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1. Quy định chung 

Tài liệu này quy định cách thức sử dụng dấu và dấu hiệu chứng nhận đối với các tổ 

chức được chứng nhận. 

2. TÀI LIỆU THAM CHIẾU 

- Sổ tay chất lượng; 

- Quyết định số 24/2007/QĐ-KHCN ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ ban hành Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy 

và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy; 

- ISO/IEC 17065: 2012, Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với các tổ chức chứng 

nhận sản phẩm, quá trình và dịch vụ  

- TCVN ISO/IEC 17021:2008, Đánh giá sự phù hợp. Yêu cầu đối với tổ chức đánh 

giá và chứng nhận hệ thống quản lý. 

- TCVN ISO/TS 22003:2008, Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm-Yêu cầu đối với 

các tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. 

3. Nội dung 

3.1. Yêu cầu chung 

- Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Trung tâm) là tổ chức 

chứng nhận được thành lập và hoạt động phù hợp với pháp luật Việt Nam và được các tổ 

chức công nhận thừa nhận. Các hệ thống chứng nhận do Trung tâm điều hành phù hợp 

với các chuẩn mực quốc tế tương ứng. 

- Việc sử dụng biểu tượng của tổ chức chứng nhận và dấu hiệu chứng nhận sẽ thể 

hiện uy tín và năng lực của tổ chức chứng nhận và là bằng chứng khách quan thể hiện tổ 

chức được đánh giá đã được chứng nhận phù hợp. 

- Việc đăng ký bảo hộ đối với logo của Trung tâm đồng nghĩa với việc chỉ Trung 

tâm và các tổ chức được chứng nhận mới được quyền sử dụng logo này. 

- Việc sử dụng dấu hiệu chứng nhận là không bắt buộc đối với các tổ chức được 

chứng nhận. Dấu hiệu chứng nhận được Trung tâm cung cấp cho các tổ chức được chứng 

nhận theo mã số riêng. Các tổ chức này được sử dụng dấu chứng nhận trong phạm vi 

được chứng nhận. 

- Trung tâm không cho phép tổ chức được chứng nhận sử dụng dấu chứng nhận 

nhằm lừa dối khách hàng và gây ảnh hưởng đến uy tín của hoạt động chứng nhận. 

3.2 . Mô tả biểu tượng chứng nhận và dấu hiệu chứng nhận 

3.2.1. Biểu tượng của tổ chức chứng nhận 
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- Logo Trung tâm được trình bày như sau: 

Hình 1: Logo của Trung tâm 

 

 

 

 

3.2.2. Dấu hợp quy 

Hình 2:  Dấu chứng nhận hợp quy 

 

a. Kiểu chữ in trong dấu hợp quy: chữ DALATCERT và số là kiểu chữ Times new 

Roman in đậm. 

b. Mẫu dấu: Tuỳ thuộc phương thức chứng nhận, Trung tâm sẽ in mẫu dấu hợp quy 

thích hợp kèm theo Giấy chứng nhận khi cấp cho tổ chức được chứng nhận.  

3.2.3. Dấu hợp chuẩn và VietGAP 

a.      Màu sắc: màu xanh dương như bản in trên giấy chứng nhận. 

b.      Kích thước đường kính 

- Đường kính hình tròn ngoài: 25 mm; 

- Đường kính hình tròn trong: 17 mm; 

- Khoảng cách giữa 2 đường tròn: 4 mm; 

- Bên trong hình tròn trong có biểu tượng cây thông và chữ P; 

- Có thể làm tăng giảm kích thước nhưng phải đảm bảo tỷ lệ thích hợp.  
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Hình 3:  dấu chứng nhận hợp chuẩn 

 

 

 

 

          No:xxx/ĐLC 

           YYY….. 

 Dấu chứng nhận gồm 3 phần phần trên là logo của trung tâm, xxx là số hiệu giấy 

chứng nhận và yyy là số hiệu Tiêu chuẩn, Quy chuẩn được chứng nhận phù hợp. 

