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I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

Văn bản này quy định các thực hiện công tác “Đánh giá chứng nhận sản phẩm phù hợp 
tiêu chuẩn, quy chuẩn” do Trung tâm giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy 
Vietcert thực hiện.

II. ĐỊNH NGHĨA, TỪ VIẾT TẮT VÀ TÀI LIỆU VIỆN DẪN: 

2.1. Định nghĩa và từ viết tắt:

- VietCert: Trung tâm Giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy Vietcert

- Đánh giá chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn: chứng nhận sản 
phẩm

- HTĐBCL: Hệ thống đảm bảo chất lượng

- Hợp chuẩn: chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn,

- Hợp quy: chứng nhận phù hợp quy chuẩn,

- Sự không phù hợp loại 1 (nặng): Khi Doanh nghiệp không đáp ứng các yêu cầu mà 
gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu lực của hệ thống chất lượng/ đảm bảo chất 
lượng của sản phẩm. Những vấn đề sau đây có thể được coi là sự không phù hợp loại 
1:

Ø Hệ thống chất lượng hoàn toàn không đề cập đến một yêu cầu cần áp dụng trong 
tiêu chuẩn áp dụng

Ø Một yêu cầu trong hệ thống chất lượng hoàn toàn không được thực hiện trong 
thực tế hoặc đuợc thực hiện nhưng không có hiệu lực

Ø Có nhiều sự không phù hợp loại 2 lặp lại một cách hệ thống (lặp lại qua các phòng 
ban hoặc lặp lại qua các quá trình)

Ø Có sự vi phạm những yêu cầu luật định áp dụng đối với sản phẩm.

- Sự không phù hợp loại 2 (nhẹ): Sự không phù hợp xảy ra ngẫu nhiên, gây ảnh hưởng 
không nghiêm trọng trong hệ thống chất lượng. Không đáp ứng yêu cầu nhưng không 
thuộc sự KPH loại 1.

- Điểm lưu ý: những khiếm khuyết nhỏ chưa đến mức không phù hợp và không gây 
ảnh hưởng đáng kể tới các yêu cầu trong hệ thống chất lượng, hoặc là vấn đề có thể 
cải tiến.

2.2. Tài liệu viện dẫn:

· QT.01 - Quy trình kiểm soát tài liệu

· QT.02 - Quy trình kiểm soát hồ sơ

· QĐ.01 - Quy định về nội dung, thủ tục chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn hợp quy

· QĐ.04 – Quy định thẩm xét hồ sơ chứng nhận

· HD.02 - Hướng dẫn công việc lấy mẫu, gửi mẫu, lưu mẫu và trả mẫu 
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3. Nội dung: 

TT LƯU ĐỒ DIỄN GIẢI
BIỂU
MẪU

3.1
Nhân viên Marketing:  
- Trao đổi thông tin với khách hàng để xác định rõ nhu cầu 
chứng nhận.
- Báo phí, thoả thuận với khách hàng về hợp đồng chứng nhận
- Trao đổi thông tin để khách hàng nắm rõ thủ tục và nội dung 
chứng nhận của Vietcert (quy định QĐ.01)
- Hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ Đăng ký chứng nhận 
- Cập nhật mã số khách hàng, mã số hồ sơ.

QT.05/B.01a

QT.05/B.01b

3.2
Ban thẩm xét (xem QĐ.04)

- Xem xét đăng ký để xác định năng lực cần thiết của đoàn đánh 
giá, phòng thử nghiệm, lựa chọn thành viên đoàn đánh giá và xác 
định thời lượng đánh giá.
- Chỉ đồng ý thực hiện cung ứng dịch vụ chứng nhận khi đủ khả 
năng đáp ứng yêu cầu của khách hàng;
Quyết định thành lập đoàn đánh giá

QĐ.04/B02a
QĐ.04/B02b

QT.05/B.04

3.3 Thành viên được phân công trong đoàn đánh giá:
- Đánh giá tính đầy đủ của hệ thống tài liệu của Doanh nghiệp 
quy định tại Phụ lục 1 – Những điều kiện đảm bảo chất lượng 
của Quy định QĐ.01.

