
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 4

QUI ĐỊNH CHUNG
VỀ CHỨNG NHẬN VietGAP

Mã hiệu : QĐ.01
Lần ban hành : 01
Ngày ban hành : 01/9/2014

Địa chỉ: 30 Hàm Nghi – Quận 1 – Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08. 3914 2162 - 3859 4877 - 3859 4878     Fax: 08. 3914 2161
Email: branch4.nafi@mard.gov.vn,



Qui định chung về chứng nhận VietGAP QĐ.01

Soát xét: 01; 09/2014 1/12

THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

Stt Ngày sửa Trang sửa Nội dung sửa đổi

Biên soạn Xem xét Phê duyệt

Họ và tên Lê Xuân Thuận Trần Hữu Tiến Nguyễn Đức Hùng

Chức vụ Phụ trách phòng Phó Giám đốc/QMR Giám đốc

Ký tên (Đã ký) (Đã ký) (Đã ký)



Qui định chung về chứng nhận VietGAP QĐ.01

Soát xét: 01; 09/2014 2/12

1. PHẠM VI ÁP DỤNG
- Tài liệu này quy định các nguyên tắc cơ bản của Trung tâm Chất lượng nông lâm

thủy sản vùng 4 (TTCL4) áp dụng trong quá trình đánh giá chứng nhận VietGAP
trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, trồng trọt và chăn nuôi.

- Tài liệu này được cung cấp công khai cho các khách hàng của TTCL4.
- Nhân viên và các chuyên gia đánh giá/chuyên gia kỹ thuật có trách nhiệm hiểu kỹ

quy định này.
2. TÀI LIỆU THAM CHIẾU
- Sổ tay chất lượng;
- Thông tư số 48/QĐ-BNN ngày 26/09/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn Quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn
nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp
tốt (VietGAP);

- TCVN ISO/IEC 17065:2013 (ISO/IEC 17065:2012), Xuất bản lần 1, Đánh giá sự
phù hợp - Yêu cầu đối với Tổ chức chứng nhận sản phẩm, quá trình, dịch vụ;

- ISO/IEC 17021:2011, Xuất bản lần 2, Đánh giá sự phù hợp. Yêu cầu đối với tổ
chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý;

3. THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT
- Khách hàng: Tổ chức/cá nhân đề nghị TTCL4 chứng nhận VietGAP
- Chứng nhận: Sự đánh giá xác nhận của TTCL4 đối với hoạt động của khách hàng

phù hợp với phạm vi của quy phạm VietGAP mà khách hàng đăng ký chứng nhận.
- Phạm vi: Bộ phận bao hàm các vấn đề sản xuất chung. Quy phạm VietGAP được

phân loại thành các phạm vi Trồng trọt, Chăn nuôi và Nuôi trồng thủy sản.
- Chuyên gia đánh giá (CGĐG): Người có năng lực để tiến hành một cuộc đánh giá

VietGAP bao gồm cả đánh giá QMS.
- Chuyên gia kỹ thuật (CGKT): Người cung cấp các kiến thức hay kinh nghiệm

chuyên môn cụ thể cho đoàn đánh giá.
- Checklist: Bảng các tiêu chí đánh giá, bao gồm các tiêu chí đánh giá áp dụng cho

quy trình sản xuất (Checklist VietGAP) và bảng các tiêu chí đánh giá Hệ thống
quản lý chất lượng (checklist QMS). Các tiêu chí A trong checklist VietGAP
tương ứng mức chính yếu và tiêu chí B tương ứng với mức thứ yếu trong checklist
QMS.

- Biểu tượng của tổ chức chứng nhận: biểu tượng của tổ chức chứng nhận sử dụng
để giúp cho việc nhận biết tổ chức đó.

- Dấu hiệu chứng nhận: dấu hiệu được tổ chức chứng nhận cấp cho tổ chức được
đánh giá sự phù hợp đã được chứng nhận để sử dụng nhằm thể hiện trạng thái đã
được chứng nhận của tổ chức đó.

