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Giới thiệu 1.    

Chương trình chứng nhận trại nuôi và logo của Hội đồng Quản lý Nuôi 
trồng Thủy sản công nhận và ghi nhận việc nuôi trồng thủy sản có 
trách nhiệm. Logo của ASC mang lại niềm tin cho người tiêu dùng rằng 
sản phẩm mà họ lựa chọn hoàn toàn có khả năng truy xuất nguồn gốc, 
đã được chứng nhận một cách độc lập và là sản phẩm được nuôi trồng 
có trách nhiệm.

Việc sử dụng logo của ASC mang lại nhiều lợi ích cho các công ty tham gia vào chuỗi cung ứng. Logo 
của ASC cũng được các trại nuôi đã được chứng nhận, các cơ quan truyền thông và nhiều đơn vị khác 
sử dụng để cung cấp thông tin về chương trình ASC và hỗ trợ chương trình này.

Do đây là một thương hiệu đồng thời cũng là một nhãn hiệu chứng nhận nên việc trình bày logo của 
ASC trên và không trên sản phẩm được kiểm soát theo các qui định nghiêm ngặt. Vì lợi ích của những 
người sử dụng logo, hướng dẫn này cần được tuân thủ một cách chặt chẽ để đảm bảo tính toàn vẹn 
và giá trị của logo. 

ASC có trách nhiệm kiểm soát logo để duy trì một thông điệp nhất quán, rõ ràng và để bảo vệ những 
nỗ lực của các trang trại được chứng nhận và các đối tác tham gia vào chuỗi cung ứng đầu tư vào logo. 

Hướng dẫn này đưa ra các qui định cho việc sử dụng nhãn hiệu. Đồng thời, nó cũng giải thích cho các 
đối tượng sử dụng khác nhau như trang trại, các tổ chức tham gia chuỗi cung ứng, các nhà bán lẻ, các 
tổ chức phi thương mại, cơ quan truyền thông, về cách sử dụng nhãn hiệu nhằm đạt được tác động 
tối đa, đảm bảo ngày càng nâng cao nhận thức của công chúng trên toàn thế giới. 

Hội đồng Quản lý Biển Quốc tế - một nhánh hoạt động thương mại độc lập của MSC – đóng vai trò là 
cơ quan trung gian đại diện cho ASC cấp phép sử dụng và quản lý logo của ASC. Cơ quan này sẽ thay 
mặt ASC ký thỏa thuận cấp phép sử dụng logo và phê duyệt việc sử dụng logo trên sản phẩm.

Chris Ninnes 
CEO 
Hội đồng Quản lý Nuôi trồng Thủy sản
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Introduction 2.    

Hội đồng quản lý nuôi trồng thủy sản (ASC) là một tổ chức quốc tế phi 
lợi nhuận và độc lập

Nhiệm vụ của chúng tôi là sử dụng logo và chương 
trình chứng nhận trại nuôi để chuyển hóa ngành 
nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững về môi 
trường và có trách nhiệm với xã hội bằng cách sử 
dụng cơ chế thị trường có hiệu quả tạo ra giá trị 
trong toàn chuỗi, tác động đến sự lựa chọn sản 
phẩm thủy sản của người tiêu dùng và hợp tác với 
các đối tác giúp thị trường thủy sản bền vững về 
môi trường và có trách nhiệm với xã hội.

Các tiêu chuẩn về nuôi trồng thủy sản có trách 
nhiệm cũng như các yêu cầu của ASC về truy 
nguyên thuỷ sản đều tuân theo các hướng dẫn 
thực hành tốt nhất và nghiêm  ngặt nhất trên thế 
giới nhằm chuyển hóa thị trường thủy sản toàn 
cầu. 

Nuôi trồng có trách nhiệm
Hoạt động nuôi trồng thủy sản có thể chứng tỏ 
việc áp dụng các phương pháp nuôi trồng tốt nhất 
bằng cách lấy chứng nhận áp dụng tiêu chuẩn 
ASC về môi trường và xã hội cho nuôi trồng thủy 
sản có trách nhiệm.

Chương trình của ASC sử dụng một quá trình 
đánh giá độc lập, đáng tin cậy của bên thứ ba 
để công nhận và cấp chứng nhận cho nuôi trồng 
thủy sản có trách nhiệm. Để đạt được điều đó, 
trại nuôi phải chứng minh được họ đang sử dụng 
các phương pháp có trách nhiệm bao gồm các 
phương pháp quản lý tốt nhất nhằm giảm thiểu 
các tác động đến môi trường và xã hội.

