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ểm nghiệm Sinh học 

ểm nghiệm Hóa học 

8. Phòng Tài chính - Kế toán 

ội dung sửa đổi 

ục 6.2.2 d, không cho phép khách hàng được 
ứng nhận hệ thống FSMS sử dụng dấu IAF  
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1. Mục đích 

 Tài liệu này quy đ
với các khách hàng được TTCL4 chứng nhận

2. Phạm vi áp dụng

Tài liệu này được áp dụng 
định. 

3. Tài liệu viện dẫn

- Luật thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14

- Nghị định 20/2006/N
Thương mại về kinh doanh dịch vụ giám 
CP ngày 29 tháng 12 năm 
thương mại tại Nghị định số 120/2011/N
định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20

- Thông tư số 28/2012/TT
học Công nghệ về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và ph
phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

- Thông tư số 02/2017/TT
học Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số 
ngày 12 tháng 12 năm 2012 c
bố hợp quy và phương th

- Văn bản hợp nhất số 05/VBHN
KH-CN về hợp nhất Thông t
BKHCN 

- ISO 17020, ISO
TCVN 7775:2008 (Đối với các tài liệu ghi n
Đối với các tài liệu không ghi năm công b
sửa đổi). 

- Sổ tay chất lượng

4. Các từ viết tắt và 
4.1Các từ viết tắt

 - TTCL4: Trung tâm ch

- ĐDLĐ: Đại diện lãnh 

- Tổ ĐBCL: Tổ Đảm bảo chất 

 4.2 Định nghĩa 

- Dấu phù hợp (mark of conformity
được áp dụng hoặc công bố theo các thủ tục của hệ thống chứng nhận của bên thứ ba 

QUY ĐỊNH 
Ử DỤNG BIỂU TƯỢNG (LOGO) VÀ DẤU 

PHÙ HỢP 

định cách thức sử dụng biểu tượng (logo)
ợc TTCL4 chứng nhận, giám định. 

ụng 

ợc áp dụng đối với khách hàng được TTCL4 ch

ện dẫn 

ại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005

ịnh 20/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 Quy đ
ại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại; Nghị 

năm 2014 sửa đổi, bổ sung quy định về dịch vụ giám 
ịnh số 120/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 12

CP ngày 20 tháng 02 năm 2006. 

ố 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 c
ề công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương th

ợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. 

ố 02/2017/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2017 c
ổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT

ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học Công nghệ về công bố hợp chuẩn, công 
ương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

ản hợp nhất số 05/VBHN-BKHCN ngày 28 tháng 8 năm 2019
ề hợp nhất Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN và Thông tư s

ISO17021-1, ISO 17021-3, ISO 22003, ISO 
ối với các tài liệu ghi năm công bố thì áp dụng bản 

u không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các 

ợng 

ừ viết tắt và định nghĩa 
ừ viết tắt 

Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 

ại diện lãnh đạo 

ảm bảo chất lượng 

mark of conformity): Dấu chứng nhận đã 
ợc áp dụng hoặc công bố theo các thủ tục của hệ thống chứng nhận của bên thứ ba 
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) và dấu phù hợp đối 

TTCL4 chứng nhận, giám 

2005. 

006 Quy định chi tiết luật 
ại; Nghị định 125/2014/NĐ-

ịnh về dịch vụ giám định 
12 năm 2011 và nghị 

năm 2012 của Bộ Khoa 
ương thức đánh giá sự 

BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ Khoa 
ố 28/2012/TT-BKHCN 

ề công bố hợp chuẩn, công 
ự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. 

BKHCN ngày 28 tháng 8 năm 2019 của Bộ 
BKHCN và Thông tư số 02/2017/TT-

ISO 17065, ISO 17030, 
ố thì áp dụng bản được nêu. 

ố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các 

 

ã đăng ký hợp pháp 
ợc áp dụng hoặc công bố theo các thủ tục của hệ thống chứng nhận của bên thứ ba 
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cho một sản phẩm hoặc dịch vụ phù hợp với các tiêu chuẩn cụ thể hoặc các quy 
kỹ thuật khác. 