- TTCL4: Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4.
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- Các từ viết tắt khác: Xem Sổ tay chất lượng.
4. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG TTCL4

- Đảm bảo sự độc lập, khách quan, công khai, không thiên vị, công khai trong hoạt
động đánh giá chứng nhận VietGAP, bảo mật các thông tin của khách hàng và
chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của mình.

5. QUY ĐỊNH CHỨNG NHẬN VietGAP

5.1. Các bước chứng nhận VietGAP:
Bước 1: Tiếp xúc ban đầu

- Khi nhận được yêu cầu chứng nhận VIETGAP qua văn thư, e.mail, nhân viên
được phân công tiến hành trao đổi với khách hàng để cung cấp thông tin trong
giấy đề nghị chứng nhận (BM.TT.10.01) tối đa trong vòng 2 ngày .

- Chú ý: tại bước này, khách hàng phải cung cấp đủ tài liệu đính kèm được liệt kê
trong biểu mẫu đăng ký.
Bước 2: Xem xét hồ sơ đăng ký

- Sau khi nhận được chính xác các thông tin ban đầu, nhân viên có trách nhiệm:
Xem xét khả năng đáp ứng yêu cầu của khách hàng (thời gian, diện tích, số ngày
công, …) trong vòng 1 ngày;
Bước 3: Thỏa thuận với khách hàng

- Trưởng bộ phận hoặc kế toán có trách nhiệm thỏa thuận chi phí đánh giá với
khách hàng. Lưu ý thỏa thuận cả phí thử nghiệm mẫu. Tiến hành ký kết hợp đồng.
Bước 4: Hoàn thiện đăng ký chứng nhận VietGAP

- Trong vòng 02 ngày kể từ khi nhận được đăng ký chứng nhận của khách hàng,
Trưởng bộ phận xem xét lại hồ sơ đăng ký chứng nhận VietGAP để khẳng định:
TTCL4 đủ năng lực cung cấp dịch vụ cho khách hàng; Nhu cầu sử dụng chuyên
gia kỹ thuật và phê duyệt chương trình đánh giá.
Bước 5: Thành lập đoàn đánh giá

- Trong 01 ngày kể từ lúc hoàn thiện đề nghị chứng nhận, Trưởng bộ phận kiến nghị
Giám đốc ra quyết định thành lập đoàn đánh giá chứng nhận VietGAP.

- Ghi chú: Khách hàng được quyền kiến nghị thay đổi thành phần đoàn đánh giá nếu
có đủ bằng chứng về tiềm ẩn sự thiếu khách quan của đoàn đánh giá; Khi thực
hiện lấy mẫu kiểm nghiệm thì thành phần đoàn đánh giá phải có người lấy mẫu
được chỉ định.
Bước 6: Tiến hành đánh giá

- Đoàn đánh giá tiến hành đánh VietGAP theo thủ tục TT.11.
- Trong quá trình đánh giá có tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm, Đoàn đánh giá

chuyển mẫu hoặc yêu cầu chuyển mẫu đến phòng thử nghiệm được phê duyệt để
tiến hành thử nghiệm mẫu điển hình/đại diện.
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- Khi yêu cầu khách hàng chuyển mẫu thì trưởng đoàn đánh giá phải theo dõi để
đảm bảo mẫu đến phòng thử nghiệm phải còn nguyên niêm phong của đoàn đánh
giá.

- Nếu kết quả thử nghiệm không đạt, TTCL4 sẽ mở yêu cầu hành động khắc phục
và tiến hành lấy mẫu lại để thử nghiệm sau mỗi lần khách hàng khắc phục xong
cho đến khi đạt. Khách hàng phải thanh toán thêm phần chi phí này.
Bước 7: Theo dõi hành động khắc phục

- Nếu kết quả đánh giá phát hiện điểm không phù hợp cần khắc phục, hồ sơ đánh
giá được theo dõi cho đến khi điểm không phù hợp đã phát hiện được khắc phục
thỏa đáng. Khách hàng có tối đa 03 tháng (90 ngày) để cung cấp bằng chứng thỏa
đáng về (các) hành động khắc phục (đánh giá chứng nhận lần đầu) và tối đa 28
ngày để cung cấp bằng chứng thỏa đáng về (các) hành động khắc phục (đánh giá
giám sát).
Bước 8: Thẩm xét hồ sơ đánh giá và kiến nghị chứng nhận

- Trong vòng 1 ngày sau khi xem xét kết quả đánh giá, hành động khắc phục, kết
quả phân tích mẫu đạt yêu cầu, Trưởng đoàn đánh giá sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ cho
bộ phận thẩm xét.

