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1. MỤC ĐÍCH
- Chi phí đánh giá chứng nhận VietGAP của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản

vùng 4 được tính toán để đảm bảo khách quan, công bằng đối mọi khách hàng khi sử
dụng dịch vụ chứng nhận.

2. PHẠM VI
- Hướng dẫn này áp dụng với dịch vụ chứng nhận VietGAP của Trung tâm Chất lượng

nông lâm thủy sản vùng 4 và được phổ biến rộng rãi đến các tổ chức/cá nhân đăng ký
chứng nhận VietGAP tại Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 theo quy
định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Tài liệu này quy định một số nguyên tắc phù hợp với yêu cầu của TCVN ISO/IEC
17065:2013 (ISO/IEC 17065:2012) và Thông tư 48/2012/TT-BNNPTNT ngày
26/9/2012 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT mà Trung tâm Chất lượng vùng 4 áp dụng để
hướng dẫn cách tính ngày công đánh giá và chi phí đánh giá chứng nhận đối với khách
hàng đăng ký chứng nhận VietGAP trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN VÀ THAM KHẢO
- TCVN ISO/IEC 17065:2013;

- Thông tư 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/9/2012 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT.

4. TRÁCH NHIỆM
- Phòng Chất lượng chủ trì, phối hợp với Kế toán trưởng thực hiện qui định này để xác

định địa điểm đánh giá và ngày công đánh giá.
5.  GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/ ĐỊNH NGHĨA
- Thời gian đánh giá: là thời gian hiệu quả đo trong ngày mà chuyên gia đánh giá bắt

buộc phải thực hiện hoạt động đánh giá. Thời gian đánh giá bao gồm thời gian dành
cho việc đánh giá tại địa điểm  của khách hàng và thời gian dành cho việc tương tác với
người khách hàng, xem xét tài liệu, chuẩn bị đánh giá, thẩm xét hồ sơ và viết báo cáo.

- Ngày công đánh giá: Thời hạn của một chuyên gia đánh giá thường 8giờ/ ngày và có
thể hoặc không bao gồm thời gian đi lại hoặc ăn trưa tùy thuộc vào qui định ở địa
phương.

- Cơ sở nhiều thành viên: là cơ sở sản xuất có nhiều thành viên tham gia (HTX, hiệp hội,
tổ hợp tác, …).

- Cơ sở nhiều địa điểm: là cơ sở có nhiều nơi sản xuất khác nhau.

6. XÁC ĐỊNH ĐỊA ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VietGAP.
6.1. Xác định số điểm đánh giá đối với cơ sở VietGAP có nhiều thành viên:
- Số lượng các thành viên đại diện nhóm được lựa chọn đánh giá chứng nhận lần đầu là

(gọi là x) bằng căn bậc hai của tổng số tất cả các thành viên của cơ sở (gọi là a), kết quả
được làm tròn theo số nguyên trên (công thức: x = a ).

- Số lượng các thành viên đại diện nhóm được lựa chọn đánh giá giám sát là (gọi là y)
bằng 0.8 nhân căn bậc hai của tổng số tất cả các thành viên của cơ sở (gọi là a), kết quả
được làm tròn theo số nguyên toàn bộ số (công thức y = a8,0 ).
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- Số lượng các thành viên đại diện nhóm được lựa chọn đánh giá chứng nhận lại là (gọi
là z): băng căn bậc hai của tổng số tất cả các thành viên của cơ sở (gọi là a), kết quả
được làm tròn theo số nguyên toàn bộ số (công thức z = a ).

