Câu hỏi Tìm hiểu Thông tin để Chuẩn bị  chào giá”. 

4.2 Khách hàng phải kịp thời nộp tất cả hồ sơ cho Tổ chức Chứng nhận trước khi công tác 
đánh giá tiến hành. Cụ thể, hồ sơ theo yêu cầu bao gồm: 

- Hồ sơ dẫn chứng về hệ thống quản lý; 

- Ma trận tham khảo chéo (các yếu tố tiêu chuẩn được đối chiếu chéo dành cho hồ 
sơ dẫn chứng về hệ thống quản lý của tổ chức); 

- Kế hoạch/Sơ đồ tổ chức; 

- Bản trình bày các quy trình xử lý, các giao diện và các mối quan hệ tương tác của 
chúng – danh mục các hồ sơ quản lý được kiểm soát; 

- Danh mục các yêu cầu chính thức và hợp pháp; 

- Các hồ sơ khác đề cập trong báo giá. 
 

4.3 Khách hàng phải cung cấp mọi hồ sơ liên quan  phạm vi  xin  cấp chứng nhận cho đội 
ngũ đánh giá và/hay đánh giá viên của chúng tôi và cho phép họ tiếp cận các phòng ban 
và bộ phận có liên quan trong tổ chức. 

4.4 Khách hàng phải bổ nhiệm một hay nhiều Đại diện chịu trách  nhiệm hỗ  trợ đánh giá viên 
của TRV trong quá trình thực hiện các  dịch vụ đã  thỏa thuận theo hợp đồng. 

4.5 Kể từ ngày chứng chỉ được cấp cho đến hết thời hạn hợp đồng đã ký, khách hàng phải 
thông báo về mọi thay đổi có ảnh hưởng đến hệ thống quản lý hay sản phẩm được chứng 
nhận, đặc biệt là các thay đổi: 

- trong hệ thống quản lý đã chứng nhận; 

- có liên quan đến thiết kế hay đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm đã chứng nhận; 

- trong cơ cấu tổ chức của khách hàng. Điều này cũng áp dụng để thực hiện hoặc sửa 
đổi ca làm việc. 

Trong thời hạn của hợp đồng, khách hàng có nghĩa vụ thông tin cho TRV: 

- Bất kỳ sự cố nào ảnh hưởng đến an toàn của sản phẩm và dịch vụ; 

- Bất kỳ sự không tuân thủ yêu cầu pháp lý được nhận diện bởi thị trường và thực thi 
pháp luật bởi chính phủ. 

4.6 Khách hàng phải ghi nhận mọi khiếu nại từ bên ngoài có liên quan  đến  hệ thống quản lý 
của mình, ví dụ khiếu nại từ người tiêu dùng, khiếu nại về  tuân thủ quy trình đã chứng 
nhận và phải thực hiện các biện pháp khắc phục thích hợp, lập hồ sơ dẫn chứng các biện 
pháp đã tiến hành và chứng minh các nỗ  lực khắc phục khi TRV hay đánh  giá viên của  
TRV yêu cầu cung cấp trong  quá trình đánh giá. 

4.7 Khi được yêu cầu, khách hàng phải cung cấp mọi thư từ, tài liệu và giải pháp gắn liền với 
các văn bản quy phạm và các quy định trong tiêu chuẩn chứng nhận, cho đánh giá viên 
trong quá trình đánh giá. 

4.8 Trong phạm vi chứng nhận sản phẩm, nếu TRV nhận thấy những thay đổi đề cập tại Điều 
4.5 nêu trên khiến công tác  đánh giá cần thêm các  biện pháp  đánh giá bổ sung, khách 
hàng không được tung ra bất cứ sản phẩm nào trong phạm vi chứng nhận sản phẩm sau 
khi những thay đổi ấy đã được thực hiện, cho đến khi khách hàng nhận thông báo của 
TRV cho biết việc tung ra sản phẩm là an toàn. 

 
 
Công ty TNHH TÜV Rheinland Việt Nam 

 

Địa điểm Kinh doanh: ĐT: +84 28 3842 0600 
Phòng 805-806, Tòa nhà CentrePoint,   
106 Nguyễn Văn Trỗi, P. 8, Q. Phú Nhuận, E-mail: info@vn.tuv.com 
Thành phố Hồ chí Minh, Việt Nam 
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4.9 Trong các trường hợp có liên quan đến chứng nhận sản phẩm, khách hàng  phải thông 
báo cho TRV nếu sản phẩm không còn đáp ứng các  quy định  chứng nhận. 