- Trong vòng 05 ngày, Nếu hồ sơ đạt yêu cầu, Tổ trưởng thẩm xét hồ sơ lập kiến
nghị chứng nhận, dự thảo Quyết định chứng nhận và Giấy chứng nhận trình Giám
đốc xem xét quyết định.
Bước 9: Quyết định chứng nhận

- Trong 01 ngày sau khi nhận kiến nghị cấp chứng nhận, Giám đốc là quyết định
cuối cùng. Hiệu lực chứng nhận là 2 năm.
Bước 10: Đánh giá giám sát

- Chu kỳ đánh giá giám sát được thực hiện theo qui định của VietGAP, tùy theo đối
tượng chứng nhận, mùa vụ nhưng tối thiểu 1 lần/12 tháng. Trước thời điểm đánh
giá giám sát 15 ngày, bộ phận theo dõi khách hàng hoặc phòng chuyên môn lập
thông báo tới khách hàng để xác định thời điểm đánh giá giám sát thích hợp. Các
bước thực hiện giống được lặp lại từ bước 6 đến bước 9.

- Trường hợp khách hàng yêu cầu bổ sung phạm vi chứng nhận, hoạt động đánh giá
chứng nhận được thực hiện như 1 cuộc đánh giá giám sát.
Bước 11: Thông báo duy trì/cảnh cáo/đình chỉ/hủy bỏ chứng nhận. Cấp lại giấy
chứng nhận thu hẹp/ mở rộng phạm vi chứng nhận

- Dựa vào kết quả đánh giá và hồ sơ, trưởng đoàn đánh giá dự thảo Thông báo duy
trì/cảnh cáo/đình chỉ/hủy bỏ chứng nhận. Cấp lại giấy chứng nhận thu hẹp/ mở
rộng phạm vi chứng nhận trình Giám đốc phê duyệt.
Bước 12: Đánh giá lại

- Sau thời gian chứng nhận có hiệu lực 2 năm, nếu khách hàng có nhu cầu duy trì
chứng nhận thì TTCL4 tiến hành đánh giá lại. Các bước được thực hiện từ bước 3.

- Chú ý: Thời gian được tính là các ngày làm việc không kể thứ 7 và chủ nhật.
5.2. Chuẩn mực đánh giá bao gồm:
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- Quy định của Bộ NN&PTNT tùy theo từng đối tượng được chứng nhận VietGAP.
- Bảng checklist VietGAP theo phụ lục IX – Thông tư 48/2012/TT-BNNPTNT
5.3. Phương thức đánh giá:
- Đánh giá quá trình sản xuất/ sơ chế kết hợp thử nghiệm mẫu điển hình; giám sát

thông qua đánh giá quá trình sản xuất/sơ chế kết hợp với thử nghiệm mẫu lấy tại nơi
sản xuất/sơ chế.

6. CÁC QUY ĐỊNH

6.1. Các quy định chung
6.1.1. Yêu cầu đối với khách hàng: Mọi hoạt động kiểm tra, đánh giá, giám sát của
TTCL4 được thực hiện tại địa điểm của khách hàng, khách hàng có trách nhiệm:
a. Cử người đại diện chịu trách nhiệm liên lạc với TTCL4;
b. Bố trí người dẫn đường thông thạo địa hình và am hiểu những quy định về an toàn

lao động của khách hàng cho đoàn đánh giá;
c. Tạo điều kiện để đoàn đánh giá của TTCL4 tiếp cận tất cả các điểm được đánh giá

trong điều kiện làm việc bình thường và cung cấp những thông tin cần thiết cho
TTCL4 để hoàn thiện quá trình đánh giá;

d. Thực hiện đầy đủ các quy định của TTCL4, đặc biệt về việc duy trì hệ thống, chấp
nhận quyết định đình chỉ hoặc hủy bỏ chứng nhận theo quy định tại mục 6.5 tài liệu
này.

