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Giới thiệu
Hướng dẫn này trình bày các quy định cơ bản
cho việc sử dụng logo ASC trên bao bì sản phẩm,
thực đơn nhà hàng, các Quầy cá tươi và tài liệu
quảng bá.
Bảo vệ thương hiệu ASC
ASC sở hữu các thương hiệu gồm logo
ASC và tên viết tắt “ASC” cùng với tên
nhãn hiệu “Aquaculture Stewardship
Council” và bảo lưu tất cả các quyền liên
quan đến những thương hiệu này.

Chỉ những tổ chức đủ điều kiện ký thỏa
thuận cấp phép, đã thiết lập và ký một thỏa
thuận cấp phép với ASCI mới có thể sử dụng
hoặc gắn logo ASC trên sản phẩm theo các
điều khoản của thỏa thuận cấp phép.

Marine Stewardship Council International
(Hội Đồng Quản Lý Biển Quốc Tế) - là cơ
quan kinh doanh của MSC - đóng vai trò
trung gian đại diện cho ASC cấp phép sử
dụng và quản lý logo ASC.

Việc sử dụng logo trái phép bị cấm tuyệt đối
và bị xem là hành vi vi phạm thương hiệu.
Nếu quý vị không chắc chắn về khả năng đáp
ứng các điều kiện ký thỏa thuận cấp phép
của mình, vui lòng liên hệ với ASCI.

Cơ quan này thay mặt ASC ký thỏa thuận
cấp phép sử dụng logo và phê duyệt việc
sử dụng logo trên sản phẩm.

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý vị:
vui lòng liên hệ Ủy ban cấp phép
Hướng dẫn sử dụng logo ASC 2018

Chứng minh với khách hàng rằng hải sản
của quý vị có nguồn gốc được chứng nhận
bằng cách sử dụng logo ASC - một chỉ báo
nuôi trồng thủy sản có trách nhiệm đáng
tin cậy và được công nhận.

Giới thiệu

Mở đầu

Các thành
phần logo

Sử dụng trên
sản phẩm

Thực đơn

Quầy cá tươi

Sử dụng ngoài
sản phẩm

Ba bước đơn giản
để sử dụng logo ASC
đúng cách

Mã xuất xứ
sản phẩm

Thông tin đơn vị
được cấp phép

Hải sản không
được chứng nhận

Quý vị có giấy phép
sử dụng logo không?
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Nhấp vào đây để biết
thêm thông tin về
Chứng nhận Xuất

Tất cả các tổ chức phải ký một
thỏa thuận chính thức bằng văn
bản với Ủy ban Cấp phép trước
khi sử dụng logo ASC.
Vui lòng gửi email đề nghị cấp phép

Bước 1

Bước 2

Bước 3

Bổ sung logo ASC vào các ấn phẩm

Xin phê duyệt cho mẫu thiết kế

Nhận phê duyệt

Khi quý vị đã ký thoả thuận cho phép sử dụng logo, Ủy ban
Cấp phép sẽ cung cấp cho quý vị một bản sao logo ASC có
độ phân giải cao.

Vui lòng gửi bản in màu thử của các ấn phẩm có sử dụng
logo ASC cho Ủy ban Cấp phép trước khi in chính thức hoặc
sử dụng công khai, ưu tiên định dạng PDF. Ủy ban Cấp phép
sẽ phản hồi tất cả các email trong vòng 3 ngày làm việc.

Khi thiết kế đã được chấp thuận, Ủy ban Cấp phép sẽ gửi
cho quý vị văn bản phê duyệt sử dụng logo. Chỉ khi nhận
được văn bản này thì quý vị mới được in tài liệu.

Chèn logo ASC, Câu xác nhận của ASC, và mã Chứng nhận
Xuất xứ vào bản thiết kế các ấn phẩm theo hướng dẫn trong
tài liệu này.
Việc sử dụng logo ASC đúng cách sẽ đẩy nhanh quá trình
phê duyệt.
GỢI Ý: Quý vị nên cung cấp bản hướng dẫn này cho tất cả
các công ty thiết kế và nhà cung cấp dịch vụ làm việc liên
quan đến logo ASC.
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Bao bì sản phẩm: Vui lòng gửi bản thiết kế cuối cùng và
Đơn Phê Duyệt Sản Phẩm đã được điền đầy đủ
Thực Đơn Nhà Hàng hoặc nhãn dán tại quầy cá tươi: vui lòng
gửi bản thiết kế cuối cùng và Đơn Phê Duyệt Thủy Sản
đã được điền đầy đủ.
Tài liệu quảng bá: Vui lòng gửi bản thế kế cuối cùng. Quý vị không
cần điền đơn yêu cầu phê duyệt sản phẩm.