- Dấu phù hợp của bên thứ ba (
hộ, do một tổ chức tiến hành 
tượng đánh giá sự phù hợp (sản phẩm, quá trình, con ng
hợp với các yêu cầu quy 
nhận sản phẩm, dấu chứng nhận hệ thống quản lý chất l
môi trường,... 

- Dấu được bảo hộ là dấu 
phép. 

- Biểu tượng của 
việc nhận biết TTCL4. 

5. Trách nhiệm 

- Giám đốc/ĐDLĐ ch

- Tổ ĐBCL chịu trách nhiệm 
giá chứng nhận. 

6. Nội dung 
6.1 Tổng quan 

- TTCL4 là tổ chức chứng nhận
hợp với pháp luật Việt Nam và 
chứng nhận do TTCL4 đi

- Việc sử dụng biểu t
năng lực của TTCL4 và là b
năng lực kỹ thuật của các tổ chức 

- Việc đăng ký bảo hộ 
và các tổ chức được chứng nhận mới 

- Việc sử dụng dấu phù hợp là không bắt buộc 
nhận. Dấu phù hợp được TTCL4 cung cấp cho các tổ chức 
số riêng. Các tổ chức này 
tuân thủ theo PL.QĐ.03.01 
việc sử dụng dấu phù hợp

- TTCL4 không cho phép t
lừa dối khách hàng và gây ảnh h

- Chứng thư giám đ
có thẩm quyền. 

 

 

QUY ĐỊNH 
Ử DỤNG BIỂU TƯỢNG (LOGO) VÀ DẤU 

PHÙ HỢP 

ột sản phẩm hoặc dịch vụ phù hợp với các tiêu chuẩn cụ thể hoặc các quy 

ấu phù hợp của bên thứ ba (third-party mark of conformity
ộ, do một tổ chức tiến hành đánh giá sự phù hợp của bên thứ ba cấp chỉ ra rằng 

ự phù hợp (sản phẩm, quá trình, con người, hệ thống hay tổ chức)
ợp với các yêu cầu quy định. Ví dụ dấu phù hợp của bên thứ ba có thể là: dấu chứng 

ận sản phẩm, dấu chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng/môi tr

ợc bảo hộ là dấu được bảo vệ về mặt pháp lý khỏi việc sử dụng 

ợng của TTCL4 (logo): Biểu tượng của TTCL4 s

ĐDLĐ chỉ đạo triển khai thực hiện quy định này

ịu trách nhiệm triển khai quy định này trong các hoạt 

ổ chức chứng nhận, giám định được thành lập và hoạt 
ợp với pháp luật Việt Nam và được các tổ chức công nhận thừa nhận. Các hệ thống 

do TTCL4 điều hành phù hợp với các chuẩn mực quốc

ệc sử dụng biểu tượng của TTCL4 và dấu phù hợp s
và là bằng chứng khách quan về năng lực tổ chức quản lý và 

ực kỹ thuật của các tổ chức được chứng nhận. 

ảo hộ đối với logo của TTCL4 đồng nghĩa với việc chỉ TTCL4 
ợc chứng nhận mới được quyền sử dụng logo này.

ệc sử dụng dấu phù hợp là không bắt buộc đối với các tổ chức 
ợc TTCL4 cung cấp cho các tổ chức được chứng nhận theo mã 

ổ chức này được sử dụng dấu phù hợp trong phạm vi 
.03.01 - Thỏa thuận giữa TTCL4 và tổ chức 

ệc sử dụng dấu phù hợp. 

TTCL4 không cho phép tổ chức được chứng nhận sử dụng dấu phù hợp nhằm
ừa dối khách hàng và gây ảnh hưởng đến uy tín của hoạt động chứng nhận.

