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BẢNG SỬ DỤNG  

BIỂU TRƯNG CỦA DI SẢN THẾ GIỚI 

Bảng này được lập trên cơ sở Chương VIII của Hướng dẫn hoạt động của Công ước Di sản Thế giới và các 

Chỉ thị liên quan đến việc sử dụng tên, từ viết tắt, biểu trưng và tên miền Internet của UNESCO (Nghị quyết 

34C / 86). 

Nhắc lại về thẩm quyền và sự phân quyền đối với việc sử dụng Biểu tượng Di sản Thế giới theo Chương VIII 

của Hướng dẫn Hoạt động: 

Mục. 262: 

" Ủy ban Di sản Thế giới chịu trách nhiệm xác định việc sử dụng Biểu tượng Di sản Thế giới và đưa ra các 

quy định chính sách sử dụng nó." 

Mục. 276: 

"Các Bộ ngành của quốc gia có thể cấp quyền sử dụng Biểu tượng cho một tổ chức quốc gia, với điều kiện là 

dự án, dù là quốc gia hay quốc tế, chỉ liên quan đến các Di sản Di sản Thế giới nằm trên cùng một lãnh thổ 

quốc gia. Quyết định của các cơ quan quốc gia phải tuân thủ các Nguyên tắc và Hướng dẫn.”  

Mục. 278: 

Bất kỳ yêu cầu nào khác phải được gửi đến Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới, là người có thẩm quyền cấp 

phép sử dụng Biểu tượng căn cứ theo Hướng dẫn và Nguyên tắc.  

Với những trường hợp chưa được quy định, hoặc quy định chưa đầy đủ trong Hướng dẫn và Nguyên tắc cũng 

như trong Bảng hướng dẫn sử dụng, Giám đốc sẽ chuyển cho Chủ tịch quyết định. Nếu gặp phải những trường 

hợp quá phức tạp, Chủ tịch sẽ đưa vấn đề này ra Ủy ban để đưa ra quyết định cuối cùng. 

Nhắc lại về việc sử dụng biểu trưng được liên kết và biểu tượng độc lập: 

Mục. 262: 

Kể từ khi được Hội nghị UNESCO thông qua vào tháng 10 năm 2007 các Chỉ thị liên quan đến việc sử dụng 

tên, từ viết tắt, logo và tên miền Internet của UNESCO1, các quốc gia được khuyến khích sử dụng Biểu tượng 

Di sản Thế giới như một phần của dãi logo liên kết kèm theo logo của UNESCO, bất cứ khi có thể. Tuy nhiên, 

việc sử dụng Biểu tượng Di sản Thế giới phải phù hợp với Hướng dẫn hiện hành và với Bảng hướng dẫn sử 

dụng (Phụ lục 14 trong Hướng dẫn). 

  

 
1 Phiên bản mới nhất của Chỉ thị liên quan đến việc sử dụng tên, từ viết tắt, biểu trưng và tên miền Internet của UNESCO có thể tìm  

trong phụ lục của Nghị quyết 86 của phiên họp thứ 34 của Đại hội đồng (34C/Nghị quyết 86)  

hoặc tại http: //unesdoc.unesco.org/images/0015/001560/156046e.pdf  
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Nhắc lại các vấn đề liên quan đến điều lệ đồ họa: 

Điều lệ đồ họa của biểu tượng UNESCO có tại đây:  

http://www.unesco.org/new/en/name-and-logo/graphics/ 

Theo Lời mở đầu của Chương VIII của Hướng dẫn Hoạt động, Biểu tượng Di sản Thế giới độc lập có thể 

được sử dụng với bất kỳ màu sắc hoặc kích thước nào. 

Biểu trưng được cung cấp bởi các tổ chức ủy quyền (như chi tiết trong bảng sau) ở định dạng kỹ thuật số mà 

người dùng không thể sửa đổi theo bất kỳ cách nào. 

Bắt buộc phải gửi bản thảo về mục đích sử dụng cho đơn vị ủy quyền để xác nhận trước khi sản xuất. 