Với tư cách là một công ty đã được cấp giấy phép, quý vị có
thể truy cập vào bộ công cụ marketing (marketing toolkit);
là bộ sản phẩm trực quan nhằm hỗ trợ quý vị trong việc
quảng bá cho các cam kết với thủy sản nuôi trồng có trách
nhiệm.

Nhấp vào đây để yêu cầu quyền truy cập
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Ba thành phần của ASC
1 Logo ASC

3 Các phiên bản Câu xác nhận của ASC:
H

A

F

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

D Địa chỉ trang web của ASC

A Cụm từ `Farmed Responsibly´

F Các chữ cái TM biểu thị rằng logo này
F là một thương hiệu

E Biểu tượng con cá

B Các chữ cái ASC, viết tắt của Aquaculture
G Dấu xác thực
B Stewardship Council

H Đường viền màu trắng bao quanh logo

Mã Xuất xứ Sản phẩm của ASC

Mỗi sản phẩm có sử dụng logo ASC đều phải
có một Mã Xuất Xứ được viết theo cú pháp
ASC-C-xxxxx tham chiếu đến nhà sản xuất của
sản phẩm. Mã này có thể được trình bày tại vị
trí bất kỳ trên sản phẩm và cần phải đọc được
rõ ràng.

Hướng dẫn sử dụng logo ASC 2018
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Sản phẩm này có xuất xứ từ một trại nuôi được chứng nhận độc lập theo tiêu chuẩn ASC
về thủy hải sản được nuôi trồng có trách nhiệm. www.asc-aqua.org

3

[Điền tên loại thủy sản] của sản phẩm này xuất xứ từ một trại nuôi được chứng nhận độc lập
theo tiêu chuẩn ASC về thủy hải sản được nuôi trồng có trách nhiệm. www.asc-aqua.org
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Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn toàn cầu của ASC về thủy hải sản được nuôi trồng có
trách nhiệm. www.asc-aqua.org
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Sản phẩm được cấp chứng nhận ASC cho thủy sản nuôi có trách nhiệm.
www.asc-aqua.org

G

C
D

2

Xin cảm ơn đã lựa chọn sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn toàn cầu của ASC về thủy hải sản
được nuôi trồng có trách nhiệm. Với nỗ lực chung, chúng ta có thể chuyển hoá ngành
nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững về môi trường và có trách nhiệm với xã hội.
www.asc-aqua.org

E

B

C Tính từ `Certified´

1

Mã số này sẽ được cung cấp bởi đơn vị cấp
giấy phép hoặc nhà cung ứng sản phẩm.
Xem phần Mã Xuất xử Sản phẩm
để biết thêm thông tin

Tuyên bố trên thực đơn và Quầy cá tươi: Hải sản mang logo này xuất xứ từ một trại
nuôi trồng có trách nhiệm. www.asc-aqua.org

Lưu ý: Ủy ban Cấp phép không chịu trách nhiệm
xác nhận bất kỳ Câu xác nhận, yêu cầu pháp lý
hoặc nguyên tắc ghi nhãn nào khác

Nhấp vào đây để tra cứu bản dịch
các tuyên bố của ASC
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Bản dịch của Logo
Cụm từ `FARMED RESPONSIBLY´ (Được nuôi
trồng có trách nhiệm) và `CERTIFIED´ (Được
chứng nhận) đã được dịch sang hơn 15
ngôn ngữ và phải là bản được cung cấp bởi
Ủy ban Cấp phép.
Nhấp vào đây để tra cứu bản dịch
logo của ASC

Nếu có thể, sử dụng logo ASC theo ngôn
ngữ trên bao bì và tài liệu. Đối với tài liệu
trình bày bằng nhiều ngôn ngữ, quý vị có
thể sử dụng một phiên bản chung của logo
ASC chỉ chứa cụm từ `ASC´ và địa chỉ trang
web của ASC.

