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DẤU CHỨNG NHẬN CỦA BUREAU VERITAS CERTIFICATION

Tất cả các khách hàng đã chứng nhận sẽ được cấp Dấu chứng nhận phù hợp tương ứng với tình trạng và tiêu chuẩn
chứng nhận. Dấu chứng nhận được cung cấp dưới 1 trong 4 định dạng: JPEG, GIF, EPS hoặc hình ảnh minh họa.
Những khách hàng được đánh giá chứng nhận bởi Bureau Veritas Certification (cụ thể là những
khách hàng sở hữu Giấy chứng nhận của Bureau Veritas Certification) được phép sử dụng Dấu chứng
nhận của Bureau Veritas Certification cho mục đích truyền thông.
Những Dấu này chỉ gắn liền với dịch vụ chứng nhận do Bureau Veritas Certification cung cấp
mà không áp dụng đối với bất kỳ dịch vụ nào khác của tập đoàn Bureau Veritas như dịch vụ
kiểm tra sản phẩm, dịch vụ đào tạo v.v

Chính sách của
Bureau Veritas
Certification

Cụm từ “Dấu chứng nhận” sử dụng trong tài liệu này cũng bao gồm các báo cáo chứng nhận
và những tài liệu liên quan khác mà không được sử dụng sai mục đích hay gây ảnh hưởng xấu
đến danh tiếng của Bureau Veritas Certification. Việc quảng cáo về hệ thống quản lý đã được
chứng nhận của doanh nghiệp phải thật minh bạch, và không được phép gây hiểu lầm rằng
sản phẩm của doanh nghiệp đó đã được chứng nhận.
Dấu chứng nhận có thể được sử dụng kèm hoặc không kèm theo số Giấy chứng nhận. Việc
thêm vào số Giấy chứng nhận là nhằm tăng thêm độ tin cậy và khả năng truy xuất nguồn gốc
đối với Dấu chứng nhận.
Biểu tượng thương hiệu (Logo) của Bureau Veritas Certification không được thể hiện trên Giấy
chứng nhận sự phù hợp hay Giấy chứng nhận phân tích khác.
Bureau Veritas Certification phải đảm bảo rằng khách hàng đã được chứng nhận sử dụng Dấu chứng
nhận của Bureau Veritas Certification theo đúng quy định của quốc gia và quốc tế liên quan. Các quy
định này nhằm đảm bảo Dấu chứng nhận được sử dụng đúng cách, không gây nhầm lẫn cho các tổ
chức hoặc các cá nhân khi mua hàng hoá hoặc sử dụng dịch vụ do các doanh nghiệp đã được chứng
nhận cung cấp.
Dấu chứng nhận của Bureau Veritas Certification không được in trên sản phẩm hoặc bao bì chính - nơi ghi chú thông tin
hoặc hướng dẫn sử dụng cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, với những tổ chức muốn chứng tỏ rằng sản phẩm của mình
được sản xuất dưới hệ thống quản lý áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 và / hoặc ISO 14001… thì có thể sử dụng Dấu chứng
nhận trên bao bì phụ hoặc bao bì vận chuyển (ví dụ các loại bao bì mà người tiêu dùng không đọc) ghi rõ thông báo
thích hợp về sản phẩm (xem minh họa ở trang 10). Xin lưu ý rằng trên bao bì chính có thể ghi thông báo chung chung
về sản phẩm, nhưng không được sử dụng Logo Bureau Veritas Certification.
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2.1 Cấu trúc

N° 00000

C = 12mm

Chiều cao tối thiểu là 12mm (c).

THIẾT KẾ ĐẶC BIỆT: trường hợp nhiều hơn một tiêu chuẩn
N° 00000/ N° 00000/ N° 00000

N° 00000

N° 00000

N° 00000
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2.2

Màu sắc của Dấu chứng nhận

Dấu chứng nhận của Bureau Veritas Certification được in bằng 2
màu

6

2.3

Bảng màu tham khảo khi in trên các nền màu khác nhau

In trên màu nền của Tập đoàn
Khi in trên màu nền của Tập đoàn (xám hoặc đỏ), dấu chứng nhận
phải luôn được in bằng màu trắng.