  Hình 4:  dấu chứng nhận VietGAP 

  

 

 

 
               VietGAP – TT 

                                                    13-09-xx-yyyy 

 

Ghi chú:  

- xx là mã vùng chứng nhận được quy định trong Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT,ngày   

26    tháng  9   năm 2012; 

- yyyy là mã số chứng nhận của Trung tâm cấp cho cơ sở được chứng nhận.  

c.       Kiểu chữ in trong dấu chứng nhận: Mã hiệu chứng nhận, số hiệu tiêu chuẩn 

(quy trình) chứng nhận đặt dưới logo, Kiểu chữ Times new Roman, cỡ chữ 11pt. 

3.3. Quản lý sử dụng logo và dấu hiệu chứng nhận  

3.3.1. Quản lý 

- Logo của Trung tâm được đăng ký bảo hộ tại Cục sở hữu trí tuệ. Mọi hành vi xâm 

phạm hoặc sử dụng trái phép logo này đều bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

- Dấu chứng nhận được Trung tâm cấp và quản lý thống nhất cho các tổ chức được 

công nhận trong phạm vi cả nước. Các tổ chức được chứng nhận sẽ nhận được dấu 

chứng nhận cùng với quyết định chứng nhận và chứng chỉ chứng nhận 

- Dấu chứng nhận sẽ bị thu hồi và tổ chức được chứng nhận sẽ phải chấm dứt việc 

sử dụng dấu trong các trường hợp sau: 

+ Hết hạn hiệu lực chứng nhận mà tổ chức được chứng nhận không xin chứng nhận 

lại 

+ Tổ chức bi thu hồi chứng nhận (hủy bỏ việc chứng nhận) 

+ Trong thời gian bị tạm thời đình chỉ hiệu lực chứng nhận 
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3.3.2 Sử dụng  

- Trung tâm trao quyền sử dụng logo đối với cơ sở đã được chứng nhận, cơ sở được 

phép sử dụng logo trong các tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng, trong các 

chứng chỉ công nhận, trong các ấn phẩm thông tin, danh mục các tổ chức được 

chứng nhận, tờ rơi, quảng cáo, mẫu thư, trang thông tin điện tử… 

- Tổ chức được chứng nhận được quyền sử dụng dấu hiệu chứng nhận do Trung tâm 

cấp chỉ đối với lĩnh vực được chứng nhận. 

- Tổ chức được chứng nhận không được sử dụng dấu hiệu chứng 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 chứng nhận. 

- Logo và dấu hiệu chứng nhận có thể phóng to, thu nhỏ phù hợp mục đích sử dụng 

nhưng phải đảm bảo đúng tỷ lệ các kích thước của nó. 

- Những trường hợp sau đây không sử dụng dấu chứng nhận của Trung tâm: 

+ Nhà thầu phụ của tổ chức được chứng nhận 

+ Các tổ chức đang nộp đơn xin chứng nhận và chưa được chứng nhận 

3.3.3. Xử lý vi phạm 

- Bất kỳ tổ chức nào sử dụng logo hoặc dấu hiệu chứng nhận của Trung tâm một 

cách bất hợp pháp đều bị xử lý theo quy định của pháp luật 

- Tùy theo mức độ vi phạm sử dụng logo và dấu chứng nhận thì Trung tâm sẽ nhắc 

nhở, đình chỉ hoặc hủy bỏ việc công nhận và thu hồi dấu công nhận đã cấp 

- Trường hợp bị hủy bỏ chứng nhận và bị thu hồi dấu công nhận, các tổ chức  được 

công nhận không được tiếp tục sử dụng dấu chứng nhận trên các văn bản trên các 

tài liệu quảng cáo hay trên internet, website…   

- Trung tâm thông báo việc hủy bỏ chứng nhận hoặc thu hồi dấu chứng nhận cho 

các tổ chức  được chứng nhận vi phạm quy định trên và các cơ quan, tổ chức có 

liên quan. 

                                                                                                                                                    

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 