4.10 Khách hàng cam kết tuân thủ yêu cầu chứng nhận mọi lúc, bao gồm thực hiện việc thay 
đổi tương ứng. Khách hàng phải cam kết vận hành hệ thống quản lý liên tục và hiệu lực 
trong thời gian hiệu lực của chứng nhận. 

4.11 Khách hàng và TRV có thể thỏa thuận về việc thực hiện đánh  giá  sơ  bộ và xác định 
phạm vi của quá trình đánh giá ấy. 

4.12 Hiệu lực của hệ thống quản lý đã thiết lập sẽ được kiểm tra trong quá trình đánh giá tại 
chỗ tại cơ sở của khách hàng. Trong quá trình ấy, cơ sở  của  khách hàng phải chứng 
minh các thủ tục đã thiết lập và được áp dụng trong thực tế. Các tiêu chuẩn hay các phần 
tiêu chuẩn không tuân thủ phải có biện pháp điều chỉnh và lưu hồ sơ về không tuân thủ. 

4.13 Cuối quá trình đánh giá, kết quả sẽ được thông báo cho khách hàng trong một cuộc họp 
tổng kết, sau đó sẽ được lập hồ sơ dẫn chứng trong báo cáo  đánh giá. Các trường hợp 
không tuân thủ sẽ bị lập hồ sơ và có thể dẫn đến kết quả  là một cuộc đánh giá lại (tức là 
đánh giá tại chỗ một lần nữa) hoặc đệ trình hồ sơ dẫn chứng đã chỉnh sửa, nếu như kết 
quả  đánh  giá đòi hỏi như thế. Phạm vi đánh giá lại sẽ do Trưởng đoàn đánh giá quyết 
định. Quá trình đánh giá lại chỉ tập trung vào các yếu tố tiêu chuẩn là các trường hợp 
không tuân thủ. 
Nếu không có sự phù hợp với tiêu chuẩn có thể được chứng minh trong khoảng thời gian 
giữa thời điểm kết thúc cuộc đánh giá và quyết định chứng nhận, chứng nhận sẽ phải bị 
từ chối. 

4.14 "Các chứng chỉ" có nghĩa là tất cả hình thức phê chuẩn theo quy định liệt kê dưới đây, ví 
dụ hồ sơ chính thức, chứng nhận hiệu lực và các chứng chỉ  (xét theo nghĩa hẹp của cụm 
từ này). "Chứng nhận" là toàn bộ các quy trình đánh giá, phê chuẩn và chứng nhận hiệu 
lực. Căn cứ vào kết quả này, quyết định cấp, từ chối, duy trì, mở rộng phạm vi, gia hạn, 
đình chình hoặc khôi phục sau khi đình chỉ hoặc rút giấy chứng nhận được đưa ra. Sau 
khi xem xét với kết quả tính cực của hồ sơ chứng nhận, chúng tôi sẽ phát  hành  (các) 
chứng chỉ. (Các)  chứng chỉ ấy sẽ được cấp cho khách hàng. (Các) chứng chỉ chỉ được 
cấp nếu các trường hợp không tuân thủ đã giải quyết  xong.  (Các) chứng chỉ ấy sẽ được 
cấp với thời hạn hiệu lực xác định rõ. 

4.15 Để duy trì hiệu lực của chứng chỉ, các  cuộc đánh giá giám sát tại chỗ  phải  thực hiện 
theo tiêu chuẩn có liên quan. Trừ khi có sự đánh giá giám sát, bao gồm quyết định chứng 
nhận tích cực về duy trì giấy chứng nhận được thực hiện bởi Tổ chức Chứng nhận, Chứng 
chỉ sẽ không  có hiệu lực. Trong trường  hợp đó, tất cả chứng chỉ đã cấp phải hoàn trả 
cho  Tổ chức Chứng nhận. 