Định dạng

Màu sắc

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

Phiên bản màu xanh ngọc lam của logo ASC Logo ASC xanh ngọc lam
luôn được ưu tiên sử dụng.Tuy nhiên, nếu
Pantone 326
bao bì của quý vị là màu đen trắng, hoặc sử
dụng cùng màu xanh trong hệ màu Pantone, CMYK 81 0 39 0
RGB 0 178 169
quý vị có thể sử dụng phiên bản logo đơn
Hex #00afab
sắc đen trắng

Logo định dạng ngang

Logo định dạng dọc

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

Hướng dẫn sử dụng logo ASC 2018

Phí Sử Dụng Logo

5

Giới thiệu

Mở đầu

Các thành
phần logo

Sử dụng trên
sản phẩm

Thực đơn

Quầy cá tươi

Sử dụng ngoài
sản phẩm

Mã xuất xứ
sản phẩm

Thông tin đơn vị
được cấp phép

Hải sản không
được chứng nhận

Phí Sử Dụng Logo

6

Kích thước và khoảng trống
xung quanh logo
Kích thước tối thiểu

Kích thước tối thiểu của logo định dạng dọc
là 18mm chiều ngang x (29.8mm) chiều dọc.
Luôn đảm bảo giữ nguyên tỷ lệ khi phóng to
hoặc thu nhỏ logo.
Không hạn chế kích thước tối đa của logo ASC
hoặc các phiên bản dịch trên sản phẩm hoặc
ngoài sản phẩm.

(33.4mm)

Định dạng dọc*
18mm

Yêu cầu kích thước tối thiểu đối với logo cho sản phẩm không cung cấp trực tiếp đến
người tiêu dùng gắn trên bao bì khối lượng lớn là 20mm (chiều cao) cho định dạng
ngang và 28mm (chiều rộng) cho định dạng dọc.

Hướng dẫn sử dụng logo ASC 2018

Khi sử dụng logo với kích thước tối
thiểu cần dành ra một khoảng trống:
• Khoảng cách ít nhất là 2mm khỏi
các thông tin cụ thể của sản phẩm
(như loài, khối lượng, thành phần).

(29.8mm)

*Kích thước thực tế

Định dạng ngang*

16mm

Kích thước tối thiểu của logo định dạng
ngang dùng trên sản phẩm là 16mm chiều
cao x (33.4mm) chiều rộng.

Khoảng trống tối thiểu xung quanh logo

• Khoảng cách ít nhất là 5mm
khỏi các yếu tố liên quan tới
thiết kế bao bì nói chung (như
tên thương hiệu, logo v.v…),
mà logo ASC có thể bị hiểu lầm
là đi kèm với thương hiệu sản
phẩm.

Phải có khoảng
trống tối thiểu
là 2mm tách
khỏi thông tin
về sản phẩm

Khi logo được phóng lên với 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). Luôn luôn để khoảng trống
nhiều nhất có thể.

Phải có khoảng
trống tối thiểu
là 5mm tách khỏi
các yếu tố thiết
kế trên sản phẩm
nói chung
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Sử dụng logo không đúng cách
Luôn đảm bảo rằng quý vị sử dụng file logo được
cung cấp bởi Ủy ban Cấp phép, không được tự thay
đổi hoặc tự tạo logo ASC.

✗
✗
✗

Không được xóa bỏ
các đường viền màu
trắng của logo

Không được làm
biến dạng logo ASC

Không được sử
dụng logo của tổ
chức ASC

Hướng dẫn sử dụng logo ASC 2018

✗

Không được thay
đổi màu sắc logo
ASC

✗

Không được sửa
đồi thiết kế hoặc
tách rời các thành
phần của logo ASC

✗

Không được xoay
nghiêng logo ASC

✗

Không được được
đặt chèn hình ảnh
hoặc chữ viết lên
trên logo hoặc chữ
lên trên logo của ASC

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 ám chỉ hay hàm ý rằng hải sản
không được chứng nhận là hải sản có
chứng nhận ASC
• Không tạo sự liên hệ với những sản phẩm
không có nguồn gốc từ trang trại được
chứng nhận theo tiêu chuẩn ASC

ASK

US A

BOU T
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Sử dụng trên sản phẩm
Khi sử dụng logo ASC trên bao bì,
mỗi nhãn sản phẩm cần hiển thị:

Mã xuất xứ
sản phẩm

Thông tin đơn vị
được cấp phép

Để quảng cáo sản phẩm của quý vị
với logo ASC, lượng hải sản được ASC
chứng nhận phải đạt ít nhất là 95%
tổng lượng. Đối với các sản phẩm
không đáp ứng được yêu cầu này.
Xem phần hải sản không được
chứng nhận để biết thông tin

Hải sản không
được chứng nhận

Phí Sử Dụng Logo
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Thông tin cần biết
• Đối với các sản phẩm được bán trực
tiếp cho người tiêu dùng (bán lẻ), quý
vị phải sử dụng logo ASC để hiển thị
chứng nhận của sản phẩm. Không
được phép tự sử dụng riêng tên viết
tắt ASC hoặc tên đầy đủ của tổ chức.
• Hình ảnh trên bao bì mô tả các hoạt
động nuôi trồng thuỷ sản hoặc mô
tả sản phẩm phải thể hiện chính xác
chương trình ASC.