Định nghĩa sử dụng thương mại: 

Việc bán hàng hóa hoặc dịch vụ mang tên, từ viết tắt, biểu tượng và / hoặc tên miền Internet của UNESCO 

kết hợp với Biểu tượng Di sản Thế giới chủ yếu vì lợi nhuận sẽ được coi là “sử dụng thương mại” cho mục 

đích của Hướng dẫn Hoạt động. Việc sử dụng như vậy phải được Tổng giám đốc cho phép rõ ràng, theo 

một thỏa thuận hợp đồng cụ thể (định nghĩa được phỏng theo Chỉ thị về Logo của UNESCO năm 2007. 

Điều III.2.1.3). 



Bảng sử dụng biểu trưng của Di sản Thế giới  Phụ lục 14 

Hướng dẫn Thực hiện Công ước Di sản Thế giới – Chuyển ngữ: BQL Di tích văn hóa Óc Eo tỉnh An 

Giang 

 

 

TRUNG TÂM DI SẢN THẾ GIỚI 

Việc sử dụng và 

mục đích 
Sử dụng Ủy quyền Đồ họa minh họa 

Trung tâm Di sản 

Thế giới - WHC 

(dành cho nội 

dung quốc tế) 

Loại biểu 

trưng WHC có 

thể sử dụng 

Thẩm quyền 

cho phép việc 

sử dụng Biểu 

trưng của 

WHC  

Tổ chức có thể 

được WHC ủy 

quyền cho sử 

dụng Biểu trưng 

Loại biểu trưng 

WHC có thể ủy 

quyền 

Logo được sử dụng 

và/hoặc được 

WHC ủy quyền  

1) Xuất bản 

2) Tài liệu 

truyền thông 

3) Website, 

mạng xã hội, 

các ứng 

dụng, v.v... 

4) Tài liệu làm 

việc 

5) Các sản 

phẩm truyền 

thông (Áo 

thun, túi 

xách, dù), 

cho các sự 

kiện đặc biệt 

6) Văn phòng 

phẩm 

Biểu trưng của 

Công ước Di 

sản Thế giới / 

UNESCO 

Sử dụng theo 

luật định 

Quốc gia thành 

viên có đại diện 

của Ủy ban 

Biểu trưng của 

Công ước Di sản 

Thế giới / 

UNESCO 

 

1) Xuất bản 

2) Tài liệu 

truyền thông 

3) Website, 

mạng xã hội, 

các ứng 

dụng,v.v.. 

4) Tài liệu làm 

việc 

5) Các sản 

phẩm truyền 

thông (Áo 

thun, túi 

xách, dù), 

cho các sự 

kiện đặc biệt 

6) Văn phòng 

phẩm 

Biểu trưng của 

Công ước Di 

sản Thế giới / 

UNESCO 

Sử dụng theo 

luật định 
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Việc sử dụng và 

mục đích 
Sử dụng Ủy quyền Đồ họa minh họa 

Trung tâm Di 

sản Thế giới 

(tiếp tục) 

Loại biểu 

trưng WHC có 

thể sử dụng 

Thẩm quyền 

cho phép việc 

sử dụng Biểu 

trưng của 

WHC 

Tổ chức có thể 

được WHC ủy 

quyền cho sử 

dụng Biểu trưng 

Loại biểu trưng 

WHC có thể ủy 

quyền 

Logo được sử 

dụng và/hoặc 

được WHC ủy 

quyền 

1) Xuất bản 

2) Tài liệu 

truyền thông 

3) Website, 

mạng xã 

hội, các ứng 

dụng, v.v. 

4) Sản phẩm 

truyền thông 

cỡ nhỏ(bút 

mực, móc 

khóa…), 

cho các sự 

kiện đặc biệt 

5) Văn phòng 

phẩm 

Biểu trưng Di 

sản thế giới 

Sử dụng theo 

luật định 

1) Cơ quan 

quản lý Di 

sản Thế giới 

2) Quốc gia 

thành viên 

có đại diện 

của Ủy ban 

Biểu trưng Di 

sản thế giới 

 

Phiên họp Ủy ban Biểu trưng của 

UNESCO / Di 

sản Thế giới + 

"Phiên họp của 

Ủy ban Di sản 

Thế giới lần thứ 

…." 