ư giám định phải được đóng dấu nghiệp vụ được 
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ột sản phẩm hoặc dịch vụ phù hợp với các tiêu chuẩn cụ thể hoặc các quy định 

party mark of conformity): Dấu được bảo 
ự phù hợp của bên thứ ba cấp chỉ ra rằng đối 

ời, hệ thống hay tổ chức) phù 
ịnh. Ví dụ dấu phù hợp của bên thứ ba có thể là: dấu chứng 

ợng/môi trường, dấu phù hợp 

ợc bảo vệ về mặt pháp lý khỏi việc sử dụng trái 

sử dụng để giúp cho 

ịnh này 

ịnh này trong các hoạt động đánh 

ợc thành lập và hoạt động phù 
ợc các tổ chức công nhận thừa nhận. Các hệ thống 

ều hành phù hợp với các chuẩn mực quốc tế tương ứng. 

sẽ thể hiện uy tín và 
ực tổ chức quản lý và 

ồng nghĩa với việc chỉ TTCL4 
ợc quyền sử dụng logo này. 

ối với các tổ chức được chứng 
ợc chứng nhận theo mã 

ợc sử dụng dấu phù hợp trong phạm vi được chứng nhận 
ỏa thuận giữa TTCL4 và tổ chức được chứng nhận về 

ợc chứng nhận sử dụng dấu phù hợp nhằm 
ộng chứng nhận. 

ợc đăng ký tại cơ quan 
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6.2 Mô tả biểu tư
6.2.1 Biểu tượng của tổ chức chứng nhận

a. Logo của TTCL4 
 

 

 

 

b. Mô tả cách dựng logo

Logo của TTCL4 đư

- Giới hạn và kích th

+ Trong in ấn: Kích th
nếu chỉ có hình kích thước là 17mm.

+ Trong hiển thị web: Kích th
76 pixel, nếu chỉ có hình kích th

 

 

 

 

 

 

- Tỷ lệ chuẩn và giới hạn không gian của logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUY ĐỊNH 
Ử DỤNG BIỂU TƯỢNG (LOGO) VÀ DẤU 

PHÙ HỢP 

ượng chứng nhận và dấu phù hợp 
ợng của tổ chức chứng nhận 

ủa TTCL4 được trình bày như sau 

ả cách dựng logo 

được thể hiện như sau (xem hình vẽ dưới 

ới hạn và kích thước tối thiểu 

ấn: Kích thước tối thiểu của logo bao gồm cả hình và chữ là 20mm, 
ớc là 17mm. 

ển thị web: Kích thước tối thiểu của logo bao gồm cả hình và chữ là 
ếu chỉ có hình kích thước là 64mm 

ệ chuẩn và giới hạn không gian của logo 
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ới đây): 

ớc tối thiểu của logo bao gồm cả hình và chữ là 20mm, 

ớc tối thiểu của logo bao gồm cả hình và chữ là 
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- Quy định màu chuẩn logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUY ĐỊNH 
Ử DỤNG BIỂU TƯỢNG (LOGO) VÀ DẤU 

PHÙ HỢP 

ịnh màu chuẩn logo 
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6.2.2 Dấu phù hợp
a. Chứng nhận VietGAP
 
 

 

 

 
                VietGAP chăn nu

b. Chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn

 

 

 

 

 

Trong đó xxx là số hiệu tiêu chuẩn chứng nhận

c. Chứng nhận H

 

 

 

 

 

d. Chứng nhận H

 

 

 

 

 

e. Chứng nhận hợp quy 
 

 

 

XXX

QUY ĐỊNH 
Ử DỤNG BIỂU TƯỢNG (LOGO) VÀ DẤU 

PHÙ HỢP 

ấu phù hợp cấp cho khách hàng được chứng nhận
ứng nhận VietGAP 

VietGAP chăn nuôi, trồng trọt                         VietGAP th

ứng nhận sản phẩm hợp chuẩn 

ố hiệu tiêu chuẩn chứng nhận 

ứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng 

ứng nhận Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm 

ứng nhận hợp quy  

 
XXX 

 
ISO 9001:2015 

VICAS xxx- FSMS 

ISO 22000:2018 

 