Tuyên bố của 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 có thể
được đặt ở vị trí bất kỳ trên bao bì và có
sẵn với 5 phiên bản.

TÊN SẢN PHẨM

Nhấp vào đây để xem các phiên
bản của câu xác nhận

Logo ASC

Mã Xuất xứ Sản phẩm

Logo ASC phải xuất hiện ở mặt trước
của bao bì để đảm bảo người tiêu
dùng có thể nhìn thấy dễ dàng.

Mỗi sản phẩm được dán nhãn ASC phải
có một mã số xuất xứ sản phẩm. Mã này
có thể được đặt ở vị trí bất kỳ trên sản
phẩm và cần phải đọc được rõ ràng.

Nhấp để tra cứu bản dịch logo

Hướng dẫn sử dụng logo ASC 2018

ASC-C-XXXXX

Nhấp vào đây để tìm kiếm
Mã Xuất Xứ
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Sử dụng ngoài
sản phẩm

Sử dụng logo ASC trên
thực phẩm đóng hộp

Mã xuất xứ
sản phẩm

Thông tin đơn vị
được cấp phép

Hải sản không
được chứng nhận

Phí Sử Dụng Logo

Đối với bao bì không có hình dạng
vuông vức, xác định “mặt trước của
bao bì” có thể gặp khó khăn vì các sản
phẩm có thể được xếp chồng trên kệ
trưng bày theo nhiều cách khác nhau.
Logo ASC nên được đặt cạnh phần được coi là mặt
trước của nhãn, tức là bên cạnh tên thương hiệu và
tên sản phẩm. Xem các ví dụ dưới đây.

Logo ASC trên nhãn sản phẩm

TÊN SẢN PHẨM

ASC-C-XXXXX

Logo ASC trên nắp

Logo ASC trên miếng niêm phong

TÊN SẢN PHẨM

CLAIM

ASC-C-XXXXX

TÊN SẢN PHẨM

ASC-C-XXXXX

Câu xác nhận ASC và Mã Xuất Xứ có thể được đặt ở vị trí bất kỳ trên thực phẩm đóng hộp và phải đọc được rõ ràng.
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Sử dụng trên thực đơn
Để quảng bá món ăn của quý vị đã được ASC chứng nhận, lượng thuỷ hải
sản được ASC chứng nhận phải đạt ít nhất là 95% tổng lượng.
Phương án 1 – ưu tiên áp dụng

Phương án 2

Phương án 3

Phương án 4

Đặt hình vuông ASC bên cạnh món ăn được
ASC chứng nhận và sử dụng logo tiêu chuẩn
làm chủ đạo.

Sử dụng tên viết tắt 'ASC' để xác định các
món ăn được ASC chứng nhận và sử dụng
logo tiêu chuẩn làm chủ đạo.

Sử dụng hình vuông ASC vừa để bên cạnh
món ăn được ASC chứng nhận và vừa để làm
chủ đạo.

Để giải thích loài nào trong thực đơn được
ASC chứng nhận mà không sử dụng hình
vuông ASC, dùng logo tiêu chuẩn với câu
xác nhận cụ thể xác định các loài được ASC
chứng nhận.

MENU

MENU

MENU

MENU

ASC
ASC

ASC-C-XXXXX

ASC-C-XXXXX

ASC-C-XXXXX

Có thể sử dụng hình vuông màu đen và
trắng khi lựa chọn phương án 3
Mã xuất xứ sản phẩm của quý vị đi kèm câu xác nhận sau của ASC
“Tất cả [Tên loài] của nhà hàng chúng tôi xuất xứ từ trại nuôi có trách nhiệm được chứng nhận bởi ASC. www.asc-aqua.org“
có thể được đặt ở vị trí bất kỳ trên thực đơn.
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Mã xuất xứ sản phẩm đi kèm câu xác nhận
ASC có thể được đặt ở vị trí bất kỳ trên thực
đơn: “Hải sản mang logo này xuất xứ từ
trại nuôi có trách nhiệm được chứng nhận
bởi ASC. www.asc-aqua.org”.
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Sử dụng cho Quầy cá tươi
Để quảng bá các loại thuỷ hải sản được ASC
chứng nhận tại Quầy cá tươi tươi, mỗi thẻ treo
cần hiển thị:

Thông tin cần biết

Nếu không có đủ không gian...

Quý vị có thể đính kèm các thành
phần ASC vào thẻ treo bằng nhãn
dán hoặc kẹp gài.

