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1. Mục đích 

Quy định trách nhiệm, cách sử dụng Giấy và Dấu chứng nhận phù hợp đối với 

sản phẩm/nhóm sản phẩm hoặc Hệ thống quản lý của một Doanh nghiệp/Tổ chức đã 

được đánh giá và chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn/ quy chuẩn kỹ thuật. 

2. Phạm vi áp dụng 

Quy định này áp dụng đối với Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 5 

và tất cả Khách hàng đã được Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 5 cấp 

Giấy chứng nhận và dấu phù hợp đối với sản phẩm/ nhóm sản phẩm hoặc Hệ thống 

quản lý phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. 

3. Tài liệu viện dẫn 

 Thông tư số 28/2012/QĐ-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 

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 17021-1:2015. Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu đối với tổ chức đánh 

giá và chứng nhận hệ thống quản lý - Phần 1: Các yêu cầu 

 ISO/IEC TS 17021-3:2013. Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu đối với tổ chức 

đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý; 

 ISO/TS 22003:2013. 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. 

 SO/IEC 17065:2012, Đánh giá sự phù hợp-yêu cầu đối với các tổ chức chứng nhận 

sản phẩm quá trình, dịch vụ. 

4. Định nghĩa và các từ viết tắt 

NAFI5: Trung tâm Chất lượng  nông lâm thủy sản vùng 5 

Dấu chứng nhận sản phẩm (nhóm sản phẩm) phù hợp với một tiêu chuẩn: 

Biểu tượng có ý nghĩa riêng mà NAFI5 đã thiết lập, đã đăng ký bảo hộ như nhãn hiệu 

hàng hóa để cấp và cho phép một Doanh nghiệp/Tổ chức (gọi chung là Khách hàng) 

có sản phẩm (nhóm sản phẩm) đã được NAFI5 đánh giá và chứng nhận phù hợp với 

một tiêu chuẩn (sẽ ghi số hiệu của tiêu chuẩn dùng để chứng nhận ngay dưới biểu 

tượng này) và in, gắn tổ hợp đó trên bao bì, sản phẩm, các loại giấy tờ quảng cáo .v.v 

nhằm nhận dạng tình trạng đã được đánh giá và chứng nhận phù hợp theo tiêu chuẩn 

này của sản phẩm (nhóm sản phẩm) đó. 

Dấu chứng nhận Hệ thống quản lý phù hợp với một tiêu chuẩn: Biểu tượng 

có ý nghĩa riêng mà NAFI5 đã thiết lập, đã đăng ký bảo hộ như nhãn hiệu hàng hóa để 

cấp và cho phép một Khách hàng có Hệ thống quản lý đã được NAFI5 đánh giá và 

chứng nhận phù hợp với một tiêu chuẩn sẽ ghi số hiệu của tiêu chuẩn dùng để chứng 

nhận ngay dưới biểu tượng này và dùng nó để quảng bá, khẳng định việc Hệ thống 

quản lý của Khách hàng là phù hợp với tiêu chuẩn mà Khách hàng đang áp dụng. 

Dấu hợp quy: Biểu tượng do Bộ KHCN lập và đã đăng ký bảo hộ, cho phép 

một tổ chức có sản phẩm đã được chứng nhận hợp quy được ghi số hiệu của Quy 

chuẩn kỹ thuật dùng để chứng nhận ngay dưới biểu tượng này và in, gắn tổ hợp đó trên 

bao bì, sản phẩm, các loại giấy tờ quảng cáo nhằm nhận dạng tình trạng đã được đánh 

giá và chứng nhận hợp quy của sản phẩm/nhóm sản phẩm đó. 
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5. Trách nhiệm 

Phòng Hành chính tổng hợp có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các Phòng, Bộ 

phận trong NAFI5 trong việc quản lý sử dụng logo và dấu chứng nhận. 

6. Nội dung 

6.1 Cấp Giấy chứng nhận và Dấu phù hợp 

Mọi doanh nghiệp/Tổ chức khi đã được NAFI5 đánh giá và quyết định cấp 

chứng nhận phù hợp (cho sản phẩm/nhóm sản phẩm hoặc cho Hệ thống quản lý) đối 

với một tiêu chuẩn cụ thể sẽ được NAFI5 cấp Giấy chứng nhận phù hợp và được phép 

sử dụng dấu  phù hợp của NAFI5. 