4.16 Trong quá trình đánh giá giám sát, các yếu tố then chốt của tiêu chuẩn có liên quan phải 
được kiểm tra. Ngoài ra, các cuộc đánh giá giám sát sẽ  đánh  giá tính hợp lệ của việc sử 
dụng chứng chỉ (và con dấu chứng nhận, nếu có), các khiếu kiện có liên quan hệ thống 
quản lý và hiệu lực của biện pháp điều chỉnh đã được tiến hành để xử lý các trường hợp 
không tuân thủ. Mỗi cuộc đánh giá giám sát phải được lập hồ sơ kèm theo báo cáo đánh 
giá để  trình bày với khách hàng. 

4.17 Phạm vi địa lý (ví dụ như các chi nhánh bổ sung) và kỹ thuật  (ví  dụ như các sản phẩm 
bổ sung) có thể gia hạn và/hay việc chứng nhận được nâng cấp để bao gồm các tiêu 
chuẩn bổ sung trong phạm vi của các cuộc đánh  giá  giám  sát hoặc tái chứng nhận 
và/hay các cuộc đánh giá gia hạn  riêng  biệt  hoặc nâng cấp. Số ngày đánh giá cần thiết 
cho mục đích gia hạn hay nâng cấp sẽ  tùy thuộc vào phạm vi gia hạn hoặc nâng cấp do  
khách  hàng xác định trước  khi tiến hành đánh giá. 

4.18 Nếu có bất cứ thay đổi nào về các chi tiết liên quan thủ tục chứng nhận (ví dụ các chi tiết 
về cơ cấu tổ chức, yêu cầu công nhận) phát sinh  trong  thời hạn hợp đồng, các thay đổi 
ấy phải được cân nhắc thỏa đáng khi xác định thủ tục tiến  hành và thông báo ngay cho 
bên đối tác. Điều này cũng áp dụng với bất  cứ thay đổi nào về số ngày đánh giá phục vụ 
cho mục đích chứng nhận phát sinh từ những thay đổi như thế. 

4.19 Các hệ thống quản lý tích hợp có liên quan đến các tiêu chuẩn và  quy định  khác nhau 
có thể được chứng nhận thông qua một thủ tục  chứng nhận kết  hợp. Tùy thuộc vào các 
tiêu chuẩn và quy định có liên quan, các loại chứng nhận kết hợp sẽ được đề xuất một 
cách cụ thể. 

4.20 Các khoản chi phí liên quan phát sinh từ các  cuộc đánh giá ngoài  kế hoạch  hay đánh 
giá lại cũng như kiểm tra các biện pháp điều chỉnh để loại trừ các trường hợp không tuân 
thủ trong các cuộc đánh giá trước  đó sẽ do  khách  hàng chịu ở từng thời điểm và dựa 
trên cơ sở  chi phí hợp  lý. Điều  này cũng áp dụng cho các chi phí liên quan đánh giá đặc 
biệt theo thông báo ngắn hạn quy định tại Điều 1.4 của các Điều khoản và Điều kiện 
Chứng nhận Đặc biệt. 

 
5. Bảo mật 

5.1 Trong phạm vi của thỏa thuận này, “thông tin mật” được xác định là bao gồm mọi thông 
tin, hồ sơ, hình ảnh, bản vẽ, bí quyết, dữ liệu, mẫu vật và hồ sơ dẫn chứng dự án mà một  
bên (“bên chuyển thông tin”)  trao cho, chuyển cho hay  tiết lộ dưới hình thức khác cho 
bên còn lại (“bên nhận  thông tin”). Thông tin  mật cũng bao gồm các bản in hay bản sao 
điện tử của các thông tin ấy. 

5.2 Bên chuyển thông tin sẽ đánh dấu mọi thông tin  mật  bằng  dấu “bảo  mật” trước khi 
chuyển chúng cho bên nhận thông tin. Điều này cũng áp dụng đối    với các thông tin mật 
chuyển bằng e-mail.  Nếu thông tin mật là lời nói, bên  nhận thông tin phải được thông 
báo trước khi nhận. 