Sử dụng theo 

luật định 

Quốc gia thành 

viên có đại diện 

của Ủy ban 

Biểu trưng của 

UNESCO / Di 

sản Thế giới + 

"Phiên họp của 

Ủy ban Di sản 

Thế giới lần thứ 

….." 

 

Hợp tác với các tổ 

chức bên ngoài 

(khu vực tư nhân 

và nhà nước) 

Biểu trưng của 

UNESCO / 

Trung tâm Di 

sản Thế giới với 

dòng chữ “Với 

sự hỗ trợ của”, 

“Hợp tác với” 

hoặc “Là đối tác 

với” 

Sử dụng theo 

luật định 

Các thực thể 

trong khuôn khổ 

các thỏa thuận 

hợp đồng 

Biểu trưng của 

UNESCO / 

Trung tâm Di 

sản Thế giới với 

dòng chữ “Với 

sự hỗ trợ của”, 

“Hợp tác với” 

hoặc “Là đối tác 

với” 

 

UNESCO / 

Trung tâm Di 

sản Thế giới 

hoặc biểu trưng 

của Hội nghị + 

Biểu trưng và / 

hoặc văn bản 

của Đối tác 

 
UNESCO / 

Trung tâm Di 

sản Thế giới 

hoặc biểu trưng 

của Hội nghị + 

Biểu trưng và / 

hoặc văn bản 

của Đối tác 
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Ủy ban hoặc cơ quan quốc gia 

Việc sử dụng và 

mục đích 
Sử dụng Ủy quyền Đồ họa minh họa 

1 - Ủy ban quốc 

gia (dùng cho 

quốc gia) 

Loại biểu 

trưng UB Quốc 

gia có thể sử 

dụng 

Việc ủy quyền 

sử dụng Logo 

của Ủy ban 

quốc gia 

Đối tượng Ủy 

ban quốc gia có 

thể ủy quyền 

sử dụng logo  

Loại biểu 

trưng mà Ủy 

ban quốc gia 

có thể ủy 

quyền 

Logo được sử dụng 

và / hoặc được Ủy 

ban quốc gia cho 

phép 

1) Xuất bản 

phi thương 

mại 

2) Tài liệu 

truyền 

thông 

3) Website, 

mạng xã 

hội, ứng 

dụng, v.v. 

4) Sản phẩm 

truyền 

thông bao 

gồm áo 

thun, túi 

xách, dù 

(không vì 

mục đích 

thương 

mại, cho 

các sự kiện 

đặc biệt) 

5) Văn phòng 

phảm 

Biểu trưng của 

UNESCO / Di 

sản Thế giới với 

dòng chữ “Di 

sản Thế giới 

ở… [Tên quốc 

gia]” 

Sử dụng theo 

luật định 

Chính quyền địa 

phương và cơ 

quan quản lý di 

sản. 

Biểu trưng của 

UNESCO / Di 

sản Thế giới 

với dòng chữ 

"Di sản Thế 

giới ở + quốc 

gia" 
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Việc sử dụng và 

mục đích 
Sử dụng Ủy quyền Đồ họa minh họa 

1 -   Ủy ban quốc 

gia (tiếp theo) 

Loại biểu trưng 

UB Quốc gia có 

thể sử dụng 

Việc ủy quyền 

sử dụng Logo 

của Ủy ban 

quốc gia 

Đối tượng Ủy 

ban quốc gia có 

thể ủy quyền sử 

dụng logo 

Loại biểu 

trưng mà Ủy 

ban quốc gia 

có thể ủy 

quyền 

Logo được sử dụng và 

/ hoặc được Ủy ban 

quốc gia cho phép 

1) Website, 

mạng xã 

hội, các ứng 

dụng, v.v. 

khi không 

gian bị giới 

hạn 

2) Các sản 

phẩm truyền 

thông như 

các sản 

phẩm đồ 

họa hoặc khi 

không gian 

bị hạn chế 

3) Văn phòng 

phẩm 

4) Bất kỳ 

trường hợp 

nào khách 

theo Hướng 

dẫn hoạt 

động 

Biểu trưng Di 

sản thế giới 

Sử dụng theo 

luật định 

Cơ quan quản lý 

khu di sản thế 

giới 

Biểu trưng Di 

sản thế giới 
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Việc sử dụng và 

mục đích 
Sử dụng Ủy quyền Đồ họa minh họa 

1 -  Ủy ban quốc 

gia (tiếp theo) 