XXX XXX 
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ợc chứng nhận 

VietGAP thủy sản 
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Trong đó YYYY là s

f. Chứng nhận HACCP 

 

 

 

 

 

 

g. Chứng nhận U.S FDA, Title 21 CFR 

 

 

 

 

 

Dấu phù hợp cho từng lĩnh vực chứng nhận cụ thể theo h
HD.QĐ.03.01 - Hướng dẫn sử dụng dấu 

h. Dấu nghiệp vụ trong Chứng th

Con dấu nghiệp vụ trong Chứng th
chiều rộng 2cm. Phía trên con d
của TTCL4. Mực in dấu có màu xanh

 

 

 

6.3 Quản lý và sử dụng 
6.3.1 Quản lý  

- Logo của TTCL4 
xâm phạm hoặc sử dụng trái phép logo này 

- Dấu phù hợp, dấu kết hợp
chức được chứng nhận trong phạm vi cả n
được dấu phù hợp cùng v

TRUNG TÂM CH

NÔNG LÂM TH

QUY ĐỊNH 
Ử DỤNG BIỂU TƯỢNG (LOGO) VÀ DẤU 

PHÙ HỢP 

Trong đó YYYY là số hiệu của Quy chuẩn chứng nhận 

ứng nhận HACCP TCVN 5603:2008 (CAC/RCP-1969, Rev.4

U.S FDA, Title 21 CFR - Part 123 (HACCP FDA)

ấu phù hợp cho từng lĩnh vực chứng nhận cụ thể theo h
ớng dẫn sử dụng dấu phù hợp. 

ấu nghiệp vụ trong Chứng thư giám định 

ấu nghiệp vụ trong Chứng thư giám định có hình chữ nhật, chiều dài 6cm, 
2cm. Phía trên con dấu có dòng chữ "Thay mặt", phía d

ủa TTCL4. Mực in dấu có màu xanh. 

ản lý và sử dụng biểu tượng (logo) và dấu phù hợp 

ủa TTCL4 được đăng ký bảo hộ tại Cục sở hữu trí tuệ. Mọi hành vi 
ạm hoặc sử dụng trái phép logo này đều bị xử lý theo quy đ

ấu kết hợp được TTCL4 cấp và quản lý thống nhất cho các tổ 
ợc chứng nhận trong phạm vi cả nước. Các tổ chức được chứng nhận sẽ nhận 

ùng với quyết định và chứng chỉ chứng nhận. 

 

 

VICAS xxx- FSMS 

CAC/RCP-1969, Rev.4-2003 

U.S FDA, Title 21 CFR - Part 123 

Thay mặt 

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG 

NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 4 
 

On behalf of

NATIONAL AGRO

QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT

BRANCH 4
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1969, Rev.4-2003) 

Part 123 (HACCP FDA) 

ấu phù hợp cho từng lĩnh vực chứng nhận cụ thể theo hướng dẫn 

ịnh có hình chữ nhật, chiều dài 6cm, 
ấu có dòng chữ "Thay mặt", phía dưới con dấu có tên 

ấu phù hợp  

ảo hộ tại Cục sở hữu trí tuệ. Mọi hành vi 
định của pháp luật. 

ợc TTCL4 cấp và quản lý thống nhất cho các tổ 
ợc chứng nhận sẽ nhận 

On behalf of 

NATIONAL AGRO-FORESTRY-FISHERIES 

QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT 

BRANCH 4 
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- Dấu phù hợp sẽ bị thu hồi và tổ chức 
sử dụng dấu trong các trư

+ Hết hạn hiệu lực chứng nhận mà tổ chức 
chứng nhận lại. 

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

+ Trong thời gian bị tạm thời 

- Dấu nghiệp vụ đư
quan thẩm quyền được chỉ 

6.3.2 Sử dụng 

- Tổ chức được chứng nhận 
chỉ đối với lĩnh vực được chứng nhận.
quan thể hiện khách hàng 
nhận. 

