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1. Mục đích 

- Quy định việc sử dụng dấu hiệu chứng nhận GMP TPCN của Công ty TNHH MTV 

Chứng nhận Chất lượng AsiaCert (Công ty AsiaCert) đối với các tổ chức được Công ty 

AsiaCert chứng nhận. 

2. Phạm vi áp dụng 

- Áp dụng cho khách hàng đạt GMP TPCN do Công ty AsiaCert đánh giá, chứng nhận. 

3.  Trách nhiệm 

- Phụ trách các bộ phận có trách nhiệm giám sát việc thực hiện quy trình này. 

4. Tài liệu tham khảo 

- Sổ tay chất lượng: STCL 

- Quy định chứng nhận: CN-QĐ01 

5. Thuật ngữ, định nghĩa và từ viết tắt 

- CNCL: Chứng nhận chất lượng 

- Biểu tượng của Công ty AsiaCert (logo): Biểu tượng được Công ty AsiaCert sử dụng để 

giúp cho việc nhận biết Công ty AsiaCert. 
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- Dấu hiệu chứng nhận: dấu hiệu được Công ty AsiaCert cấp cho tổ chức đã được chứng 

nhận GMP TPCN để sử dụng nhằm thể hiện trạng thái đã được chứng nhận của tổ chức 

đó. 

- Khách hàng: Tổ chức được Công ty AsiaCert chứng nhận GMP TPCN. 

6. Nội dung 

6.1. Quy định 

- Việc sử dụng logo, dấu hiệu chứng nhận của Công ty AsiaCert sẽ thể hiện uy tín và năng 

lực của Công ty AsiaCert và là bằng chứng khách quan về năng lực của khách hàng. 

- Việc đăng ký bảo hộ đối với logo, dấu hiệu chứng nhận của Công ty AsiaCert đồng nghĩa 

với việc chỉ Công ty AsiaCert và các tổ chức đã được chứng nhận GMP TPCN mới được 

quyền sử dụng logo, dấu hiệu chứng nhận này. 

- Việc sử dụng dấu hiệu chứng nhận là không bắt buộc đối với khách hàng.  

- Dấu hiệu chứng nhận được Công ty AsiaCert cung cấp cho khách hàng. Khách hàng được 

sử dụng dấu hiệu chứng nhận trong các quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại 

chúng và trên các tài liệu giới thiệu, tài liệu giao dịch thương mại của Khách hàng; trên 

giấy chứng nhận… trong phạm vi đã được chứng nhận. Không được sử dụng dấu hiệu 

chứng nhận của Công ty AsiaCert trên các sản phẩm hoặc bao bì sản phẩm gây hiểu lầm là 

chứng nhận sản phẩm; không được sử dụng dấu hiệu chứng nhận trong báo cáo thử 

nghiệm. 

- Công ty AsiaCert không cho phép khách hàng sử dụng dấu hiệu chứng nhận nhằm lừa dối 

và ảnh hưởng đến uy tín của hoạt động chứng nhận. 

- Ngay khi hủy bỏ chứng nhận, khách hàng được chứng nhận phải ngừng sử dụng tất cả các 

hình thức quảng cáo có đề cập đến chứng nhận, theo chỉ dẫn của tổ chức chứng nhận. 

 

6.2. Mô tả logo, dấu chứng nhận 

- Logo của Công ty AsiaCert được trình bày như sau: 

 
 

- Dấu hiệu chứng nhận của Công ty AsiaCert được trình bày như sau: 
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- Sử dụng hình ảnh dấu công nhận của BOA kết hợp với hình ảnh dấu chứng nhận của Công 

ty AsiaCert (chú ý thể hiện cùng nhau với cùng kích cỡ) 

 

 

Chú ý: Cán bộ nhận đăng ký, giao dịch với khách hàng, khi giao dấu hiệu chứng nhận cho 

khách hàng phải hướng dẫn khách hàng sử dụng dấu không được nhầm với chứng nhận 

sản phẩm. 

6.3. Quản lý sử dụng dấu hiệu chứng nhận 

- Dấu hiệu chứng nhận được Công ty AsiaCert cấp và quản lý thống nhất cho các khách 

hàng đã được chứng nhận. Khách hàng sẽ nhận được dấu hiệu chứng nhận (trường hợp 

khách hàng đăng ký sử dụng dấu chứng nhận) cùng với quyết định và chứng chỉ chứng 

nhận. 

- Công ty AsiaCert phải yêu cầu chấm dứt việc sử dụng dấu hiệu chứng nhận của khách 

hàng trong các trường hợp sau: 

 Hết hạn hiệu lực chứng nhận mà khách hàng không đăng ký chứng nhận lại. 

 Trong thời gian bị đình chỉ chứng nhận. 

 Khách hàng bị thu hồi quyết định chứng nhận. 

- Khách hàng được quyền sử dụng dấu hiệu chứng nhận do Công ty AsiaCert cấp chỉ đối 

với lĩnh vực được chứng nhận. 

 

6.4. Xử lý vi phạm 

- Bất kỳ tổ chức nào sử dụng dấu hiệu chứng nhận của Công ty AsiaCert một cách bất hợp 

pháp đều bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

- Tùy theo mức độ vi phạm sử dụng dấu hiệu chứng nhận thì Công ty AsiaCert sẽ nhắc nhở, 

đình chỉ hay hủy bỏ, thu hồi dấu chứng nhận đã cấp. 

 

6.5. Thỏa thuận về việc sử dụng dấu hiệu chứng nhận GMP TPCN 

Khách hàng muốn sử dụng dấu chứng nhận của Công ty AsiaCert phải tuân thủ theo quy định 

chứng nhận và phụ lục sử dụng dấu hiệu chứng nhận thể hiện: 

- Phải thỏa thuận trong hợp đồng đánh giá, chứng nhận về việc tuân thủ sử dụng dấu hiệu 

chứng nhận. 

- Trường hợp chưa quy định việc sử dụng dấu hiệu chứng nhận trong hợp đồng đánh giá, 

chứng nhận, yêu cầu ký bổ sung bản thỏa thuận sử dụng dấu hiệu chứng nhận. 

 

6.6. Lưu hồ sơ 

- Lưu hồ sơ theo thủ tục kiểm soát hồ sơ TT02 

 

7. Tài liệu viện dẫn 

- Qui định chứng nhận CN-QĐ01 


