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1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG 

Văn bản này quy định trình tự thực hiện việc chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù 

hợp tiêu chuẩn TCVN ISO/ISO 9001, hệ thống quản lý môi trường phù hợp tiêu chuẩn TCVN 

ISO/ISO 14001, Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO/ISO 

22000, hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn HACCP phù hợp quy định của 

uỷ ban Codex, TCVN/ISO 45001 Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp. 

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 

- HTQL: Hệ thống quản lý 

- 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 quản lý. Những vấn đề 

sau đây có thể được coi là sự không phù hợp loại 1: 

 Hệ thống quản lý hoàn toàn không đề cập đến một yêu cầu cần áp dụng trong 

tiêu chuẩn áp dụng 

 Một yêu cầu trong hệ thống quản lý 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 hay dịch vụ. 

- Sự không phù hợp loại 2 (nhẹ): Sự không phù hợp xảy ra ngẫu nhiên, gây ảnh 

hưởng không nghiêm trọng trong hệ thống quản lý. 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 quản lý, 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.06- Quy định về nội dung, thủ tục chứng nhận hệ thống quản lý 
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3. Nội dung: 

TT LƢU 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 

- 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.06) 

- Hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ Đăng ký chứng nhận 

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

 

 

 
QT.09/B.01a 

QT.09/B.01b 

QT.09/B.01c  

QT.05/B01c 

3.2   

Ban thẩm xét (xem QĐ.04) 

- Xem xét đăng ký để xác định năng lực cần thiết của đoàn 

đánh giá, 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; 

 

 

QĐ.04/B.02a 

3.3 
 

Trƣởng đoàn đánh giá: 

- Lập kế hoạch đánh giá giai đoạn 1, đánh giá hiện trạng 
hệ thống tài liệu của khách hàng, các yêu cầu của tiêu 

chuẩn,... 

- Trưởng đoàn đánh giá có nhiệm vụ xem xét, đánh giá 

các tài liệu nhận được của khách hàng và khi cần thiết 

xem xét tại cơ sở của khách hàng đăng ký chứng nhận. Đối 

với đánh giá FSMS, đánh giá sơ bộ phải đánh giá trực tiếp 

(onsite) tại hiện trường 

 

 

 
 

QT.05/B.05 

3.4  - Đánh giá chi tiết Hệ thống tài liệu 
- Đánh giá địa điểm của khách hàng và các điều kiện cụ 

thể 

- Xem xét tình trạng và sự hiểu biết của khách hàng 

về các yêu cầu của tiêu chuẩn 

- Các thông tin liên quan đến phạm vi hệ thống quản 

lý, các quá trình và địa điểm của khách hàng 

- Các khía cạnh về luật định và chế định liên quan 

và sự tuân thủ 

- Hoạt động đánh giá nội bộ 

- Hoạt động xem xét lãnh đạo 

- Trường hợp tài liệu của khách hàng có những điểm 

không phù hợp với tiêu chuẩn, Trưởng đoàn đánh giá 

phải có báo cáo gửi cho bộ phận Kỹ thuật của 

VIETCERT để thông báo cho khách hàng sửa đổi, bổ 

sung.. 

 

 

 

 

 

 
QT.09/B.02a 

 

Tiếp nhận hồ sơ  

Lập hợp đồng chứng 

nhận 

 

Xem xét yêu cầu 

Chuẩn bị đánh giá 

 

Lập kế hoạch đánh 

giá giai đoạn 1, 

thông báo đến DN 

Đánh giá giai đoạn 1 
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3.5   

Trƣởng đoàn đánh giá: 

- Lập kế hoạch đánh giá giai đoạn 2, phân công thành viên 

trong đoàn 
- Gửi thông báo đến Doanh nghiệp ít nhất 03 ngày trước khi tiến 

hành đánh giá. 

 

 
QT.05/B.05 

3.6   

Đoàn đánh giá tiến hành đánh giá hệ thống quản lý: 

 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. 

 Ghi chép đầy đủ b ng chứng của các phát hiện đánh giá vào 

biểu ghi chép đánh giá 

- Trong quá trình đánh giá giai đoạn 2, 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 xác 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. 

 

QT.05/B.07 

 

QĐ.06/B.01 

 

 
QT.09/B02b 

QT.09/B03 

QT.09/B04 

3.7 
 

 

- 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.09/B02b, 

(báo cáo được lập thành 02 bản: 01 bản giao doanh nghiệp và 

01 bản lưu) 

 
QT.09/B02b 

3.8  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.09/B.05 

 

QT.05/B.07 

 

 

QT.05/B.12 

QT.09/B.05 

  

Kết thúc cuộc đánh 

giá 

 

Họp đoàn đánh giá 

 

Đánh giá tại doanh 

nghiệp 

 

Lập kế hoạch đánh 

giá giai đoạn 2, 

thông báo đến DN 
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3.9  Đoàn đánh giá: 

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

nghiệp 

- 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. 

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

theo quy định tại QĐ.04 

 

3.10 
 

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 

3.11  Giám đốc Trung tâm: 

- Quyết định cấp giấy chứng nhận biểu QT.05/B.16 kèm theo 

Giấy chứng nhận theo biểu QT.05/B.18 theo và hướng dẫn sử 

dụng dấu. 