5.3 Mọi thông tin mật mà bên chuyển thông tin tiết lộ cho bên nhận thông tin 
a) chỉ được chấp nhận khi bên nhận thông tin sử dụng cho mục đích như trên, trừ phi bên 

chuyển thông tin có văn bản thỏa thuận rõ ràng khác đi; 
b) không thể sao chụp, phân phối, công bố hay tiết lộ dưới hình thức khác bởi bên nhận 

thông tin. Mọi trường hợp miễn trừ quy định nêu trên đối với các thông tin mật phải 
được phê duyệt bởi cấp giám sát và/hay cán bộ tuân thủ của tổ chức công nhận; 

c) phải được bên nhận thông tin xử lý với mức  độ bảo mật tương đồng với  mức độ mà 
bên ấy áp dụng để bảo vệ các thông tin mật của chính mình và chí ít là không dưới 
mức độ cẩn trọng cần thiết dưới cách nhìn khách quan. 

5.4 Bên nhận thông tin chỉ tiết lộ thông tin mật đã  nhận từ bên chuyển thông tin  cho những 
nhân viên của mình là những người cần thông tin ấy để thực hiện các dịch vụ trong hợp 
đồng. Bên nhận thông tin cam kết áp dụng chế độ bảo mật đối với các nhân viên này ở 
mức độ tương đồng với các điều khoản bảo mật này. 

5.5 Thông tin mà bên nhận có thể cung cấp bằng chứng: 
a) vào thời điểm tiết lộ, thông tin ấy đã trở nên phổ biến hoặc đã trở thành tri thức chung 

mà không có tình trạng vi phạm điều khoản này; hoặc 
b) bên nhận thông tin đã nhận được thông tin ấy từ một bên thứ ba là bên có quyền tiết 

lộ thông tin ấy; hoặc 
c) bên nhận thông tin đã sở hữu thông tin ấy trước khi bên chuyển thông tin cung cấp; 

hoặc 
d) bên nhận thông tin đã tự mình hình thành và phát  triển  thông tin  ấy một cách độc lập, 

không phụ thuộc vào việc bên chuyển thông tin có cung cấp hay không. 
5.6 Mọi thông tin mật vẫn sẽ là tài sản của bên chuyển thông tin. Bằng văn bản  này, bên 

nhận thông tin đồng ý lập tức (i) hoàn trả mọi thông tin mật, kể cả 

bản sao của chúng, cho bên chuyển thông tin và/hay theo yêu cầu của bên chuyển 
thông tin; (ii) tiêu hủy mọi thông tin mật, kể cả các  bản sao của chúng và xác 
nhận điều đó cho bên chuyển thông tin bằng văn bản khi có yêu  cầu  của bên 
chuyển thông tin ở bất cứ thời điểm nào, nhưng muộn nhất và không cần có yêu 
cầu đặc biệt là sau khi chấm dứt hay hết  hạn  hợp  đồng.  Tất cả báo cáo và 
chứng chỉ mà TRV, trong quá trình thực hiện các  nghĩa vụ của  mình theo hợp 
đồng, đã và đang chuẩn bị cho khách hàng, được  miễn trừ   khỏi các quy định 
nêu trên. TRV có quyền giữ bản sao của các báo cáo và chứng chỉ cũng như bất 
cứ thông tin mật cơ bản nào để cung cấp bằng chứng cho thấy kết quả chứng 
nhận của mình là xác thực cũng như để đáp ứng mục đích lập hồ sơ dẫn chứng 
nói chung. 

5.7 Từ lúc bắt đầu hợp đồng đến hết thời hạn 05 năm kể từ khi chấm dứt hay hết hạn 
hợp đồng, bên nhận thông tin phải bảo vệ nghiêm ngặt các thông tin mật  và 
không tự ý sử dụng hay tiết lộ cho bất cứ bên thứ ba nào khác. 

 
6. Chấm dứt hợp đồng 
6.1 Hai bên phải tuân thủ thời hạn thông báo 06 tháng khi chấm dứt hợp đồng  trước 

hạn. 
6.2 TRV có quyền chấm dứt hợp đồng không cần báo trước khi có lý do quan  trọng. 
6.3 Trong phạm vi hợp đồng này, “lý do quan trọng” bao gồm: 

a) Khách hàng không thông báo ngay cho TRV biết bất cứ sự thay đổi hay dấu 
hiệu thay đổi nào trong tổ chức có liên quan đến việc chứng nhận; 

b) Khách hàng lạm dụng một chứng chỉ và/hay con dấu chứng nhận hoặc sử dụng 
chúng trái với nội dung của hợp đồng; 

c) Các thủ tục phá sản có liên quan đến tài sản của khách hàng hoặc một đơn xin 
tiến hành thủ tục phá sản như thế bị từ chối vì lý do tài sản không đủ. 