Giấy chứng nhận phù hợp ghi rõ mã số Giấy, tên Khách hàng, địa chỉ cơ sở, tên 

sản phẩm/ nhóm sản phẩm/ Hệ thống quản lý, mã hiệu của tiêu chuẩn (Việt nam, nước 

ngoài, quốc tế) mà sản phẩm/nhóm sản phẩm/hệ thống quản lý đó được chứng nhận 

phù hợp; Ghi rõ ngày Giấy có hiệu lực và ngày hết hiệu lực, ghi phương thức đánh giá 

sự phù hợp đã được sử dụng đối với chứng nhận sản phẩm; Ghi địa chỉ của tổ chức 

chứng nhận. Ghi số quyết định ngày ký quyết định. 

 Trên tất cả các giấy chứng nhận NAFI5 cấp cho khách hàng đều có Logo của 

NAFI5. Đối với giấy chứng nhận lĩnh vực NAFI5 đang được công nhận thể hiện thêm 

dấu hiệu công nhận. Đối với giấy chứng nhận VietGAP thủy sản có thêm dấu nhận 

biết của VietGAP thủy sản. 

Tên của Khách hàng đã được chứng nhận sẽ được NAFI5 cập nhật trong danh 

sách và được công bố công khai trên website của NAFI5 (nếu có). 

6.2 .Quy định quản lý, sử dụng logo/dấu hiệu chứng nhận 

NAFI5 đăng ký bảo hộ đối với logo dùng làm Dấu phù hợp và điều đó đồng 

nghĩa với việc chỉ NAFI5 và các Khách hàng được NAFI5 cho phép mới được quyền 

sử dụng Dấu phù hợp này. 

Khách hàng không được phép thay đổi bất kỳ nội dung nào trong Giấy chứng 

nhận cũng như dấu phù hợp. Giấy chứng nhận, dấu phù hợp không được sử dụng để 

chủ ý hoặc vô tình gây ra sự hiểu lầm. 

NAFI5 không bắt buộc Khách hàng đã được NAFI5 đánh giá và chứng nhận 

phải sử dụng dấu phù hợp này. Tuy nhiên, nếu có sử dụng dấu phù hợp này, Khách 

hàng phải tuân thủ các quy định của NAFI5 dưới đây: 

- Khách hàng không được sử dụng Dấu phù hợp như là biểu tượng, dấu hiệu 

riêng của mình. 

- Dấu phù hợp của NAFI5 chỉ được sử dụng bởi Khách hàng và phải có sự liên 

hệ trực tiếp đối với tên gọi, cách ghi nhãn hàng hóa, nhãn hiệu hàng hóa hay 

biểu tượng của chính Khách hàng đó.  

- Không được chuyển Giấy và dấu chứng nhận cho bên thứ ba hoặc cho người kế 

thừa hợp pháp nếu không được phép của NAFI5. Nếu muốn chuyển nhượng thì 

Khách hàng phải có tờ khai, và khi cần thiết phải tổ chức đánh giá mới. 
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- Dấu chứng nhận phù hợp không được sử dụng trên báo cáo thử nghiệm, hiệu 

chuẩn giám định. 

6.2.1. Sử dụng dấu phù hợp tiêu chuẩn đối với sản phẩm/nhóm sản phẩm. 

Khách hàng chỉ được sử dụng Dấu phù hợp tiêu chuẩn đối với sản phẩm/ Nhóm 

sản phẩm trong phạm vi và lĩnh vực đã được chứng nhận của khách hàng. 

6.2.2. Sử dụng dấu phù hợp tiêu chuẩn đối với Hệ thống quản lý. 

Khách hàng chỉ được sử dụng Dấu phù hợp đối với Hệ thống quản lý trong 

phạm vi và lĩnh vực đã được chứng nhận của Khách hàng. 