Việc được chứng nhận tạo niềm tin cho người 
mua và người tiêu dùng rằng sản phẩm mà họ 
mua được nuôi trồng tốt và có trách nhiệm.

Tính truy nguyên của thủy sản
Trước khi sản phẩm có gắn logo của ASC được 
bán ra trên thị trường thì mỗi đơn vị kinh doanh 
trong chuỗi cung ứng phải được đánh giá chi tiết 
về tính truy nguyên của sản phẩm theo các yêu 
cầu Chứng  nhận xuất xứ của ASC. Việc đánh giá 
này nhằm đảm bảo chỉ những sản phẩm được 
nuôi trồng ở các trang trại được chứng nhận mới 
được mang logo của ASC.

Nếu đơn vị kinh doanh đã có chứng nhận xuất xứ 
của  MSC thì cần liên hệ với tổ chức đã cấp chứng 
nhận cho đơn vị để xin phép mở rộng phạm vi 
chứng nhận để bao gồm cả sản phẩm chứng nhận 
ASC. Đây là một quy trình đơn giản nhưng phải 
do tổ chức chứng nhận cho đơn vị thực hiện. ASC 
và MSC không có thẩm quyền mở rộng phạm vi 
chứng nhận.

Sử dụng logo mang lại nhiều lợi ích tiềm năng cho 
bất kỳ đơn vị nào tham gia chuỗi cung ứng, từ 
khâu nuôi trồng đến người tiêu dùng cuối cùng. 
Nhiều nhà bán lẻ và các thương hiệu thủy sản 
hàng đầu thế giới đã đặt ASC làm trọng tâm trong 
các chính sách thu mua thủy sản có trách nhiệm. 
Thông tin về những cam kết này được trình bày 
trên trang web www.asc-aqua.org
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ASC bảo lưu tất cả các quyền liên quan đến những 
thương hiệu này. Nhãn hiệu của ASC không được 
phép sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận của 
ASC. Giấy phép sử dụng nhãn hiệu không chuyển 
giao hoặc cấp bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào cho 
bên khác và chỉ được phép sử dụng sau khi thỏa 
thuận cho phép sử dụng logo đã được ký kết.
Chỉ những tổ chức đã ký kết thỏa thuận chính 
thức bằng văn bản với ASC mới được phép sử 
dụng logo của ASC.

Việc sử dụng trái phép bị cấm tuyệt đối và sẽ bị 
coi là vi phạm thương hiệu  ASC bảo lưu quyền 
thực hiện hành động pháp lý chống lại bất kỳ bên 
nào sao chép tên ASC hoặc logo ASC mà không 
được cho phép trước. 

Thỏa thuận cấp phép sử dụng Logo  
Thỏa thuận này cho phép sử dụng logo ASC trên 
sản phẩm hoặc các tài liệu quảng bá có liên quan 
như website. Các tổ chức ký thỏa thuận cấp phép 
sử dụng logo chịu trách nhiệm trả các khoản lệ 
phí và phí bản quyền.

Phí 
Đơn vị sử dụng logo ASC trên sản phẩm phải thanh 
toán một khoản lệ phí cố định hàng năm và tiền 
phí bản quyền tính trên cơ sở khối lượng sản 
phẩm bán ra có dán nhãn ASC.

Thông tin chi tiết về chi phí sử dụng logo ASC 
được ghi rõ gồm trong thỏa thuận cấp phép sử 
dụng logo. 

Phê duyệt thiết kế
Khi được cấp giấy phép sử dụng logo ASC, các 
đơn vị phải trình bản thiết kế logo để phê duyệt 
trước khi in ấn, phát hành hoặc trình bày logo.  
Xin xem quá trình phê duyệt ở trang 12. 

 3.    

ASC sở hữu thương hiệu của logo, và tên nhãn hiệu là ‘Aquaculture 
Stewardship Council’.

Quyền sở hữu logo  
của ASC
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Các nhà bán lẻ
Các cửa hàng, bao gồm cả các nhà bán lẻ trực 
tuyến và các quầy cá mà bán cho người tiêu dùng 
những sản phẩm có nhãn hiệu của bên thứ ba và 
nhãn hiệu riêng được chứng nhận ASC. 

