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Quý công ty đã hoàn thành đánh giá và đạt được chứng nhận bởi NIFC. Dấu 
chứng nhận của NIFC minh chứng cho độ tin cậy, niềm tin và tạo thêm giá trị 
cho thương hiệu của tổ chức. 

Quý công ty đã được chứng nhận và có quyền tự do sử dụng dấu chứng nhận 
được thừa nhận và tín nhiệm trên phạm vi toàn cầu.  

                
NIFC luôn đồng hành và hỗ trợ Quý công ty sử dụng dấu chứng nhận để quảng 
bá cho kết quả chứng nhận thành công của Quý công ty. 

Dấu chứng nhận thể hiện sự phù hợp của hệ thống quản lý hoặc sản phẩm của 
Quý công ty so với yêu cầu của các tiêu chuẩn/ quy chuẩn liên quan. Vì lý do 
này, Quý công ty cần cẩn trọng khi sử dấu chứng nhận để tránh gây hiểu nhầm 
việc chứng nhận cho sản phẩm hoặc hệ thống, hoặc ngầm hiểu việc chứng nhận 
được áp dụng cho các hoạt động và địa điểm nằm ngoài phạm vi chứng nhận. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu dấu chứng nhận 
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chứng 
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nhận hợp 
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sản 

phẩm 
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*Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền tuân thủ theo yêu cầu của hệ thống quản lý 
chất lượng an toàn thực phẩm của Công ty và được NIFC chứng nhận phù hợp theo yêu 
cầu của tiêu chuẩn ISO 22000:2018.  
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Chính sách của NIFC 

Tất cả các khách hàng đã được cấp Dấu chứng nhận phù hợp tương ứng 
với 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 NIFC (cụ thể là những 
khách hàng sở hữu Giấy chứng nhận của NIFC) được phép sử dụng Dấu chứng 
nhận của NIFC cho mục đích truyền thông. 

Những Dấu này chỉ gắn liền với dịch vụ chứng nhận do NIFC cung cấp mà 
không áp dụng đối với bất kỳ dịch vụ nào khác của NIFC. 

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 NIFC. Việc quảng cáo về 
hệ thống quản lý đã được chứng nhận của doanh nghiệp phải 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 NIFC không được thể hiện trên Giấy 
chứng nhận sự phù hợp hay Giấy chứng nhận phân tích khác. 

NIFC phải đảm bảo rằng khách hàng đã được chứng nhận sử dụng Dấu 
chứng nhận của NIFC 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 hệ thống an toàn thực phẩm của NIFC 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 
22000 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. Xin lưu ý rằng trên bao bì chính có thể ghi thông báo 
chung về sản phẩm, nhưng không được sử dụng Logo NIFC. 

Đối với dịch vụ chứng nhận hợp quy, dấu hợp quy được sử dụng trực tiếp 
trên sản phẩm, hàng hóa, bao bì, hoặc trong tài liệu kỹ thuật hoặc trên nhãn gắn 
trên sản phẩm, hàng hóa ở vị trí dễ thấy, dễ đọc. Trong mọi tình huống, việc sử 
dụng dấu hợp quy sẽ tuân thủ theo thông tư 28/2012/TTBKHCN (điều 4). 