Quý vị có thể gắn logo ASC trên thẻ treo, đồng thời
đặt poster hoặc biển hiệu tại quầy cá tươi để trình
bày đủ cả ba thành phần:
• Logo ASC
• Câu xác nhận của ASC
• Mã xuất xứ sản phẩm của công ty quý vị

Logo ASC
Câu xác nhận của ASC

ASC-C-XXXXX

Mã xuất xứ sản phẩm
của công ty quý vị

“Hải sản mang biểu tượng này
xuất xứ từ trại nuôi có trách
nhiệm được chứng nhận bởi ASC.
www.asc-aqua.org”
ASC-C-XXXXX
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Các
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Thông tin đơn vị
được cấp phép

Lưu ý: Khi sử dụng thẻ gắn trên hải
sản, công ty có trách nhiệm thanh toán
lệ phí cho ASC.
Xem phần Phí Sử Dụng Logo
để biết thông tin chi tiết

Hải sản không
được chứng nhận

Thông tin cần biết
Đối với sản phẩm bán trực tiếp cho
người tiêu dùng, mặt hàng hải sản
được gắn thẻ có thể được bán bởi một
nhà bán lẻ không cần có Chứng nhận
xuất xứ sản phẩm của ASC.

Để xác định một sản phẩm có chứng nhận ASC
bằng cách sử dụng thẻ treo, dải băng hoặc các loại
nhãn mác tương tự gắn trực tiếp trên mặt hàng hải
sản, vui lòng áp dụng các quy tắc dưới đây:
• Thẻ treo hoặc dải băng phải được dùng cho
những sản phẩm sẵn sàng đến tay người tiêu
dùng và bảo đảm chống lục lọi, trong trường
hợp này có nghĩa là không thể tháo ra được và
chỉ được sử dung một lần
• Thẻ treo hoặc dải băng phải được hiển thị ở vị
trí dễ nhìn thấy trên sản phẩm
• Thẻ treo hoặc dải băng phải trình bày:
- Logo ASC
- Mã xuất xứ sản phẩm của công ty gắn thẻ
treo hoặc dải băng
- Một phiên bản của câu xác nhận về ASC
Xem các phiên bản câu xác nhận tại đây
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Sử dụng logo ASC để quảng bá
các sản phẩm được chứng nhận

• hiển thị logo ASC trên ảnh chụp quảng
cáo sản phẩm. Ngoại trừ sản phẩm đóng
gói bằng phương pháp thay đổi khí quyển
trong bao bì - MAP (Modified Atmosphere
Packaging), cá tươi và các món ăn từ nhà
cung cấp dịch vụ ăn uống.

ASC-C-XXXXX
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ASC cam kết nỗ lực kết nối với người tiêu
dùng và đang hợp tác với các thương hiệu và
nhà bán lẻ để hỗ trợ quảng bá sản phẩm dán
nhãn ASC.
Tìm hiểu thêm về bộ công cụ
Marketing của ASC

ADVERT

ADVERT

• đã được phê duyệt bởi Ủy ban Cấp phép

Phí Sử Dụng Logo

Bộ công cụ marketing của ASC

Chỉ quảng bá những sản
phẩm thủy hải sản đáp ứng
đủ các tiêu chí sau:
• có Chứng nhận xuất xứ sản phẩm

Hải sản không
được chứng nhận

PRODUCT NAME

PRODUCT NAME

PRODUCT NAME
ASC-C-XXXXX

PRODUCT NAME

ASC-C-XXXXX
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Nếu tài liệu của quý vị chỉ liên quan
đến các sản phẩm được ASC chứng
nhận, hoặc tất cả các loại hải sản
được bán bởi công ty quý vị đều
được dán nhãn ASC, quý vị có thể sử
dụng logo ASC mà không cần bất kỳ
văn bản giải thích bổ sung nào khác.
Logo phải kèm theo Mã xuất xứ sản
phẩm của công ty quý vị - nếu có.

ASC-C-XXXXX

PRODUCT NAME

Nếu công ty quý vị bán các loại hải
sản được ASC chứng nhận chung
với sản phẩm không được chứng
nhận hoặc xuất bản các tài liệu liên
quan đến cả hai loại sản phẩm trên,
logo ASC phải đi kèm với chú giải để
chỉ rõ cho người tiêu dùng biết sản
phẩm nào được ASC chứng nhận.
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Sử dụng cho mục đích
quảng bá khác
Các chú giải được chấp thuận:
Lựa chọn

Liên hệ với chúng tôi
để biết thêm về

Quảng bá Chứng nhận xuất xứ
sản phẩm
Để quảng bá Chứng nhận xuất xứ sản phẩm của
công ty mà không đề cập đến đến một sản phẩm
cụ thể nào, quý vị phải sử dụng logo ASC với chú
giải và Mã xuất xứ của sản phẩm.