Phòng Kỹ thuật: 

- Gửi Giấy chứng nhận và hướng dẫn sử dụng dấu 

 

 

QT.05/B.16 

QT.05/B.18 

3.12  

 

 

 

 

 
 

- 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 phạm vi chứng nhận) 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. 

Ban thẩm xét: thực hiện xem xét 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: 

- 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 3.13 

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.19 

 

 

 

 

QT.05/B.04 

QT.05/B.05 

 

 

QT.05/B.20 

 

 

 

 
 

 

 

  

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 

Thẩm xét hành động 

khắc phục  
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Đánh giá mở rộng 

 

Đánh giá chứng nhận 

lại 

 

3.13  

 

Phòng Kỹ thuật: 

- Trước ngày hết hiệu lực của GCN, DCN 02 tháng, phòng Kỹ 

thuật 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. 

 

3.14  
 

Phòng Kỹ thuật: 

- Khi khách hàng có yêu cầu chứng nhận mở rộng (cho lĩnh vực 

khác và/hoặc địa điểm khác, tiêu chuẩn khác, ...), phòng kỹ thuật 

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); 

+ 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 công việc bao gồm: 

- Biểu QT.09/B01a – Đăng ký chứng nhận ISO 9001/ISO 14001 

- Biểu QT.09/B01b – Đăng ký chứng nhận ISO 22000/HACCP 

- Biểu QT.09/B01c – Đăng ký chứng nhận ISO 45001 

- Biểu QT.05/B01c – Hợp đồng thỏa thuận 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/B05 – Kế hoạch đánh giá 

- Biểu QT.05/B07 – Danh sách người tham dự 

- Biểu QĐ.06/B01 – Biểu mẫu Ghi chép đánh giá 
- Biểu QT.09/B02a – Báo cáo đánh giá giai đoạn 1 

- Biểu QT.09/B02b – Báo cáo đánh giá chứng nhận 

- Biểu QT.09/B02c – Báo cáo đánh giá giám sát 

- Biểu QT.09/B03 – Phiếu nhận xét kỹ thuật 

- Biểu QT.09/B04 – Nhận xét của chuyên gia môi trường/ pháp lý 

- Biểu QT.05/B12 – Báo cáo thực hiện hành đông khắc phục 

- Biểu QT.09/B.05 – Xác nhận thông tin chứng chỉ 
- 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.18 – Mẫu Giấy chứng nhận hợp chuẩn 

- Biểu QT.05/B19 – Thông báo kế hoạch giám sát 

- Biểu QT.05/B20 – Thông báo kết quả giám sát 

4.2 Thời gian lưu: 02 chu kỳ chứng nhận (Tiến hành lưu kho từ chu kỳ thứ 1) 

4.3 Hồ sơ công việc được Phòng Kỹ thuật lưu trữ theo qui định của quy trình kiểm 

soát hồ sơ QT.02. 
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PHỤ LỤC 1- NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ GIAI ĐOẠN 1 VÀ 2 

I. Đánh giá giai đoạn 1: 

a) Đánh giá chi tiết tài liệu về hệ thống quản lý của khách hàng; 

b) Đánh giá địa điểm của khách hàng và các điều kiện cụ thể đồng thời tiến hành 

trao đổi với cán bộ của khách hàng để xác định sự sẵn sàng cho đánh giá giai 

đoạn 2; 

c) Xem xét tình trạng và sự hiểu biết của khách hàng về các yêu cầu của tiêu 

chuẩn, đặc biệt là nhận biết việc thực hiện chính hoặc các khía cạnh, quá trình, 

mục tiêu và hoạt động quan trọng của hệ thống quản lý; 

d) Thu thập các thông tin cần thiết liên quan đến phạm vi của hệ thống quản lý, các 

quá trình và (các) địa điểm của khách hàng, cũng như các khía cạnh về luật 

định và chế định liên quan và sự tuân thủ (ví dụ khía cạnh của chất lượng, môi 

trường, khía cạnh pháp lý của hoạt động của khách hàng, các rủi ro kèm theo, 

v.v…); 

e) Xem xét việc phân bổ nguồn lực để đánh giá giai đoạn 2 và thỏa thuận với 

khách hàng về chi tiết đánh giá giai đoạn 2; 

f) Đưa ra trọng tâm để hoạch định đánh giá giai đoạn 2 b ng việc thu nhận hiểu 

biết đầy đủ về hệ thống quản lý của khách hàng và các hoạt động tác nghiệp tại 

hiện trường trong bối cảnh các khía cạnh quan trọng có thể có; 

g) Đánh giá xem các cuộc đánh giá nội bộ xà xem xét của lãnh đạo có được hoạch 

định và thực hiện hay không và mức độ áp dụng của hệ thống quản lý có chứng 

tỏ r ng khách hàng sẵn s ng để đánh giá giai đoạn 2. 

Đối với hầu hết các hệ thống quản lý, khuyến cáo r ng ít nhất có thể tiến hành một 

phần của đánh giá giai đoạn 1 tại cơ sở của khách hàng để đạt được mục tiêu trên. 