Loại biểu trưng 

UB Quốc gia có 

thể sử dụng 

Việc ủy quyền 

sử dụng Logo 

của Ủy ban 

quốc gia 

Đối tượng Ủy 

ban quốc gia có 

thể ủy quyền sử 

dụng logo 

Loại biểu 

trưng mà Ủy 

ban quốc gia có 

thể ủy quyền 

Logo được sử dụng và 

/ hoặc được Ủy ban 

quốc gia cho phép 

Biển báo đường 

bộ, biển báo 

đường cao tốc 

Lựa chọn biểu 

trưng theo loại 

dấu hiệu và vị trí 

của nó: Biểu 

trưng UNESCO / 

Di sản Thế giới 

đầy đủ hoặc đơn 

giản hóa với tên 

của Di sản bên 

dưới 

Sử dụng theo 

luật định 

Cơ quan quản lý 

khu di sản thế 

giới 

Biểu trưng của 

UNESCO / Di 

sản Thế giới 

đầy đủ hoặc đơn 

giản hóa với tên 

của Di sản bên 

dưới 

Chữ dưới tên Di sản là 

tùy chọn.  

Có thể thay thế cụm 

“được ghi danh trong 

Danh sách Di sản Thế 

giới” bằng cụm từ 

“Được công nhận là Di 

sản Thế giới kể từ ” 

Biểu trưng Di sản 

thế giới 

Sử dụng theo 

luật định 

Cơ quan quản lý 

khu di sản thế 

giới 

Biểu trưng Di 

sản thế giới 

 

Sử dụng vì mục 

đích thương mại 

Biểu trưng của 

UNESCO / Di 

sản Thế giới với 

dòng chữ “Di sản 

Thế giới ở ...[Tên 

quốc gia]" 

Tổng giám đốc 

UNESCO 

   

Biểu trưng Di sản 

thế giới 

Sử dụng theo 

luật định 

Thực thể quốc 

gia 

Biểu trưng Di 

sản thế giới 

 

Việc sử dụng và 

mục đích 
Sử dụng Ủy quyền Đồ họa minh họa 

1 -  Ủy ban quốc 

gia (tiếp theo) 

Loại biểu trưng 

UB Quốc gia có 

thể sử dụng 

Việc ủy quyền 

sử dụng Logo 

của Ủy ban 

quốc gia 

Đối tượng Ủy 

ban quốc gia có 

thể ủy quyền sử 

dụng logo 

Loại biểu 

trưng mà Ủy 

ban quốc gia có 

thể ủy quyền 

Logo được sử dụng và 

/ hoặc được Ủy ban 

quốc gia cho phép 

Phiên họp Ủy ban UNESCO / Di 

sản Thế giới + 

"Phiên họp của 

Ủy ban Di sản 

Thế giới lần thứ 

…" 

Trung tâm Di 

sản Thế giới 

Cơ quan tổ chức UNESCO / Di 

sản Thế giới + 

"Phiên họp của 

Ủy ban Di sản 

Thế giới lần thứ 

…" 
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Bảo trợ cho các 

sự kiện diễn ra 

một lần liên quan 

đến Di sản Thế 

giới (ví dụ: hội 

nghị, ấn phẩm 

hoặc hoạt động 

sản xuất âm 

thanh-hình ảnh ở 

cấp quốc gia hoặc 

địa phương) 

  
Tổ chức các thực 

thể 

Biểu trưng của 

UNESCO / Di 

sản Thế giới với 

dòng chữ “Dưới 

sự bảo trợ của 

Ủy ban Quốc 

gia lần thứ ….. 

của UNESCO” 

 

Quan hệ đối tác 

liên quan đến Di 

sản Thế giới với 

các tổ chức quốc 

gia 

  
Tổ chức quốc gia 

đã thiết lập quan 

hệ đối tác với Ủy 

ban quốc gia 

Biểu trưng của 

UNESCO / Di 

sản Thế giới với 

dòng chữ “Với 

sự hỗ trợ của 

Ủy ban Quốc 

gia UNESCO 

thứ ….” hoặc 

“Hợp tác với Ủy 

ban Quốc gia về 

UNESCO thứ 

…” hoặc “Là 

đối tác với Ủy 

ban Quốc gia về 

UNESCO 

thứ…..” 