Thông tin đơn vị
được cấp phép

Hải sản không
được chứng nhận

Tự hào cung cấp
sản phẩm

Trong bảng giá và danh mục sản phẩm, quý vị có thể
chọn sử dụng logo ASC tiêu chuẩn hoặc hình vuông
ASC, được thiết kế riêng để thể hiện cho sản phẩm
trong danh sách.
Đặt logo ASC hoặc hình vuông ASC bên cạnh các sản
phẩm có chứng nhận ASC. Ở vị trí chủ đạo, vui lòng
sử dụng logo ASC tiêu chuẩn với chú thích: “Hải sản
mang ký hiệu này xuất xứ từ trại nuôi có trách nhiệm
được chứng nhận bởi ASC. www.asc-aqua.org”
và kèm theo mã xuất xứ sản phẩm của công ty quý vị
trong bảng giá hoặc danh mục, nếu có.

BẢNG GIÁ

“Chúng tôi được chứng nhận bởi ASC.
Xác nhận bởi logo ASC màu xanh ngọc
lam.”
Chúng tôi chấp nhận sự linh hoạt trong từ ngữ
trình bày (ví dụ do hạn chế về không gian) với điều
kiện giữ nguyên ý nghĩa ban đầu.

Khi sử dụng logo ASC kèm theo chú giải, chú giải phải được đặt gần
kề và thể hiện kết nối rõ ràng với logo.

Thông tin cần biết
Quý vị có thể soạn thảo chú giải của riêng mình để kèm theo logo ASC,
miễn là chú giải đó được chấp thuận bởi Ủy ban Cấp phép trước khi sử
dụng chính thức.

Hướng dẫn sử dụng logo ASC 2018

GỢI Ý: Kiểu phông chữ và màu sắc được lựa chọn
tùy thích nhưng để phù hợp với phông chữ của
ASC, vui lòng sử dụng phông chữ Helvetica.
Để hợp với màu xanh của ASC, vui lòng sử dụng
mã màu PMS 326 hoặc CMYK 81 / 0 / 39 / 0.
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Bảng giá và danh mục sản phẩm

Chú giải được chấp thuận:

Tất cả [tên loài] được
chứng nhận bởi

Phí Sử Dụng Logo

ASC-C-XXXXX
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Thông tin đơn vị
được cấp phép

Mã xuất xứ sản phẩm
nào cần được hiển thị?
Một sản phẩm phải luôn luôn hiển thị mã xuất xứ
sản phẩm (mã CoC) của chủ sở hữu sản phẩm thuỷ
hải sản tại thời điểm sản phẩm được đặt vào bao bì
dán nhãn ASC.

Hải sản không
được chứng nhận

Phí Sử Dụng Logo

Lưu ý: Trách nhiệm đảm bảo sản
phẩm được đăng ký đúng cách
với Ủy ban Cấp phép với giấy
phép hợp lệ thuộc về chủ sở hữu.

Ví dụ về chuỗi cung ứng để minh họa cách áp dụng quy tắc
Nhà chế biến đặt sản phẩm vào bao bì dán
nhãn ASC dưới tên thương hiệu riêng của nhà
chế biến hoặc nhà bán lẻ, bán cho nhà bán lẻ

Mã CoC trên bao bì:
Là mã của Nhà chế biến

Nhà chế biến bán các sản phẩm thủy hải sản
không có nhãn ASC cho nhà bán lẻ, nhà bán
lẻ sau đó sử dụng logo tại quầy bán tươi hoặc
trong quy trình chế biến tại cửa hàng

Mã CoC trên bao bì:
Là mã của Nhà bán lẻ

Nhà chế biến bán các sản phẩm thủy hải sản
không có nhãn ASC cho nhà hàng, nhà hàng
áp dụng logo lên thực đơn

Mã CoC trên thực đơn:
Là mã của Nhà hàng

Nhà cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng
vận hành căng tin của khách hàng và áp dụng
logo lên thực đơn với sự đồng ý của khách hàng

Mã CoC trên thực đơn:
Là mã của nhà cung cấp dịch
vụ ăn uống

Vui lòng liên hệ với Ủy ban Cấp phép nếu quý vị muốn sử dụng mã xuất xứ sản phẩm
khác với các ví dụ được đưa ra ở trên.
ASC-C-00001
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Công ty nào được
cấp giấy phép?
Người giữ giấy phép là công
ty sở hữu thuỷ hải sản tại thời
điểm áp dụng logo ASC.

