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+ Tên đầy đủ: Công ty cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn 

+ Tên giao dịch quốc tế: Binh Son Refining and Petrochemical Joint Stock 

Company 

+ Tên viết tắt tiếng Anh: BSR. 

+ Trụ sở chính: 208 Hùng Vương, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi. Điện thoại: (84-255) 3825 825 – Fax: (84-255) 3825 826 

+ Văn phòng điều hành: Khu nhà hành chính NMLD Dung Quất, xã Bình Trị, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Điện thoại: (84-255) 3616 666 – Fax: (84-255) 3616555 

+ Website: www.bsr.com.vn  - Email: info@bsr.com.vn 
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I. QUY CHUẨN LOGO

1. Ý nghĩa logo

Logo của Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn là sự kết hợp của logo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và tên 
thương mại của công ty - BSR, tạo thành một tổng thể: Một hình chữ nhật đứng có nền màu xanh da trời 
đậm, ở giữa hình ngọn lửa với hai nhánh màu đỏ được cách điệu tạo thành khoảng trống mang hình chữ S 
của đất nước. Ngọn lửa cháy lên từ chữ V của hàng chữ màu trắng PETROVIETNAM - tên của Tập đoàn. Tiếp 
theo là hàng chữ màu đỏ BSR - tên thương mại, tên giao dịch quốc tế của Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình 
Sơn. Chữ BSR được cách điệu tạo điểm nhấn hình giọt dầu trong chữ R tượng trưng cho hoạt dộng, thành 
quả khai thác, chế biến dầu khí của BSR và được đặt trên nền trắng có viền xanh bao quanh gắn liền với nền 
logo Tập doàn.

Tổng thể logo mang lại ấn tượng về sự ổn định, bền vững theo hướng vươn lên, đồng thời thể hiện thành 
quả các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí ... , đáp ứng nhu cầu sử dụng dầu khí trong nước, 
xuất khẩu, ổn định an ninh năng lượng và phát triển kinh tế nước nhà bền vững.

Phần Tập đoàn

Phần tên thương hiệu 
BSR



BSR - HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU  | 9

2. Tỉ lệ logo

Logo phải được chuẩn hóa một cách chính xác về chi tiết và kích thước của từng thành phần để tránh làm 
biến dạng trong quá trình ứng dụng.

Trong hình minh họa bên dưới, a được quy định là kích thước chuẩn tính từ đường định lề trái của nền xanh 
đến chữ P trong chữ PETROVIETNAM của logo, có thể vẽ lại đúng kích thước và tỉ lệ của logo như hình minh 
họa. Tuy nhiên, khi sử dụng logo BSR xin vui lòng không vẽ lại, có thể liên hệ với BSR để có logo đúng tiêu 
chuẩn. File logo tiêu chuẩn nằm ở định dạng vector dùng trong thiết kế và in ấn (định dạng EPS hoặc AI).
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I. QUY CHUẨN LOGO

3. Vùng an toàn logo

Tỉ lệ không gian trống xung quanh logo giúp cho logo được nổi bật trong mọi thiết kế và giúp logo được 
phân biệt rõ ràng trong trường hợp đứng chung với nhiều logo khác.

Trường hợp thông thường, vùng an toàn được quy chuẩn là (2b), trong đó b là chiều cao chữ B trong BSR.

Trong những trường hợp ngoại lệ, logo đặt trong những không gian nhỏ không nhiều khoảng trống xung 
quanh, thì khoảng cách an toàn tối thiểu phải là (b)

b b

b

b

b

2b 2b

2b 2b

b
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4. Kích thước tối thiểu logo

Kích thước logo tùy thuộc vào không gian bố trí. 

Tuy nhiên để đảm bảo tính thẩm mỹ và nhận diện thương hiệu, chiều ngang tối thiểu của logo được quy 
định là 1cm đối với sản phẩm in ấn và 30px đối với phiên bản dùng trên màn hình điện tử.

Chiều ngang tối thiểu của logo trong in ấn được 
quy định là 1cm, chiều cao theo tỉ lệ.

Chiều ngang tối thiểu của logo trong hiển thị điện 
tử được quy định là 30px, chiều cao theo tỉ lệ.