QT.05/B.06

3.4 Trưởng đoàn đánh giá:
- Lập kế hoạch đánh giá, phân công thành viên trong đoàn
- Gửi thông báo đến Doanh nghiệp ít nhất 01 tuần trước khi tiến 
hành đánh giá (hoặc theo yêu cầu của khách hàng).
- Đối với Chứng nhận hàng nhập khẩu, kế hoạch đánh giá được 
thay thế bằng thông báo bằng mail hoặc điện thoại từ bộ phận 
chăm sóc khách hàng đến khách hàng.

QT.05/B.05

3.5 Trưởng đoàn đánh giá chuẩn bị:
- Tài liệu về sản phẩm đăng ký chứng nhận,
- Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng cho việc đánh giá sản phẩm,
- Quy định riêng (trường hợp sản phẩm đăng ký chứng nhận chưa 
có Quy định riêng thì trưởng đoàn yêu cầu phòng kỹ thuật xây 
dựng kịp thời)
- Tiêu chuẩn lấy mẫu,
- Tiêu chuẩn phương pháp thử,
- Các yêu cầu pháp quy liên quan,...
- Dụng cụ lấy mẫu, bao gói bảo quản, giấy niêm phong mẫu,

Tiếp nhận hồ sơ 
Lập hợp đồng chứng nhận

Lập kế hoạch đánh giá, 
thông báo đến DN

Đánh giá 
hệ thống tài liệu

Chuẩn bị
trước khi đánh giá

Xem xét hồ sơ và 
chuẩn bị đánh giá
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3.6
Đoàn đánh giá tiến hành đánh giá hệ thống đảm bảo chất 
lượng (đối với chứng nhận phương thức 5 hoặc phương thức 
6), gồm: xem thêm QĐ.01
Ø Họp mở đầu với Doanh nghiệp (thành viên tham dự  phải 

ghi và ký tên vào Danh sách tham dự) 
Ø Thực hiện đánh giá theo đúng kế hoạch đã thống nhất.
Ø Đoàn đánh giá sử dụng các tài liệu quy định, quy định riêng, 

hướng dẫn để thực hiện đánh giá 
Ø Ghi chép đầy đủ bằng chứng của các phát hiện đánh giá vào 

biểu ghi chép đánh giá
- Trong quá trình đánh giá, nếu phát hiện có sự không phù hợp 
loại 1 thì Đoàn chuyên gia đánh giá phải tiến hành hội ý và trao 
đổi với đại diện Doanh nghiệp, đề nghị lựa chọn 1 trong các 
phương án như sau:
Ø Đoàn dừng ngay cuộc đánh giá: lập Báo cáo không sự phù 

hợp loại 1, Báo cáo đánh giá (đại diện Doanh nghiệp và 
Trưởng đoàn đánh giá phải ký xác nhận)

Ø Đoàn vẫn tiến hành đánh giá nhưng sẽ tổ chức đánh giá lại, 
khi Doanh nghiệp khắc phục điểm không phù hợp loại 1 đó 
trong thời gian không quá 3 tháng.

- Trong trường hợp Doanh nghiệp đã có chứng chỉ ISO 9001 
trong lĩnh vực có sản phẩm được đánh giá chứng nhận: Đoàn 
đánh giá chỉ cần tập trung chính vào việc đánh giá quá trình kiểm 
soát sản xuất sản phẩm được đánh giá.

QT.05/B.07

QT.05/B.08

3.7 Ngay sau đánh giá hệ HTQL, Đoàn đánh giá tiến hành:
- Lấy mẫu (Xem chi tiết ở Hướng dẫn lấy mẫu, lưu mẫu và bảo 
quản mẫu HD.02) và quy định lấy mẫu trong các quy định riêng 
cho từng sản phẩm.
- Phải lập Biên bản lấy mẫu hoặc theo biểu mẫu đã quy định 
trong quy định riêng cho từng sản phẩm.
- Nếu sản phẩm cần kiểm tra tại chổ (trọng lượng, ngoại quan, 
kích thước... ) thì phải tiến hành kiểm tra và ghi chép vào phiếu 
ghi kết quả thử nghiệm