e. Thông báo kịp thời cho TTCL4 khi có các thay đổi về thông tin đăng ký.
f. Tuân thủ các Hợp đồng/ Thỏa thuận đã ký với TTCL4.
6.1.2. TTCL4 cam kết:
a. Thực hiện việc đánh giá, chứng nhận theo đúng yêu cầu của TCVN ISO/IEC

17065:2013 và quy định của VietGAP.
b. Công bố danh sách các khách hàng được TTCL4 chứng nhận VietGAP trên website

của TTCL4, của cơ quan quản lý chuyên ngành.
c. Công khai bảng phí chứng nhận VietGAP (trên website)
d. Mọi phàn nàn, khiếu nại của khách hàng được giải quyết theo quy trình giải quyết

khiếu nại của TTCL4.
e. Tuân thủ các nội quy, quy định của khách hàng tại điểm đánh giá;
f. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong hợp đồng đã ký với khách hàng.
g. Đảm bảo sự độc lập khách quan, công khai và không thiên vị:
- Thông qua chính sách sử dụng CGĐG của mình. Thành viên trong đoàn đánh giá:

 Không có mối quan hệ về tài chính với KH;

 Không có mối quan hệ gia đình với các lãnh đạo chủ chốt của KH;

 Không được thực hiện các hoạt động tư vấn, đào tạo cho các nhà sản xuất mà họ
thực hiện kiểm tra. Đào tạo không được coi là tư vấn, khi kiến thức đào tạo liên
quan đến hệ thống quản lý hoặc đánh giá bị giới hạn trong việc cung cấp các
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thông tin chung sẵn có đã được công khai; tức là đào tạo không cung cấp các giải
pháp cụ thể cho công ty.

 Chuyên gia đánh giá, nhân viên kiểm tra không là người đưa ra quyết định chứng
nhận cuối cùng liên quan đến các cuộc đánh giá hoặc kiểm tra mà bản thân họ đã
tiến hành.

- Thông qua hoạt động của HĐCN, các thành viên trong HĐCN phải đảm bảo:

 Đại diện được lợi ích cho tất cả các bên theo yêu cầu của ISO/IEC 17021:2008;

 Không chịu các áp lực về tài chính; công việc; tình cảm trong các quyết định của
mình;

 Am hiểu luật pháp.
- Thông qua cam kết bảo mật của các phòng thử nghiệm độc lập.
- Công khai cho KH các thông tin về chuẩn mực chứng nhận, quy định về đánh giá và

chứng nhận, thủ tục cấp, duy trì, đình chỉ, hủy bỏ chứng nhận.
- Công khai các tổ chức, cá nhân có liên quan tới hoạt động đánh giá chứng nhận

VietGAP của TTCL4 tiềm ẩn những mối nguy dẫn đến sự không công bằng và biện
pháp phòng ngừa nhằm đảm bảo tính công bằng trong hoạt động đánh giá của
TTCL4;

- Tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng của TTCL4 có điều kiện tham gia quyết định
lựa chọn thành phần đoàn đánh giá nếu KH nhận thấy tiềm ẩn sự không công bằng
trong hoạt động đánh giá chứng nhận của TTCL4 bởi thành phần đoàn đánh giá.

- Cơ chế giám sát của Hội đồng chứng nhận trong quá trình đánh giá nhằm đảm bảo
tính công bằng, TTCL4 kiên quyết không sử dụng chuyên gia đánh giá không khai
báo rõ ràng quan hệ của mình với khách hàng.

- Chuyên gia đánh giá/kiểm tra viên phải theo sát nghiêm ngặt các quy trình của nhà
sản xuất và của TTCL4 để duy trì tính độc lập về thông tin và hồ sơ.

