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1. 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.  

2. 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: 

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

tiêu chuẩn áp dụng 

 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 

 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) 

 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  ảy 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 lƣu 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  ét 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:  

3.1 Quy trình chứng nhận phƣơng thức 5 
 

TT LƢU ĐỒ DIỄN GIẢI BIỂU MẪU 

3.1.1  

 

 

 

Nhân viên Marketing:   

- Trao đổi thông tin với khách hàng để  ác định rõ nhu cầu 

chứng nhận. 

- Báo phí, thoả thuận với khách hàng về hợp đồng chứng 

nhận 

- Ký kết hợp đồng thỏa thuận chứng nhận giữa trung tâm 

và khách hàng 

- 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  

- Chuyển thông tin hồ sơ khách hàng, thông tin sản phẩm 

qua ban thẩm  em  ét tính phù hợp trước khi ký kết hợp 

đồng 

- Chỉ đồng ý thực hiện cung ứng dịch vụ chứng nhận khi 

đủ khả năng đáp ứng yêu cầu của khách hàng; 

- Cập nhật mã số khách hàng, mã số hồ sơ. 

 

QT.05/B.01a 

QT.05/B.01c 

 

3.1.2  

 

 

 

 

 

Ban thẩm xét (xem QĐ.04) 

 

- Xem  ét đăng ký để  ác định năng lực cần thiết của đoàn 

đánh giá, phòng thử nghiệm, lựa chọn thành viên đoàn 

đánh giá và  ác định thời lượng đánh giá. 

Quyết định thành lập đoàn đánh giá  

 

 

 

QT.05/ B.01a 

 

 

QT.05/B.04 

 

3.1.3 

 Thành viên đƣợc 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 

3.1.4 

 

      

      

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) 

- Thành phần đoàn tham dự đánh giá phải đáp ứng đầy đủ 

và quy định rõ các bộ phận dự kiến đánh giá theo thông 

báo đánh giá gửi đến khách hàng. Đồng thời yêu cầu khách 

hàng chuẩn bị sẵn tài liệu hồ sơ liên quan, bố trí đầy đủ đại 

diện các phòng ban theo kế hoạch đánh giá tham gia đầy 

đủ 

QT.05/B.05 

3.1.5 

 

 
Trƣởng 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 

 

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  ét hồ sơ và 

chuẩn bị đánh giá 
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nhận chưa có Quy định riêng thì trưởng đoàn yêu cầu 

phòng kỹ thuật  ây 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, 

3.1.6 

 

 
 

Đoàn đánh giá tiến hành đánh giá hệ thống đảm bảo 

chất lƣợng (đối với chứng nhận phƣơng thức 5 hoặc 

phƣơng thức 6), gồm: xem thêm QĐ.01 

 Họp mở đầu với Doanh nghiệp (thành viên tham dự  

phải ghi và ký tên vào Danh sách tham dự)  

 Thực hiện đánh giá theo đúng kế hoạch đã thống nhất. 

 Đoàn đánh giá sử dụng các tài liệu quy định, quy định 

riêng, hướng dẫn để thực hiện đánh giá  

 Ghi chép đầy đủ b ng 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: 

 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  ác nhận) 

 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  uất sản phẩm được đánh giá. 

 

 

 

QT.05/B.07 

 

 

 

 

QT.05/B.08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.7 

 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 

3.1.8 

 - 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 

3.1.9 

 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)  

 

QT.05/B.07 

 

Đánh giá  

tại doanh nghiệp 

 

Lấy mẫu  

thử nghiệm điển hình 

 

Họp đoàn đánh giá 

 

Kết thúc cuộc đánh giá 
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- 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  ác nhận vào các báo cáo đánh 

giá (02 bản: 01 bản giao doanh nghiệp, 01 bản lưu 

Vietcert) 

- Yêu cầu Doanh nghiệp  ác nhận thông tin chứng chỉ vào 

Biểu mẫu QT.05/B.10 

 

QT.05/B.12 

QT.05/B.10 

3.1.10 

 Đoàn đánh giá: 

- Xem  ét nội dung và kết quả sửa đổi, khắc phục của 

Doanh nghiệp theo các nội dung tại báo cáo đánh giá 

chứng nhận:  ác 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  ét 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 đạt yêu cầu thì kết luận 

mẫu thử nghiệm đạt yêu cầu; 

+ Trường hợp kết quả thử nghiệm mẫu lần 1 không đạt yêu 

cầu quy định: 

> Đoàn đánh giá  em  ét các yếu tố liên quan, lập thông 

báo yêu cầu Doanh nghiệp tìm hiểu nguyên nhân để có 

biện pháp khắc phục, trong đó khách hàng cần nêu rõ biện 

pháp  ử lý đối với lô sản phẩm không đạt yêu cầu. Đồng 

thời gửi văn bản đến các cơ quan quản lý liên quan (Sở 

NNPTNT, cục BVTV,…) để giám sát việc  ử lý lô sản 

phẩm không đạt. 

> Sau khi Doanh nghiệp gởi b ng chứng thực hiện hành 

động khắc phục, Đoàn đánh giá kiểm tra nội dung hành 

động khắc phục của doanh nghiệp trước khi tiến hành đánh 

giá lấy mẫu lần 2.  

> Nếu nội dung khắc phục đạt yêu cầu, Đoàn đánh giá tiền 

hành lấy mẫu lần 2, việc đánh giá lấy mẫu lần 2 bao gồm 

hoạt động lập báo cáo đánh giá kiểm tra tại chỗ lô sản 

phẩm, biên bản lấy mẫu và báo cáo đánh giá mẫu thử 

nghiệm, các bước thực hiện giống như việc đánh giá lấy 

mẫu lần 1. 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 

 uất về việc sản phẩm đó chưa đủ điều kiện để chứng nhận 

tại thời điểm đánh giá. Đồng thời, thông báo b ng văn bản 

đến các cơ quan có thẩm quyền (sở NNPTNT, Cục 

BVTV,…) để có biện pháp giám sát và kiểm tra đối với 

các sản phẩm của doanh nghiệp. 

- Chuyển toàn bộ kết quả đánh giá đến Ban thẩm xét xem 

 ét theo quy định tại QĐ.04 

 

 

 

 

 

 

 

QT.05/B.12 

QT.05/B.14 

QT.05/B.15 

Thẩm  ét 

 hành động khắc phục  
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3.1.11 

 

 

 

 

Ban thẩm xét 

- Ban thẩm  ét nhận kết quả từ Đoàn đánh giá  (bao gồm 

cả kết quả thử nghiệm): thực hiện nội dung thẩm  ét và 

ban hành quyết định về việc cấp/ không cấp giấy chứng 

nhận theo quy định 

 

QT.05/B.14 

3.1.12 

 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 

3.1.13 

 

 

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:  

+  em  ét 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  uất trong trường hợp không có sự 

thay đổi khác biệt về quá trình sản  uất); 

+ 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.  

QT.05/B.01a 

3.1.14 

 - 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  uất (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 b ng email, điện 

thoại hoặc b ng văn bản) 

- Khi cần có thể lấy mẫu tại Doanh nghiệp hay trên thị 

trường để thử nghiệm.  

Ban thẩm xét: thực hiện  em  ét theo đúng quy định tại 

QĐ.04 

Trƣởng 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. 

Đoàn đánh giá: 

 

 

 

  

QT.05/B.19 

 

 

 

 

 

QĐ.04/B.01 

QT.05/B.04 

 

 

QT.05/B.05 

 

 

 

Đánh giá mở rộng 

 

Cấp giấy chứng nhận và 

dấu chứng nhận 

 

Thẩm xét báo cáo đánh 

giá và ra quyết định 

chứng nhận 

Đánh giá giám sát  

sau chứng nhận 
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- 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  ét để thẩm 

xét theo 3.11 

Phòng Kỹ thuật: 

- Căn cứ quyết định của Ban thẩm  ét, lập Thông báo Kết 

quả giám sát trình Giám đốc Trung tâm ký và gửi đến 

Doanh nghiệp  

 

 

QT.05/B.09b 

 

 

QT.05/B.20 

3.1.15 

 

 

 

 
 

 

 

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. 