6.2. Xác định số điểm đánh giá đối với cơ sở VietGAP có nhiều địa điểm sản xuất:
- Đánh giá lần đầu: thực hiện đánh giá tại 100% số địa điểm đăng ký chứng nhận của cơ

sở.
- Đánh giá giám sát: thực hiện đánh giá tối thiểu 70% số địa điểm đã được chứng nhận

của cơ sở.
- Đánh giá chứng nhận lại: thực hiện đánh giá tại 100% số địa điểm đăng ký chứng nhận

của cơ sở.
Lưu ý:

 Đối với cơ sở VietGAP nhiều thành viên đăng ký chứng nhận nhiều đối tượng
nuôi/sản phẩm khác nhau, việc lựa chọn số thành viên đại diện phải dựa trên
nguyên tắc là có đầy đủ nhóm đối tượng nuôi/sản phẩm trong số thành viên được
chọn.

 Việc hoạch định đánh giá phải đảm bảo trong một chu kỳ chứng nhận, tất cả các địa
điểm/thành viên của cơ sở đều được xem xét đánh giá ít nhất một lần.

7. XÁC ĐỊNH NGÀY CÔNG ĐÁNH GIÁ
7.1. Xác định ngày công đánh giá chứng nhận chứng nhận VietGAP thủy sản:

Dựa trên đối tượng nuôi, mức sản lượng, diện tích nuôi, cụ thể như sau:

Ngày
công

(MD)

Cơ cấu loài nuôi, mức sản lượng, diện tích nuôi
Cá tra Các loài cá khác Tôm thẻ Tôm sú

tấn ha tấn ha tấn ha tấn ha

1.0 – 1.5 ≤ 100 ≤ 1 ≤ 50 ≤ 1 <10 ≤ 1 <5 ≤ 1

1.5 – 2.0 101 - 600 ≤ 4 51 - 200 ≤ 4 10 – 40 ≤ 4 5 – 30 ≤ 4

2.5 – 3.0 601 - 1200 ≤ 8 201 - 500 ≤ 8 40 - 80 ≤ 8 30 - 60 ≤ 8

3.5 – 4.0 1201 – 4000 ≤ 40 501 – 1000 ≤ 40 80 - 500 ≤ 40 60 - 300 ≤ 40

4.5 – 5.0 ≥ 4000 > 40 ≥ 1000 > 40 > 500 > 40 > 300 > 40

* Ghi chú:

 Ưu tiên chọn mức đến trước (ví dụ: với 1ha nuôi tôm thẻ chân trắng nhưng sản
lượng trên 10 tấn thì ta phải chọn mức sản lượng để làm căn cứ xác định ngày công
đánh giá).

 Đối với cơ sở có yêu cầu chứng nhận nhiều đối tượng nuôi khác nhau thì cứ thêm
một đối tượng thì số ngày công đánh giá được tính thêm tối thiểu là 30% (dựa trên
số ngày công của đối tượng có diện tích/sản lượng lớn nhất) và làm tròn theo số
nguyên trên.

7.2. Xác định ngày công đánh giá chứng nhận chứng nhận VietGAP trồng trọt:
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Ngày công
đánh giá

(MD)

Cơ cấu cây trồng, diện tích canh tác
Rau Quả Chè Cà phê Lúa

Số loại rau ha ha ha ha ha

1.0 – 1.5 ≤ 5 ≤ 0.5 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 2

1.5 – 2.0 ≤ 10 ≤ 2 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5

2.5 – 3.0 ≤ 20 ≤ 3 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10

3.5 – 4.0 ≤ 30 ≤ 5 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20

4.5 – 5.0 > 30 > 5 > 20 > 20 > 20 > 20

* Ghi chú:

 Đối với rau: phải ưu tiên xem xét về số lượng loại rau được đăng ký chứng nhận tại
nơi canh tác trong việc xác định ngày công đánh giá.

 Đối với cơ sở có yêu cầu chứng nhận nhiều đối tượng (quả, chè, cà phê) khác nhau
thì cứ thêm một đối tượng thì số ngày công đánh giá được tính thêm tối thiểu là 30%
(dựa trên số ngày công của đối tượng có diện tích lớn nhất) và làm tròn theo số
nguyên trên.