 Đối với ISO 22000/HACCP: 

Mục tiêu của đánh giá giai đoạn 1 là đưa ra trọng tâm cho việc hoạch định đánh giá 

giai đoạn 2 b ng việc có được sự thông hiểu về FSMS qua việc nhận biết mối nguy 

an toàn thực phẩm của tổ chức, phân tích, kế hoạch HACCP và các PRP, chính 

sách, mục tiêu, và đặc biệt là trạng thái sẵn sàng đánh giá của tổ chức b ng cách 

xem xét mức độ mà: 

a) Tổ chức đã nhận biết các PRP thích hợp với công việc (ví dụ: yêu cầu của các 

quy định và luật), 

b) FSMS có các quá trình và phương pháp thích hợp để nhận biết và đánh giá các 

mối nguy an toàn thực phẩm của tổ chức, sự lựa chọn và phân loại (tổ hợp) các 

biện pháp kiểm soát, 

c) Quy định về an toàn thực phẩm thích hợp đối với (các) lĩnh vực liên quan của 

tổ chức, 

d) FSMS được thiết kế để đạt được chính sách an toàn thực phẩm của tổ chức, 

e) Chương trình thực hiện FSMS chứng minh sự tiến tới đánh giá (giai đoạn 2), 
f) Các chương trình xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận và cải tiến phù hợp 

với các yêu cầu của tiêu chuẩn về FSMS, 

g) Các tài liệu và sự chuẩn bị của FSMS thích hợp để trao đổi thông tin nội bộ với 

các nhà cung ứng, khách hàng cũng các các bên quan tâm liên quan, và 

h) Hệ thống tài liệu bổ sung cần được xem xét và/hoặc kiến thức gì cần chuẩn bị trước. 
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Đối với ISO 22000/HACCP đánh giá giai đoạn 1 phải được đánh giá tại cơ sở của 

khách hàng để đạt được các mục tiêu trên. 

2. Đánh giá giai đoạn 2 

Mục đích của đánh giá giai đoạn 2 là đánh giá việc áp dụng, bao gồm cả tính hiệu 

lực, của hệ thống quản lý của khách hàng. Đánh giá giai đoạn 2 phải thực hiện tại 

(các) địa điểm của khách hàng. Đánh giá ít nhất bao gồm: 

a) Thông tin và b ng chúng về sự phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn hoặc tài 

liệu quy định khác về thống quản lý thích hợp; 

b) Theo dõi, đo lường, báo cáo và xem xét việc thực hiện theo các mục tiêu và chỉ 

tiêu thực hiện (phù hợp với mong đợi trong các tiêu chuẩn hoặc tài liệu quy 

định thích hợp khác về hệ thống quản lý); 

c) Hệ thống quản lý của khách hàng và việc thực hiện về mặt tuân thủ luật pháp; 

d) Kiểm soát hoạt động của các quá trình của khách hàng; 

e) Đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo; 

f) Trách nhiệm của lãnh đạo đối với chính sách của khách hàng; 
g) Kết nối giữa các yêu cầu quy định, chính sách, mục tiêu và chỉ tiêu thực hiện 

(phù hợp với mong đợi trong các tiêu chuẩn hoặc tài liệu quy định thích hợp 

khác về hệ thống quản lý), mọi yêu cầu pháp lý thích hợp, trách nhiệm, năng 

lực nhân sự, hoạt động, thủ tục, dữ liệu về việc thực hiện và các phát hiện và kết 

luận đánh giá nội bộ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



QT.09    Lần ban hành: 08                        Trang 10 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN 

(Phƣơng thức 6) 

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 
     

- Loại hình chứng nhận: 

                 Hợp chuẩn                               Hợp quy 

- Kiểu chứng nhận: 
       

 

            Chứng nhận lần đầu                         Chứng nhận mở rộng                                      Chứng nhận lại 

- Doanh nghiệp có đang áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn:                         ISO 9000     

 ISO 14000 ISO 22000/HACCP ISO 17025         Khác 

- Đối tượng sản phẩm/dịch vụ chứng nhận:  
   

- Phạm vi chứng nhận:  
   

-  Điều khoản loại trừ:  
     

- Tổng số nhân viên:  
      

- Các phòng ban hiện có: 

 
  

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

- Các quá trình chính:  
      

                  

- Các nguyên vật liệu được sử dụng: 
     

                  

- Đơn vị tư vấn: Không             

- Các văn bản pháp quy quan trọng về quản lý chất lượng được áp dụng tại tổ chức: 
 

                  

                  

                  

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.06)”; “Quy định sử dụng dấu, giấy chứng nhận (QĐ.10)” và các quy định liên quan khác 
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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 VietCert 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               

6.1. Xem xét hồ sơ 

               Hồ sơ đáp ứng yêu cầu 

  Kiến nghị bổ sung: ………… trước ngày thực hiện đánh giá giai đoạn 1 

               Hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu.  

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

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     

3     

4     

5     

    
… … …, ngày   ….  tháng   ….  năm   20….. 

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 
 

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 xem xét 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. 
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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 

 

 

QT.05/B.01c*…….. 
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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 

  

   

  

 

   

  

   

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: 

- 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*……….. 