In trên những màu nền khác
Trong một vài trường hợp như in trên báo, tạp chí hoặc trên các
vật liệu, yêu cầu kỹ thuật đòi hỏi phải sử dụng những cách thức
khác về chọn màu.
Trên những màu nền khác nhau, việc lựa chọn màu sắc cho Dấu
chứng nhận phải được quyết định tùy theo từng trường hợp. Mục
đích là để làm Dấu chứng nhận được nổi bật tối đa trên các nền đó.
Tuy nhiên, phiên bản sử dụng màu của tập đoàn nên là ưu tiên
hàng đầu, đặc biệt trong trường hợp nền quá sáng. Đối với trường
hợp này, màu nền của dấu và phần chứa những chữ cái trên Logo
Bureau Veritas là màu trắng (không trong suốt)
Trên nền màu sáng, toàn bộ Logo nên được in màu hoặc in màu
đen.
Trên nền màu tối, toàn bộ Logo nên được in màu trắng.
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3.1.

Quy tắc

Dấu chứng nhận có thể được sử dụng trong các trường hợp sau:

Trên brochure hay
bìa giới thiệu

Trên giấy có tiêu
đề

Trên tờ rơi

Trên brochure hay bìa
giới thiệu, tờ rơi hoặc
báo cáo của công ty

Trên danh thiếp

Trên tài liệu quảng cáo
hay website điện tử của
Doanh nghiệp

Tài liệu quảng cáo
của doanh nghiệp

Trên trang điện tử

Trên các văn
bản hay báo cáo

Trên các phương tiện
vận chuyển như xe tải,
xe chở hàng

Your Logo
Trên các bảng hiệu và
cờ hiệu của công ty

Your Company Name
Yourwebsite.com

Trên các thiết bị hay
gian hàng triển lãm
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Dấu chứng nhận cùng với thông tin trình bày về sản phẩm
Đối với những doanh nghiệp muốn thể hiện rằng sản phẩm của họ được sản
xuất dưới hệ thống quản lý được đánh giá chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO
9001 hay ISO 14001… mà không sử dụng logo ở trên thì những tuyên bố
sau đây có thể được trình bày trên cả sản phẩm và bao bì tương ứng:
“Sản phẩm/Dịch vụ này được sản xuất/cung cấp dưới sự kiểm soát thiết lập
bởi hệ thống quản lý chất lượng/môi trường… do Bureau Veritas
Certification chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001/ISO 14001...
Giấy chứng nhận số XXXXX cấp bởi Bureau Veritas Certification.”
Nếu như một hay nhiều tiêu chuẩn bị thu hồi hay hủy bỏ thì Giấy chứng
nhận phải được tái phát hành, thể hiện chi tiết những tiêu chuẩn còn hiệu
lực chứng nhận bởi Bureau Veritas Certification.

Bảng tóm tắt bên dưới trình bày những giới hạn cho phép trong việc sử dụng dấu chứng nhận trên
bao bì sản phẩm:
Lưu ý:
(1)

(2)
(3)

Đây có thể là một sản phẩm hữu hình hay sản phẩm trong một gói/ kiện hàng riêng lẻ, v.v. Đối với trường hợp là những hoạt động
đánh giá/ kiểm định, sản phẩm có thể là một báo cáo đánh giá/ kiểm định hay một bản chứng nhận sự phù hợp hay một chứng chỉ
thành tích đào tạo.
Đây cũng có thể là những dấu chứng nhận được in trên bao bì cạc-tông có thể được xem xét hợp lý vì không phải là những sản phẩm
cuối cùng đến tay người tiêu dùng.
Điều này cũng được áp dụng cho các Dấu chứng nhận với những định dạng đặc biệt bao gồm miêu tả cơ bản về tính ứng dụng của
sản phẩm. Bất kỳ sự trình bày bằng từ ngữ riêng lẻ nào cũng không tạo thành một dấu chứng nhận trong trường hợp này. Những từ
ngữ liên quan phải chân thật và không được gây nhầm lẫn.