6.4 Ngoài những điều nêu trên, TRV có quyền chấm dứt hợp đồng không cần báo 
trước nếu khách hàng không tuân thủ các thời hạn mà  mình  đã  hoạch định cho 
công tác kiểm tra/cung cấp dịch vụ cần thiết đối với một  thủ  tục chứng nhận và 
nếu việc thu hồi chứng chỉ là cần thiết vì lý do ấy (đối với các cuộc  đánh giá giám 
sát). 

 
7. Danh sách các t ổ chức/doanh nghi ệp được chứng nh ận 

7.1 Công ty TÜV Rheinland Việt Nam có nghĩa vụ duy trì một thư mục ghi nhận các 
đối tượng nhận chứng chỉ cùng với các thông tin sau đây: tên của  đối tượng nhận 
chứng chỉ, các hồ sơ tiêu chuẩn khả dụng, phạm vi hiệu lực, vị trí địa lý (đối với 
các loại hình chứng nhận có hiệu  lực  đối với  nhiều địa điểm: vị trí địa lý của trụ 
sở và mỗi địa điểm thuộc phạm vi hiệu lực chứng nhận). 

7.2 Thư mục ấy cũng bao gồm các trường hợp chứng nhận bị đình chỉ theo Điều 
khoản 3.16 và các chứng chỉ bị thu hồi theo các Điều khoản 3.9 và 3.17. 

7.3 Công ty TÜV Rheinland Việt Nam có quyền cung cấp cho công chúng các thông 
tin từ thư mục quy định tại Điều 7.1 khi có yêu cầu. 

 
8. Quyền ký h ợp đồng c ủa Công ty TÜV Rheinland Cert GmbH 

Công ty TÜV Rheinland Việt Nam đặt tại 
Phòng 805-806, Tòa nhà Centre Point, 106 
Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú 
Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam 
có quyền ký hợp đồng chứng nhận dựa trên các Điều khoản và Điều kiện 
Chứng nhận này ở bất cứ thời điểm nào. 

 
9. Thay Chứng ch ỉ 

9.1 Bằng một thông báo có thời hạn 01 tháng trước khi áp dụng, TRV có quyền  thay 
các chứng chỉ đã cấp bằng các chứng chỉ mới (thay chứng chỉ) ở bất cứ thời điểm 
nào khi có sự thay đổi từ tổ chức chứng nhận được công nhận nêu tên trong 
chứng chỉ, với điều kiện là việc thay chứng chỉ ấy không  tạo  ra  bất cứ thay đổi 
nào về phạm vi chứng nhận. 

9.2 Trong trường hợp thay chứng chỉ, khách hàng phải hoàn trả ngay cho TRV chứng 
chỉ thay thế theo Điều 9.1 nêu trên. 

 
10. Các Trường hợp Khi ếu nại 

10.1 Các trường hợp khiếu nại phải bằng văn bản gửi cho TRV. 
10.2 Nếu khiếu nại là đúng, TRV sẽ tiến hành các biện pháp điều chỉnh phù hợp. 
10.3 Nếu khiếu nại là không thể chấp nhận, bên khiếu nại sẽ  nhận thông báo về  điều 

đó cùng với yêu cầu đưa ra dẫn giải trong vòng 30 ngày dương lịch. Nếu hòa giải 
không thành, các bên có thể đưa tranh chấp ra giải quyết tại trọng tài thương mại. 

 
 
Công ty TNHH TÜV Rheinland Việt Nam 

  

Địa điểm Kinh doanh: ĐT: +84 28 3842 0600 
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II. Các điều kho ản và điều ki ện chứng nh ận đặc bi ệt 

áp dụng cho các ch ương trình ch ứng nh ận được công nh ận 
của Công ty TNHH TÜV Rheinland Vi ệt Nam  