Dấu phù hợp đối với Hệ thống quản lý không được sử dụng theo những cách có 

thể hiểu nhầm là NAFI5 và/hoặc tổ chức đã đánh giá công nhận cho NAFI5 đã chứng 

nhận hay công nhận mang tính pháp lý cho hoạt động, sản phẩm/ dịch vụ của chính 

Khách hàng hay bất cứ một cách hiểu nhầm nào khác. 

Dấu phù hợp đối với một Hệ thống quản lý không được sử dụng (in, dán, gắn)  

trực tiếp trên sản phẩm hoặc gắn liền với sản phẩm để có thể gây hiểu nhầm rằng 

NAFI5 đã đánh giá và chứng nhận một nội dung cụ thể nào đó cho chính các sản phẩm 

đó.  

Có thể xem hướng dẫn chi tiết về việc sử dụng dầu phù hợp Hệ thống như trong 

bảng dưới đây: 

Đặc điểm / cách  sử 

dụng dấu phù hợp 

In/gắn trên              

sản phẩm (5) 

In/Gắn trên 

bao bì bao gói 

(2) 

In trong tiếp đầu thư/ 

Name Card/ Công văn 

giao dịch với mục đích 

quảng cáo 

Sử dụng 

Dấu 

chứng 

nhận 

Không có    

câu từ 

Không được 

phép 

Không được 

phép 

Được phép 

Có câu từ  

(3) 

Không được 

phép 

Được phép Được phép 

(5) Có thể là chính sản phẩm hữu hình hoặc bao bì, thùng chứa sản phẩm. 

Trong hoạt động phân tích thử nghiệm, Phiếu kết quả thử nghiệm có thể coi như sản 

phẩm. 

(2) Bao bì trực tiếp hoặc bao bì gián tiêp, bao bì để chuyên chở có thể không 

đến được người sử dụng cuối cùng. 

(3) Câu từ nhằm đảm bảo tính chính xác, không gây nhầm lẫn ví dụ” "Sản 

phẩm được sản xuất bởi Hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp với 

tiêu chuẩn ISO 9001:2015” 
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6.3 Các đặc tính, ý nghĩa dấu chứng nhận phù hợp của NAFI5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhìn tổng thể logo có hình chữ “Q” là chữ chất lượng trong tiếng Anh, với tên 

cơ quan bằng tiếng anh, và dấu  ở cuối tạo cảm giác tin cậy với đối tác nước ngoài 

(chữ v là chữ cái đầu tiên trong tên nước Việt Nam) 

Dấu chứng nhận hợp chuẩn của NAFI5 có đặc điểm sau:  

- Đối với lĩnh vực chứng nhận chưa được công nhận từ bên thứ 3: 

 

 

 

 

 

 

 

- Đối với lĩnh vực chứng nhận có sự công nhận của bên thứ 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dấu chứng nhận gồm 2 phần, phần trên là dấu  logo  của NAFI5, phần 

dưới (XXX) là số hiệu tiêu chuẩn chứng nhận. Riêng đối với chứng nhận VietGAP 

việc đánh mã số chứng nhận tuân thủ theo quy định của thông tư 48/2012/TT-

BNNPTNT ngày 26/09/2012. 

Dấu chứng nhận phù hợp có thể được in đúng theo màu đã nêu hay có thể dùng 

một màu để phù hợp với những giấy tờ, tài liệu, báo, tạp chí đã in sẵn. 

Tên cơ quan 

Logo hình tròn theo một 

hệ thống từ bộ, cục, các 

trung tâm vùng 

 

Bánh răng biểu tượng của 

ngành nông nghiệp 

 

cây đước, biểu tượng của 

rừng ngập mặn. là “lá phổi” 

và đặc trưng của Cà Mau  

 

Tôm, cá 2 loài thủy sản thế mạnh của 

ngành đánh bắt và nuôi trồng của Cà 

Mau, kết hợp hình ảnh cây đước, mặt 

nước tạo nên một loại hình thủy sản 

sinh thái tự nhiên giữa rừng, biển, 

thủy sản chỉ có ở Cà Mau  

 
Biểu tượng của chất lượng thể hiện là một cơ quan công 

nhận chất lượng. với hình ảnh vòng tròn gắn vào dấu  

có ý nghĩa cơ quan luôn gắn liền với chất lượng. Ngoài 

ra chữ “V” có nghĩa là số 5 la mã, thể hiện cơ quan 

vùng 5. 