7.3. Xác định ngày công đánh giá chứng nhận chứng nhận VietGAP chăn nuôi:
Ngày công
đánh giá

(MD)

Cơ cấu loài nuôi
Lợn Gia cầm Bò sữa Ong

con tấn/năm con tấn/năm (con) (thùng/tổ)
1.0 – 1.5 ≤ 1.000 ≤100 ≤ 20.000 ≤100 ≤ 100 ≤ 100

1.5 – 2.0 ≤ 5.000 ≤500 ≤ 100.000 ≤500 ≤ 500 ≤ 300

2.5 – 3.0 ≤ 10.000 ≤1000 ≤ 200.000 ≤1000 ≤ 1000 ≤ 600

3.5 – 4.0 ≤ 30.000 ≤3000 ≤ 600.000 ≤3000 ≤ 2000 ≤ 1200

4.5 – 5.0 > 30.000 >3000 > 600.000 >3000 > 2000 > 1200

* Ghi chú:

 Đối với Lợn và Gà ưu tiên chọn mức đến trước của tổng đàn hay sản lượng để làm
căn cứ xác định ngày công đánh giá.

 Đối với cơ sở có yêu cầu chứng nhận nhiều đối tượng nuôi khác nhau thì cứ thêm
một đối tượng thì số ngày công đánh giá được tính thêm tối thiểu là 30% (dựa trên
đối tượng có số ngày công lớn nhất) và làm tròn theo số nguyên trên.

7.4. Số ngày công thực hiện lấy mẫu điển hình: bằng ½ ngày công.

7.5. Nếu cơ sở có nhiều địa điểm cần được đánh giá, số ngày công đánh giá cho địa điểm
thứ 2 trở đi được tính thêm tối thiểu là 30% số ngày công đánh giá tại địa điểm đầu tiên.
Số ngày công đánh giá được tính bằng tổng số ngày công đánh giá của tất cả các địa
điểm.

7.6. Đánh giá hành động khắc phục: tùy theo nội dung hành động khắc phục cần đánh giá,
Trưởng đoàn đánh giá phối hợp với bộ phận kế toán xem xét thống nhất ngày công đánh
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giá (chi phí đánh giá) với khách hàng nhưng không được vượt quá 1/3 số ngày công
đánh giá lần đầu (làm tròn số nguyên trên).

7.7. Đánh giá giám sát: bằng 1/3 số ngày công đánh giá lần đầu (làm tròn theo số nguyên
trên).

7.8. Đánh giá chứng nhận lại: bằng 2/3 số ngày công đánh giá lần đầu (làm tròn theo số
nguyên trên).

8. XÁC ĐỊNH CHI PHÍ ĐÁNH GIÁ, CHỨNG NHẬN
PT = Pđg + Pxx + Pcg

Pđg = MD x $d1

Trong đó:
- PT: tổng chi phí đánh giá chứng nhận VietGAP

- Pđg: Phí đánh giá
- MD: là tổng số ngày công đánh giá được nêu tại mục 7. Tổng số ngày công đánh

giá phụ thuộc vào: số loại đối tượng nuôi/sản phẩm, sản lượng, số địa điểm đánh
giá, diện tích sản xuất, tổng đàn, công lấy mẫu điển hình.

- $d1: là giá trị một ngày công đánh giá, bao gồm: chi phí nghiên cứu tài liệu, xem
xét tài liệu, đánh giá tại hiện trường của chuyên gia đánh giá.

- Pxx : Phí xem xét hồ sơ đăng ký và thẩm xét hồ sơ chứng nhận
- Pcg : Phí cấp giấy chứng nhận.

Ghi chú: Chi phí đánh giá chứng nhận không bao gồm: chi phí đi lại, ăn ở cho chuyên gia;
chi phí phân tích, vận chuyển mẫu, thuế GTGT (VAT) 10%. Tùy theo từng trường hợp
cụ thể, Trung tâm sẽ thỏa thuận với khách hàng về các nội dung liên quan đến các chi
phí này./.