  

TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ 

CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP QUY 

VIETCERT 

Số: ........... /KH-VC 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

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

N0 

 

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*……….. 
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TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ 

CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP QUY 

VIETCERT 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ GIAI ĐOẠN 1 

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

1. CÁC THÔNG TIN CHUNG/ General information 

TỔ CHỨC/Auditee: 
 

ĐỊA CHỈ /Address 
 

NGÀY BÁO CÁO/Report date: 
 

PHẠM VI CHỨNG 

NHẬN/Scope recommended for 

certification 

 

TIÊU CHUẨN ĐÁNH 
GIÁ/Audit standard (s): 

 

Mục tiêu đánh giá/ Audit 

objective (s) 

 

MÃ SỐ NACE/Nace code (s) 

Mã thực phẩm/ Category code 

 

CHỨNG NHẬN LẦN 
THỨ/Assessment period 

 

HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ/ Type 
assessment 

On-site  Off-site 

2. ĐOÀN ĐÁNH GIÁ/Audit team: 

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

3. ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG/Client reprensentation: 

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

4. CÁC NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 

4.1. CÁC NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ ISO … 

a. Đánh giá chi tiết tài liệu về hệ thống quản lý của khách hàng: Hệ thống tài liệu theo ISO 

… được ban hành lần đầu, ngày ................................................ , chi tiết như sau: 
 

ĐK ISO 

9001:20.. 

 

Thủ tục liên quan 

 

Nhận xét 

4.1   

4.2   

5.1   

5.2   

5.3   

5.4   

5.5   

5.6   

6.1   

6.2   

6.3   



QT.09    Lần ban hành: 08                        Trang 17 

6.4   

7.1   

7.2   

7.3 
  

7.4   

7.5   

7.6   

8.1   

8.2   

8.3   

8.4   

8.5   

b. Các nội dung đánh giá khác: 
 

Nội dung đánh giá Thực trạng tại đơn vị khách hàng Nhận xét 

Đánh giá địa điểm của khách 

hàng và các điều kiện cụ thể 

  

Xem xét tình trạng và sự hiểu 

biết của khách hàng về các yêu 

cầu của tiêu chuẩn 

  

Các thông tin liên quan đến 

phạm vi hệ thống quản lý, các 

quá trình và địa điểm của 
khách hàng 

  

Các khía cạnh về luật định và 

chế định liên quan và sự tuân 
thủ 

-  

Hoạt động đánh giá nội bộ   

Hoạt đọng xem xét lãnh đạo   

4.2 CÁC NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ ISO 22000 
 

STT Tiêu chí đánh giá Bằng chứng liên quan 

 
1 

Tổ chức đã nhận biết các PRP thích hợp với 

công việc (ví dụ: yêu cầu của các quy định 

và luật) 

 

 

 
2 

FSMS có các quá trình và phương pháp 

thích hợp để nhận biết và đánh giá các mối 

nguy an toàn thực phẩm của tổ chức, sự lựa 

chọn và phân loại (tổ hợp) các biện pháp 

kiểm soát) 

 

 

3 
Quy định về an toàn thực phẩm thích hợp 

đối với (các) lĩnh vực liên quan của tổ chức 
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4 
FSMS được thiết kế để đạt được chính sách 

an toàn thực phẩm của tổ chức 

 

 

5 
Chương trình thực hiện FSMS chứng minh 

sự tiến tới đánh giá (giai đoạn 2) 

 

 
6 

Các chương trình xác nhận giá trị sử dụng, 

kiểm tra xác nhận và cải tiến phù hợp với 

các yêu cầu của tiêu chuẩn về FSMS 

 

 

7 

Các tài liệu và sự chuẩn bị của FSMS thích 

hợp để trao đổi thông tin nội bộ với các nhà 

cung ứng, khách hàng cũng các các bên 

quan tâm liên quan 

 

 

8 
Hệ thống tài liệu bổ sung cần được xem xét 

và/hoặc kiến thức gì cần chuẩn bị trước 

 

 
 

5. PHÁT HIỆN ĐÁNH GIÁ GIAI ĐOẠN 1/Audit findings in pre-assessment 
 

STT/ 

N0 

Điều khoản yêu cầu 
của Tiêu chuẩn/Clause 

Phòng 
ban/Area 

 
Mô tả /Description 

    

6. NHẬN XÉT CHUNG/General comments: 

 Những vấn đề nhạy cảm và rủi ro (nếu có) liên quan đến tổ chức đuợc đánh giá và sản phẩm/dịch 

vụ thuộc phạm vi chứng nhận. 

 Điểm mạnh: 

 Điểm cần cải thiện: 

 Nhận định về thời gian cần thiết cho hoạt động đánh giá chính thức, những điểm trọng tâm cần đánh 

giá trong giai đoạn 2, những lưu ý liên quan đến việc di chuyển giữa các địa điểm, thời gian.... 

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

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/ The risk associated with sampling is that the samples may be not representative of the 

population from which they are selected, and thus the auditor’s conclusion may be biased and be dif ferent 

to that which would be reached if the whole population was examined. 

Vui lòng ký xác nhận vào phần dưới đây của báo cáo đánh giá để xác nhận việc chấp thuận các nội dung đã 

nêu trong báo cáo/Please sign below to acknowledge receipt of the assessment visit described in this report 

and confirm the acceptance of the assessment report contents. 