QT.05/B.01a 

3.1.16 

 

 

Đình chỉ tạm thời 

Vietcert sẽ ra Quyết định đình chỉ tạm thời, nhưng không 

quá 3 tháng việc sử dụng GCN và Dấu chứng nhận trong 

các trường hợp sau đây:  

- Tiêu chuẩn/quy chuẩn/Thông tư dùng để chứng nhận 

được sửa đổi hay thay thế; 

- Sản phẩm được chứng nhận khi kiểm tra đột  uất không 

phù hợp với tiêu chuẩn/quy chuẩn/Thông tư tương ứng hay 

vi phạm quy định này; 

- Khách hàng sử dụng sai mục đích GCN hoặc Dấu chứng 

nhận; 

- Các nguyên nhân khách quan có liên quan khác. 

Khách hàng có thể thực hiện các kiến nghị trong thời gian 

hiệu lực của quyết định đình chỉ tạm thời và báo cáo kết 

quả thực hiện b ng văn bản gửi đến Vietcert để quyết định 

về việc tiếp tục hiệu lực sử dụng GCN và Dấu chứng nhận 

đã cấp. 

Thu hồi và hủy bỏ giấy chứng nhận 

Vietcert sẽ hủy bỏ hiệu lực của GCN, Dấu chứng nhận 

trong các trường hợp sau: 

- Việc giám sát sau chứng nhận (định kỳ hoặc đột  uất) chỉ 

ra sự KPH của sản phẩm được chứng nhận đối với tiêu 

chuẩn/quy chuẩn/ Thông tư áp dụng hoặc điều kiện đảm 

bảo chất lượng vi phạm quy định này ở mức độ nghiêm 

trọng; 

- Khách hàng được chứng nhận không tạo điều kiện để 

QT.05/B.21 

Đánh giá chứng nhận lại 

 

Đình chỉ/hủy bỏ hiệu lực 

giấy chứng nhận 
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Vietcert giám sát sau chứng nhận; 

- Khách hàng được chứng nhận không tuân thủ các yêu cầu 

và điều kiện chứng nhận sản phẩm theo quy định này; 

- Khách hàng được chứng nhận ngừng sản  uất sản phẩm 

được chứng nhận quá 6 tháng; 

- Khách hàng được chứng nhận có đề nghị b ng văn bản 

không tiếp tục duy trì việc chứng nhận đối với sản phẩm. 

- Cơ quan chức năng quản lý liên quan có văn bản phản 

ảnh vi phạm của khách hàng được chứng nhận về chất 

lượng sản phẩm hoặc điều kiện đảm bảo chất lượng trong 

quá trình sản  uất sản phẩm. 

Thông báo cơ quan chức năng 

Khi ra các quyết định đình chỉ/ hủy bỏ hiệu lực giấy chứng 

nhận hợp quy sản phẩm gửi đến khách hàng VietCert sẽ 

đồng thời gửi thông báo về việc đình chỉ/hủy bỏ này đến 

các Sở quản lý hoạt động công bố (Sở nông nghiệp phát 

triển nông thôn, Sở  ây dựng, Sở y tế …) cho lĩnh vực 

tương ứng và các cơ quan quản lý trực tiếp liên quan từng 

bộ (Cục bảo vệ thực vật, Bộ  ây dựng, Cục chăn nuôi, Cục 

hóa chất, Bộ y tế, ….) 

3.2 Quy trình chứng nhận phƣơng thức 7 

TT LƢU ĐỒ DIỄN GIẢI 
BIỂU 

MẪU 

3.2.1  

 

 

 

Nhân viên Marketing:   

- Trao đổi thông tin với khách hàng để  ác định rõ nhu 

cầu chứng nhận. 

- Thoả thuận với khách hàng về phí 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 

 - Chuyển thông tin hồ sơ khách hàng, thông tin sản phẩm 

qua ban thẩm  em  ét tính phù hợp trước khi ký kết hợp 

đồng 

- Chỉ đồng ý thực hiện cung ứng dịch vụ chứng nhận khi 

đủ khả năng đáp ứng yêu cầu của khách hàng; 

- Cập nhật mã số khách hàng, mã số hồ sơ. 

QT.05/B.01b 

3.2.2  

 

 

 

 

 

Ban thẩm xét ( em QĐ.04) 

- Xem  ét đăng ký để  ác định năng lực cần thiết của 

đoàn đánh giá, phòng thử nghiệm, lựa chọn thành viên 

đoàn đánh giá  

 

 

 
QT.05/B.01b  
 

3.2.3  

 
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, 

 

Tiếp nhận hồ sơ  

Lập hợp đồng chứng nhận 

Chuẩn bị 

trước khi lấy mẫu 

 

Xem  ét hồ sơ và 

chuẩn bị đánh giá 
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- Quy định riêng (trường hợp sản phẩm đăng ký chứng 

nhận chưa có Quy định riêng thì trưởng đoàn yêu cầu 

phòng kỹ thuật  ây 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 

- Liên hệ và  ác nhận với khách hàng về thời gian và địa 

điểm lấy mẫu 

3.2.4  Đoàn đánh giá tiến hành xuống lấy mẫu theo thời gian 

và địa điểm đã xác nhận với khách hàng: 

- Lấy mẫu đại diện theo theo phương pháp  ác suất thống 

kê cho lô sản phẩm, hàng hóa để ra kết luận về sự phù 

hợp của lô (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 chỗ (trọng lượng, ngoại 

quan, kích thước... ) thì phải tiến hành kiểm tra và ghi 

chép vào phiếu ghi kết quả thử nghiệm  

- Chuyển mẫu đến phòng thử nghiệm đã  ác định ban đầu 

cùng với biên bản giao nhận mẫu và phiếu yêu cầu thử 

nghiệm 

QT.05/B.10 

3.2.5  Đoàn đánh giá: 

- Xem  ét phiếu kết quả thử nghiệm để đánh giá và kết 

luận về mẫu thử nghiệm phù hợp hay không phù hợp so 

với tiêu chuẩn/quy chuẩn: 

+ Trường hợp kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu thì kết 

luận mẫu thử nghiệm đạt yêu cầu  

+ Trường hợp kết quả thử nghiệm không đạt yêu cầu: 

> Đoàn đánh giá phải thông báo b ng văn bản ngay 

cho tổ chức, cá nhân nhập khẩu. 

> Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận 

được thông báo lô hàng không đạt chất lượng nhập khẩu, 

tổ chức, cá nhân nhập khẩu có quyền đề nghị Tổ chức 

đánh giá sự phù hợp đã tiến hành kiểm định chất lượng lô 

hàng của mình  em  ét lại kết quả kiểm tra hoặc tái kiểm 

tra với điều kiện lô hàng vẫn giữ nguyên trạng ban đầu; 

        > Nếu kết quả tái kiểm tra trái với kết quả ban đầu 

thì tổ chức, cá nhân nhập khẩu không phải trả chi phí cho 

việc tái kiểm tra; nếu phù hợp với kết quả kiểm tra ban 

đầu thì tổ chức, cá nhân nhập khẩu phải trả chi phí cho 

việc tái kiểm tra, đồng thời báo cáo với cơ quan có thẩm 

quyền (Cục Bảo vệ thực vật, tổng cục TCĐLCL, BCT,…) 

để ra quyết định  ử lý. 

