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        Hà nội, ngày     tháng     năm  2010   
 

Kính gửi: ....................................................................................................... 
 

Nhằm tuyên truyền, quảng bá và khẳng định Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm 

của quý Công ty đã được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 22000: 2005 , Trung 

tâm Chứng nhận QUACERT xin gửi đến quý Công ty biểu tượng dấu chứng nhận và 

dấu thừa nhận quốc tế theo hình mẫu dưới đây: 

 

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

a) trong các tiếp đầu thư, công văn giao dịch, tài liệu kỹ thuật, tài liệu đào tạo, 

tài liệu quảng cáo, name-card, các chứng từ và các tài liệu tiếp thị; 

b) trong các chương trình quảng cáo, quảng bá trên các phương tiện thông tin 

đại chúng như phát thanh, truyền hình, báo chí...; 

c) trên các phương tiện giao thông, vận tải, các bảng quảng cáo công cộng,...   

2.  Dấu chứng nhận không được sử dụng trong các trường hợp sau: 

a) gây hiểu nhầm là QUACERT đã chứng nhận hay công nhận tính pháp lý cho 

các hoạt động hay sản phẩm của Tổ chức hay bất cứ một cách hiểu nhầm nào 

khác; 

b) gây hiểu lầm rằng QUACERT đã chứng nhận đặc tính vệ sinh- an toàn của sản 

phẩm cụ thể; 

c) hết hiệu lực chứng nhận hoặc không tuân thủ các yêu cầu về chứng nhận; 

3.  Chú ý khi sử dụng: 

a) Dấu chứng nhận có thể được in đúng theo màu như miêu tả cụ thể, hay có thể 

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

b) Dấu chứng nhận 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. 

c) Giấy chứng nhận và Dấu chứng nhận không được chuyển nhượng.  
               

       GIÁM ĐỐC 
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