 
Các quy định này cùng với các Điều khoản và Điều kiện chung về Chứng nhận áp dụng 
cho các chương trình chứng nhận được công nhận, tức là các chương trình thiết kế 
dựa trên một tiêu chuẩn hay bộ quy tắc quốc gia hoặc  quốc tế cụ thể phục  vụ cho mục 
đích chứng nhận, phê chuẩn hay công nhận ("các chương trình chứng nhận được công 
nhận"). Trong phạm vi các Điều khoản và Điều kiện Đặc biệt này, thuật ngữ “Tổ chức 
Công nhận” cũng sẽ bao gồm các tổ chức phê chuẩn và công nhận, đồng thời các thuật 
ngữ "Quy chế Công nhận", "Các Quy định về việc Công nhận ", “Các Tiêu chuẩn Công 
nhận” và "Thủ tục Công nhận" sẽ được áp dụng và điều chỉnh phù hợp khi cần. Các 
chương trình chứng nhận được công nhận chịu sự điều chỉnh của các tiêu chuẩn quốc 
tế về công nhận  kết  hợp với các tiêu chuẩn  công nhận cụ thể đối với tiêu chuẩn chứng 
nhận có liên quan và các quy chế công nhận bởi tổ chức công nhận tương ứng, đặc 
biệt là: 
- Các tiêu chuẩn công nhận có hiệu lực quốc tế như: ISO/IEC  17021,  ISO 19011. 
- Các tiêu chuẩn chứng nhận như ISO 9001, ISO 14001 
- Các quy chế công nhận do tổ chức công nhận công bố. 

 
1 Các Điều kho ản và Điều kiện chung dành cho các Ch ương trình Ch ứng nh ận 

được Công nh ận 

1.1 Đánh giá ch ứng nh ận 

1.1.1 Công tác  đánh giá chứng nhận bao gồm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 nhắm  đến 
mục tiêu đạt được một cái nhìn tổng quan về hệ thống quản lý và mức  độ 
thuần thục của nó (tình trạng thực hiện). Sau khi đạt được mục tiêu nêu trên, 
công tác đánh giá giai đoạn 2 có thể được thực hiện, nhắm đến  mục tiêu đánh 
giá việc thiết lập và tuân thủ hệ thống quản lý có liên quan. 

1.1.2 Công tác đánh giá giai đoạn 2 có thể được tiến hành trực tiếp ngay sau quá 
trình đánh giá giai đoạn 1. Tuy nhiên, nếu kết quả đánh giá giai đoạn 1 cho 
thấy rằng cơ sở chưa sẵn sàng để tiến hành các hoạt động chứng nhận, công 
tác đánh giá giai đoạn 2 có thể không thực hiện ngay sau khi hoàn tất đánh giá 
giai đoạn 1. Trong trường hợp ấy, trước tiên, khách hàng phải tiến hành các 
biện pháp thỏa đáng để sẵn sàng thực hiện hoạt  động  chứng nhận. Bất cứ 
khoản chi phí bổ sung nào phát sinh cho khách hàng hay cho TRV, bao gồm 
các khoản chi phí đi lại và các chi phí, tổn thất khác sẽ do khách hàng chịu. 

1.1.3 Khoảng thời gian giữa giai đoạn 1 và giai đoạn 2 không kéo dài quá  06 tháng. 
Nếu khoảng thời gian ấy vượt quá 06 tháng, công tác đánh giá giai đoạn 1 phải 
lặp lại. Bất cứ khoản chi  phí bổ sung nào phát sinh đối với  khách hàng hay 
TRV, bao gồm chi phí đi lại, thu nhập bị mất trong thời gian  đi lại, sẽ do khách 
hàng chịu. 

1.1.4 Khi xác lập khoảng thời gian giữa giai đoạn 1 và giai đoạn 2, cần tính đến  các 
yêu cầu của khách hàng cũng như thời gian cần thiết để điều chỉnh các điểm 
yếu phải khắc phục. Nhìn chung, phần lớn thời gian đánh giá là dành cho giai 
đoạn 2. 

1.1.5 Nếu TRV không thể xác nhận việc thực hiện khắc phục và hành động khắc 
phục của bất ký sự không phù hợp nào trong vòng sáu tháng sau ngày đánh 
giá cuối cùng của giai đoạn 2, TRV phải thực hiện lại đánh giá giai đoạn 2 khác 
trước khi kiến nghị chứng nhận. 