- Chuyển toàn bộ kết quả đánh giá đến Ban thẩm xét 

 

 

 

 

 

 

 

QT.05/B.14 

QT.05/B.15 

Lấy mẫu  

thử nghiệm đại diện cho 

lô sản phẩm, hàng hóa 
 

Đánh giá kết quả thử 

nghiệm  
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Cấp giấy chứng nhận và 

dấu chứng nhận 

 

 em  ét theo quy định tại QĐ.04 

3.2.6  

 

 

 

Ban thẩm xét 

- Ban thẩm  ét nhận kết quả từ Đoàn đánh giá  (bao gồm 

cả kết quả thử nghiệm): thực hiện nội dung thẩm  ét và 

ban hành quyết định về việc cấp/ không cấp giấy chứng 

nhận theo quy định 

 

QT.05/B.14 

3.2.7  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 

4. Hồ sơ: 

4.1. Hồ sơ chứng nhận (đối với đánh giá sản phẩm sản  uất trong nước) bao gồm:  

  - Biểu QT.05/B.01a – Đăng ký chứng nhận 

           - Biểu QT.05/B.01c – Hợp đồng thỏa thuận chứng nhận 

 - 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.09a – Báo cáo đánh giá chứng nhận 

           - Biểu QT.05/B.09b – Báo cáo đánh giá giám sát 

 - Biểu QT.09/B.03 – Phiếu nhận  ét kỹ thuật 

 - Biểu QT.05/B.10 – Biên bản kiểm tra lấy mẫu – Xác nhận thông tin chứng chỉ 

 - Biểu QT.05/B.12 – Báo cáo điểm không phù hợp (nếu có) 

 - Biểu QT.05/B.14 – Báo cáo đánh giá chứng nhận/giám sát 

 - Biểu QT.05/B.15 – Thông báo mẫu thử nghiệm không đạt (nếu có) 

 - 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 

           - Biểu QT.05/B.21 – Quyết định hủy bỏ giấy chứng nhận 

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 QT.05/B.10 – Biên bản kiểm tra lấy mẫu – Xác nhận thông tin chứng chỉ 

 - Biểu QT.05/B.12 – Báo cáo điểm không phù hợp 

Thẩm xét báo cáo đánh 

giá và ra quyết định 

chứng nhận 
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 - Biểu QT.05/B.14 – Báo cáo đánh giá chứng nhận 

 - Biểu QT.05/B.15 – Thông báo mẫu thử nghiệm không đạt 

 - 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: 05 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. 

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

 

 

 

 

  

  

  

 



 

  
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN/MỞ RỘNG 

(Phƣơng thức 5) 

Kính gửi: Trung tâm Giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy VietCert 

1. THÔNG TIN CHUNG 
      

1.1: Tên tổ chức: ………. 
   

1.2: Địa chỉ: ………  
   

1.3: Mã số thuế: ………. 
     

1.4: Điện Thoai: ……………………….. 
     

1.5: Người đại diện: …………… 
  

Chức vụ: .. 
  

1.6: Nhân viên kỹ thuật: ……….. 
 

Điện thoại: …… 
 

2. THÔNG TIN CHỨNG NHẬN 
     

- Thông tin về sản phẩm đăng ký chứng nhận 
    

Stt Tên sản phẩm Loại, nhóm sản phẩm 
Đặc tính  

kỹ thuật 
  

 1      

2      

3      

4      

5           

6           

- Loại hình chứng 

nhận: 

 
 

Hợp chuẩn 
 
 

      Hợp quy 
  

- Kiểu chứng nhận:        Chứng nhận lần đầu   Chứng nhận mở rộng 
 

 

- Doanh nghiệp 

có đang áp dụng 

hệ thống quản lý 

theo tiêu chuẩn: 

 
      

- Đối tượng sản phẩm chứng nhận:  
    

- Tổng số nhân viên:  
      

- Nếu có quá trình thuê gia công bên ngoài,  in mô tả rõ:  
 

3. YÊU CẦU 
       

3.1 Đăng ký chứng nhận theo:  
   

3.2. Địa điểm thực hiện (đánh giá, áp dụng, kiểm tra, lấy mẫu):  

4. CAM KẾT 
       



 

 

4.1. Chúng tôi cam đoan thông tin nêu trong đăng ký chứng nhận là đúng và cam kết: 

a, Thực hiện đầy đủ các yêu cầu theo “Quy định về nội dung và thủ tục chứng nhận sản phẩm phù 

hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn (QĐ.01)”; “Quy định sử dụng dấu, giấy chứng nhận (QĐ.10)” và các 

quy định liên quan khác 

b, Hiểu và nắm rõ các thỏa thuận chứng nhận được nêu trong hợp đồng; 

c, Thanh toán các khoản phí chứng nhận theo hợp đồng đã ký kết; 

d, Cung cấp thông tin về những thay đổi đối với hệ thống quản lý/sản phẩm được chứng nhận; 

e, Cho tiếp cận hệ thống quản lý được chứng nhận trong hoạt động chứng nhận/giám sát; 

 f, Phải thực hiện những thay đổi thích hợp khi được thông báo về các yêu cầu mới hoặc yêu cầu 

được sửa đổi. 

4.2. Đề nghị Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy tiến hành đánh giá chứng 

nhận sản phẩm trên phù hợp tiêu chuẩn/quy chuẩn áp dụng  

5. PHẦN XEM XÉT CỦA VIETCERT 
     

Ngƣời xem xét 
       

5.1. Xem xét hồ sơ 
  

            

         Hồ sơ đáp ứng yêu cầu   

         Kiến nghị bổ sung: ………… trước ngày thực hiện kiểm tra lấy mẫu 

         Hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu.  

5.2. Cập nhập sổ đăng ký số:                                               Ngày: …. / … /2020 

5.3. Xem xét ngày công 

       

       

       

       

5.4. Kiến ghị thành phần đoàn đánh giá 

Stt Họ và tên 

Nhiệm 

vụ trong 

đoàn 

1     

2     

3     

4     

5     

5.5. Kiến nghị phòng thử nghiệm 

Stt Tên Phòng thử nghiệm Ghi chú 

1     

2     

3     

    
… … …, ngày       tháng    năm   

Xác nhận của VietCert: Đại diện tổ chức 



 

 

(Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu) 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN 

(Phƣơng thức 7) 

Kính gửi: Trung tâm Giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy VietCert 

1. THÔNG TIN CHUNG 

 
     

1.1: Tên tổ chức: 
    

1.2: Địa chỉ: 
     

1.3: Mã số thuế: 
      

1.4: Điện Thoai: 
      

1.5: Người đại diện:  
 

Chức vụ:  
  

1.6: Nhân viên kỹ thuật:  
 

Điện thoại:  
 

         
2. THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM: 

     

Stt Tên sản phẩm 
Loại, nhóm sản 

phẩm 

Đặc tính  

kỹ thuật 

Số 

lượng/khố

i lượng Xuất  ứ 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

3. CÁC TÀI LIỆU, HỒ SƠ, THÔNG TIN KHÁC 
   

3.1 Đối với sản phẩm nhập khẩu: 
     

Hợp đồng:  
 

ngày:  
   

Hóa đơn:  
 

ngày:  
   

Vận đơn:  
 

ngày:  
   

Tờ khai hải quan:  ngày:  
   

Giấy chứng nhận  uất  ứ:  
 

ngày:  
    

Danh mục hàng hóa số:  ngày:  
   

Quyết định công nhận lưu hành số:  ngày:  
   

Cảng nhập khẩu 
      

Giấy phép nhập khẩu:  ngày:  
   

Số đăng ký một cửa quốc gia: 

  
    

Giấy tờ khác (nếu có):  

  
    

3.2 Đối với sản phẩm sản  uất, chế biến trong nước: 

Hồ sơ sản  uất (Phiếu kiểm tra, Phiếu  uất  ưởng, Biên bản pha chế,Lệnh sản  uất, Phiếu nhập 

kho...);  

Giấy phép kinh doanh; 
      

Giấy đăng ký nhãn hiệu hàng hoá (đối với nhãn hiệu đã đăng ký); 

c. Các tài liệu, hồ sơ khác (nếu có) (như: kết quả thử nghiệm; chứng nhận chất lượng (CQ), 

:……. 