Trên thùng carton dùng Trên các phương tiện
Trên sản phẩm hay trên bao bì để vận chuyển hàng hóa
vận chuyển hay
chính (trưng bày hoặc bán lẻ) (bao bì phụ hoặc bao bì những kiến trúc cố
vận chuyển)
định như các tòa nhà
(1)
dành để quảng cáo
(2)

Trên những tờ rơi, website
điện tử, v.v. để quảng cáo

Dấu chứng nhận của Bureau
Veritas Certification: (3)

(5)
(5)
Mẫu dấu chứng nhận của
Bureau Veritas Certification
kèm với trình bày về sản
phẩm (4)
Ví dụ:

“Sản phẩm/ Dịch vụ này được sản xuất/
cung cấp dưới sự kiểm soát thiết lập bởi hệ
thống quản lý chất lượng/ môi trường do
Bureau Veritas Certification chứng nhận
phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001. Giấy
chứng nhận số XXXXX cấp bởi Bureau
Veritas Certification.

"Th is prod uct/ Ser vice ha s been
m anufactured ( or deli vered)
under t he con t ro ls es tab lis hed by a
Bureau Veritas Certification
appr ov ed qu al ity / e nv iro nm e nta l
m an a gem e n t sy st em t ha t
conform s to ISO9001. B ureau
Veritas Certification under

(5)

"This product/Service
has been manufactured
(or delivered) under the

(5)
(5)
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DẤU KẾT HỢP
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Biểu tựơng của UKAS luôn được sử dụng đi kèm với dấu chứng nhận của Bureau Veritas Certification, gọi là: Dấu chứng nhận kết hợp.
Dấu chứng nhận kết hợp phải luôn được thể hiện trong khung như ví dụ bên dưới.
Ví dụ:
Dấu chứng nhận kết hợp gồm Biểu tượng Công nhận UKAS và Dấu chứng
nhận của Bureau Veritas Certification phải luôn được thể hiện như mẫu
trên Giấy chứng nhận của Bureau Veritas Certification và đi kèm với Số
hiệu công nhận 008

2. Quy tắc sử dụng
Các quy tắc và hạn chế trong việc sử dụng Biểu tượng Công nhận của UKAS sẽ được áp dụng toàn bộ cho việc sử dụng Dấu kết hợp (Dấu chứng
nhận và Biểu tượng Công nhận)

Dấu kết hợp:
Kích thước
Khi Dấu kết hợp được in trên phần không gấp lại của văn phòng phẩm có kích thước không lớn hơn khổ giấy A4, chiều cao của Dấu không
được vượt quá 30mm.
Nếu phần không gấp lại có kích thước lớn hơn khổ A4, kích thước của Dấu kết hợp có thể tăng theo tỉ lệ.
Dấu kết hợp thông thường có chiều cao là 20mm. Kích thước này có thể nhỏ hơn khi cần thiết, nhưng phải luôn rõ ràng dễ đọc.
Không được thay đổi hình dạng, tỉ lệ các phần và nội dung của Dấu kết hợp.
Màu sắc – Dấu kết hợp có thể được trình bày theo màu trắng – đen hay những màu khác.
Dấu kết hợp có thể được trình bày một màu nhưng phải là màu mực in nổi bật trên nền tài liệu, hoặc nếu Dấu kết hợp được in trên giấy có in
sẵn tiêu đề, thì cũng phải theo màu mực nổi bật trên giấy tiêu đề. (Bất kỳ khác biệt nào so với tiêu chuẩn đều phải được đề xuất và nhận được
sự chấp thuận của Bureau Veritas Certification).

Dấu công nhận của IATF về ISO/TS 16949: Dấu công nhận (logo) của IATF liên quan đến các hoạt động chứng nhận chỉ
được thể hiện duy nhất trên giấy chứng nhận do chính tổ chức chứng nhận đó ban hành. Bất cứ việc sử dụng riêng lẻ nào cũng bị nghiêm
cấm. Khách hàng có thể sử dụng những bản sao của giấy chứng nhận ISO/TS 16949 chứa đựng ký hiệu của IATF cho các mục đích tiếp thị
hay quảng cáo.
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Những quy tắc sau đây được áp dụng khi sử dụng Dấu kết hợp trên tài liệu, tài sản và giấy tờ của tổ chức:
Dấu kết hợp được phép sử dụng trên:
Văn phòng phẩm – Tiêu đề thư,
nhãn dán, hóa đơn. Dấu kết hợp có
thể được sử dụng trên danh thiếp
nhưng phải luôn rõ ràng, dễ đọc.