 

Việc sử dụng và 

mục đích 
Sử dụng Ủy quyền Đồ họa minh họa 

2 -  Cơ quan - cơ 

quan quốc gia 

được chỉ định 

(đối với nội dung 

quốc gia) 

Loại biểu trưng 

mà Cơ quan có 

thể sử dụng 

Thẩm quyền 

ủy quyền sử 

dụng biểu 

trưng cho cơ 

quan  

Cơ quan có thể 

ủy quyền sử 

dụng biểu trưng 

cho 

Loại Biểu 

trưng mà Cơ 

quan có thể ủy 

quyền 

Logo được sử dụng và 

/ hoặc được ủy quyền 

bởi cơ quan 

1) Xuất bản 

phi thương 

mại 

2) Tài liệu 

truyền thông 

3) Website, 

mạng xã 

hội, các ứng 

dụng, v.v.. 

4) Các sản 

phẩm truyền 

thông (Áo 

thun, túi 

xách, dù) 

không vì 

mục đích 

thương mại, 

cho các sự 

kiện đặc biệt 

Biểu trưng của 

UNESCO / Di 

sản Thế giới với 

dòng chữ “Di sản 

Thế giới ở ... 

[Tên quốc gia]” 

Ủy ban Quốc 

gia hoặc Trung 

tâm Di sản Thế 

giới 
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5) Văn phòng 

phẩm 
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THẨM QUYỀN QUẢN LÝ DI SẢN THẾ GIỚI 

Việc sử dụng và 

mục đích 
Sử dụng Ủy quyền Đồ họa minh họa 

Cơ quan quản 

lý di sản thế 

giới (đối với các 

nội dung liên 

quan đến di 

sản) 

Loại biểu 

trưng mà Cơ 

quan quản lý 

khu di sản thế 

giới có thể sử 

dụng 

Thẩm quyền 

ủy quyền sử 

dụng biểu 

trưng cho cơ 

quan quản lý 

Di sản thế giới 

Di sản thế giới 

Cơ quan quản 

lý Di sản thế 

giới có thể ủy 

quyền sử dụng 

biểu trưng cho 

Loại Biểu 

trưng mà Cơ 

quan quản lý 

Di sản thế giới 

có thể ủy 

quyền 

Logo được sử dụng 

và / hoặc được ủy 

quyền bởi Cơ quan 

quản lý Di sản thế 

giới 

1) Xuất bản 

phi thương 

mại 

2) Tài liệu 

truyền 

thông 

3) Website, 

mạng xã 

hội các 

ứng dụng, 

v.v. 

4) Các sản 

phẩm 

truyền 

thông (Áo 

thun, túi 

xách, dù) 

không vì 

mục đích 

thương 

mại, cho 

các sự kiện 

đặc biệt 

5) Văn phòng 

phẩm 

6) Huy hiệu, 

cờ, băng-rôn 

Biểu trưng dành 

riêng cho khu di 

sản thế giới 

được UNESCO 

công nhận 

Ủy ban Quốc 

gia hoặc Trung 

tâm Di sản Thế 

giới 

  

Có thể thay thế cụm 

“được ghi danh trong 

Danh sách Di sản Thế 

giới” bằng cụm từ 

“Được công nhận là 

Di sản Thế giới kể từ 

” 
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Việc sử dụng và 

mục đích 
Sử dụng Ủy quyền Đồ họa minh họa 

Cơ quan quản 

lý khu di sản 

thế giới (tiếp 

theo) 