Các đơn vị tham gia chuỗi cung ứng
Các nhà chế biến, nhà phân phối hoặc các nhà 
cung ứng dịch vụ thực phẩm và các nhà bán sỉ bán 
thủy sản có chứng nhận ASC dưới dạng hàng rời 
hoặc đóng gói sẵn.

Các trại nuôi được chứng nhận
Trại nuôi và những đơn vị có đại diện là các trại 
nuôi.

Các đơn vị cung cấp dịch vụ thực phẩm
Các đơn vị kinh doanh bán và phục vụ thủy sản  
có chứng nhận ASC được “chuẩn bị sẵn” và những 
đơn vị bán thực phẩm tiêu dùng tại chỗ hoặc 
“mang về”.

Các tổ chức phi thương mại
Các tổ chức phi lợi nhuận, giáo dục hoặc lĩnh vực 
công muốn quảng bá việc họ hỗ trợ chương trình 
ASC.

Các đươn vị truyền thông
Các tổ chức truyền thông đưa tin tức về ASC và có 
những chương trình chuyên về ASC.

Đối với mỗi nhóm người dùng sẽ có những quy 
định cụ thể về việc sử dụng logo ASC. Hướng dẫn 
chi tiết được trình bày trên trang web  
www.msc.org/get-certified/use-the-msc- 
ecolabel/rules

Introduction 4.    

Bất kỳ một tổ chức thương mại hoặc phi thương nào cũng có thể đăng 
ký sử dụng logo ASC.

Ai có thể sử dụng  
logo ASC?



Trên sản phẩm và trên thực đơn
Logo ASC có thể được sử dụng trên sản phẩm và 
trên thực đơn để thể hiện sản phẩm có xuất xứ từ 
một trang trại đã được chứng nhận đáp ứng tiêu 
chuẩn về xã hội và môi trường  của ASC về nuôi 
trồng thủy sản có trách nhiệm.

‘Trên sản phẩm’ đề cập đến việc sử dụng logo 
của ASC trên những sản phẩm được các nhà chế 
biến, các nhà phân phối, các nhà bán sỉ và các nhà 
bán lẻ thực hiện. Điều này bao gồm các hạng mục 
cá tươi ở các quầy bán cá, bao bì hàng rời cũng 
như bảng giá và ấn phẩm quảng bá sản phẩm của 
các công ty cung cấp thực phẩm sử dụng trong 
giao dịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp.

‘Trên thực đơn’ đề cập đến việc trình bày logo 
của ASC trên thực đơn, thường là ở các quán ăn 
hoặc các công ty cung cấp dịch vụ ăn uống. 

Sử dụng để quảng bá 
Sử dụng để quảng bá tức là sử dụng logo của ASC 
‘không trên’ sản phẩm. Điều này bao gồm việc 
trình bày logo để quảng bá chứng nhận xuất xứ, 
quảng bá sản phẩm có dán nhãn ASC hoặc để hỗ 
trợ chương trình ASC. Các tổ chức sử dụng logo 
của ASC cho mục đích quảng bá có thể là tổ chức 
thương mại hoặc tổ chức phi lợi nhuận.

Ví dụ như  các vật phẩm quảng cáo tại điểm bán, 
vật phấm quảng cáo, phương tiện đi lại, đồng phục 
của nhân viên,  các ấn phẩm (bao gồm bảng giá, 
tờ rơi, sách), trang web và các ứng dụng di động. 

Introduction 5.    

Logo ASC có thể được sử dụng theo hai cách chính như sau:

Hướng dẫn sử dụng Logo của ASC 2014 5

 
Cách sử dụng logo ASC

Các tập hợp từ ngữ bổ trợ

Các đơn vị muốn sử dụng nhãn hiệu cho mục đích quảng bá có thể diễn tả theo cách của họ với điều kiện 

phải gửi cách diễn trình đó tới ecolabel@msc.org để phê duyệt. Một số tập hợp từ được duyệt bao gồm:

Tự hào hỗ trợ cho ASC

Tìm kiếm logo ASC
Hãy chọn ASC để hỗ trợ nuôi 
trồng thủy sản có trách nhiệm

Hãy hỏi chúng tôi về các sản 
phẩm được chứng nhận ASC

Tìm kiếm nhãn hiệu thủy sản  
nuôi trồng có trách nhiệm

Tất cả sản phẩm [điền các loài 
thuỷ sản] đều được chứng nhận 
ASC của chúng tôi



Các thành phần của logo
Những yêu cầu sau đây áp dụng cho tất cả các 
cách sử dụng logo. Bất kỳ sự sai lệch nào về màu 
sắc, phông chữ hoặc thiết kế sẽ làm giảm tính 
hiệu quả của logo và có thể gây ra hậu quả pháp 
lý liên quan đến việc vi phạm thương hiệu.