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.09/B.02a*03/6/19 
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TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ 

CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP QUY 
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN 

CERTIFICATION AUDIT REPORT 

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

1. CÁC THÔNG TIN CHUNG/ General information 

TỔ CHỨC/Auditee: 
 

ĐỊA CHỈ /Address 
 

NGÀY BÁO CÁO/Report date: 
 

NGƯỜI LIÊN HỆ/Contact 

person: 

TÊN/Name: CHỨC VỤ/ Position: 

TEL/FAX: EMAIL: 

PHẠM VI CHỨNG 

NHẬN/Scope recommended for 

certification 

Tiếng Việt: 

In English: 

TIÊU CHUẨN ĐÁNH 
GIÁ/Audit standard (s): 

 

MỤC TIÊU ĐÁNH GIÁ/ audit 

objective (s) 

 

ĐIỂM LOẠI TRỪ/ Exclusion 

(s): 

 

CÓ SỬ DỤNG QUÁ TRÌNH 

BÊN NGOÀI KHÔNG/No 
outsourced process 

 

MÃ SỐ NACE/Nace code (s) 

Mã thực phẩm/ Category code 

 

CHỨNG NHẬN LẦN 
THỨ/Assessment period 

 

CÁC QUÁ TRÌNH/KHU VỰC 

ĐƯỢC ĐÁNH 

GIÁ/Processes/business areas 

assessed 

 

2. ĐOÀN ĐÁNH GIÁ/Audit team: 

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

3. ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG/Client reprensentation: 

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

4. NHẬN XÉT CHUNG /General (chỉ để lại trong báo cáo các mục 4.1/ 4.2/4.3 mà doanh nghiệp đăng 

ký chứng nhận và câp nhật đầy đủ thông tin) 

4.1 HTQLCL ISO 9001: 2008/2015 

a. Tổng quan về hoạt động của Doanh nghiệp 

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

b. Đặc điểm cơ bản về công nghệ và dây chuyền sản xuất (kể cả những công đoạn/sản phẩm gia 

công bên ngoài) 

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

c. Nhận xét về mặt mạnh và mặt yếu của hệ thống QLCL (nếu có nhiều địa điểm, đề nghị nêu rõ 

cho từng địa điểm 
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............................................................................................................................................................................. 

d. Phương thức và các hoạt động cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ 

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

e. Hoạt động xem xét của lãnh đạo, đánh giá nội bộ 

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

f. Giải quyết khiếu nại đánh giá sự thoả mãn của khách hàng 

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

g. Những thay đổi phát sinh so với kế hoạch đánh giá (phạm vi, địa điểm, hoạt động, thành viên 

đoàn đánh giá. .. ) 

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

4.2 HTQLMT ISO ISO 14001:2015 

a. Tổng quan về hoạt động của Doanh nghiệp 

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

b. Khía cạnh, tác động môi trường liên quan và xác định các khía cạnh môi trường có ý nghĩa; 

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

c. Tổng quan các yêu cầu pháp luật về môi trường mà Doanh nghiệp đang áp dụng (bao gồm giấy 

phép môi trường); 

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

d. Hoạt động xem xét của lãnh đạo, đánh giá nội bộ: 

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

e. Giải quyết khiếu nại về môi trường, và sự đáp ứng các yêu cầu luật định 

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

f. Những thay đổi phát sinh so với kế hoạch đánh giá (phạm vi, địa điểm, hoạt động, thành viên 

đoàn đánh giá. .. ) 

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

 
 

4.3 HTQLATTP ISO 22000: 2005/HACCP 

a. Tổng quan về hoạt động của Doanh nghiệp 

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

b. Mô tả sản phẩm và xác định mục đích sử dụng: 

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

c. Tiến trình sản xuất/Lưu đồ: 

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

d. Thực hiện các nguyên tắc HACCP (Đội HACCP, các mối nguy, các điểm CCP, ngưỡng tới hạn, 

thủ tục giám sát, thủ tục hành động khắc phục, thủ tục thẩm tra xác nhận): 

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

e. Đào tạo về an toàn thực phẩm: 

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

f. Hoạt động xem xét của lãnh đạo, đánh giá nội bộ 
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................................................................................................................................... .......................................... 

g. Cam kết đáp ứng yêu cầu pháp luật: 

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

h. Quản lý an toàn và vệ sinh khâu ban đầu/GAP: 

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

i. Điều kiện nhà xưởng, thiết bị và phương tiện (có sơ đồ nhà xưởng đính kèm): 

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

j. Chế độ duy tu bảo dưỡng, quản lý thiết bị giám sát,, hệ thống kiểm dịch và quản lý chất thải: 

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

k. Vệ sinh cá nhân: 

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

l. Sản phẩm không phù hợp, hành động khắc phục, truy hồi sản phẩm: : 

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

m. Những thay đổi phát sinh so với kế hoạch đánh giá (phạm vi, địa điểm, hoạt động, thành viên 

đoàn đánh giá. .. ) 

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

5. ĐIỂM KHÔNG PHÙ HỢP (CHI TIẾT)/Non-conformities (detail) 

Số/ 

N0 

 

Phòng 
ban/Area 

Điều khoản yêu 

cầu của Tiêu 

chuẩn/Clause 

 
Mô tả /Description 

Loại/ 

Level 

Chuyên gia/ 

Auditor 

      

      

      

      

      

      

      

Ghi chú/ Note: 

- Mức độ không phù hợp được phân định như sau: 1 - Không phù hợp mức độ nặng; 2 - Không phù 
hợp mức độ nhẹ/The grade of NC is classified as follows: 1 represents for the major nonconformity; 
2 represents for the minor nonconformity; 

- 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 xem xét các 
b ng chứng b ng văn bản. Tuỳ theo tính chất của hành động sửa chữa và khắc phục, VietCert có thể 
xem xét một số b ng chứng liên quan trong lần đánh giá tiếp theo. 