Loại biểu trưng 

mà Cơ quan 

quản lý khu di 

sản thế giới có 

thể sử dụng 

Thẩm quyền 

ủy quyền sử 

dụng biểu 

trưng cho cơ 

quan quản lý 

Di sản thế 

giới Di sản 

thế giới 

Cơ quan quản 

lý Di sản thế 

giới có thể ủy 

quyền sử dụng 

biểu trưng cho 

Loại Biểu 

trưng mà Cơ 

quan quản lý 

Di sản thế giới 

có thể ủy 

quyền 

Logo được sử dụng 

và / hoặc được ủy 

quyền bởi Cơ quan 

quản lý Di sản thế 

giới 

1) Xuất bản 

phi thương 

mại 

2) Tài liệu 

truyền 

thông 

3) Website, 

mạng xã 

hội, các 

ứng dụng, 

v..v. khi 

không gian 

bị giới hạn 

4) Các sản 

phẩm 

truyền 

thông (Áo 

thun, túi 

xách, dù, 

móc khóa, 

viết..) 

không vì 

mục đích 

thương 

mại, cho 

các sự kiện 

đặc biệt 

5) Huy hiệu, 

cờ, băng-

rôn 

Biểu trưng Di 

sản thế giới  

Ủy ban quốc 

gia hoặc cơ 

quan hoặc 

Trung tâm Di 

sản Thế giới 
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Việc sử dụng và 

mục đích 
Sử dụng Ủy quyền Đồ họa minh họa 

Cơ quan quản 

lý khu di sản 

thế giới (tiếp 

theo) 

Loại biểu trưng 

mà Cơ quan 

quản lý khu di 

sản thế giới có 

thể sử dụng 

Thẩm quyền 

ủy quyền sử 

dụng biểu 

trưng cho cơ 

quan quản lý 

Di sản thế 

giới Di sản 

thế giới 

Cơ quan quản 

lý Di sản thế 

giới có thể ủy 

quyền sử dụng 

biểu trưng cho 

Loại Biểu 

trưng mà Cơ 

quan quản lý 

Di sản thế giới 

có thể ủy 

quyền 

Logo được sử dụng 

và / hoặc được ủy 

quyền bởi Cơ quan 

quản lý Di sản thế 

giới 

Biển báo đường 

bộ, biển báo 

đường cao tốc 

Lựa chọn biểu 

trưng theo loại 

dấu hiệu và vị trí 

của nó: Biểu 

trưng UNESCO 

/ Di sản Thế giới 

đầy đủ hoặc đơn 

giản hóa với tên 

của Di sản bên 

dưới 

Ủy ban Quốc 

gia hoặc Trung 

tâm Di sản 

Thế giới 

  

 

Chữ dưới tên Di sản là 

tùy chọn.  

Có thể thay thế cụm 

“được ghi danh trong 

Danh sách Di sản Thế 

giới” bằng cụm từ 

“Được công nhận là 

Di sản Thế giới kể từ 

” 

 

Biểu trưng Di 

sản Thế giới 

Ủy ban Quốc 

gia hoặc Trung 

tâm Di sản 

Thế giới 
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Việc sử dụng và 

mục đích 
Sử dụng Ủy quyền Đồ họa minh họa 

Cơ quan quản 

lý khu di sản 

thế giới (tiếp 

theo) 

Loại biểu trưng 

mà Cơ quan 

quản lý khu di 

sản thế giới có 

thể sử dụng 

Thẩm quyền 

ủy quyền sử 

dụng biểu 

trưng cho cơ 

quan quản lý 

Di sản thế 

giới Di sản 

thế giới 

Cơ quan quản 

lý Di sản thế 

giới có thể ủy 

quyền sử dụng 

biểu trưng cho 

Loại Biểu 

trưng mà Cơ 

quan quản lý 

Di sản thế giới 

có thể ủy 

quyền 

Logo được sử dụng 

và / hoặc được ủy 

quyền bởi Cơ quan 

quản lý Di sản thế 

giới 

Sử dụng vì mục 

đích thương mại  

Biểu trưng dành 

riêng cho khu di 

sản thế giới 

được UNESCO 

công nhận 

Tổng giám 

đốc UNESCO 

  