Logo ASC bao gồm 8 thành phần không cho phép 
tách rời hoặc chỉnh sửa dưới bất kỳ hình thức nào.

A – Được nuôi trồng có trách nhiệm  
(‘Farmed Responsibly’)
Cụm từ này biểu đạt ý nghĩa của logo ASC.  
ecolabel@msc.org sẽ cung cấp bản dịch cụm  
từ này sang các ngôn ngữ khác nhau. Nếu thấy 
chưa có bản dịch của cụm từ này sang  một ngôn 
ngữ khác, đề nghị gửi các phương án dịch cho 
ecolabel@msc.org để phê duyệt.

B – Các chữ cái đầu ASC
Các chữ cái ASC là các chữ viết tắt của cụm từ 
Aquaculture Stewardship Council (Hội đồng Quản 
lý Nuôi trồng Thuỷ sản), đơn vị sở hữu logo.
 
C – Được chứng nhận (Certified)
Cụm từ này biểu thị rằng sản phẩm mang logo đã 
qua một cuộc đánh giá độc lập theo tiêu chuẩn 
trang trại của ASC.

D – asc-aqua.org
Địa chỉ trang web của ASC luôn luôn phải được 
trình bày đầy đủ như được hiển thị ở đây.  

E – Biểu tượng con cá 
Phải luôn luôn trình bày biểu tượng con cá được 
vẽ phác hướng lên phía trên và ở phía bên phải. 

F – TM
Các chữ cái TM biểu thị rằng biểu tượng này là 
một thương hiệu. Thương hiệu ASC đã được phê 
duyệt ở nhiều nước. 

G – Dấu xác thực (Checkmark)
Dấu xác thực nổi bật, đậm, chia đôi logo là một 
dấu hiệu đặc biệt thể hiện tính toàn vẹn và tin cậy 
của quá trình chứng nhận. 

H – Đường viền màu trắng
Phải luôn có đường viền màu trắng bao quanh 
logo.

Introduction 6.    

Phần này hướng dẫn cách sử dụng logo ASC bao gồm thông tin về màu 
sắc, kích thước và vị trí.
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Các rình bày đúng  
logo của ASC

A

B

C

D

E

F

G H



Câu xác nhận về ASC
Khi logo của ASC được sử dụng trên sản phẩm  
thì nó luôn phải có “câu xác nhận ASC” đi kèm. 
Câu xác nhận này giải thích và bổ nghĩa cho logo 
ASC với 5 phiên bản: 

Phiên bản 1
“Xin cảm ơn đã lựa chọn sản phẩm đáp ứng tiêu 
chuẩn toàn cầu của ASC về thủy sản nuôi trồng  
có trách nhiệm. Cùng nhau hợp tác chúng ta có 
thể chuyển hoá ngành nuôi trồng thủy sản hướng 
tới bền vững về môi trường và có trách nhiệm với 
xã hội. www.asc-aqua.org” 

Phiên bản 2
“Sản phẩm này có xuất xứ từ một trại nuôi đã 
được chứng nhận một cách độc lập theo tiêu 
chuẩn của ASC về thủy sản nuôi trồng có trách 
nhiệm. www.asca-qua.org” 

Phiên bản 3
“XXXXXX (tên loài thủy sản) trong sản phẩm này có 
xuất xứ từ một trại nuôi đã được chứng nhận một 
cách độc lập theo tiêu chuẩn của ASC về thủy sản 
nuôi trồng có trách nhiệm. www.asc-aqua.org” 

Phiên bản 4
“Sản phẩm này đáp ứng tiêu chuẩn toàn cầu  
của ASC về thủy sản nuôi trồng có trách nhiệm. 
www.asc-aqua.org”

Phiên bản 5
“Từ một trại nuôi có trách nhiệm đã được cấp 
chứng nhận ASC. www.asca-qua.org”
 
Xin liên hệ với ecolabel@msc.org để có bản dịch 
của các câu xác nhận trên.