6. CẢI TIẾN/Observations 

Số/ 

N0 

Phòng 
ban/Area 

Điều khoản yêu 

cầu của Tiêu 

chuẩn/Clause 

Mô tả /Description Chuyên gia/ 

Auditor 

     

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

7. Ý KIẾN CỦA TỔ CHỨC ĐƢỢC ĐÁNH GIÁ/ opinion by auditee’s representative: 
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7.1. Các hoạt động trong hệ thống chất lượng của Quý Công ty được gia tăng giá trị ra sao? Value added to 

the operation of your quality system? 

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

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? 

How well did the auditor understand your business and problems? 

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

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? How competent was the auditor in conducting the assessment or surveillance? 

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

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

auditor explain the non-confomances 

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

7.5. Chuyên gia đánh giá đã hướng dẫn tốt trong quá trình đánh giá ra sao? How well did the auditor 

explain the assessment process? 

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

8. KIẾN NGHỊ CỦA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ/Recommendation by Audit team: 

 Không có các điểm không phù hợp, đề nghị VIETCERT cấp giấy chứng nhận./No non- 
conformance has been found, recommend to VIETCERT for granting Certificate. 

 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)/ Recommend to VIETCERT for granting Certificate whenever VIETCERT receives 
evidences of corrective actions taken for NCRs (within 3 months). 

 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./The major (Type 1) non-conformance(s), which require the follow-up visit, 
have been found. The auditee has to implement the corrective actions for those non- 
conformance(s) and inform VIETCERT in writing within 3 months. 

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/ The risk associated with sampling is that the samples may be not representative of the 

population from which they are selected, and thus the auditor’s conclusion may be biased and be dif ferent 

to that which would be reached if the whole population was examined. 

Vui lòng ký xác nhận vào phần dưới đây của báo cáo đánh giá để xác nhận việc chấp thuận các nội dung đã 

nêu trong báo cáo/Please sign below to acknowledge receipt of the assessment visit described in this report 

and confirm the acceptance of the assessment report contents. 

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.09/B.02b*03/6/19 
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TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ   

CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP QUY 

VIETCERT 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ GIÁM SÁT 

SURVEILLANCE AUDIT REPORT 

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

1. CÁC THÔNG TIN CHUNG/ General information: 

TỔ CHỨC/Auditee: 
 

ĐỊA CHỈ /Address 
 

NGÀY BÁO CÁO/Report date: 
 

NGƯỜI LIÊN HỆ/Contact 

person: 

TÊN/Name: CHỨC VỤ/Position: 

TEL/FAX: EMAIL: 

PHẠM VI CHỨNG 

NHẬN/Scope recommended for 

certification 

Tiếng Việt: 

In English: 

TIÊU CHUẨN ĐÁNH 
GIÁ/Audit standard (s): 

 

MỤC TIÊU ĐÁNH GIÁ/ Audit 
objective (s) 

 

ĐIỂM LOẠI TRỪ/ Exclusion 

(s): 

 

CÓ SỬ DỤNG QUÁ TRÌNH 

BÊN NGOÀI KHÔNG/No 
outsourced process 

 

MÃ SỐ NACE/Nace code (s) 

Mã thực phẩm/ Category code 

 

GIÁM SÁT LẦN 
THỨ/Surveillance period 

 

CÁC QUÁ TRÌNH/KHU VỰC 

ĐƯỢC ĐÁNH 

GIÁ/Processes/business areas 

assessed 

 

2. ĐOÀN ĐÁNH GIÁ/Audit team: 

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

3. ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG/Client reprensentation: 

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

4. NHẬN XÉT CHUNG /General 

TT Các nội dung chính/The main contents Đạt/ 

yes 

K. 

đạt/ 
No 

Ghi chú/Remark 

1) Việc sử dụng logo của tổ chức công nhận và dấu hiệu 
chứng nhận của VietCert có phù hợp với quy định về sử 

dụng dấu hiệu chứng nhận của VietCert/The use of the 

logo(s) of the accreditation body(ies) and of the VietCert 

mark was in compliance with the Rule for use of the Mark 
established by VietCert 
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2) Có sự thay đổi đáng kế nào liên quan đến việc quản lý của 

tổ chức không? (như phạm vi, địa chỉ, nhân sự, các điểm 

hỗ trợ,...)/Were there any significant changes to the 

executive management of the organization? (as scope, 
addresses, personnel Count, Support site,..) 

   

3) Có sự thay đổi lớn nào liên quan đến hệ thống quản lý 

được chứng nhận không?/were there any significant 
changes to the certified managenment system? 

   

4) Các cuộc đánh giá nội bộ có được triển khai hiệu lực và 

phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn/ Internal audits 

were effectively implemented and in copliance wwith the 
requirements of the standard. 

   

5) Các cuộc xem xét của lãnh đạo có được triển khai hiệu lực 

và phù hợp với các yêu cầu tiêu chuẩn./Review were 

effectively implemented and in compliance with the 
requirements of the standard 

   

6) Hành động khắc phục của lần đánh giá trước có được thực 

hiện một cách hiệu lực và phù hợp với các yêu cầu tiêu 

chuẩn không?/Corrective and preventive actions of 

previous audit were effectively implemented and in 
compliance with the requirement of the standard? 

   

7) Các thông tin liên quan đến sự chấp nhận của khách hàng 

về việc tổ chức đáp ứng yêu cầu khách hàng có được theo 

dõi và xử lý thoả đáng không?/ The information relating to 

customer perception as to whether the organization has 

met customer requirements were monitored anf 

satisfactory solved? 