 

 

4. YÊU CẦU 
       

4.1 Đăng ký chứng nhận theo:  
   

4.2. Địa điểm thực hiện (đánh giá, áp dụng, kiểm tra, lấy mẫu):  

5. CAM KẾT 
       

5.1. Chúng tôi cam đoan thông tin nêu trong đăng ký chứng nhận là đúng và cam kết thực hiện 

đầy đủ các yêu cầu theo “Quy định về nội dung và thủ tục chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu 

chuẩn, quy chuẩn (QĐ.01)”; “Quy định sử dụng dấu, giấy chứng nhận (QĐ.10)” và các quy định 

liên quan khác 

5.2. Đề nghị Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy VietCert tiến hành đánh 

giá chứng nhận sản phẩm trên phù hợp tiêu chuẩn/quy chuẩn áp dụng  

6. PHẦN XEM XÉT CỦA VIETCERT 
    

Ngƣời xem xét 
       

 6.1. Xem xét hồ sơ 

         Hồ sơ đáp ứng yêu cầu. 

Cập nhập đăng ký số: 
  

         Kiến nghị bổ sung: ………… trước ngày thực hiện kiểm tra lấy mẫu 

         Hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu.  

6.2. Cập nhập sổ đăng ký số:                                               Ngày: …. / … /20…. 

6.3. Xem xét ngày công 

 
 

                

6.4. Kiến ghị thành phần đoàn đánh giá 

Stt Họ và tên Nhiệm vụ trong đoàn 

1     

2     

6.5. Kiến nghị phòng thử nghiệm 

Stt Tên Phòng thử nghiệm Ghi chú 

1     

2     

       
  

    
… … …, ngày     tháng     năm    

Xác nhận của VietCert: Đại diện tổ chức 

(Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu) 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

HỢP ĐỒNG THỎA THUẬN CHỨNG NHẬN 
Số: ……/HĐTT 

  

- Căn cứ Bộ Luật dân sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khoá 

XI thông qua ngày 14/6/2005; 

- Căn cứ Bộ Luật thương mại nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội 

khoá XI thông qua ngày 14/6/2005; 

- Căn cứ vào khả năng, nhu cầu và sự thoả thuận của hai bên. 

Hôm nay, ngày    tháng     năm …………, Chúng tôi gồm: 

BÊN A : TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP QUY 

VIETCERT 

Địa chỉ    :  

Điện thoại  :  

Đại diện  :  

Chức vụ :  

BÊN B: ………………………… 

Địa chỉ  

Điện thoại   

Đại diện   

Chức vụ  

Mã số thuế   

Thống nhất thoả thuận ký kết Hợp đồng này với nội dung nhƣ sau: 

Điều 1. Phạm vi hợp đồng 

……………… 

Địa chỉ: ……………………. 

Nội dung cụ thể: 

1. Bên B phải đảm bảo thực hiện các yêu cầu chứng nhận, bao gồm: 

- Hiểu và nắm rõ các thỏa thuận chứng nhận được nêu trong hợp đồng này; 

- Thanh toán các khoản phí chứng nhận theo hợp đồng đã ký kết; 

- Cung cấp thông tin về những thay đổi đối với hệ thống quản lý/sản phẩm được chứng 

nhận; 

- Cho tiếp cận hệ thống quản lý được chứng nhận trong hoạt động chứng nhận/giám sát; 

- Phải thực hiện những thay đổi thích hợp khi được bên A thông báo về các yêu cầu mới 

hoặc yêu cầu được sửa đổi. 

2. Bên B phải đảm bảo hệ thống quản lý phù hợp với các yêu cầu đã được quy định trong 

tiêu chuẩn/quy chuẩn chứng nhận. 



 

 

3. Bên B phải thực hiện mọi sắp đặt cần thiết cho việc: 

- Tiến hành  em  ét đánh giá và giám sát (nếu cần), gồm cả việc cung cấp tài liệu và hồ sơ 

cho việc kiểm tra và tiếp cận với thiết bị, (các) địa điểm, (các) khu vực, nhân sự và nhà 

thầu phụ của bên B; 

- Xem xét về các khiếu nại; 

- Tham gia của các quan sát viên, nếu có; 

4. Bên B thực hiện các công bố liên quan đến hệ thống quản lý nhất quán với phạm vi/sản 

phẩm chứng nhận. 

5. Bên B không sử dụng chứng nhận hệ thống quản lý/sản phẩm theo cách làm ảnh hưởng 

xấu tới uy tín của bên A và không thực hiện tuyên bố nào liên quan đến chứng nhận hệ 

thống quản lý/sản phẩm mà bên A có thể cho là dẫn đến hiểu lầm hoặc không cho phép. 

6. Khi bị đình chỉ, hủy bỏ hoặc chấm dứt chứng nhận, bên B ngừng việc sử dụng mọi nội 

dung quảng cáo viện dẫn tới chứng nhận, thực hiện hành động theo yêu cầu của chương 

trình chứng nhận và thực hiện mọi biện pháp cần thiết khác. 

7. Nếu bên B cung cấp bản sao tài liệu chứng nhận cho các bên khác, thì những tài liệu này 

phải được sao chép một cách nguyên vẹn. 

8. Khi viện dẫn chứng nhận hệ thống quản lý/sản phẩm của mình b ng phương tiện truyền 

thông như tài liệu, bản giới thiệu hoặc quảng cáo, bên B tuân thủ các yêu cầu của bên A 

hoặc theo quy định của chương trình chứng nhận. 

9. Bên B tuân thủ mọi yêu cầu quy định trong chương trình chứng nhận liên quan đến việc 

sử dụng dấu phù hợp và về thông tin liên quan đến hệ thống quản lý/sản phẩm. 

10. Bên B giữ hồ sơ mọi khiếu nại về mình liên quan đến sự phù hợp với các yêu cầu chứng 

nhận và sẵn có những hồ sơ này cho tổ chức chứng nhận khi được yêu cầu, và: 

- Thực hiện hành động thích hợp liên quan đến những khiếu nại này và mọi sự khác 

biệt được phát hiện trong hệ thống quản lý ảnh hưởng tới sự phù hợp với các yêu 

cầu chứng nhận; 

- Lập thành văn bản hành động được thực hiện; 

11. Bên B thông báo không chậm trễ cho bên A về những thay đổi có thể ảnh hưởng tới khả 

năng phù hợp của họ với các yêu cầu chứng nhận. Các thay đổi có thể bao gồm: 

- Tình trạng pháp lý, thương mại, tổ chức hoặc quyền sở hữu, 

- Tổ chức và quản lý (ví dụ nhân sự quản lý, ra quyết định hay kỹ thuật chính), 

- Những điều chỉnh đối với phạm vi của hệ thống quản lý; 

- Địa chỉ liên lạc và các cơ sở được chứng nhận, 

Những thay đổi lớn đối với hệ thống quản lý chất lượng. 

Điều 2. Trách nhiệm mỗi bên 

Bên B có trách nhiệm trình bày và dẫn giải về các vấn đề có liên quan đến hệ thống/sản phẩm 

được chứng nhận, thực hiện hành động khắc phục đối với các điểm không phù hợp (nếu có), 

đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của đoàn đánh giá. 

Sau khi nhận được chứng chỉ, bên B có trách nhiệm bảo đảm tuân theo qui định về việc sử dụng 

chứng chỉ, dấu chứng nhận cũng như hoạt động giám sát định kỳ theo qui định của bên A. 

Bên A cam kết không tiết lộ cho bất cứ tổ chức hoặc cá nhân nào các thông tin thu thập được 

trong quá trình đánh giá và không có những hành vi làm tổn hại đến uy tín cũng như lợi ích của 

bên B. 



 

 

Điều 3. Cam kết chung 

Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh Hợp đồng đã ký, trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu 

có vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc thì hai bên cùng bàn bạc giải quyết.  

Hợp đồng này được lập thành 02 (Hai) bản, mỗi bên giữ 01 (Một) bản có giá trị như nhau và có 

hiệu lực kể từ ngày ký. 

ĐẠI DIỆN BÊN A 

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN B 
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TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ  

CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP QUY 

VIETCERT 

Số:.........../QĐ-VC 

V/v: Chỉ định đoàn chuyên gia đánh giá 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

 

                                Đà Nẵng, ngày ..... tháng ..... năm .... 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH  

(Về việc thành lập Đoàn chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm) 

 

GIÁM ĐỐC 

TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP QUY VIETCERT 
 

- Căn cứ Quyết định số ................về việc thành lập Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp 

chuẩn hợp quy 

- Căn cứ Quyết định .... về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận 

- Căn cứ Quyết định .......... về việc ban hành Quy định về nội dung và thủ tục chứng nhận sản 

phẩm phù hợp tiêu chuẩn. 