Mã xuất xứ sản phẩm của ASC
Mỗi sản phẩm được dán nhãn ASC hoặc mỗi mục 
thực đơn có một mã số xuất xứ sản phẩm ASC 
riêng bao gồm một dãy chữ và số (ASC-C-000000) 
tham chiếu tới người sản xuất sản phẩm. Mã số 
này sẽ được trình bày cùng với một trong những 
câu xác nhận đề cập ở trên.

Mã số này thể hiện khả năng truy nguyên của 
logo theo yêu cầu của ASC. Mã số phải được thể 
hiện để xác nhận hiệu lực sử dụng logo của ASC. 
Mã số này sẽ được cấp trong quá trình phê duyệt 
sản phẩm. 

Ví dụ đóng gói
Logo của ASC xuất hiện ở mặt trước của bao bì. 
Đối với loại bao gói mà một vị trí trình bày khác 
sẽ phù hợp hơn (ví dụ như trên hộp thiếc nhỏ) 
thì cần phải được phê duyệt trong quá trình phê 
duyệt sản phẩm.

Mã số xuất xứ sản phẩm của ASC phải được thể 
hiện trên câu xác nhận.

Câu xác nhận về ASC được trình bày ở mặt sau 
của bao bì.
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Cách trình bày đúng logo  
của ASC [tiếp theo trang trước]

Câu xác nhận về ASC

Mã xuất xứ sản  
phẩm của ASC
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Cách trình bày đúng logo  
của ASC (tiếp theo trang trước)

16 m
m

 

18 mm 

ĐỊnh dạng
Logo của ASC có hai định dạng, theo chiều ngang 
và chiều dọc.

Có thể sử dụng cả hai định dạng. Một người sử 
dụng có thể dùng mỗi định dạng trên mỗi loại 
ứng dụng khác nhau.

Màu sắc
Hệ màu Pantone
Sử dụng màu Pantone 326 C khi dnùg logo màu. 

Hệ màu CMYK
Khi in ấn phẩm bằng máy in bốn màu thì chi  
tiết của các màu là 81% màu xanh lam (Cyan),  
0% màu đỏ (Magenta), 39% màu vàng (Yellow) , 
0% màu đen (Black). 

Hệ màu RGB
R. 0  G. 178  B. 169 

Đơn sắc
Logo của ASC cũng được sử dụng dưới dạng đen 
trắng khi bao bì có màu đen và màu trắng hoặc 
có màu chủ đạo là màu xanh lá cây. Trong những 
trường hợp này chỉ được in logo bằng màu thuần 
nhất đen và trắng, không được dùng màu xám.

Kích thước
Kích thước tối thiểu
Kích thước tối thiểu của logo định dạng ngang 
dùng trên sản phẩm là 16mm (được đo từ dưới 
lên trên phía bên trái). Kích thước tối thiểu của 
logo kiểu hình dọc là 18mm (được đo từ đầu này 
sang đầu kia ở phía trên).

Kích thước tối thiểu của logo dùng cho bao gói 
hàng rời là 20mm với định dạng ngang và 28mm 
với định dạng dọc. 

Kích thước tối đa
Không hạn chế kích thước tối đa của logo của 
ASC hoặc các biến thể của nó trên sản phẩm hoặc 
ngoài sản phẩm.

Logo kiểu hình dọc Logo kiểu  

hình ngang 

Yêu cầu kích thước tối thiểu

Định dạng dọc 

Trên sản phẩm: 18mm 

Bao gói rời: 28mm

Định ngang 

Trên sản phẩm: 16mm 

Bao gói rời: 20mm
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Sử dụng trên sản phẩm
Khoảng trống xung quanh logo
Khi sử dụng logo với kích thước tối thiểu cần dành 
ra một khoảng trống ít nhất là 2mm xung quanh 
để ghi thông tin cụ thể của sản phẩm (như loài, 
khối lượng, thành phần) và phải đảm bảo rằng 
thông tin đó không dẫn đến mối liên hệ giữa ASC 
với bất kỳ tổ chức nào. Khi logo của ASC đi với 
thương hiệu chủ thì khoảng trống ít nhất phải 
là 5mm cho các yếu tố thiết kế bao bì nói chung 
(như tên thương hiệu, biểu tượng v.v…).