Tài liệu quảng cáo – Áp phích, tin
quảng cáo trên truyền hình, đoạn
băng, bản tin hay tài liệu quảng cáo
Dấu kết hợp có thể được thể hiện
trên trang điện tử của công ty
nhưng không được để trên các
trang trực tiếp giới thiệu sản phẩm
hay dịch vụ nhằm tránh gây hiểu
lầm cho khách hàng rằng sản
phẩm/ dịch vụ này đã được chứng
nhận chất lượng.
Trên tường và cửa nội bộ

Dấu kết hợp không được phép sử dụng trên:
Sản phẩm

Thông tin công khai trên sản
phẩm – Bao gồm những ghi chú,
nhãn mác, tài liệu hay thông báo
đi kèm hoặc in trên hàng hóa/
sản phẩm. Sự giới hạn này cũng
được áp dụng cho loại bao bì
đóng gói chính (ví dụ sản phẩm
ép vỉ) và sản phẩm khuyến mãi.

Phương tiện vận chuyển –
Trừ khi công ty có áp phích
quảng cáo về công ty trong
đó bao gồm cả Dấu kết hợp,
thì có thể đưa áp phích hoặc
quảng cáo đó lên phương tiện
vận chuyển của công ty.
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Gian hàng triển lãm

Tòa nhà & Cờ hiệu

Quà tặng khuyến
mãi – Ly tách, lịch,
thiệp Giáng Sinh,
vật chặn giấy,…

Các báo cáo / chứng chỉ về
việc kiểm tra và hiệu chuẩn
Test Report

Điều kiện chung:
Không khuyến khích sử dụng logo của khách hàng trong các chứng nhận của Bureau Veritas, xuất phát từ nguyên nhân không được sự đồng thuận
từ phía khách hàng cũng như một số khách hàng không cho phép sử dụng logo của họ nhằm vào mục đích thương mại (Ví dụ: Mac Donalds, Coca
Cola,…)
Tuy nhiên, trong một số trường hợp việc sử dụng logo này được khách hàng yêu cầu, theo đó cần tuân thủ một số hướng dẫn sử dụng cụ thể.
Bất kể trong trường hợp nào, sử dụng logo khách hàng đều là tối kỵ trừ khi nhận được sự đồng ý chính thức từ phía khách hàng cùng với phạm vi
sử dụng được quy định thông qua hợp đồng hoặc trong các điều khoản khác.
Hướng dẫn sử dụng chung:
Trong trường hợp sử dụng logo của khách hàng, cần tuân thủ các bước sau:
1. Yêu cầu khách hàng cung cấp hướng dẫn sử dụng logo, chú ý tuân thủ kích thước tối thiểu, vùng bảo vệ và màu sắc logo được phép sử dụng
(nếu khách hàng không có logo trắng đen)
2. Yêu cầu khách hàng cung cấp file gốc (ví dụ: Photoshop, Indesign, Coreldraw, Ilustrator..) nếu có
3. Khuyến khích việc thiết kế logo cùng với nhà thiết kế chuyên nghiệp
Hướng dẫn , xem các ví dụ bên dưới:
1. Đặt logo khách hàng ở vị trí trung tâm, dưới tên khách hàng
2. Không cho phép sử dụng đường ranh giới
3. Khuyến khích sử dụng logo phiên bản đen trắng
Hướng dẫn , xem các ví dụ bên dưới:
1. Đặt logo khách hàng ở vị trí trung tâm, dưới tên khách hàng
2. Không cho phép sử dụng đường ranh giới
3. Khuyến khích sử dụng logo phiên bản đen trắng
4. Kích thước logo: tối thiểu phải nhỏ hơn Dấu chứng nhận là 60%.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:
Bộ Phận Chứng Nhận,
CÔNG TY TNHH BUREAU VERITAS CERTIFICATION VIỆT NAM
Tel: (84) 08 3812 2196 – Ext: 172
Fax: (84) 08 3812 7038
Email:
bvmarketing@vn.bureauveritas.com
Website:
www.bureauveritas.vn
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