- Căn cứ kết quả  em  ét nhu cầu và phạm vi đăng ký chứng nhận và  ét năng chuyên gia; 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Thành lập đoàn chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm gồm các thành viên sau: 

Ông/Bà: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – Trưởng đoàn 

Ông/Bà: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – Chuyên gia đánh giá 

Ông/Bà: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – Chuyên gia kỹ thuật 

Ông/Bà: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – Quan sát viên 

Điều 2: Đoàn chuyên gia đánh giá có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc đánh giá chứng nhận sản 

phẩm …………………….  

Của Công ty: ……………………… 

Mang mã số: ………………………  

phù hợp tiêu chuẩn/quy chuẩn ………………….. vào ngày    /     / 

và theo dõi việc thực hiện các phép thử nghiệm tại phòng thử nghiệm đã được chỉ định. 

Điều 3: Trưởng đoàn đánh giá có trách nhiệm báo cáo kết quả đánh giá của Đoàn đánh giá cho Giám 

đốc Trung tâm Giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy. 

Điều 4: Quyết định này chỉ có giá trị cho việc đánh giá chứng nhận sản phẩm cho doanh nghiệp nêu 

trên, sau đó hết giá trị hiệu lực. 

Điều 5: Các Ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

                                                                                             GIÁM ĐỐC  

Nơi nhận: 

- Các ông/bà có tên trên; 

- Doanh nghiệp; 

- Lưu HCTC. 
QT.05/B.04*



   

TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ 

 CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP QUY 

VIETCERT 

Số:.........../KH-VC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

                                Đà Nẵng, ngày ..... tháng ..... năm .... 

 

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ 

AUDIT AGENDA 

         Mã số/File No: .................................... 

1. Tên doanh nghiệp/Name of auditee: ........................................................................................... 

2. Địa điểm đánh giá/ Location assessment:  

3. Đoàn đánh giá/Audit team:  CGĐG trưởng /Lead Auditor: ......................................... 

 CGĐG /Aditor:  .........................................                                  

4. Ngày đánh giá/Audit date:    .............................................................................................. 

5. Phạm vi chứng nhận/Scope for Certification    .............................................................................. 

6. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng/standards or regulations adopted:.............................................. 

7. Loại hình đánh giá/Kind of assessment: ................................................................................. 

8. Số công/mandays: ............... 

9. Nội dung đánh giá/content assessment::  

NGÀY      THÁNG     NĂM   

8.00 Họp khai mạc và thăm cơ sở/Opening meeting and site - visiting 

   

12.00 Nghỉ trưa/Lunch 

   

NGÀY       THÁNG      NĂM    

  

12.00  

16.15  

16.30  

17.00  

 

10. Phòng thử nghiệm dự kiến/:  

 

Chú ý: Kế hoạch đánh giá có thể thay đổi cho phù hợp thực tế của doanh nghiệp và điều kiện của đoàn đánh 

giá. 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn đánh giá, đề nghị quý công ty vui lòng bố trí và chuẩn vị sẵn có: 

- Thành phần tham dự đánh giá của đơn vị phải đầy đủ các bộ phận dự kiến đánh giá theo kế hoạch 

trên. 

- Các tài liệu, hồ sơ liên quan đến phạm vi chứng nhận 

- Cán bộ dẫn đường cho từng nhóm chuyên gia 

- Trang bị bảo hộ cho các chuyên gia (nếu cần) 

- Phương tiên đi lại giữa các địa điểm nếu cần 

- Vị trí độc lập cho đoàn thảo luận và viết báo cáo trước khi họp kết thúc. 

 

TRƢỞNG ĐOÀN ĐÁNH GIÁ/ 

Signature of audit team leader 

 

 

                    QT.05/B.05*03/6/19 



 

                                                                               

TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ 

CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP QUY 

VIETCERT 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG TÀI LIỆU 

ADEQUACY AUDIT REPORT 

                                                              Mã số/Client File No.:...................... 

1. TÊN DOANH NGHIỆP/ Auditee:  

Tiếng việt: .............................................................................................................................................. 

In English: ............................................................................................................................................. 

2. SẢN PHẨM, HÀNG HÓA , PHẠM VI CHỨNG NHẬN/ Scope of certification: 

Tiếng việt: .............................................................................................................................................. 

In English: .............................................................................................................................................. 

3. TIÊU CHUẨN/QUY CHUẨN ÁP DỤNG/Applied Standard:................................................................. 

4. KẾT QUẢ 

Điều 

khoản TC 

(vd ISO 

9001) 

Áp dụng/Applied Thủ tục liên quan 

Referent procedures 
Nhận xét 

Comment No. Có/Yes Không/No 

4.1     

4.2     

5.1     

5.2     

5.3     

5.4     

5.5     

5.6     

6.1     

6.2     

6.3     

6.4     

7.1     

7.2     

7.3     



 

                                                                               

7.4     

7.5     

7.6     

8.1     

8.2     

8.3     

8.4     

8.5     

8.6     

8.7     

9.1, 9.2, 

9.3 
    

10.1, 10.2, 

10.3 
    

5. KẾT LUẬN/conclusion: 

 Hệ thống tài liệu phù hợp yêu cầu/Proper documentation system requirements. 

 Hệ thống tài liệu cần bổ sung, sửa đổi/The documentation should be added, modified. 

 

 

Ngày/Date: 

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC ĐƢỢC ĐÁNH GIÁ/ 

Confirmation by auditee’s representative 

TRƢỞNG ĐOÀN ĐÁNH GIÁ/ 

Signature of audit team leader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QT.05/B.06*03/6/19 



 

                                                                               

 

TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ 

CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP 

QUY VIETCERT 

DANH SÁCH 

NHỮNG NGƢỜI THAM DỰ CUỘC ĐÁNH GIÁ 

LIST OF ATTENDANTS 

 

                  Mã số /Client file No:.......................... 

 

TÊN DOANH NGHIỆP/Auditee: .............................................................................................................  

ĐỊA CHỈ/Address: ........................................................................................................................................ 

 

 

STT/ 

N
0
 

 

Họ và tên 

Full name 

 

Đơn vị và chức vụ 

Office and  position 

Ký tên/Signature 

Họp mở đầu 

Opening meeting 

Ngày/Date: 

Họp kết thúc 

Closing meeting 

Ngày/Date: 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

QT.05/B.07*03/6/19 

 



 

                                                                               

TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ 

CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP QUY 

VIETCERT 

GHI CHÉP ĐÁNH GIÁ 
AUDIT NOTE 

Tờ số/Page:.................................... 

 

Tên doanh nghiệp / Auditee: ........................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

Chuyên gia đánh giá / Auditor: Ngày / Date: 

Điều 

mục 

Item 

Phần ghi chép/ Notes Nhận  ét 

Comment 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

QT.05/B.08*03/6/19 



 

                                                                               

 

TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ 

CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP 

QUY VIETCERT 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN  

     
 

Mã số  
 

1. Các thông tin chung 
      

1.1. Tên công ty  

1.2. Địa chỉ 

      Trụ sở:  

Địa chỉ sản  uất:  

1.3. Người đại diện 
 

    

2. Thông tin chứng nhận       

2.1. Sản phẩm chứng nhận 
     

  

Stt Tên sản phẩm 
Loại, nhóm sản 

phẩm 

Đặc tính  

kỹ thuật 
  

TCVN/QCVN 

      

      

      

2.2. Mã Nace code             

2.3. Điểm loại trừ:        

2.4. Có sử dụng quá trình bên ngoài không:  

2.5. Các khu vực được đánh giá  

 

  

2.6. Những thay đổi phát sinh so với kế hoạch đánh giá:  
   

2.7. Căn cứ đánh giá     

2.8. Loại hình chứng nhận 

  3. Đoàn đánh giá 

           

      

 4. Mục tiêu đánh giá 
  

    

 

5. Điểm không phù hợp 
      

Số 
Phòng 

ban 

Đ/khoản 

yêu cầu 

của Tiêu 

chuẩn 

Mô tả Loại Chuyên gia 

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

Ghi chú:       
  



 

                                                                               

- Mức độ không phù hợp được phân định như sau: 1 - Không phù hợp mức độ nặng; 2 - Không 

phù hợp mức độ nhẹ 

- Trong vòng 3 tháng, Bên được đánh giá phải thực hiện hành động sửa chữa và khắc phục đối 

với các điểm KPH và thông báo b ng văn bản cho VietCert để thẩm tra tại hiện trường hoặc 

 em  ét các b ng một số b ng chứng liên quan trong lần đánh giá tiếp theo. 

