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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU THƯƠNG MẠI, BIỂU TRƯNG
(LOGO) GLOBALG.A.P., SỐ GGN VÀ NHÃN CHỨNG NHẬN GGN
Căn cứ các quy định về sử dụng biểu trưng (Logo) của Tổ chức GLOBALG.A.P. tại
Annex I.1Rules for use of GLOBALG.A.P. Trademark and Logo.
Nhận thấy:
GLOBALG.A.P. là nhãn hiệu được sở hữu bởi GLOBALG.A.P., bao gồm cụm từ
“GLOBALG.A.P.” biểu trưng GLOBALG.A.P. hình dạng logo chữ G và toàn bộ nhãn
hiệu “GLOBALG.A.P. Trademark”.
Biểu trưng phản hồi nhanh (QR code logo) được thiết kế và sở hữu bởi
GLOBALG.A.P.
IQC cho rằng, với trách nhiệm của tổ chức chứng nhận, cần có hướng dẫn cụ thể
bằng tiếng Việt để các nhà sản xuất tại Việt Nam có thể hiểu và sử dụng đúng các
biểu trưng và nhãn hiệu GLOBALG.A.P., như sau:
1. Nhãn hiệu GLOBALG.A.P. và biểu trưng QR code.
 Bằng việc được chứng nhận tức là nhà sản xuất/công ty đã được cho
phép phân phối và tiếp thị sản phẩm của họ dưới nhãn hiệu và, nếu có thể,
dưới biểu trưng QR code chỉ trong phạm vi các sản phẩm này đã được
đăng ký với IQC và được sản xuất, xử lý hoặc kinh doanh ở địa điểm sản
xuất hoặc địa điểm đã đăng ký với IQC và tuân thủ đầy đủ tiêu chuẩn này
 Nhà sản xuất chỉ sử dụng nhãn hiệu và/hoặc biểu trưng với mã QR liên
quan đến các sản phẩm tuân thủ các yêu cầu của GLOBALG.A.P.. Trong
trường hợp các nhà sản xuất được chứng nhận không đăng ký thành viên
tự nguyện sử dụng biểu tượng và/hoặc biểu trưng hình chữ G, họ phải kết
hợp biểu tượng với số GGN tương ứng
 Nhãn hiệu GLOBALG.A.P. không được xuất hiện trên sản phẩm, bao bì
tiêu dùng của sản phẩm dành cho người tiêu dùng hoặc tại điểm bán hàng
mà nó liên quan trực tiếp đến các sản phẩm đơn lẻ.
 Các nhà sản xuất chỉ có thể sử dụng nhãn hiệu GLOBALG.A.P. trên các
palet chứa các sản phẩm được chứng nhận GLOBALG.A.P và sẽ KHÔNG
được sử dụng và xuất hiện tại điểm bán hàng.
 Các nhà sản xuất được chứng nhận GLOBALG.A.P có thể sử dụng nhãn
hiệu GLOBALG.A.P và biểu trưng với mã QR trong giao tiếp thương mại
giữa các doanh nghiệp, và để truy xuất nguồn gốc, riêng biệt hoặc mục
định nhận dạng tại chỗ ở nơi sản xuất.
 Các nhà bán lẻ, nhà sản xuất và các tổ chức khác đã đăng ký thành viên
GLOBALG.A.P. tự nguyện có thể sử dụng nhãn hiệu trong các ấn phẩm
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quảng cáo, trang web, tờ rơi, danh thiếp, phần cứng và màn hình điện tử
(không phải là nhãn sản phẩm liên quan trực tiếp đến các sản phẩm được
chứng nhận) và trong giao tiếp thương mại giữa các doanh nghiệp.
 Tổ chức chứng nhận GLOBALG.A.P. đã được phê duyệt có thể sử dụng
thương hiệu GLOBALG.A.P. trong các tài liệu quảng cáo trực tiếp liên
quan đến hoạt động chứng nhận GLOBALG.A.P. của mình, trong giao tiếp
với đơn vị được chứng nhận và trên Giấy chứng nhận GLOBALG.A.P. mà
họ phát hành. Họ cũng có thể sử dụng biểu tượng mã QR trên Chứng
nhận GLOBALG.A.P. họ phát hành.
 Nhãn hiệu GLOBALG.A.P. không bao giờ được sử dụng trên các mặt
hàng khuyến mại, đồ may mặc hoặc phụ kiện dưới bất kỳ hình thức nào,
túi xách bất kỳ loại nào hoặc các vật dụng chăm sóc cá nhân.
 Nhãn hiệu GLOBALG.A.P. có thể được sử dụng trên thức ăn chăn nuôi
được chứng nhận (CFM), trên giống cây trồng được chứng nhận
GLOBALG.A.P., trên đầu vào thủy sản được chứng nhận IFA (vd: trứng,
giống con,...) , và các đầu vào vật nuôi được chứng nhận bởi IFA (ví dụ:
gà con) được sử dụng làm đầu vào để sản xuất các sản phẩm cuối cùng
(như được liệt kê trong GLOBALG.A.P.), không nhằm bán cho người tiêu
dùng cuối cùng, và sẽ không xuất hiện tại điểm bán cho người tiêu dùng
cuối cùng.
2. Các đặc điểm kỹ thuật
i. Nhà sản xuất sẽ chỉ sử dụng nhãn hiệu và, nếu có thể, biểu trưng
GLOBALG.A.P. bằng mã QR theo cách thức được cung cấp bởi
GLOBALG.A.P. và sẽ không làm thay đổi, sửa đổi, hoặc bóp méo chúng trong
bất kỳ cách nào. Tuy nhiên, các nhà sản xuất có thể thiết kế biểu trưng riêng
của họ và nhúng mã QR vào đó.
ii. Biểu trưng GLOBALG.A.P. phải luôn được lấy chính thức từ Ban thư ký
GLOBALG.A.P. Điều này đảm bảo việc sử dụng biểu trưng với màu sắc, định
dạng đúng đắn, như sau:

iii. Biểu trưng GLOBALG.A.P. dạng QR code (để xem them các thiết kế, vui
lòng truy cập http://www.globalgap.org)
2