QT.05/B.10
QT.05/B.11

3.8 - Đoàn đánh giá: thảo luận về các nội dung thu được trong quá 
trình đánh giá và lập báo cáo đánh giá theo Biểu QT.05/B.09a, b
(báo cáo được lập thành 02 bản: 01 bản giao doanh nghiệp và 01 
bản lưu)

QT.05/B.09a
QT.05/B.09b

3.9 Đoàn đánh giá tổ chức:
- Họp kết thúc với Doanh nghiệp (thành viên tham dự  phải ghi 
và ký tên vào Danh sách tham dự) 
- Giải thích rõ các phát hiện đánh giá và yêu cầu Doanh nghiệp 
thực hiện hành động khắc phục (nếu có) theo biểu QT.05/B.12
- Yêu cầu Doanh nghiệp ký xác nhận vào các báo cáo đánh giá 
(02 bản: 01 bản giao doanh nghiệp, 01 bản lưu Vietcert)
- Yêu cầu Doanh nghiệp xác nhận thông tin chứng chỉ vào Biểu 
mẫu QT.05/B.13

QT.05/B.07

QT.05/B.12
QT.05/B.13

3.10 Đoàn đánh giá:
- Xem xét nội dung và kết quả sửa đổi, khắc phục của Doanh 
nghiệp

Đánh giá 
tại doanh nghiệp

Lấy mẫu 
thử nghiệm điển hình

Họp đoàn đánh giá

Thẩm xét
hành động khắc phục 

Kết thúc cuộc đánh giá
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- Xác nhận kết quả khắc phục (chấp nhận/không chấp nhận). Nếu 
không chấp nhận thì yêu cầu Doanh nghiệp thực hiện lại hành 
động khắc phục. 
- Xem xét phiếu kết quả thử nghiệm để đánh giá và kết luận về 
mẫu thử nghiệm điển hình phù hợp hay không phù hợp so với 
tiêu chuẩn/quy chuẩn:
+ Trường hợp kết quả thử nghiệm mẫu lần 1 không đạt yêu cầu 
quy định, Trung tâm thông báo đến Doanh nghiệp để có biện 
pháp khắc phục. Sau khi Doanh nghiệp gởi bằng chứng khắc 
phục, Đoàn đánh giá xác nhận đạt yêu cầu trước khi tiến hành 
lấy mẫu lần 2 để thử nghiệm lại các chỉ tiêu không đạt, nếu không 
chấp nhận thì yêu cầu Doanh nghiệp thực hiện lại hành động 
khắc phục. Kết quả thử nghiệm mẫu lần 2 sẽ là kết quả đánh giá
cuối cùng. Trong trường hợp kết quả thử nghiệm mẫu lần 2 vẫn 
không đạt, Trung tâm sẽ thông báo đến Doanh nghiệp sản xuất 
về việc sản phẩm đó chưa đủ điều kiện để chứng nhận tại thời 
điểm đánh giá.

+ Trường hợp chứng nhận Hợp quy hàng hóa nhập khẩu 
theo lô (phương thức 7): Trung tâm thực hiện lấy mẫu thử 
nghiệm không quá 02 lần/lô sản phẩm, Trường hợp thử nghiệm 
lần 2, Trung tâm gửi mẫu đến 03 phòng Thử nghiệm khác nhau, 
nếu ≥ 02 phòng thử nghiệm cho thấy kết quả không đạt, xem như 
lô hàng không phù hợp với tiêu chuẩn/quy chuẩn.
- Chuyển toàn bộ kết quả đánh giá đến Ban thẩm xét xem xét 
theo quy định tại QĐ.04

QT.05/B.12
QT.05/B.14
QT.05/B.15

3.11 Ban thẩm xét
- Ban thẩm xét nhận kết quả từ Đoàn đánh giá  (bao gồm cả kết 
quả thử nghiệm): thực hiện nội dung thẩm xét và ban hành quyết 
định về việc cấp/ không cấp giấy chứng nhận theo quy định tại 
QĐ.04