30px1cm
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I. QUY CHUẨN LOGO

5. Màu chuẩn logo

Thương hiệu có màu sắc chính được thể hiện theo 
thông số tùy vào từng trường hợp sử dụng khác nhau. 
Việc sử dụng những chất liệu giấy hoặc chất liệu nền 
khác nhau trong in ấn hay các kỹ thuật in khác nhau 
sẽ ảnh hưởng đến màu sắc chủ đạo của thương hiệu. 
Vì vậy để đảm bảo độ chính xác về màu sắc đặc trưng 
của thương hiệu, cần tuân thủ theo các thông số màu 
sau đây:
1. In màu Pantone 
2. In ofset 4 màu
3. Thể hiện trên màn hình máy vi tính
4. Thể hiện trên ứng dụng thiết kế Website

1. Pantone Process  
     Guide Coated

DS 222-2 C C100. M30. Y0. K6 R0. G130. B196 # 0082C4

DS 73-11C C0. M100. Y100. K0 R237. G28. B36 # ED1C24

2. CMYK code 3. RGB code 4. HTML code
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6. Font chữ logo

Tên tập đoàn PETROVIETNAM trong logo được thiết kế lại từ font VnHelvetinsH.

Tên công ty BSR trong logo được thiết kế lại từ font VNI-Helve Bold.

VnHelvetinsH

ABCDEFGHIJKLMNOPQ
RSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890(,;:?!&$%-+*)

VNI-Helve Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQ
RSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890(,;:?!&$%-+*)
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I. QUY CHUẨN LOGO

7. Font chữ chủ đạo

Font dùng chủ đạo trong các thiết kế đồ họa là 
font Myriad Pro.

Myriad Pro 
ABCDEFGHIJKLMNOP
QRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890(,;:?!&$%-+*)

ABCDEFGHIJKLMNOP
QRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890(,;:?!&$%-+*)

ABCDEFGHIJKLMNOP
QRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890(,;:?!&$%-+*)

ABCDEFGHIJKLMNOP
QRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890(,;:?!&$%-+*)

8. Font chữ thứ cấp

Ngoài ra, trong các thiết kế đồ họa có thể sử 
dụng thêm font chữ thứ cấp khác (UTM Avo/ 
Arial,... ) làm tiêu đề để tạo điểm nhấn, phù hợp 
với nội dung thiết kế. Tuy nhiên, để một thiết kế 
tốt, không rối mắt nên tránh sử dụng nhiều họ 
font chữ.

UTM Avo 
ABCDEFGHIJKLMNOP
QRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890(,;:?!&$%-+*)

ABCDEFGHIJKLMNOP
QRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890(,;:?!&$%-+*)

Arial
ABCDEFGHIJKLMNOP
QRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890(,;:?!&$%-+*)

ABCDEFGHIJKLMNOP
QRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890(,;:?!&$%-+*)
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Font dùng soạn thảo trong các văn bản của công ty là font Times New Roman.

Times New Roman 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890(,;:?!&$%-+*)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890(,;:?!&$%-+*)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890(,;:?!&$%-+*)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890(,;:?!&$%-+*)

9. Font dùng soạn thảo văn bản
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I. QUY CHUẨN LOGO

10. Màu nền chuẩn

Màu nền ưu tiên
Logo trên nền màu trắng và màu xanh là trường 
hợp tối ưu được đề nghị sử dụng.

Màu nền có độ tương phản cao
Logo có thể đặt trên các nền màu có độ tương phản cao, giúp nhận diện rõ thương hiệu.
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Màu nền có họa tiết trang trí
Họa tiết trang trí chủ đạo là họa tiết hình giọt dầu được thiết kế từ một thành phần trong logo BSR. Họa tiết 
được cách điệu hiện đại, thể hiện tính chất ngành dầu khí và là sự phát triển, thành quả đạt được của BSR. 

Màu nền có độ tương phản thấp
Tránh đặt logo trên các nền màu có độ tương phản thấp, không nhận diện rõ thương hiệu. 
Trường hợp đặc biệt, logo đặt trên nền màu có độ tương phản thấp thì nên có khung viền trắng.

10. Màu nền chuẩn
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I. QUY CHUẨN LOGO

Tùy theo thiết kế, họa tiết trang trí chủ đạo có thể được dùng trên nền trắng, nền xanh hoặc nền đỏ.