- Tổ chức được ch
khách hàng về tình trạng 
chứng nhận. 

- Tổ chức được chứng nhận không 
thể dẫn đến sự hiểu nhầm của c
tiêu dùng về kết quả chứng nhận.

- Khách hàng chỉ có thể thể hiện dấu phù hợp của TTCL4 trên sản phẩm hay 
bao bì sản phẩm nếu dấu 
cả các dấu phù hợp khác c
lượng hoăc môi trường và dịch vụ không 
phẩm hoặc theo cách có thể 

- Logo và dấu phù h
nhưng phải đảm bảo đúng t

- Những trường hợp sau 

+ Nhà thầu phụ của tổ chức 

+ Các tổ chức đang n

+ Sử dụng dấu phù hợp với hàm ý sản phẩm, quá trình, hệ thống 
chuẩn bởi TTCL4. 

- Dấu nghiệp vụ 
TTCL4 ban hành. Con dấu nghiệp vụ trong Chứng th
khoảng 1/3 (một phần ba) về phía bên trái chữ ký của ng
của TTCL4. 

6.3.3 Xử lý vi phạm

QUY ĐỊNH 
Ử DỤNG BIỂU TƯỢNG (LOGO) VÀ DẤU 

PHÙ HỢP 

ấu phù hợp sẽ bị thu hồi và tổ chức được chứng nhận sẽ phải chấm dứt việc 
ường hợp sau: 

ết hạn hiệu lực chứng nhận mà tổ chức được chứng nhận không 

ị thu hồi chứng nhận (hủy bỏ việc chứng nhận).

ời gian bị tạm thời đình chỉ hiệu lực chứng nhận.

được thiết kế đúng theo quy định hiện hành và 
ợc chỉ định. 

ợc chứng nhận được quyền sử dụng dấu phù h
ợc chứng nhận. Việc sử dụng dấu phù hợp là bằng chứng khách 

ể hiện khách hàng được chứng nhận tuân thủ các yêu cầu với tiêu chuẩn chứng 

chứng nhận không được sử dụng dấu phù hợp nhằm lừa dối 
ề tình trạng được chứng nhận và gây ảnh hưởng đến uy tín của hoat 

ợc chứng nhận không được sử dụng dấu phù h
ến sự hiểu nhầm của cơ quan quản lý, khách hàng của tổ chức hoặc ng

ề kết quả chứng nhận. 

ỉ có thể thể hiện dấu phù hợp của TTCL4 trên sản phẩm hay 
ản phẩm nếu dấu được cấp trên cơ sở đánh giá sự phù hợp của sản phẩm. Tất 

khác của TTCL4 như dấu liên quan đến hệ thống quản lý chất 
ờng và dịch vụ không được thể hiện trên sản phẩm, bao bì sản 

ẩm hoặc theo cách có thể được diễn giải thể hiện sự phù hợp của sản phẩm.

phù hợp có thể phóng to, thu nhỏ phù hợp mục 
đúng tỷ lệ các kích thước của nó. 

ờng hợp sau đây không sử dụng dấu phù hợp của TTCL

ầu phụ của tổ chức được chứng nhận 

đang nộp đơn đề nghị chứng nhận và chưa đư

ử dụng dấu phù hợp với hàm ý sản phẩm, quá trình, hệ thống 

ấu nghiệp vụ được sử dụng đóng trên các giấy chứng th
ấu nghiệp vụ trong Chứng thư giám định 

ột phần ba) về phía bên trái chữ ký của người đại diện có thẩm quyền 

ử lý vi phạm 

Mã hiệu:QĐ.03 
Lần ban hành: 01 
Ngày ban hành:  
10/3/2020 
Trang: 9/10 

ợc chứng nhận sẽ phải chấm dứt việc 

ợc chứng nhận không đề nghị 

ị thu hồi chứng nhận (hủy bỏ việc chứng nhận). 

ỉ hiệu lực chứng nhận. 