QĐ.04/B03

3.12 Giám đốc Trung tâm: 
- Quyết định cấp giấy chứng nhận biểu QT.05/B.16 kèm theo 
Giấy chứng nhận hợp quy (biểu QT.05/B.17), giấy chứng nhận 
hợp chuẩn  (biểu QT.05/B.18, dấu chứng nhận cho D.nghiệp 
(Phụ lục 2- QĐ.01).và hướng dẫn sử dụng dấu.
Phòng Kỹ thuật:
- Gửi Giấy chứng nhận và Dấu chứng nhận đến D.Nghiệp

QT.05/B.16
QT.05/B.17
QT.05/B.18

3.13 - Trong thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận, VietCert sẽ tiến 
hành đánh giá giám sát định kỳ (9 tháng đến 12 tháng/1 lần- tùy 
theo nhóm sản phẩm) hoặc đột xuất (nếu cần).
Nhân viên điều phối dự án:
- Lập thông báo kế hoạch giám sát theo Biểu QT.05/B.19 gửi 
đến Doanh nghiệp được chứng nhận trước thời gian tiến hành 
giám sát 02 tuần. (Thông báo bằng email, điện thoại hoặc bằng 
văn bản)
- Khi cần có thể lấy mẫu tại Doanh nghiệp hay trên thị trường để 
thử nghiệm.
Ban thẩm xét: thực hiện xem xét theo đúng quy định tại QĐ.04
Trưởng đoàn đánh giá:
- Lập kế hoạch đánh giá, phân công thành viên trong đoàn
- Gửi kế hoạch đến Doanh nghiệp ít nhất 01 tuần trước khi tiến 
hành đánh giá.

QT.05/B.19

QĐ.04/B.01
QT.05/B.03
QT.05/B.04

Đánh giá giám sát 
sau chứng nhận

Cấp giấy chứng nhận và 
dấu chứng nhận

Thẩm xét báo cáo đánh 
giá và ra quyết định 

chứng nhận
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Đoàn đánh giá:
- Thực hiện việc đánh giá giám sát tại Doanh nghiệp theo các nội 
dung trong Kế hoạch mục 3.3 đến mục 3.11.  (Không cần đánh 
giá hệ thống tài liệu nếu khách hàng không có sự thay đổi lớn về 
tài liệu)
- Gửi toàn bộ kết quả đánh giá đến Ban thẩm xét để thẩm xét 
theo 3.11
Phòng Kỹ thuật:
- Căn cứ quyết định của Ban thẩm xét, lập Thông báo Kết quả 
giám sát trình Giám đốc Trung tâm ký và gửi đến Doanh nghiệp

QT.05/B.05

QT.05/B.20
3.14 Nhân viên điều phối dự án:

- Trước ngày hết hiệu lực của GCN, DCN 02 tháng, Nhân viên 
điều phối dự án lập công văn thông báo cho khách hàng về việc 
hết hiệu lực và đề nghị chứng nhận lại nếu khách hàng có nhu 
cầu. Đồng thời hướng dẫn khách hàng lập thủ tục chứng nhận 
lại.
- Việc đánh giá chứng nhận lại thực hiện tương tự đánh giá chứng 
nhận ban đầu nhưng lưu ý không cần đánh giá hệ thống tài liệu 
nếu khách hàng không có sự thay đổi lớn về tài liệu.

3.15 Nhân viên điều phối dự án:
- Khi khách hàng có yêu cầu chứng nhận mở rộng (cho sản phẩm 
khác và/hoặc địa điểm khác, tiêu chuẩn khác, ...), nhân viên điều 
phối dự án hướng dẫn làm thủ tục đăng ký tương tự chứng nhận 
ban đầu;
- Việc đánh giá tài liệu, đánh giá tại hiện trường thực hiện tương 
tự như trên nhưng lưu ý các vấn đề sau: 
+ xem xét việc sử dụng các kết quả đánh giá (chứng nhận hoặc 
giám sát ngay trước đó) để giảm bớt các nội dung/hạng mục đánh 
giá (nếu có thể, bao gồm việc không đánh giá quá trình sản xuất 
trong trường hợp không có sự thay đổi khác biệt về quá trình sản 
xuất);
+ Thảo luận với khách hàng về việc cấp GCN, DCN mới hay tích 
hợp vào GCN, GCN cũ cũng như thời hạn hiệu lực GCN, DCN;
+ Bổ sung Phụ lục vào Hợp đồng kinh tế hay lập mới hợp đồng 
khác. 