 

1.2 Đánh giá giám sát 

1.2.1 Để duy trì hiệu lực của chứng chỉ đã cấp, các cuộc đánh giá  giám sát  tại  chỗ 
phải tiến hành tối thiểu hàng năm. Ngày đến hạn đánh giá tính từ ngày cuối 
cùng của lần đánh giá chứng nhận. Các cuộc đánh giá giám sát lần thứ nhất 
sau đánh giá chứng nhận phải được lên lịch trình dựa vào hạn đánh giá và 
phải thực hiện không muộn hơn 12 tháng sau ngày quyết định chứng nhận.  

 

1.3 Đánh giá tái ch ứng nh ận 

1.3.1 Để gia hạn chứng nhận trong 03 năm kế tiếp, một cuộc đánh giá tái chứng 
nhận phải tiến hành tại cơ sở của khách hàng trước khi chứng chỉ hết hiệu lực. 

1.3.2 Thủ tục đánh giá tái chứng nhận tương tự như thủ tục  đánh  giá  chứng nhận, 
trong đó tính cần thiết và phạm vi của lần đánh giá giai đoạn 1 xác  định tùy 
theo thay đổi trong hệ thống quản lý, tổ chức hoặc bối cảnh mà hệ thống quản 
lý của khách hàng đang hoạt động. 

1.3.3 Khi đánh giá tái chứng nhận đạt kết quả, chứng chỉ được gia hạn thêm 03 năm 
tính từ ngày hết hiệu lực. Công tác đánh giá tái chứng nhận và quyết định 
chứng nhận phải thực hiện trước ngày hết hạn nêu trên. 

 

1.4 Các cuộc đánh giá theo thông báo ng ắn hạn 

Một cuộc đánh giá theo thông báo ngắn hạn là cần thiết vì các lý do: 

- Tổ chức chứng nhận hiểu rằng các trường  hợp khiếu nại nghiêm trọng và 
các tình huống khác ảnh hưởng tới hiệu lực của hệ thống quản lý đã được 
chứng nhận của khách hàng và chúng không thể được giải quyết bằng văn 
bản hoặc nằm trong phạm vi của lần đánh giá kế tiếp theo kế hoạch (ví dụ 
tình huống vi phạm pháp luật của khách hàng hoặc ban giám đốc của tổ 
chức/doanh nghiệp của khách hàng). 

- Những thay đổi từ khách hàng ảnh hưởng tới hiệu lực của hệ thống  quản 
lý, khiến khách hàng không còn tuân thủ các tiêu chuẩn liên quan. 

- Hệ quả phát sinh từ việc đình chỉ chứng nhận của khách hàng. 

 
1.5 Chứng nh ận cho nhi ều địa điểm 

1.5.1 Chứng nhận cho nhiều địa điểm có thể được áp dụng đối với các tổ chức/doanh nghiệp 
có nhiều chi nhánh hay địa điểm kinh doanh. Một số công ty, tổ chức cá nhân hay độc 
lập mà không liên kết với nhau theo nghĩa của 1 hiệp hội doanh nghiệp và sử dụng 
một công ty không thuộc nhóm hoặc tổ chức bên ngoài để phát triển, thực hiện, duy trì 
hệ thống quản lý và không tạo thành một tổ chức có nhiều địa điểm như quy định của 
IAF MD1 (IAF=Diễn đàn công nhận quốc tế; MD=Tài liệu bắt buộc), vì vậy không thể 
chứng nhận như một nhóm. 

1.5.2 Chứng nhận cho nhiều địa điểm có thể áp dụng nếu các tiêu chuẩn sau đây được đáp 
ứng: 

• Tất cả các địa điểm đều duy trì mối quan hệ pháp lý hay quan hệ hợp 
đồng với trụ sở chính của tổ chức/doanh nghiệp; 

• Về cơ bản, các sản phẩm/dịch vụ của tất cả các  địa  điểm ấy đồng  nhất với 
nhau và được tạo ra thông qua các phương  pháp và  quy  trình tương đồng; 

• Một hệ thống quản lý thống nhất được xác định, thiết lập và duy trì tại tất cả chi 
nhánh/địa điểm kinh doanh ấy. 

• Toàn bộ hệ thống quản lý được giám sát tập trung bởi Đại diện Quản  lý, là người 
được ủy quyền để đưa ra chỉ thị cho hệ thống quản lý của các chi nhánh/địa 
điểm kinh doanh, tại trụ sở của tổ chức/doanh  nghiệp; 

• Công tác đánh giá nội bộ và đánh giá hệ thống  quản lý  đã tiến hành  tại tất cả 
các địa điểm ấy; 

• Một số bộ phận của chi nhánh/địa điểm kinh doanh thực hiện các hoạt động chịu 
sự kiểm soát và điều hành tập trung, ví dụ thiết kế và phát triển sản phẩm/quy 
trình, thu mua, quản lý nhân sự vv... 