Người giữ giấy phép có trách
nhiệm thanh toán phí hàng
năm và phí bản quyền.
Nhấp vào đây để biết
thêm thông tin về lệ phí

Sử dụng ngoài
sản phẩm

Mã xuất xứ
sản phẩm

Thông tin đơn vị
được cấp phép

Hải sản không
được chứng nhận

Phí Sử Dụng Logo

Ví dụ về chuỗi cung ứng để minh họa cách áp dụng quy tắc
Nhà chế biến đưa sản phẩm vào bao bì
dán nhãn ASC (dưới tên thương hiệu của
nhà chế biến hoặc nhà bán lẻ) và bán cho
nhà bán lẻ

Nhà chế biến là người
được cấp phép

Nhà thầu phụ đưa sản phẩm vào bao bì
dán nhãn ASC thay cho nhà chế biến

Nhà chế biến là người
được cấp phép

Nhà chế biến đưa sản phẩm vào bao bì
dán nhãn ASC (dưới tên thương hiệu của
chủ sở hữu thương hiệu) và bán cho chủ
sở hữu thương hiệu

Nhà chế biến là người
được cấp phép

Nhà chế biến bán các loại hải sản được
chứng nhận nhưng không được dán nhãn
ASC cho nhà bán lẻ, nhà bán lẻ sau đó áp
dụng logo tại quầy cá tươi hoặc trong quy
trình chế biến tại cửa hàng

Nhà bán lẻ là người
được cấp phép

Nhà chế biến bán các loại hải sản được
chứng nhận nhưng không được dán nhãn
ASC cho nhà hàng, nhà hàng sau đó áp
dụng logo lên thực đơn

Nhà hàng là người
được cấp phép

Nhà cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp
đồng vận hành căng tin của khách hàng
và áp dụng logo lên thực đơn với sự đồng
ý của khách hàng

Nhà cung cấp dịch vụ ăn uống
là người được cấp phép

Lưu ý: Nếu nhà chế biến không muốn là người giữ giấy phép, chủ sở hữu thương
hiệu cần phải xin phép Ủy ban Cấp phép để được là người giữ giấy phép.

Hướng dẫn sử dụng logo ASC 2018
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Thành phần hải sản không
được ASC chứng nhận
Một sản phẩm mang logo ASC có thể
chứa 5% thành phần hải sản không được
chứng nhận trên tổng lượng hải sản.
Quý vị có thể tính phần trăm thành phần hải sản không được ASC chứng nhận có trong một
sản phẩm bằng công thức sau:

Nếu sản phẩm thủy hải sản của quý vị có hơn 5%
thành phần không được ASC chứng nhận:

✗

Không được hiển thị logo ASC trên bao bì dưới bất cứ hình thức nào

✗

Không được sử dụng bất kỳ câu chữ nào đề cập đến ASC ở mặt trước của bao bì

✓

Thay vào đó, vui lòng sử dụng phiên bản 3 của câu xác nhận về ASC ở mặt sau bao
bì. Câu xác nhận đề cập đến các thành phần hải sản được chứng nhận trên thực tế:

Tổng trọng lượng tịnh của thành phần hải sản không
được ASC chứng nhận*

Bản 3: [Điền tên loại thủy sản] của sản phẩm này xuất xứ từ một trại nuôi được chứng
nhận độc lập theo tiêu chuẩn ASC về thủy hải sản được nuôi trồng có trách nhiệm.
www.asc-aqua.org

Tổng trọng lượng kết hợp của thành phần hải sản được
và không được ASC chứng nhận trong sản phẩm cuối cùng*
* trừ trọng lượng của nước và muối được thêm vào

Nhấp vào đây để xem hướng
dẫn cách tính chi tiết

✓

Đừng quên hiển thị mã xuất xứ sản phẩm của ASC bên cạnh câu xác nhận về ASC.