Ngoài ra, có thể sử dụng thêm họa tiết trang trí thứ cấp được sử dụng từ những đường lượn của giọt dầu. 

C100. M30. Y0. K6

C90. M27. Y0. K5

C80. M24. Y0. K4

Opacity: 100%

Opacity: 90%

Opacity: 80%

C10. M0. Y0. K0

C20. M0. Y0. K0

Opacity: 10%

Opacity: 20%

C100. M30. Y0. K6

C85. M25. Y0. K5

C0. M100. Y100. K0

C0. M85. Y85. K0

C50. M15. Y0. K3

C40. M10. Y0. K0

C100. M60. Y0. K30

C85. M51. Y0. K25

C30. M100. Y100. K30

C25. M85. Y85. K25

C0. M0. Y0. K0

C10. M0. Y0. K0

C0. M0. Y0. K0

C0. M0. Y0. K5

C0. M0. Y0. K0

C10. M0. Y0. K0

10. Màu nền chuẩn
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11. Các trường hợp sai quy chuẩn

Logo nên xuất hiện đồng nhất, không nên đặt logo trên những nền màu có độ tương phản thấp, có quá nhiều 
chi tiết làm giảm khả năng nhận diện thương hiệu. Không nên sửa đổi, kéo dãn, thay đổi nguyên mẫu logo.

Không đặt logo trên nền pattern

Không dùng logo ở dạng đường viền

Không đặt thiết kế khác lên logo

Không đặt logo trên nền có độ tương 
phản kém

Không xoay logo

Không đổi màu logo

Không đặt logo trên hình ảnh nhiều 
chi tiết, làm giảm nhận diện logo

Không làm biến dạng logo

Không thay đổi nguyên mẫu logo



|  BSR - HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU20

I. QUY CHUẨN LOGO

C100. M30. Y0. K6
C0. M100. Y100. K0

100%
70%
30%

100%

C0. M100. Y100. K0

C0. M0. Y0. K53
C0. M0. Y0. K70

C0. M0. Y0. K70

C0. M100. Y100. K0

Logo nguyên mẫu

Logo đơn sắc/ trắng đen
Phần nền xanh logo và tên thương hiệu 
BSR chuyển thành 70% màu đơn sắc. 
Phần ngọn lửa chuyển thành 30% màu 
đơn sắc.

Logo đơn sắc
Phần tên thương hiệu BSR chuyển thành 100% 
màu đơn sắc.

Logo grayscale

Logo grayscale

12. Các hình thức xuất hiện của logo

Trường hợp đặc biệt: 
Logo chỉ sử dụng phần tên thương hiệu BSR.

Trong một số trường hợp 
ứng dụng cụ thể, có thể 
sử dụng cụm ngọn lửa, 
chữ PE TROVIE TNAM 
và chữ BSR để thể hiện 
thương hiệu của Công 
ty nhưng phải tuân thủ 
các quy định về tỷ lệ, 
màu sắc, font chữ,… 
của logo.
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13. Tên thương hiệu

Trong một số trường hợp đặc biệt, logo chỉ sử dụng 
phần tên thương hiệu BSR. 

Tên thương hiệu BSR được nhận diện tương tự quy 

chuẩn logo.

Tỉ lệ
Trong hình minh họa bên, b được quy định là kích 
thước chuẩn, là chiều cao chữ B, có thể vẽ lại đúng 
kích thước và tỉ lệ của chữ BSR như hình minh họa. 
Tuy nhiên, khi sử dụng tên thương hiệu BSR xin vui 
lòng không vẽ lại, có thể liên hệ với BSR để có file 
đúng tiêu chuẩn. 3.3b

b

Vùng an toàn được quy chuẩn là 0.5b, trong đó b là 
chiều cao chữ B trong BSR.

b

0.5b 0.5b

0.5b 0.5b

1cm 1.5cm 2cm

Kích thước tối thiểu là 1cm chiều ngang, chiều cao 
theo tỉ lệ.

Pantone: DS 73-11C
CMYK: C0. M100. Y100. K0 
RGB: R237. G28. B36
HTML: # ED1C24

Màu nền ưu tiên
Ưu tiên đặt trên nền trắng, nền đỏ hoặc nền xanh.

Màu chuẩn
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT 
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