6. Cải tiến      
  

Số 
Phòng 

ban 

Đ/khoản 

yêu cầu 

của 

Tiêu 

chuẩn 

Mô tả Chuyên gia 

- - - - - 

• Kết thúc cuộc đánh giá, các mục tiêu đánh giá đã thỏa mãn/ không thỏa mãn: 

7. Ý KIẾN CỦA TỔ CHỨC ĐƢỢC ĐÁNH GIÁ 
   

7.1. Các hoạt động trong hệ thống chất lượng của Quý Công ty được gia tăng giá trị  ra sao?  

      
7.2.Chuyên gia đánh giá hiểu biết tốt về hoạt động kinh doanh và các vấn đề của Quý Công ty 

như thế nào?  

 
    

7.3. Trình độ chuyên gia đánh giá trong khi tiến hành việc đánh giá chứng nhận hoặc đánh giá 

giám sát như thế nào? 

- CGĐG đã đánh giá sâu và tốt về hệ thống quản lý của công ty. 
  

7.4. Chuyên gia đánh giá đã giải thích tốt những việc không phù hợp ở mức độ nào?  

- CGĐG đã giải thích rõ và công ty hoàn toàn đồng ý với những phát hiện đánh giá đã nêu trên. 

7.5. Chuyên gia đánh giá đã hướng dẫn tốt trong quá trình đánh giá ra sao?  
 

- CGĐG đã giải thích rõ trong suốt quá trình đánh giá. 
   

8. KIẾN NGHỊ CỦA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ 

        Không có các điểm không phù hợp, đề nghị VIETCERT cấp giấy chứng 

nhận.   

        Đề nghị VIETCERT cấp giấy chứng nhận nếu tổ chức được đánh giá khắc phục các điểm 

không phù hợp nêu trong báo cáo và thông báo b ng văn bản cho VIETCERT (trong thời gian 

không quá 3 tháng 

        Có sự không phù hợp loại 1 cần thẩm tra hành động khắc phục tại cơ sở. Đề nghị tổ chức 

được đánh giá có hành động khắc phục và thông báo b ng văn bản cho VIETCERT trong thời 

gian không quá 3 tháng 

- Rủi ro liên quan đến việc lấy mẫu là các mẫu được lựa chọn có thể không đại diện cho tổng thể 

mẫu và do đó kết luận của chuyên gia đánh giá có thể sai lệch và khác với kết luận có thể đạt 

được nếu toàn bộ tổng thể được kiểm tra 

Vui lòng ký  ác nhận vào phần dưới đây của báo cáo đánh giá để  ác nhận việc chấp thuận các 

nội dung đã nêu trong báo cáo. 

Ngày 22/8/2020 
      

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ TRƯỞNG ĐOÀN ĐÁNH GIÁ 

 

QT.05/B.09…. 

 

 



 

                                                                               

TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ 

CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP 

QUY VIETCERT 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ GIÁM SÁT  

     
 

Mã số  
 

1. Các thông tin chung 
      

1.1. Tên công ty  

1.2. Địa chỉ 

      Trụ sở:  

Địa chỉ sản  uất:  

1.3. Người đại diện 
 

    

2. Thông tin chứng nhận       

2.1. Sản phẩm chứng nhận 
     

  

Stt Tên sản phẩm 
Loại, nhóm sản 

phẩm 

Đặc tính  

kỹ thuật 
  TCVN/QCVN 

      

      

      

2.2. Mã Nace code             

2.3. Điểm loại trừ:        

2.4. Có sử dụng quá trình bên ngoài không:  

2.5. Các khu vực được đánh giá  

 

  

2.6. Những thay đổi phát sinh so với kế hoạch đánh giá:  
   

2.7. Căn cứ đánh giá     

2.8. Loại hình chứng nhận 

  3. Đoàn đánh giá 

           

      

 4. Mục tiêu đánh giá 
  

    

 

5. Điểm không phù hợp 
      

Số 
Phòng 

ban 

Đ/khoản 

yêu cầu 

của Tiêu 

chuẩn 

Mô tả Loại Chuyên gia 

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

Ghi chú:       
  



 

                                                                               

- Mức độ không phù hợp được phân định như sau: 1 - Không phù hợp mức độ nặng; 2 - Không 

phù hợp mức độ nhẹ 

- Trong vòng 3 tháng, Bên được đánh giá phải thực hiện hành động sửa chữa và khắc phục đối 

với các điểm KPH và thông báo b ng văn bản cho VietCert để thẩm tra tại hiện trường hoặc 

 em  ét các b ng một số b ng chứng liên quan trong lần đánh giá tiếp theo. 

6. Cải tiến      
  

Số 
Phòng 

ban 

Đ/khoản 

yêu cầu 

của 

Tiêu 

chuẩn 

Mô tả Chuyên gia 

- - - - - 

• Kết thúc cuộc đánh giá, các mục tiêu đánh giá đã thỏa mãn/ không thỏa mãn: 

7. Ý KIẾN CỦA TỔ CHỨC ĐƢỢC ĐÁNH GIÁ 
   

7.1. Các hoạt động trong hệ thống chất lượng của Quý Công ty được gia tăng giá trị  ra sao?  

      
7.2.Chuyên gia đánh giá hiểu biết tốt về hoạt động kinh doanh và các vấn đề của Quý Công ty 

như thế nào?  

 
    

7.3. Trình độ chuyên gia đánh giá trong khi tiến hành việc đánh giá chứng nhận hoặc đánh giá 

giám sát như thế nào? 

- CGĐG đã đánh giá sâu và tốt về hệ thống quản lý của công ty. 
  

7.4. Chuyên gia đánh giá đã giải thích tốt những việc không phù hợp ở mức độ nào?  

- CGĐG đã giải thích rõ và công ty hoàn toàn đồng ý với những phát hiện đánh giá đã nêu trên. 

7.5. Chuyên gia đánh giá đã hướng dẫn tốt trong quá trình đánh giá ra sao?  
 

- CGĐG đã giải thích rõ trong suốt quá trình đánh giá. 
   

8. KIẾN NGHỊ CỦA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ 

        Kiến nghị VIETCERT duy trì chứng nhận nếu kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu 

        Đề nghị VIETCERT duy trì giấy chứng nhận nếu tổ chức được đánh giá khắc phục các 

điểm không phù hợp nêu trong báo cáo và thông báo b ng văn bản cho VIETCERT (trong thời 

gian không quá 3 tháng 

        Kiến nghị VIETCERT dđình chỉ chứng nhận cho tới ngày:…………… 

Lý do: ……………………………………………………….. 

- Rủi ro liên quan đến việc lấy mẫu là các mẫu được lựa chọn có thể không đại diện cho tổng thể 

mẫu và do đó kết luận của chuyên gia đánh giá có thể sai lệch và khác với kết luận có thể đạt 

được nếu toàn bộ tổng thể được kiểm tra 

Vui lòng ký  ác nhận vào phần dưới đây của báo cáo đánh giá để  ác nhận việc chấp thuận các 

nội dung đã nêu trong báo cáo. 

Ngày 
       

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ TRƯỞNG ĐOÀN ĐÁNH GIÁ 

 

QT.05/B.09…. 