 

là ký hiệu của Registered, có 

nghĩa là đã được đăng ký. Ký 

hiệu này có hàm ý thương hiệu 

đã đăng ký bảo hộ bởi Cục Sở 

hữu Trí tuệ 

XXX 

XXX VICAS 033 - FSMS 
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Dấu chứng nhận phù hợp có thể phóng to hoặc thu nhỏ một cách đồng nhất, tuy 

nhiên phải đủ lớn để phần chữ có thể đọc được rõ ràng. 

 

6.4 Cấp Giấy và Dấu chứng nhận hợp quy. 

Doanh nghiệp/tổ chức có sản phẩm/ nhóm sản 

phẩm được NAFI5 đánh giá chứng nhận hợp quy sẽ 

được NAFI5 cấp “Giấy chứng nhận hợp quy” và được 

quyền sử dụng Dấu hợp quy cho sản phẩm/ nhóm sản 

phẩm đó. Doanh nghiệp/ Tổ chức  phải biểu thị ngay tại 

phần bên trái của dấu hợp quy tên viêt tắt “NAFIQAD5”  

để biểu thị Dịch vụ chứng nhận hợp quy này do NAFI5 thực hiện. 

Dấu chứng nhận gồm 2 phần, phần trên là mẫu dấu  hợp  quy  theo  quy  

đ ịnh  chung , phần dưới trong khung hình chữ nhật AAA.. .  là mã số của Quy 

chuẩn đã được chứng nhận phù hợp , BBB.. .  mã số của tổ chức, cơ sở được chứng 

nhận do NAFI5 cấp. 

Điều kiện sử dụng Dấu hợp quy hoàn toàn tương tự như  mục 6.2 đã nêu về 

điều kiện sử dụng dấu chứng nhận phù hợp đối với sản phẩm/nhóm sản phẩm. 

6.5 Theo dõi, giám sát việc sử dụng dấu chứng nhận phù hợp. 

Khi phát hiện Khách hàng có sản phẩm/ nhóm sản phẩm hoặc có Hệ thống quản 

lý đã được NAFI5 chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn nhưng Khách hàng đó không tuân 

thủ các yêu cầu chứng nhận, sử dụng dấu chứng nhận, NAFI5 sẽ tiến hành biện pháp 

để tạm ngừng, thu hồi hoặc hủy bỏ Giấy và dấu chứng nhận này. Khi đó, Khách hàng 

cũng không có quyền sử dụng bất kỳ hình thức quảng cáo hay bất kỳ sự viện dẫn nào 

liên quan đến dấu chứng nhận phù hợp cũng như những bản sao hay vật mô phỏng từ 

nó. 

Thông tin về tạm ngừng cho phép sử dụng, thu hồi hay hủy bỏ chứng nhận cũng 

sẽ được cập nhật trên trang web của NAFI5.  

NAFI5 có trách nhiệm thông báo việc hủy bỏ chứng nhận hoặc thu hồi dấu 

chứng nhận không chỉ cho Khách hàng vi phạm quy định trên mà còn  thông báo cho 

các cơ quan, tổ chức có liên quan. 
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TÌNH TRẠNG CẬP NHẬT, SỬA ĐỔI  TÀI  LIỆU 

TT 
Trang 

Nội dung ban đầu 
Nội dung 

đã sửa đổi, bổ sung 

Lần 

soát xét 

Ngày soát 

xét 

 

1 

2 hoặc theo các 

yêu cầu đảm  

bảo kiểm soát 

chất lượng trong 

phụ lục XIII ban 

hành kèm theo 

Quyết định số  

24/2007/QĐ-

BKHCN  ngày 

28/9/2007 của 

Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và 

Công nghệ; 

Thông tư số 28/2012/QĐ-

BKHCN ngày 12/12/2012 

của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học Công nghệ ban hành 

“Quy định về chứng nhận 

hợp chuẩn, chứng nhận 

hợp quy và công bố hợp 

chuẩn, công bố hợp quy”. 