✓

Quý vị cần nêu rõ trong mục thành phần những thành phần hải sản nào được
chứng nhận. Ví dụ: “Cá hồi Đại Tây Dương có chứng nhận ASC” hoặc “Cá hồi
Đại Tây Dương – ASC chứng nhận”

Tiền phí bản quyền vẫn áp dụng cho những
sản phẩm bán trực tiếp cho người tiêu dùng:
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Phí Sử Dụng Logo
Khi đã ký giấy phép, quý vị có trách nhiệm
trả lệ phí hàng năm và tiền phí bản quyền,
tùy thuộc vào việc áp dụng logo.
Phí hằng năm
Khi đã ký giấy phép, quý vị sẽ phải trả lệ phí
hàng năm. Mức phí hàng năm phải thanh
toán được xác định bằng tổng giá trị ròng của
các sản phẩm dán nhãn ASC mà công ty quý
vị bán trong vòng một năm theo lịch (Tháng
Một – Tháng Mười Hai), trừ trường hợp các
mặt hàng trong thực đơn hoặc tại quầy cá
tươi, thì phí hàng năm được tính dựa trên giá
trị ròng của tiền mua sản phẩm.

Phí hàng năm phải được đóng vào đầu mỗi
năm tính tiền bản quyền, bắt đầu từ ngày
1 tháng 1. Đối với người được cấp phép hiện
tại, doanh số thực tế từ năm đóng tiền bản
quyền trước đó được sử dụng để xác định
phí hàng năm. Đối với người được cấp phép
mới, phí hàng năm sẽ dựa trên ước tính
doanh thu trong năm đóng tiền bản quyền.

Doanh thu/tiền mua sản phẩm dán nhãn
ASC theo Bảng Anh (GBP)

Phí hàng năm (GBP)

£ 0 - £ 130,000 GBP

£ 160 GBP

£ 130,001 - £ 330,000 GBP

£ 800 GBP

£ 330,001 GBP plus

£ 1,600 GBP

Các phương tiện truyền thông, các tổ chức từ thiện và giáo dục và các cơ quan đánh giá
tiêu chuẩn kỹ thuật được công nhận bởi cơ quan kiểm định do ASC chỉ định, không phải
trả bất kỳ khoản phí hay tiền phí bản quyền nào để sử dụng logo ASC.
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Phí bản quyền
Nếu quý vị đang sử dụng logo ASC trên
các sản phẩm bán trực tiếp đến người tiêu
dùng, quý vị cũng phải trả phí bản quyền*
tính từ 0,5% tổng giá trị ròng bán buôn
sản phẩm dán nhãn ASC. Đối với các Quầy
cá tươi tươi hoặc thủy hải sản trong thực
đơn và các nhà bán lẻ, phí bản quyền sẽ
được tính vào giá trị mua ròng.
* Trong suốt chuỗi cung ứng của một sản phẩm,
phí bản quyền chỉ được thu một lần

Sản phẩm bán trực tiếp cho người tiêu dùng:
một sản phẩm có thể bán trực tiếp cho người
tiêu dùng ngay ở hình thức đóng gói hiện tại.
Sản phẩm không bán trực tiếp cho người
tiêu dùng: Ngược lại với sản phẩm bán trực
tiếp cho người tiêu dùng, ví dụ: một mặt
hàng được đóng gói lại hoặc đã được mở bao
bì trong quá trình của chuỗi cung ứng.

Doanh thu/tiền mua sản phẩm dán nhãn ASC
bán trực tiếp cho khách hàng theo Bảng Anh (GBP)

Mức phí bản
quyền

£ 0 - 10,000,000 GBP

0.5%

£ 10,000,001 - 20,000,000 GBP

0.45%

£ 20,000,001 - 30,000,000 GBP

0.4%

£ 30,000,001 - 40,000,000 GBP

0.35%

£ 40,000,001 GBP and greater

0.3%

Nếu quý vị là một tổ chức làm
việc trực tiếp với người tiêu dùng,
nghĩa là người bán cá hoặc nhà
hàng, với số tiền mua hàng được
báo cáo lên đến £130,000 GBP,
quý vị sẽ chỉ phải trả một khoản
phí hàng năm là £160 GBP.

Báo cáo doanh số bán hàng của bạn
Ủy ban Cấp phép sẽ yêu cầu một bản kê khai doanh
thu hoàn thiện theo quý, nửa năm hoặc hàng năm
- tùy thuộc vào số lượng sản phẩm hải sản được dán
nhãn ASC mà công ty quý vị đã bán – để tính lệ phí
hàng năm và tiền bản quyền.
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Thông tin liên hệ

Hãy cân nhắc vấn đề bảo vệ môi trường trước khi in

Để biết thêm thông tin xin liên hệ:

Tất cả thông tin là chính xác vào thời điểm tháng 03 năm 2018.

www.asc-aqua.org/our-logo
ecolabel@msc.org

Tất cả hình ảnh thuộc bản quyền của ASC, trường hợp ngoại lệ sẽ được công bố.
Số từ thiện đã đăng ký: 34389683. Số điện thoại công ty: 08172832.
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