4. Hồ sơ:

4.1 Hồ sơ chứng nhận (đối với đánh giá sản phẩm sản xuất trong nước) bao gồm:
- Biểu QT.05/B.01a – Đăng ký chứng nhận
- Biểu QĐ.04/B02a – Phiếu xem xét trước khi đánh giá
- Biểu QT.05/B.04  - Quyết định thành lập đoàn
- Biểu QT.05/B.05 – Kế hoạch đánh giá
- Biểu QT.05/B.06 – Báo cáo đánh giá hệ thống tài liệu 
- Biểu QT.05/B.07 – Danh sách người tham dự
- Biểu QT.05/B.08 – Ghi chép đánh giá
- Biểu QT.05/B.09 – Báo cáo đánh giá chứng nhận
- Biểu QT.09/B.03 – Phiếu nhận xét kỹ thuật
- Biểu QT.05/B.10 – Biên bản lấy mẫu
- Biểu QT.05/B.11 – Phiếu kết quả thử nghiệm tại chổ
- Biểu QT.05/B.12 – Báo cáo điểm không phù hợp (nếu có)
- Biểu QT.05/B.13 – Xác nhận thông tin chứng chỉ

Đánh giá chứng nhận lại

Đánh giá mở rộng
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- Biểu QT.05/B.14 – Báo cáo đánh giá mẫu thử nghiệm
- Biểu QT.05/B.15 – Thông báo mẫu thử nghiệm không đạt (nếu có)
- Biểu QĐ.04/B03 – Quyết định ban hành/ duy trì/ thu hồi
- Biểu QT.05/B.16 – Quyết định cấp giấy chứng nhận
- Biểu QT.05/B.17 – Mẫu Giấy chứng nhận hợp quy
- Biểu QT.05/B.18 – Mẫu Giấy chứng nhận hợp chuẩn
- Biểu QT.05/B.19 – Thông báo kế hoạch giám sát
- Biểu QT.05/B.20 – Thông báo kết quả giám sát

4.2 Hồ sơ chứng nhận (đối với đánh giá sản phẩm hàng hoá nhập khẩu) bao gồm: 
- Biểu QT.05/B.01b – Đăng ký chứng nhận
- Biểu QĐ.04/B02b – Phiếu xem xét trước khi đánh giá
- Biểu QT.05/B.10 – Biên bản lấy mẫu
- Biểu QT.05/B.11 – Phiếu kết quả thử nghiệm tại chổ
- Biểu QT.05/B.12 – Báo cáo điểm không phù hợp
- Biểu QT.05/B.13 – Xác nhận thông tin chứng chỉ
- Biểu QT.05/B.14 – Báo cáo đánh giá mẫu thử nghiệm
- Biểu QT.05/B.15 – Thông báo mẫu thử nghiệm không đạt
- BiểuQĐ.04/B03 – Quyết định ban hành/ duy trì/ thu hồi
- Biểu QT.05/B.16 – Quyết định cấp giấy chứng nhận
- Biểu QT.05/B.17 – Mẫu Giấy chứng nhận hợp quy
- Biểu QT.05/B.18 – Mẫu Giấy chứng nhận hợp chuẩn

4.3 Thời gian lưu
Hồ sơ trong nước ( thoe quá trình) : Đánh giá theo Phương thức 5/6: 02 chu kỳ 

chứng nhận (Tiến hành lưu kho từ chu kỳ thứ 1)
Hồ sơ chứng nhận theo lô: Đánh giá theo Phương thức 7: 02 năm kể từ ngày ra 

chứng thư chứng nhận.
4.4 Hồ sơ công việc được Phòng Kỹ thuật lưu trữ theo qui định của quy trình kiểm 
soát hồ sơ QT.02.

------------------