2 30/12/13 

 

2 

2 Chưa có ISO/IEC 17065:2012, 

Đánh giá sự phù hợp-yêu 

cầu đối với các tổ chức 

chứng nhận sản phẩm quá 

trình, dịch vụ. 

2 30/12/13 

3 3 Chưa có Ghi số quyết định, ngày ký 

quyết định. 
2 30/12/13 

4 3 Chưa có Trên giấy chứng nhận 

VietGAP thủy sản có 2 dấu 

dấu chứng nhận của 

NAFI5 và dấu nhận biết 

của VietGAP thủy sản. 

Trên giấy chứng nhận 

VietGAP trồng trọt có 1 

dấu của NAFI5 . 

2 30/12/13 

5 5 Chưa có hoặc chữ VietGAP thủy 

sản/ chữ VietGAP trồng 

trọt 

2 30/12/13 

6 2 Chưa có ISO/IEC 17021-3:2013. 

Đánh giá sự phù hợp - 

Yêu cầu đối với tổ chức 

đánh giá và chứng nhận hệ 

thống quản lý 

3 10/11/14 

7 

 

2 - ISO/IEC 

17021:2011. Yêu 

cầu đối với tổ 

chức đánh giá và 

chứng nhận hệ 

- ISO/IEC 17021-1:2015. 

Đánh giá sự phù hợp - 

Yêu cầu đối với tổ chức 

đánh giá và chứng nhận hệ 

thống quản lý - Phần 1: 

4 11/11/15 
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thống quản lý 

- ISO/TS 

22003:2007. 

Các yêu cầu 

- ISO/TS 22003:20013 

 

8 3 Trên giấy chứng 

nhận hệ thống 

quản lý chất lượng 

(QMS) có 3 dấu : 

dấu chứng nhận 

của NAFI5, dấu tổ 

chức IAF, dấu 

công nhận). Trên 

giấy chứng nhận 

sản phẩm (PRO) 

và giấy chứng 

nhận hệ thống an 

toàn thực phẩm 

(FSMS) có 2 dấu : 

dấu chứng nhận 

của NAFI5, dấu tổ 

chức IAF, dấu 

công nhận... 

Trên tất cả các giấy chứng 

nhận NAFI5 cấp cho khách 

hàng đều có Logo của 

NAFI5. Đối với giấy 

chứng nhận lĩnh vực 

NAFI5 đang được công 

nhận thể hiện thêm dấu 

hiệu công nhận. Đối với 

giấy chứng nhận VietGAP 

thủy sản có thêm dấu nhận 

biết của VietGAP thủy sản 

4 11/11/15 

9 5 Chưa có 

 

Bổ sung ký hiệu R vào dấu 

hiệu chứng nhận 

4 11/11/15 

10 5 Chưa có  

 

- Đối với lĩnh vực chứng 

nhận chưa được công nhận 

từ bên thứ 3: 

- Đối với lĩnh vực chứng 

nhận có sự công nhận của 

bên thứ 3 

- Riêng lĩnh vực chứng 

nhận ISO 22000 thì có thể 

hiện thêm dấu của IAF 

4 11/11/15 

11 5 Dấu chứng nhận 

gồm 2 phần ... mã 

số của tổ chức, cơ 

sở được chứng 

nhận do NAFI5 

cấp 

Dấu chứng nhận gồm 2 

phần, phần trên là dấu  

logo  của NAFI5, phần 

dưới (XXX) là số hiệu tiêu 

chuẩn chứng nhận. Riêng 

đối với chứng nhận 

VietGAP việc đánh mã số 

chứng nhận tuân thủ theo 

quy định của thông tư 

48/2012/TT-BNNPTNT 

ngày 26/09/2012 

4 11/11/15 



   Quy định thủ tục kiểm soát, sử dụng logo và dấu hiệu chứng nhận               05 CL5/QĐ 

 9/8 

 

12 5 - Riêng lĩnh vực 

chứng nhận ISO 

22000 thì có thể 

hiện thêm dấu của 

IAF 

Bỏ nội dung này 5 30/03/17 

 