Web: http://iqc.com.vn

E.mail: info@iqc.com.vn

iv. Biểu trưng GLOBALG.A.P. dạng mã nhúng có thể bao gồm các thông tin
sau:
(i) Số GGN của nhà sản xuất/công ty liên quan tới sản phẩm được chứng
nhận.
(ii) Đường dẫn (URL) tới địa chỉ website của GLOBALG.A.P. để có thể kiểm
chứng/xác thực hiệu lực của số GGN.
(iii) Đường dẫn tới GLOBALG.A.P. Database
(iv) Mã số sản phẩm (do nhà sản xuất tự quy định)
(v) Đường dẫn tới trang mạng của nhà sản xuất
(vi) Tất cả các thông tin trên.
3. SỐ GGN (GLOBALG.A.P. number)
(i) Số GGN là sự kết hợp của tiền tố "GGN" cộng với một số số có 13 chữ số,
không bao gồm thương hiệu GLOBALG.A.P. và là duy nhất cho mỗi nhà sản
xuất và bất kỳ pháp nhân nào khác trong hệ thống GLOBALG.A.P.. Đối với số
này, GLOBALG.A.P yêu cầu Mã Toàn cầu Phân định địa điểm (GLN) hiện có
và được mua từ tổ chức GS1 địa phương (www.gs1.org) hoặc nếu khôngGLOBALG.A.P gán GLN riêng và tạm thời của mình. Xin lưu ý những hạn chế
của GGN vì nó không tương đương với việc sở hữu một GLN, bởi vì số được
GGN gán này về mặt kỹ thuật chỉ là một GLN phụ của một GLN duy nhất
thuộc sở hữu của GLOBALG.A.P.
(ii) GGN xác định một nhà sản xuất đã đăng ký hoặc đã được chứng nhận và
chỉ có thể được sử dụng như đã nêu trong CPCC (Control Points and
Compliance Criteria). Không thể sử dụng nhãn này cho sản phẩm không được
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chứng nhận. Số GGN (ví dụ: GGN_1234567890123) có thể xuất hiện trên sản
phẩm, bao bì tiêu dùng của sản phẩm hoặc tại điểm bán hàng nơi kết nối trực
tiếp với các sản phẩm được chứng nhận đơn lẻ. GGN chỉ được sử dụng trên
các tài liệu giao dịch/bán hàng bao gồm các sản phẩm được chứng nhận. Khi
tài liệu giao dịch/bán bao gồm các sản phẩm được chứng nhận và không
được chứng nhận thì các mục được chứng nhận phải được xác định rõ ràng
theo yêu cầu của Các CPCC
(iii) Thực thể pháp lý mà dán nhãn sản phẩm có chứa số GGN phải là người
được cấp giấy chứng nhận hợp lệ của GLOBALG.A.P. IFA, CFM, PPM, CoC
hoặc giấy chứng nhận chuẩn/hợp chuẩn tương đương
(iv) Số GGN có thể được sử dụng trong mã số (được chuyển đổi thành), ví
dụ: mã vạch, số EAN, mã QR code hoặc mã QR code GLOBALG.A.P , v.v.
Tuy nhiên, nếu CPCC yêu cầu đưa GGN vào nhãn sản phẩm và/hoặc trong
giao dịchtài liệu, GGN cần xuất hiện ở định dạng có thể đọc được của con
người.
(v) Khi chấm dứt Hợp đồng Trách nhiệm và/hoặc đình chỉ chứng nhận của
nhà sản xuất Nhà sản xuất bị tước quyền sử dụng ngay lập tức đối với biểu
trưng GLOBALG.A.P. kể cả nhãn hiệu, số GGN, hoặc mã QR code.
(vi) Số GGN phải được sử dụng duy nhất cho mục đích kết nối tới hệ thống
của GLOBALG.A.P.
(vii) Bất cứ khi nào có nhu cầu để xác định tổ chức trong các ngữ cảnh khác
hoặc các đăng ký bổ sung, một tổ chức có thể tự nộp đơn cho GLN của mình
và báo cáo số này cho GLOBALG.A.P. Số này phải được đăng ký với tổ chức
theo số riêng của mình và rút số mà được cấp kèm GGN trước đó. GLN thay
thế GGN trong hệ thống GLOBALG.A.P..
4. Nhãn chứng nhận GGN
(i) GLOBALG.A.P. IFA (ví dụ: Nuôi trồng Thuỷ sản hoặc Hoa và Cây cảnh) và
Nhà sản xuất/Công ty trong chuỗi cung ứng được chứng nhận không được
phép tự động sử dụng '' Nhãn Chứng nhận GGN '' .
(ii) Nhãn hiệu 'GGN Certified Label' 'chỉ được sử dụng bởi GLOBALG.A.P IFA
hoặc Chuỗi cung ứng được chứng nhận dựa trên hợp đồng cấp phép đặc
biệt. Các nhà sản xuất và công ty sẽ phải nộp đơn xin nhãn hiệu tại địa chỉ
info@ggn.org.
(iii) Nhãn Thủy sản được chứng nhận có hình dạng như sau:
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(iv) Nhãn Hoa và Cây cảnh được chứng nhận có hình dạng như sau:
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