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QUY CHẾ TẠM THỜI 
Sử dụng biểu trưng VINACAS của Hiệp Hội Điều Việt Nam 

(Kèm theo Quyết định số: 16/2007/QĐ-HHĐ ngày 10 tháng 8 năm 2007 của  
Ban chấp hành Hiệp Hội Điều Việt Nam) 

 
- Biểu trưng VINACAS được Bộ Văn hoá thông tin công nhận Hiệp Hội Điều Việt Nam là chủ 
sở hữu. Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn 
hiệu hàng hoá cho Hiệp Hội Điều Việt Nam; 
- Sản phẩm được sử dụng Biểu trưng VINACAS của Hiệp Hội Điều Việt Nam giúp cho cộng 
đồng tin tưởng rằng đơn vị, cá nhân là Hội viên của Hiệp Hội Điều Việt Nam, hoặc có liên 
quan đến Hiệp Hội Điều Việt Nam; 
Hiệp Hội Điều Việt Nam ban hành Quy chế về việc sử dụng biểu trưng VINACAS:  
 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1: Các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh xuất khẩu hạt điều Việt Nam, là Hội viên 
hoặc không phải là Hội viên Hiệp Hội, được Hiệp Hội Điều Việt Nam đồng ý cho phép sử 
dụng biểu trưng. 
Điều 2: Biểu trưng VINACAS được in trên sản phẩm, bao bì, nhãn mác và ấn phẩm giao 
dịch, quảng cáo. 
1. Về hình và mẫu: Theo mẫu biểu trưng được chọn tại Nghị quyết của Ban chấp hành Hiệp 
Hội Điều Việt Nam ngày 07/8/2007 về việc chọn và công nhận mẫu biểu trưng VINACAS là 
bộ phận không thể tách rời của Quy chế này. 
2. Về kích thước: Tuỳ theo kích thước sản phẩm, nhãn mác, bao bì và ấn phẩm giao dịch 
được thể hiện theo nguyên tắc đồng dạng phối cảnh, tỷ lệ cân đối, các đường nét không bị 
biến dạng, mắt thường phân biệt được. 
3. Về độ bền và chống làm giả: Biểu trưng được in trên giấy có chất lượng cao, có độ bền 
(càng bền càng tốt), khó có điều kiện làm giả, có ký hiệu chống làm giả (do chủ sở hữu sản 
phẩm thống nhất với các nhà in). 
 

Chương II 
QUY ĐỊNH CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SỬ DỤNG BIỂU TRƯNG 

 
Điều 3: Tem nhãn biểu trưng là bộ phận của sản phẩm hàng hoá được phê duyệt, phải 
được chủ sử dụng quản lý chặt chẽ:  
1. Chỉ được in, dán trên sản phẩm, bao bì, nhãn mác, ấn phẩm giao dịch, quảng cáo là sản 
phẩm đã được sự đồng ý (bằng văn bản) của Hiệp Hội Điều Việt Nam. 
2. Không được dùng cho các sản phẩm và lô hàng mà trong quá trình sản xuất, chế biến bị 
khuyết tật, hư hỏng, không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng. 
3. Chủ sử dụng không được cho, vay mượn, nhượng bán, sao chép, không được in, dán 
trên các sản phẩm khác của đơn vị, cá nhân khi chưa có sự đồng ý (bằng văn bản) của Hiệp 
Hội Điều Việt Nam. 
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Điều 4: Sau khi Hiệp Hội cho phép (bằng văn bản) về việc sử dụng biểu trưng, chủ sử dụng 
có trách nhiệm tổ chức in ấn theo nguyên tắc tem biểu trưng không được nhỏ hơn, hoặc mờ 
nhạt hơn các ký hiệu khác. Phát hành, bảo quản phải đảm bảo an toàn về số lượng, chất 
lượng tem nhãn. Khi tem nhãn bị hư hỏng hoặc mất mát thiếu hụt, chủ sử dụng phải lập biên 
bản, hồ sơ và báo cáo cho văn phòng Hiệp Hội và các cơ quan có liên quan. 
 
Điều 5: Khi quyền lợi của chủ sử dụng bị xâm hại do bị mất hoặc in tem nhãn giả vào các 
sản phẩm khác thì chủ sử dụng phải báo cáo ngay cho các cơ quan có trách nhiệm tại Điều 
4 để ngăn chặn và xử lý kịp thời. 

 
Chương III 

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CƠ QUAN QUẢN LÝ 
   
Điều 6: Hiệp Hội Điều Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức 
quản lý và giám sát việc sử dụng biểu trưng VINACAS của các tổ chức, cá nhân:  
1. Thực hiện việc yêu cầu các chủ sử dụng biểu trưng báo cáo định kỳ (theo vụ sản xuất, 
hàng năm, đột xuất) tình hình sử dụng tem nhãn biểu trưng. 
2. Tiến hành kiểm tra, và/ hoặc chỉ đạo các phòng ban Hiệp Hội kiểm tra định kỳ hoặc đột 
xuất việc sử dụng tem nhãn biểu trưng của các tổ chức, cá nhân đề nghị. 
3. Giải quyết các khiếu nại, tranh chấp khi quyền lợi của chủ sử dụng tem, nhãn biểu trưng bị 
xâm hại. 
4. Quyết định các vấn đề khen thưởng, kỷ luật, đình chỉ, thu hồi hoặc gia hạn quyền sử dụng 
biểu trưng. 
 
Điều 7: Hiệp Hội Điều Việt Nam chủ trì phối hợp với các hội cơ sở, cơ quan chức năng địa 
phương chỉ đạo các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý sử dụng tem nhãn biểu trưng theo 
đúng Quy chế và luật pháp hiện hành, đảm bảo quyền lợi cho chủ sử dụng của ngành, địa 
phương; xây dựng, thực hiện các nhiệm vụ quy định ở Điều 6 Quy chế này trên phạm vi địa 
bàn của mình.     
 

Chương IV 
CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 

 
Điều 8: Tổ chức, cá nhân có sản phẩm được sử dụng tem nhãn biểu trưng VINACAS thực 
hiện báo cáo định kỳ và các báo cáo đột xuất về tình hình sử dụng biểu trưng khi có công 
văn đề nghị của Hiệp Hội Điều Việt Nam. 
 
Điều 9: Khi nhận được báo cáo, hoặc khiếu kiện liên quan đến việc quản lý, sử dụng tem 
nhãn biểu trưng, quyền lợi của chủ sử dụng biểu trưng bị xâm hại, Hiệp Hội Điều Việt Nam 
chủ trì cùng các hội cơ sở, cơ quan chức năng địa phương tổ chức xác minh, triển khai giải 
pháp xử lý trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo. 
 
Điều 10: Các vi phạm trong sử dụng tem nhãn biểu trưng của chủ sử dụng và các tổ chức, 
cá nhân khác, tuỳ theo mức độ vi phạm xử lý theo các mức phê bình, cảnh cáo, đình chỉ thu 
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hồi cấp phép và đề nghị truy tố theo pháp luật hiện hành nếu như mức độ vi phạm nghiêm 
trọng. 
 

Chương V 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 
Điều 11.  
1. Quy chế này được ban hành kể từ ngày Chủ tịch Hiệp hội ra quyết định. 
2. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Ban 
chấp hành Hiệp Hội Điều Việt Nam để xem xét, sửa đổi, bổ sung và hoàn chỉnh cho phù 
hợp. 

Ban chấp hành Hiệp hội điều Việt Nam 