 

 

 

 



 

                                                                               

TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG 

NHẬN HỢP CHUẨN HỢP QUY 

VIETCERT 

BIÊN BẢN KIỂM TRA LẤY MẪU 

 
 

   

Biên bản số:  

 
 

       Theo giấy đăng ký chứng nhận số:  ngày 

  Tên tổ chức, cá nhân:  

   Tên người đại diện tổ chức, cá nhân:  

    
Địa chỉ lấy mẫu:  

Thời gian lấy mẫu: 
 

     Tên người lấy mẫu:  

 

Mã số CCLM (nếu có):  

Mục đích lấy mẫu: 
 

  1. Thông tin về mẫu 

     
Stt Tên sản phẩm 

Loại, nhóm 

sản phẩm 

Đặc tính  

kỹ thuật 
  TCVN/QCVN 

      

      

2. Đặc điểm 

TT Tên sản phẩm Loại ,nhóm 
Thông tin ghi 

nhãn 

Tình 

trạng 
Kết luận 

1           

2           

3. Các chỉ tiêu yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm:  

  Mẫu được lấy và niêm phong có sự chứng kiến của ông/bà 

  đại diện Công ty  

Mỗi mẫu được chia làm 03 đơn vị mẫu: 01 đơn vị mẫu (số lượng mẫu tương ứng số phòng TN) 

dùng để thử nghiệm, 01 đơn vị mẫu được lưu tại Trung tâm giám địnhvà chứng nhận hợp chuẩn 

hợp quy VietCert, 01 đơn vị mẫu lưu tại khách hàng. 

TT Tên sản phẩm Tên mẫu 

Số niêm phong 

Thử nghiệm 
Lưu 

VietCert 

Lưu khách 

hàng 

1 
  

   

2 
  

   

Biên bản đã được thông qua trước khi ký. Biên bản này lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một 01 

bản, có giá trị như nhau./. 

 

Đại diện doanh nghiệp 
  

Ngƣời lấy mẫu  

 

 (ký, ghi rõ họ tên) 
  

 (ký, ghi rõ họ tên) 
 

 

 

 

QT.05/B.10* 

 



 

                                                                               

BÁO CÁO THỰC HIỆN HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC 

 

   Mã số :.......................... 

TỔ CHỨC: 

THỜI GIAN ĐÁNH GIÁ:  

NỘI DUNG KHÔNG PHÙ HỢP 

 

Sự KPH số.:..... 

Mức độ: 

1 2 

SỰ KHẮC PHỤC & HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC CỦA TỔ CHỨC ĐƢỢC CHỨNG NHẬN/ 

 

SỰ KHẮC PHỤC: 

............................................................................................................................................................. 

NGUYÊN NHÂN: 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC: 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

BẰNG CHỨNG KÈM THEO: 

............................................................................................................................................................. 

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC ĐƢỢC ĐÁNH GIÁ 

Ngày/Date: 

 

 

THẨM TRA HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC (DO VIETCERT) THỰC HIỆN)/ 

 Chấp nhận 

 Chấp nhận nhưng cần kiểm tra,  ác nhận trong lần giám sát tiếp theo 

 Không chấp nhận 

Người thẩm tra: 

 

 

Ngày: 

Xác nhận của Trưởng đoàn đánh giá/ 

 

 

Ngày: 
QT.05/B.12* 

 
 

 

 



 

                                                                               

TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ 

CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP QUY 

VIETCERT 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 

CHỨNG NHẬN/GIÁM SÁT 
      Mã số hồ sơ: .......... 

1. Đánh giá kết quả thử nghiệm:  

     Biên bản lấy mẫu: 

    Phiếu KQTN số: 

 

Tại PTN: 

   

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm) 

2. Kết luận 

   
 

         Mẫu  phù hợp với Tiêu chuẩn/Quy chuẩn:  
  

         Mẫu thử điển hình không phù hợp với Tiêu chuẩn/Quy chuẩn:  
  

 

   Đối với các chỉ tiêu : 

     

 

1 

       

 

2 
 

      3. Hồ sơ đánh giá chứng nhận gồm có: 
    

TT Tên hồ sơ 

Kết quả xem xét 

Ghi chú Phù 

hợp 

Không 

phù 

hợp 

Không 

có 

1 Đăng ký chứng nhận     

2 
Hệ thống tài liệu của khách 

hàng  
 

  

3 Quyết định thành lập đoàn 
 

 
  

4 
Báo cáo đánh giá giai đoạn 

1 (HTTL)  
 

  

5 
Kế hoạch đánh giá giai 

đoạn 2  
 

  

6 Danh sách người tham dự 
 

 
  

7 Ghi chép đánh giá 
 

 
  

8 Nhận  ét kỹ thuật     

9 
Báo cáo đánh giá giai đoạn 

2 
 

 

  

10 
Báo cáo thực hiện hành 

động khắc phục    
 

11 
Hồ sơ hành động khắc 

phục    

12 Biên bản lấy mẫu 
 

 
  

13 Giấy giao nhận mẫu     



 

                                                                               

14 
Phiếu kết quả thử nghiệm 

mẫu 
  

   

15 Báo cáo đánh giá kết quả 

chứng nhận 
  

  

4. 
 

Kiến nghị : 

      

 

  Đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận. 
 

 Mẫu………………/ hồ sơ  …………………….. Không đạt yêu cầu kiến nghị 

không cấp chứng nhận 

 

     

Đà Nẵng, ngày       tháng       năm      

Phê duyệt 

  

Cán bộ thẩm  ét 

 
          

 
QT.05/B.14*



   

(Phụ lục kèm theo báo cáo đánh giá mẫu thử nghiệm số ...................) 

 

TT 
Tên 

mẫu 

Ký hiệu 

mẫu 

Chỉ tiêu 

yêu cầu thử nghiệm 

Mức 

giới hạn 

Kết quả thử 

nghiệm 

Phƣơng 

pháp thử  

Kết luận Ghi chú 

PPT Kết quả 

TN 

1   

  
 

   
 

  
 

   
 

  
 

   
 

  
 

   
 

  
 

   
 

2   

  
 

   
 

  
 

    

  
 

   
 

  
 

   
 

  
 

   
 



   

TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG 

NHẬN HỢP CHUẨN HỢP QUY 

VIETCERT 

Số:.........../VC 

Vv: Thông báo kết quả thử nhiệm mẫu phục 

vụ chứng nhận hợp chuẩn/hợp quy 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

                                Đà Nẵng, ngày ..... tháng ..... năm .... 

 

 

 

Kính gửi: ......... 

Thực hiện Quy định về nội dung và thủ tục chứng nhận hợp chuẩn của 

Trung tâm Giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy Vietcert (VIETCERT), 

vào ngày …… VIETCERT đã tiến hành đánh giá chứng nhận/giám sát đối với 

sản phẩm: …………….. phù hợp tiêu chuẩn/quy chuẩn................................  của 

Quý Công ty.  

VIETCERT  in thông báo đến Quý Công ty kết quả thử nghiệm mẫu như 

sau: 

Các chỉ tiêu phù hợp với tiêu chuẩn quy chuẩn:.......... 

Các chỉ tiêu không phù hợp với tiêu chuẩn/quy chuẩn:........ 

VIETCERT kính thông báo đến quý khách hàng được biết và đề nghị: 

1. Đề nghị quý công ty  ác định nguyên nhân và thực hiện hành động khắc 

phục đối với các trường hợp mẫu thử có các chỉ tiêu không đạt nêu trên và gửi hồ 

sơ hành động khắc phục đến VIETCERT trước ngày............. 

2. Sắp  ếp kế hoạch để VIETCERT thực hiện lấy mẫu vào lần ..... dự 

kiến vào ngày:............... 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý trung tâm. 