  (chỉ áp dụng câu này 
cho đánh giá ISO 9001, 

đối với HT khác thì gạch 

ngang qua ô trả lời) 

8) Tổ chức có xem xét, đưa ra và thực hiện các điểm cải tiến 

trong hệ thống quản lý không?/The improvements were 
review, issue and implemented? 

   

9) Tổ chức có xác định và thiết lập những điểm kiểm soát 

thích hợp đối với quá trình từ nguồn bên ngoài 

không?/Has the organization indentified and implemented 
adequate control over outsourced processes 

   

10) Các yêu cầu của luật định và các yêu cầu khác có được 

tuân thủ không?/ The statutory requirements and other 

requirements have been complied with? 

   

11) Các khía cạnh môi trường, các điểm kiểm soát tới hạn có 

được kiểm soát? The environmental aspects, the critical 

control points can be controlled? 

  (chỉ áp dụng câu này 

cho ISO 

14K/ISO22K/HACCP, 

đối với HT khác thì gạch 

ngang qua ô trả lời) 
 

5. ĐIỂM KHÔNG PHÙ HỢP (CHI TIẾT)/Non-conformities (detail) 

Số/ 

N0 

 

Phòng 
ban/Area 

Điều khoản yêu 

cầu của Tiêu 

chuẩn/Clause 

 
Mô tả /Description 

Loại/ 

Level 

Chuyên gia/ 

Auditor 

      

Ghi chú/ Note: 

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

hợp mức độ nhẹ/The grade of NC is classified as follows: 1 represents for the major nonconformity; 

2 represents for the minor nonconformity; 

- 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 xem xét các 
b ng chứng b ng văn bản. Tuỳ theo tính chất của hành động sửa chữa và khắc phục, VietCert có thể 
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xem xét một số b ng chứng liên quan trong lần đánh giá tiếp theo. 

6. ĐIỂM LƢU Ý/Observations 

Số/ 

N0 

Phòng 
ban/Area 

Điều khoản yêu 

cầu của Tiêu 

chuẩn/Clause 

Mô tả /Description Chuyên gia/ 

Auditor 

     

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

7. Ý KIẾN CỦA TỔ CHỨC ĐƢỢC ĐÁNH GIÁ/ opinion by auditee’s representative: 

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

the operation of your quality system? 

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

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? 

How well did the auditor understand your business and problems? 

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

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? How competent was the auditor in conducting the assessment or surveillance? 

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

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

auditor explain the non- confomances 

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

7.5. Chuyên gia đánh giá đã hướng dẫn tốt trong quá trình đánh giá ra sao? How well did the auditor 

explain the assessment process? 

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

8. KIẾN NGHỊ CỦA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ/Recommendation by Audit team: 

 
 Kiến nghị VIETCERT duy trì chứng nhận./ Recommend to VIETCERT for maintainting certification. 

 Kiến 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)”/Recommend 

VIETCERT to maintain the validity of the certificate if VIETCERT receives the evidences of corrective actions from 

NCRs (within 3 months). 

 Kiến nghị VIETCERT đình chỉ chứng nhận cho tới ngày/Recommend to VIETCERT for suspending certification 

until: ............................. 

Lý do/Reason: (có thể kèm theo phụ lục/Attachment if needed:................................................................ 

 Kiến nghị VIETCERT có giám sát đặc biệt/A special visit is recommended 

Lý do/Reason: (có thể kèm theo phụ lục/Attachment if needed):............................................................... 

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/ The risk associated with sampling is that the samples may be not representative of the 

population from which they are selected, and thus the auditor’s conclusion may be biased and be dif ferent 

to that which would be reached if the whole population was examined. 

Vui lòng ký xác nhận vào phần dưới đây của báo cáo đánh giá để xác nhận việc chấp thuận các nội dung đã 

nêu trong báo cáo/Please sign below to acknowledge receipt of the assessment visit described in this report 

and confirm the acceptance of the assessment report contents. 

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.09/B.02c*03/6/19 
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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/Auditee..................................................................................................................................... 

2.   PHẠM VI CHỨNG NHẬN/Scope recommended for certification........................................................... 

3.   TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ/Audit standard (s): ....................................................................................... 

4. NHẬN XÉT VỀ CÔNG NGHỆ/Comment on technology 
(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/Comment on production processes 
(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/Comment on 

testing equipments and methods 

(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/General comment and recommendation: 

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

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

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

 
Ngày/ Date 

Chuyên gia kỹ thuật/ Specialist 

(Họ tên và chữ ký/Signature and Fullname) 

 

 

 

 
QT.09/B.03*03/6/19 
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TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ   

CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP QUY 

VIETCERT 

NHẬN XÉT 

CỦA CHUYÊN GIA MÔI TRƢỜNG/ PHÁP LÝ 
COMMENT OF ENVIRONMENTAL/ LEGAL EXPERT 

(sử dụng trong trường hợp dùng chuyên gia pháp lý về môi trường) 

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

 

 

1.    TỔ CHỨC/Auditee..................................................................................................................................... 

2.   PHẠM VI CHỨNG NHẬN/Scope recommended for certification........................................................... 

3.   TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ/Audit standard (s): ....................................................................................... 