Có thể thay thế cụm 

“được ghi danh trong 

Danh sách Di sản Thế 

giới” bằng cụm từ 

“Được công nhận là 

Di sản Thế giới kể từ 

” 

Biểu trưng Di 

sản Thế giới 

Ủy ban quốc 

gia 
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Trường hợp cụ thể: các di tích nối tiếp hoặc các di tích rất lớn bao gồm một số / nhiều yếu tố / di tích / địa 

điểm 

Việc sử dụng và 

mục đích 
Sử dụng Ủy quyền Đồ họa minh họa 

World Heritage 

site 

management 

authority 

(continued) 

Loại biểu 

trưng mà cơ 

quan quản lý 

Di sản thế giới 

có thể sử dụng 

Thẩm quyền 

ủy quyền sử 

dụng biểu 

trưng cho cơ 

quan quản lý 

Di sản thế giới 

Di sản thế giới 

Cơ quan quản 

lý Di sản thế 

giới có thể ủy 

quyền sử dụng 

biểu trưng cho 

Loại Biểu 

trưng mà Cơ 

quan quản lý 

Di sản thế giới 

có thể ủy 

quyền 

Logo được sử dụng 

và / hoặc được ủy 

quyền bởi Cơ quan 

quản lý Di sản thế 

giới 

1) Xuất bản 

phi thương 

mại 

2) Tài liệu 

truyền 

thông 

3) Website, 

mạng xã 

hội, các 

ứng dụng, 

v.v.. 

4) Các sản 

phẩm 

truyền 

thông (Áo 

thun, túi 

xách, dù, 

móc khóa, 

viết...) 

không vì 

mục đích 

thương 

mại, cho 

các sự kiện 

đặc biệt 

5) Văn phòng 

phẩm 

6) Huy hiệu, 

cờ, băng-

rôn 

Biểu trưng dành 

riêng cho các di 

tích thuộcDi sản 

Thế giới / Di 

sản Thế giới, 

đứng trước đề 

cập “Xxxx [tên 

của phần tử / di 

tích / địa điểm], 

một phần của” 

Ủy ban Quốc 

gia hoặc Trung 

tâm Di sản Thế 

giới 
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CÁC CƠ QUAN TƯ VẤN DI SẢN THẾ GIỚI 

Việc sử dụng và 

mục đích 
Sử dụng Ủy quyền Đồ họa minh họa 

Các cơ quan tư 

vấn 

Loại Biểu 

trưng mà Cơ 

quan Tư vấn 

có thể sử dụng 

Thẩm quyền 

cho phép cơ 

quan tư vấn 

sử dụng biểu 

trưng 

Đối tượng 

được cơ quan 

tư vấn ủy 

quyền sử dụng 

biểu trung 

Loại Biểu 

trưng mà Cơ 

quan Tư vấn 

có thể ủy 

quyền 

Biểu trưng được sử 

dụng bởi các Cơ 

quan Tư vấn 

1) Xuất bản 

phi thương 

mại 

2) Tài liệu 

truyền 

thông phi 

thương mại 

3) Website 

4) Văn phòng 

phẩm phi 

thương mại 

Biểu trưng của 

Công ước Di 

sản Thế giới / 

UNESCO 

Trung tâm Di 

sản Thế giới 

  

 

1) Xuất bản 

2) Tài liệu 

truyền 

thông 

3) Website 

4) Văn phòng 

phẩm 

Biểu tượng Di 

sản Thế giới 

Trung tâm Di 

sản Thế giới 
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BẢO TRỢ 

Việc sử dụng và 

mục đích 
Sử dụng Ủy quyền Đồ họa minh họa 

Bảo trợ   

Tổng giám đốc 

UNESCO có 

thể ủy quyền 

Loại logo 

Tổng giám 

đốc có thể ủy 

quyền 

Biểu trưng được ủy 

quyền 

Các hoạt động 

diễn ra một lần 

(hội nghị, triển 

lãm, lễ hội, xuất 

bản phẩm hoặc 

sản phẩm nghe 

nhìn) 

  
Cơ quan tổ chức Biểu trưng của 

UNESCO / Di 

sản Thế giới 

với dòng chữ 

“Dưới sự bảo 

trợ của” 

 

 