  
Nơi nhận: 

- Công ty ABC 

- Lưu VT, PKT  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 
 

 

Xác nhận của khách hàng:  
 Đồng ý ngày lấy mẫu: …………………                     

 Không đồng ý ngày dự kiến, đề nghị lấy mẫu vào ngày: ……….. 
     (Ký tên, đóng dấu) 

   

 

 

 

QT.05/B.15* 



 

                                                                               

 

 

TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH  

VÀ CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP 

QUY VIETCERT 

Số:           /QĐ-VC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 

                Đà Nẵng, ngày     tháng    năm 20 

 

 QUYẾT ĐỊNH  

V/v cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn/ quy chuẩn 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP 

QUY VIETCERT 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005; 

- Căn cứ Giấy phép số 0401312278 -001 do Sở Kế Hoạch Đầu Tư TP Đà Nẵng cấp ngày 

21/03/2011  v/v thành lập Trung tâm giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy 

Vietcert; 

- Căn cứ giấy chứng nhận số........về đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận.... 

- Căn cứ quyết định số... về việc chỉ định tổ chức chứng nhận; 

- Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật năm 29/6/2006; 

- Căn cứ QĐ.01 do Trung tâm  ban hành ngày 05/5/2011; 

- Căn cứ [các văn bản liên quan] đến từng [loại hình]; 

-  Căn cứ báo cáo kết quả đánh giá và thẩm tra hồ sơ chứng nhận.  

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

 Điều 1. Cấp giấy chứng nhận và dấu hợp chuẩn/hợp quy số..............cho sản 

phẩm.............nhãn hiệu........phù hợp Tiêu chuẩn..../Quy chuẩn....do công ty ABC sản 

 uất/ nhập khẩu 

Điều 2. Giấy chứng nhận này có hiệu lực từ ngày......đến ngày/ có hiệu lực đối với 

lô hàng........, số lượng/dung tích, .... 

Điều 3. Trong thời hạn hiệu lực ghi trên giấy, Công ty ABC phải thực hiện đúng 

các quy định quyền và trách nhiệm được quy định tại.......  

 

  

Nơi nhận: 

- Công ty ABC 

- Lưu VT, PKT  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 

  QT.05/B.16*  



 

                                                                               

 

 

  

QT.05/B.18*  



 

                                                                               

 

TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ  

CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP QUY 

VIETCERT 

Số:.........../TB-VC 

Vv: Thông báo kế hoạch đánh giá giám sát 

sau chứng nhận 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

                           Đà Nẵng, ngày ..... tháng ..... năm .... 

 

 

 

Kính gửi:              ….. 

 

Thực hiện Quy định về nội dung và thủ tục chứng nhận hợp chuẩn của Trung 

tâm Giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy Vietcert (VIETCERT), nay 

VIETCERT thông báo đến Quý Công ty kế hoạch giám sát lần thứ …. đối với sản 

phẩm …… đã được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn/quy chuẩn .............., mã số hồ sơ 

.............. như sau:  

 Thời gian: ……………..  

 Về thành phần đoàn đánh giá và kế hoạch đánh giá chúng tôi sẽ thông báo đến 

quý Công ty trước ngày đánh giá giám sát ??? ngày. 

 Công ty phải chuẩn bị các b ng chứng về việc thực hiện các hành động khắc 

phục đối với các điểm không phù hợp được phát hiện trong lần đánh giá trước. 

Vậy, VIETCERT thông báo cho quý Công ty biết để sắp  ếp công tác và chuẩn 

bị cho đoàn đến làm việc được thuận lợi.  

Mọi ý kiến về việc thay đổi Kế hoạch giám sát đề nghị Quý Công ty vui lòng 

thông báo trước ngày ....... cho VIETCERT  theo địa chỉ: 

Trung tâm Giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy Vietcert  

 28 An Xuân- quận Thanh Khê- thành phố Đà Nẵng 

 0236.3945299, Fax: 0236.393 7775 

  Trân trọng. 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu HCTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
QT.05/B.19* 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                               

TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ 

CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP 

QUY VIETCERT 

Số:.........../TB-VC 

Vv: Thông báo kết quả đánh giá giám 

sát lần thứ.....sau chứng nhận 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                                Đà Nẵng, ngày ..... tháng ..... năm .... 

 

 

Kính gửi:              ….. 

 

Thực hiện Quy định về nội dung và thủ tục chứng nhận hợp chuẩn của Trung 

tâm Giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy Vietcert (VIETCERT), vào ngày 

…… VIETCERT đã tiến hành đánh giá giám sát lần thứ …..đối với sản phẩm: 

…………….. phù hợp tiêu chuẩn/quy chuẩn................................  của Quý Công ty.  

VIETCERT xin thông báo đến Quý Công ty kết quả đánh giá giám sát như sau: 

 Không có sự không phù hợp loại 1 được phát hiện, có một số điểm không phù 

hợp loại 2 được phát hiện và Công ty đã thực hiện  ong hành động khắc phục. 

 ........................ 

Đoàn chuyên gia đánh giá kiến nghị Giám đốc VIETCERT tiếp tục duy trì 

Giấy chứng nhận đối với sản phẩm ....................... của Công ty phù hợp tiêu 

chuẩn/quy chuẩn................. 

Vậy, VIETCERT thông báo cho quý Công ty biết.  

  Trân trọng. 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu HCTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

QT.05/B.20* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                               

 TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ 

CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP QUY 

VIETCERT 

PHIẾU NHẬN XÉT KỸ THUẬT 

TECHNICAL COMMENT 

   (sử dụng trong trường hợp dùng chuyên gia kỹ thuật)   

     Mã số /Client file No:.......................... 

 

1. TỔ CHỨC ........................................................................................................................ 

2. PHẠM VI CHỨNG NHẬN......................................................... 

3. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ: ..................................................................................... 

4. NHẬN XÉT VỀ CÔNG NGHỆ 
(So sánh mức độ công nghệ hiện hành, những khó khăn và kiến nghị cho tương lai,...) 

..............................................................................................................................................................

............. 

..............................................................................................................................................................

............. 

..............................................................................................................................................................

............. 

..............................................................................................................................................................

............. 

5. NHẬN XÉT VỀ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT/  
(Điều kiện sản xuất, mức độ kiểm soát các quá trình chính, khả năng đáp ứng yêu cầu chất lượng và sản 

lượng của sản phẩm, ....)  

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

6. NHẬN XÉT VỀ DỤNG CỤ ĐO, THIẾT BỊ VÀ PHƢƠNG PHÁP THỬ/  

 (Tình trạng thiết bị, kiểm định, hiệu chuẩn, phương pháp thử, khả năng đáp ứng yêu cầu chính xác của 

phép thử, phép đo,...) 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

7. NHẬN XÉT CHUNG VÀ Ý KIẾN KIẾN NGHỊ  

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

Ngày/ Date 

Chuyên gia kỹ thuật/ Specialist  

(Họ tên và chữ ký/Signature and Fullname)                                                              

 
QT.09/B.03*  



 

                                                                               

 

TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH  VÀ  

CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP 

QUY VIETCERT  

Số: ........../QĐ-VC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

..................., ngày .... tháng ... năm ..............  

 

 QUYẾT ĐỊNH  

Về việc huỷ bỏ quyền sử dụng Giấy chứng nhận và dấu chứng nhận 

đối với …………………… 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP 

QUY VIETCERT 

 
- Căn cứ……………..; 

- Căn cứ …………………………; 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Huỷ bỏ quyền sử dụng Giấy chứng nhận số và Dấu chứng nhận số 

.................. đối với các sản phẩm/ hệ thống .............. đã cấp cho Công ty 

…………….. vì lý do Công ty ………………….. không đồng ý thực hiện giám sát 

theo quy định. 

Điều 2. Công ty ……………… không được sử dụng Giấy chứng nhận, Dấu chứng 

nhận đã được VietCert cấp cho sản phẩm/hệ thống ……….. nêu tại Điều 1. 

Điều 3. Trung tâm Giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy VietCert sẽ loại 

bỏ sản phẩm/hệ thống ……….. trên khỏi danh sách được chứng nhận và thông báo 

cho các cơ quan liên quan. 

Điều 4. Công ty ………………. chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kế tử ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 

- Như điều 4; 

- Lưu: VT, PKT.   

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

QT.05/B.21*      
 