4. NHẬN XÉT VỀ VIỆC ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU PHÁP LUẬT VÀ MÔI TRƢỜNG/ 

Comment on response of environmental legislation (Giấy phép, tiêu chuẩn, luật, nghị định ) 

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

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

5. NHẬN XÉT VỀ CHẤT THẢI/ Comment on production waste 

(Loại chất thải, mức độ độc hại, số lượng cần xử lý. .. ) 

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

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

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

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

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

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

6. NHẬN XÉT VỀ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI/ Comment on waste treatment technology 

(So sánh mức độ công nghệ hiện hành, tính hiệu quả, những khó khăn và kiến nghị cho tương lai. ) 

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

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

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

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

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

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

4- NHẬN XÉT CHUNG VÀ Ý KIẾN KIẾN NGHỊ/ General comment and recommendation: 

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

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

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

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

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

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

Ngày/ Date 

Chuyên gia/ Expert 
( Họ tên và chữ ký/ Signature and Fullname) 

 

 

 

QT.09/B.04*03/6/19 
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BÁO CÁO THỰC HIỆN HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC 
CORRECTION AND CORRECTIVE ACTION REPORT 

(Sử dụng cho một sự không phù hợp/Using for a NC) 
 

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

 

TỔ CHỨC/Auditee....................................................................................................................................... 

THỜI GIAN ĐÁNH GIÁ/Duration audit: .......................................................... 

NỘI DUNG KHÔNG PHÙ HỢP/ Nonconformity: Sự KPH số/NC No.: .... 

.................................................................................................................................. Mức độ/Level: 

.................................................................................................................................. 1 2 

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

CORRECTION & CORRECTIVE ACTION BY AUDITEE 

SỰ KHẮC PHỤC/ Correction: 

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

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

NGUYÊN NHÂN/ Cause: 

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

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

 

HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC/ Corrective Actions: 

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

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

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

BẰNG CHỨNG KÈM THEO/ Records attachment: 

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

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

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC ĐƢỢC ĐÁNH GIÁ/Confirmation by Auditee’s representative 

Ngày/Date: 

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

VERIFICATION OF CORRECTIVE ACTIONS (BY VIETCERT) 

 Chấp nhận/Accepted 

 Chấp nhận nhưng cần kiểm tra, xác nhận trong lần giám sát tiếp theo/Accepted with verification in the 

next Surveillance 

 Không chấp nhận/Not Accepted 

Người thẩm tra/Verified by: 

 

 

 
Ngày/Date: 

Xác nhận của Trưởng đoàn đánh giá/ 

Confirmation by Team Leader 

 
 

Ngày/Date: 

 

QT.05/B.12*…….. 
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TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ   

CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP QUY 

VIETCERT 

XÁC NHẬN THÔNG TIN CHỨNG CHỈ 
CONFIRMATION OF CERTIFICATE 

INFORMATION 

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

1. TÊN DOANH NGHIỆP/Company name 
 

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

Tiếng Anh: .................................................................................................................................. 

 
2. ĐỊA CHỈ /Address: 

 

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

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

 
3. PHẠM VI ĐỀ NGHỊ ĐƢỢC CHỨNG NHẬN/Scope recommended for certification 

Chú ý/noted: Đây là phạm vi Trưởng đoàn đồng ý kiến nghị. VIETCERT sẽ xem xét và 

thông báo chính thức cho doanh nghiệp khi có quyết định cuối cùng/This scope is 

recommeded by the Team Leader. VIETCERT shall review and inform to the 

organization on the last version. 

- Phạm vi đề nghị chứng nhận/products (scope)to be certified: 
 

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

Tiếng Anh: .................................................................................................................................... 

Tiêu chuẩn-Quy chuẩn áp dụng/Standard applied: 

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

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

Số lượng bản chứng chỉ mà doanh nghiệp yêu cầu/Number of certificate copies 

required (02 bản miễn phí, từ bản thứ ba trở đi phải trả 100.000đ/bản ): 

 

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.09/B.05*03/6/19 
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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 11 tháng 7 năm 2019 
 

 QUYẾT ĐỊNH  
V/v cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn 

 

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

 

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ số 12/2017 do Sở Khoa học 

và Công nghệ cấp ngày 06 tháng 12 năm 2017; 

- Căn cứ Giấy đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận số 1660/TĐC-HCHQ ngày 12/7/2017 và 

418/TĐC-HCHQ ngày 13/2/2018 của Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; 

- Căn cứ QĐ.06 của Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy VietCert; 

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

 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Điều 1. Cấp giấy chứng nhận số 1… phù hợp Tiêu chuẩn ISO …. cho Công ty Cổ phần 

Phân bón và Dịch vụ tổng hợp Bình Định với lĩnh vực: ….. 

Địa chỉ: QL 1A, thôn Diêm Tiêu, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 

Điều 2. Công ty …. phải thực hiện đúng các quy định về quyền và trách nhiệm theo quy 

định của Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy Vietcert tại QĐ.06, 

QĐ.10 và các văn bản pháp luật có liên quan. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực đến ngày …. và đơn vị sẽ chịu giám sát định kỳ vào các 

ngày … hoặc đột xuất khi cần để duy trì hiệu lực của quyết định. Nếu không có văn bản 

thông báo tiếp tục duy trì hiệu lực giấy chứng nhận định kỳ h ng năm từ VietCert, quyết 

định này mặc nhiên sẽ hết hiệu lực./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 1; 

- Lưu VT, PKT. 

KT GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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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), 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 xếp 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  

 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 
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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), 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 xong 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 
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