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- Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ban hành ngày 30 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
- Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ban hành ngày 21 tháng 11 năm 2007;
- Căn cứ vào Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều luật của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
- Căn cứ Quyết định số 1208/QĐ-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Xây dựng về
việc chỉ định Công ty Cổ phần Chứng nhận Quốc tế thực hiện việc thử nghiệm/chứng
nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia vê sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, số hiệu QCVN 16:2014/BXD;

QUY ĐỊNH
Khách hàng có sản phẩm, hàng hóa đã được ICB đánh giá đạt yêu cầu của quy
chuẩn QCVN 16:2017/BXD sẽ được ICB cấp tem hợp quy cho từng loại sản phẩm, hàng
hóa vật liệu xây dựng có dấu hiệu chứng nhận, biểu tượng, logo như sau:

Khách hàng phải tuân thủ các quy định sử dụng dấu hiệu chứng nhận, biểu
tượng, logo sau đây.

1. Chỉ dùng logo hợp chuẩn cho sản phẩm hợp chuẩn không được sử dụng cho sản
phẩm hợp quy và ngược lại.

2. Được quy n sử dụng dấu hiệu chứng nhận, biểu tượng, logo trên trong các trư ng
hợp sau:
-

Để tuyên truy n, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên các
sản phẩm, tài liệu gi i thiệu, tài liệu giao dịch thương mại của Khách hàng chương
tr nh quảng cáo, thư .
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-

Việc sử dụng phải phù hợp v i chủng loại sản phẩm, thiết bị được chứng nhận ghi
trong chứng chỉ do ICB cấp.

-

Việc sử dụng phải phù hợp v i các quy định hiện hành của pháp luật.

3. Không được sử dụng dấu chứng nhận, biểu tượng, logo trên trong các trư ng hợp
sau:
-

Khi chứng chỉ của khách hàng bị thu hồi, hủy bỏ, hết hạn hoặc khách hàng không
sử dụng dịch vụ chứng nhận của ICB nữa.

4. Các đi u kiện khác khi sử dụng dấu hiệu chứng nhận, biểu tượng, logo:
-

Phải có màu s c đúng v i màu đã cấp hoặc có thể sử dụng phiên bản màu đen.

-

K ch c có thể được phóng to, thu nhỏ nhưng không được thay đ i tỉ lệ.

-

Không được chuyển nhượng.

-

Trong trư ng hợp các dấu hiệu chứng nhận, biểu tượng, logo trên có sự thay đ i,
ICB có quy n yêu cầu khách hàng thay đ i cho phù hợp v i nhưng thay đ i đó.

-

ICB sẽ có quy n công khai t nh trạng chứng chỉ và phạm vi chứng nhận của khách
hàng trên website ICB và các kênh thông tin đại chúng./.

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2018
GIÁM ĐỐC
Đã ký
NGUYỄN THANH TÙNG
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