Đối với logo có kích thước lớn hơn, khoảng trống 
xung quanh logo phải chiếm 10% chiều cao của 
logo (đối với định dạng dọc) hoặc chiều rộng (đối 
với định dạng ngang).

Đường màu trắng
Trong mọi trường hợp phải in các đường màu 
trắng trong logo. Không được phép in màu khác. 

Phông chữ
Phông chữ của logo của ASC là Helvetica và không 
được thay thế bằng phông chữ khác.

Bản dịch
Khi yêu cầu, ecolabel@msc.org sẽ cung cấp bản 
dịch nghĩa của các cụm từ “được chứng nhận” 
(certified) và “nuôi trồng có trách nhiệm” (farmed 
responsibly) trong quá trình phê duyệt sản phẩm.

Tương tự như vậy một số bản dịch của thông tin 
xác nhận của ASC cũng sẽ được cung cấp.

Tất cả các bản dịch khác phải được phê duyệt 
trong quá trình phê duyệt sản phẩm.

Sử dụng ngoài sản phẩm 
Khi sử dụng logo vào mục đích quảng bá có kèm 
theo cụm từ bổ trợ, cụm từ đó phải có gắn kết 
rõ ràng với logo của ASC. Theo hướng dẫn chung 
cụm từ bổ trợ phải được đặt liền kề với logo và có 
kích thước to gấp đôi kích thước của logo. Không 
hạn chế kích thước của cụm từ bổ trợ đối nếu 
100% sản phẩm được chứng nhận ASC.

Tài liệu quảng bá chỉ được đề cập tới sản phẩm 
ASC đã được chứng nhận và không được gây hiểu 
lầm cho người tiêu dùng. Để giúp người tiêu dùng 
hiểu rõ về những sản phẩm được chứng nhận ASC, 
nên sử dụng các cụm từ bổ trợ như trình bày ở 
trang 5.
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Cách trình bày đúng logo  
của ASC [tiếp theo trang trước]

Khoảng trống tối thiểu

 

Phải có khoảng trống tối thiểu là 2mm  

cho cụm từ chỉ sản phẩm cụ thể. 

 

  Phải có khoảng trống tối thiểu là 5mm đối với các 

yếu tố thiết kế trên sản phẩm nói chung.



Sử dụng gây nhầm lẫn hoặc hiểu sai
Người sử dụng phải đảm bảo rằng việc sử dụng 
logo của ASC và tên Aquaculture Stewardship 
Council
 
• Không làm cho người tiêu dùng hiểu nhầm rằng 

ASC có liên quan đến các thương hiệu hoặc 
logo khác;

• Không gợi ý hoặc ngụ ý rằng sản phẩm không 
được chứng nhận là sản phẩm được chứng 
nhận ASC; 

• Không tạo sự liên hệ với những sản phẩm 
không thuộc trang trại được chứng nhận theo 
tiêu chuẩn ASC;

• Không công bố rằng sản phẩm được chứng 
nhận ASC là bền vững, thay vì là sản phẩm 
được nuôi trồng có trách nhiệm.

Logo của ASC chỉ được xuất hiện bên cạnh sản 
phẩm đã được chứng nhận. Nói một cách khác, 
khi sử dụng logo trên sản phẩm phối trộn giữa 
sản phẩm được chứng nhận ASC và sản phẩm 
không được chứng nhận ASC thì cần phải có nhận 
dạng rõ sản phẩm nào được chứng nhận ASC.

ASC bảo lưu quyền từ chối bất kỳ đề nghị sử dụng 
logo nào mà ASC cảm thấy là không phù hợp. Đơn 
vị được cấp phép phải thực hiện và đảm bảo sử 
dụng logo phù hợp với mục đích và chính sách 
của ASC. Vì thế việc sử dụng logo phải không gây 
ra bất kỳ tổn hại hoặc định kiến về uy tín, hình 
ảnh hoặc uy thế của ASC.

Sử dụng logo không đúng 7.    
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Sử dụng sai logo

 

Không được đổi màu

của logo của ASC.

Không được sửa đổi 

thiết kế, khoá chẹt  

hoặc tách rời các  

thành phần của logo  

của ASC.

Không được làm 

biến dạng logo  

của ASC.

Không được in đè 

lên logo của ASC.