1.5.3 Trong trường hợp liên quan chứng nhận nhiều địa điểm, công tác đánh  giá tại chỗ ở 
các địa điểm có thể dàn trải trong các cuộc đánh giá chứng nhận   và giám sát. Công 
tác đánh giá tại trụ sở phải tiến hành hàng năm cùng với công tác đánh giá tại các địa 
điểm khác. 

1.5.4 TRV sẽ lựa chọn các địa điểm đánh giá tại chỗ. 
 

2 Các điều kho ản và điều kiện theo tiêu chu ẩn cụ thể dành  cho  các  ch ương trình 
chứng nh ận được công nh ận 

Các điều khoản và điều kiện áp dụng đối với các chương trình chứng nhận  được công 
nhận cụ thể phải tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện chung quy định tại Điều 1 nêu trên 
và được liệt kê dưới đây theo tiêu chuẩn có liên quan. 

 

2.1 Các điều kho ản và điều kiện bổ sung dành cho h ệ thống qu ản lý môi tr ường như 
Tiêu chu ẩn ISO 14001 và/hay Ch ương trình EMAS 

2.1.1 Các điều khoản và điều kiện bổ sung này áp dụng cho việc chứng nhận các hệ thống 
quản lý môi trường như Tiêu chuẩn  ISO  14001, cho việc  thẩm định và phê chuẩn 
theo Chương trình Đánh giá Quản lý Sinh thái (EMAS). 

2.1.2 Các điều khoản và điều kiện bổ sung dành cho công tác đánh giá giai đoạn   1 của 
Tiêu chuẩn ISO 14001: 

Trong trường hợp liên quan hoạt động chứng nhận lần đầu, công tác đánh giá giai 
đoạn 1 phải tiến hành tại cơ sở. 

Các trường hợp loại trừ chỉ áp dụng nếu đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây: 

- Đội ngũ đánh giá đã quen với tổ chức/doanh nghiệp của khách hàng cũng như 
các  khía cạnh môi trường điển hình tại đó sau những lần  đánh giá trước; 

- Tổ chức/doanh nghiệp của khách hàng đã vận hành một hệ thống quản  lý được 
chứng nhận theo Tiêu chuẩn ISO 14001 hay Chương trình EMAS; hoặc 

- Phần lớn các địa điểm hoạt động thuộc tổ chức/doanh nghiệp khách hàng được 
phân loại là phù hợp với môi trường ở mức độ thấp hay hạn chế. 

Việc xét duyệt hồ sơ phải bao quát hệ thống lưu trữ tài liệu hiện hành, cho thấy một cái 
nhìn tổng quan về các khía cạnh môi trường và các yêu cầu pháp lý (kể cả các hình 
thức cấp phép dựa trên luật môi trường) mà khách hàng phải tuân thủ. 

2.1.3 Việc chứng nhận theo Chương trình EMAS chịu sự điều chỉnh của Quy chế Liên minh 
châu Âu cơ bản và đặc biệt là tại Cộng hòa Liên bang Đức, Đạo luật Đánh giá Môi 
trường (Umweltauditgesetz, UAG) cùng với Quy chế Lệ  phí của Đạo luật ấy (UAG-
Gebührenverordnung, UAGGebV). 

2.1.4 Khách hàng có bổn phận thông báo cho TRV ngay tức thời nếu có sự cố môi trường 
nghiêm trọng hoặc vi phạm quy định về môi trường. Một sự cố môi trường liên quan 
đến các trường hợp này sẽ dẫn đến một cuộc điều tra hình sự hoặc hành chính. Sau 
đó TRV quyết định liệu có cần một cuộc đánh giá ngắn, bất thường hay không (xem 
1.4). Nếu hệ thống quản lý môi trường vi phạm nghiêm trọng các yêu cầu chứng nhận, 
TRV sẽ áp dụng các biện pháp mà điều này có thể dẫn đến đình chỉ hoặc rút giấy 
chứng nhận. 
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