ịnh hiện hành và đăng ký tại cơ 

phù hợp do TTCL4 cấp 
ệc sử dụng dấu phù hợp là bằng chứng khách 

ợc chứng nhận tuân thủ các yêu cầu với tiêu chuẩn chứng 

ợc sử dụng dấu phù hợp nhằm lừa dối 
ến uy tín của hoat động 

ợp theo cách thức có 
ản lý, khách hàng của tổ chức hoặc người 

ỉ có thể thể hiện dấu phù hợp của TTCL4 trên sản phẩm hay 
ự phù hợp của sản phẩm. Tất 

ến hệ thống quản lý chất 
ợc thể hiện trên sản phẩm, bao bì sản 

ợc diễn giải thể hiện sự phù hợp của sản phẩm. 

ỏ phù hợp mục đích sử dụng 

ủa TTCL4: 

ưa được chứng nhận. 

ử dụng dấu phù hợp với hàm ý sản phẩm, quá trình, hệ thống được phê 

ấy chứng thư giám định do 
ịnh được đóng trùm lên 
ại diện có thẩm quyền 



 

SỬ DỤNG 

 

 

- Bất kỳ tổ chức nào sử dụng logo hoặc dấu phù hợp của TTCL4 một cách bất 
hợp pháp đều bị xử lý theo quy 

- Tùy theo mức đ
nhở, đình chỉ hoặc hủy bỏ việc chứng nhận và thu hồi dấu phù hợp 

- Trường hợp bị hủy bỏ 

+ Các tổ chức được chứng nhận không 
kết hợp dưới mọi hình thức.

+ TTCL4 thông báo vi
trên website của TTCL4 và thông báovới 

7. Tài liệu/Biểu mẫu

TT Tên tài liệu/biểu mẫu

1.  
Hướng dẫn sử dụng dấu 
hợp 

2.  

Thỏa thuận giữa TTCL4 và tổ 
chức được chứng nhận về 
việc sử dụng dấu phù hợp

 

QUY ĐỊNH 
Ử DỤNG BIỂU TƯỢNG (LOGO) VÀ DẤU 

PHÙ HỢP 

ất kỳ tổ chức nào sử dụng logo hoặc dấu phù hợp của TTCL4 một cách bất 
ều bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

độ vi phạm sử dụng logo và dấu phù hợp thì TTCL4 sẽ nhắc 
ỉ hoặc hủy bỏ việc chứng nhận và thu hồi dấu phù hợp 

ờng hợp bị hủy bỏ hoặc tạm thời đình chỉ chứng nhận:

ợc chứng nhận không được tiếp tục sử dụng dấu 
ới mọi hình thức. 

TTCL4 thông báo việc hủy bỏ chứng nhận hoặc tạm thời 
ủa TTCL4 và thông báovới cơ quan, tổ chức có liên quan.

ệu/Biểu mẫu 

ệu/biểu mẫu Mã hiệu Nơi lưu

ớng dẫn sử dụng dấu phù 
HD.QĐ.03.01 Tổ ĐBCL

ỏa thuận giữa TTCL4 và tổ 
ợc chứng nhận về 

ệc sử dụng dấu phù hợp 
PL.QĐ.03.01 Tổ ĐBCL

Mã hiệu:QĐ.03 
Lần ban hành: 01 
Ngày ban hành:  
10/3/2020 
Trang: 10/10 

ất kỳ tổ chức nào sử dụng logo hoặc dấu phù hợp của TTCL4 một cách bất 

ụng logo và dấu phù hợp thì TTCL4 sẽ nhắc 
ỉ hoặc hủy bỏ việc chứng nhận và thu hồi dấu phù hợp đã cấp. 

: 

ợc tiếp tục sử dụng dấu phù hợp, dấu 

ạm thời đình chỉ chứng nhận 
ổ chức có liên quan. 

Nơi lưu Thời gian lưu 

ĐBCL 

03 năm + hồsơ 
chu 
kỳchứngnhận 
trước 

ĐBCL 

03 năm + hồsơ 
chu 
kỳchứngnhận 
trước 
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