Không được sử  dụng 

logo của tổ chức ASC.

Không được xoay 

nghiêng logo của ASC.

PRINT OVER

Sử dụng sai ngoài sản phẩm

Nếu sử dụng logo trong môi trường ngoài sản 

phẩm cần tránh đặt logo ở vị trí có thể gây hiểu 

sai cho người tiêu dùng như sản phẩm nào 

được chứng nhận ASC và sản phẩm nào không 

được chứng nhận.
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Một số ví dụ về cách trình  
bày đúng logo ASC
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Logo của ASC chỉ được phép sử dụng sau khi đã được phê duyệt theo 
quá trình nêu ra dưới đây. Không được chuyển giao logo cho bất kỳ 
bên thứ ba nào trừ nhà thiết kế để họ thiết kế bao bì hoặc các tài liệu 
quảng bá. 

Hướng dẫn sử dụng Logo của ASC 2014 12

Làm thế nào để có được  
bản sao logo của ASC

Quá trình phê duyệt
Việc sử dụng đúng logo của ASC sẽ đẩy nhanh 
quá trình phê duyệt. Đề nghị đảm bảo rằng tất cả 
các đơn vị thiết kế và các nhà cung ứng dịch vụ 
khác hoặc những đồng nghiệp có sử dụng logo của 
ASC trong công việc của họ có được bản hướng 
dẫn này.

1. Ký thỏa thuận cho phép sử dụng Logo
Công ty của quí vị và ASC ký một thỏa thuận cho 
phép sử dụng logo. Quí vị có thể yêu cầu thỏa 
thuận cho phép sử dụng logo bằng email tới địa 
chỉ ecolabel@msc.org. Hội đồng Quản lý Biển 
Quốc tế (MSCI) sẽ đóng vai trò là cơ quan đại diện 
cho ASC về việc cấp phép và quản lý logo của ASC.

MSCI sau đó sẽ cung cấp cho quí vị một bản sao 
logo của ASC có độ phân giải cao dưới một trong 
những định dạng sau: EPS, PDF và JPG.

2. Bổ sung logo của ASC vào các tài liệu
Quí vị chèn logo của ASC và các hạng mục đi kèm 
vào bản thiết kế của các ấn phẩm theo hướng dẫn 
trong tài liệu này cũng như bất kỳ hướng dẫn bổ 
sung khác áp dụng cho nhóm đối tượng sử dụng 
của quí vị. Xin xem thông tin tại www.msc.org/
get-certified/use-the-msc-ecolabel/rules.

3. Trình duyệt bản in thử
Đề nghị gửi các hạng mục sau tới  
ecolabel@msc.org:  
• Bản in màu thử của các ấn phẩm có logo của 

ASC bằng PDF. Nếu là bao bì thì xin gửi bản 
thiết kế cuối cùng của toàn bộ bao bì đó. 

• Biểu mẫu yêu cầu phê duyệt sản phẩm đã được 
điền đầy đủ (liên hệ với ecolabel@msc.org để 
có mẫu đơn xin phê duyệt sản phẩm)

4. Nhận bản phê duyệt
Khi thiết kế đã được chấp thuận, MSCI sẽ gửi cho 
quí vị văn bản phê duyệt sử dụng logo. Chỉ khi 
nhận được văn bản này thì quí vị mới được in ấn 
tài liệu. 

5. Quảng bá sản phẩm 
Khi đã được phê duyệt, sản phẩm của quí vị có 
thể được quảng bá trực tiếp trên trang web của 
ASC hoặc thông qua các phương tiện truyền 
thông khác nếu được chấp thuận.

Phải trình bản thiết kế sẵn để in ra có 

độ phân giải cao để kiểm tra so với các 

yêu cầu về logo.
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Thông tin liên hệ 10.    

Chúng tôi luôn vui lòng hỗ trợ nếu quí vị có bất kỳ câu hỏi hoặc mối 
quan tâm nào liên quan đến việc sử dụng logo của ASC.

Để biết thêm thông tin xin liên hệ:
Nhóm cấp phép sử dụng nhãn sinh thái
ecolabel@msc.org 



 .    

Xin liên hệ ASC để biết thêm chi tiết

ASC office
P. O. Box 19107
3501 Utrecht
The Netherlands

www.asc-aqua.org
info@asc-aqua.org
Aquaculture Stewardship Council, 2014