6.2. Quyền lợi và nghĩa vụ của Khách hàng
6.2.1. Quyền lợi của khách hàng:
- Có quyền khiếu nại TTCL4 bằng văn bản để phản đối các điểm không phù hợp mà

TTCL4 đưa ra.
- Bảo lưu ý kiến nếu không đồng ý với kết quả đánh giá, giám sát của Đoàn đánh giá;
- Sử dụng mã số chứng nhận VietGAP, logo VietGAP theo quy định của cơ quan có

thẩm quyền hoặc logo, dấu hiệu của TTCL4 theo quy định của TTCL4;
- Sản phẩm được sản xuất/ sơ chế phù hợp với VietGAP là căn cứ để cơ sở sản xuất

công bố sản phẩm an toàn tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định
của pháp luật.

- Lựa chọn, thuê tổ chức, cá nhân tư vấn trong quá trình chuẩn bị, đăng ký, đánh giá
chứng nhận VietGAP.

6.2.2. Nghĩa vụ của khách hàng:
- Hoàn thiện thủ tục đăng ký trước cuộc đánh giá đầu tiên của TTCL4. TTCL4 chỉ

đánh giá/kiểm tra sau khi Khách hàng được TTCL4 chấp nhận đánh giá.
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- Ký hợp đồng giữa TTCL4 và khách hàng.
- Trả đầy đủ các khoản phí liên quan.
- Nếu các dữ liệu đăng ký có sự thay đổi, khách hàng có trách nhiệm thông báo cho

TTCL4 kịp thời để TTCL4 xử lý.
- Đảm bảo và duy trì điều kiện sản xuất/sơ chế; đánh giá nội bộ đáp ứng yêu cầu của

VietGAP;
- Thực hiện VietGAP theo đúng phạm vi được chứng nhận. Khi có thay đổi ảnh

hưởng đến thực hiện VietGAP phải thông báo ngay cho tổ chức chứng nhận để theo
dõi, giám sát;

- Có hành động khắc phục những điểm không phù hợp đúng thời hạn khi bị cảnh cáo
hoặc đình chỉ hoặc hủy bỏ Giấy chứng nhận VietGAP;

- Thể hiện các thông tin trung thực về sản phẩm được chứng nhận VietGAP trên nhãn
hàng hóa và chịu trách nhiệm về sự phù hợp của các sản phẩm theo VietGAP.

- Khi phát hiện lô sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm: phải tạm dừng phân
phối lô sản phẩm, thu hồi sản phẩm nếu đã đưa ra lưu thông trên thị trường, điều tra
xác định nguyên nhân gây mất an toàn thực phẩm và tiến hành biện pháp khắc phục
đồng thời ghi chép trong hồ sơ.

- Trường hợp không khắc phục được nguy cơ gây mất an toàn phải thông báo cho Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sở tại và tổ chức chứng nhận để có biện pháp
xử lý phù hợp.

6.3. Quy định về quyền và trách nhiệm của TTCL4
6.3.1. Quyền hạn của TTCL4:
- TTCL4 chỉ tiến hành cuộc đánh giá chứng nhận lần đầu khi khách hàng đã hoàn

thiện bước đăng ký với TTCL4. Đối với các khách hàng có chứng nhận sắp hết hạn,
nhân viên sẽ xác nhận lại qua điện thoại hoặc email việc đăng ký của nhà sản xuất 3
tháng trước ngày hết hạn.

- TTCL4 thực hiện các hoạt động cấp, cấp lại, gia hạn, cảnh cáo, đình chỉ hoặc hủy
bỏ Giấy chứng nhận VietGAP theo quy định tại Thông tư 48/2012/TT-BNNPTNT.

- Giám sát việc thực hiện Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt của cơ sở sản
xuất được cấp Giấy chứng nhận VietGAP trong phạm vi chứng nhận.

6.3.2. Trách nhiệm của TTCL4:
- Thực hiện hoạt động đánh giá, chứng nhận VietGAP theo đúng quy định tại Thông

tư 48/2012/TT-BNNPTNT;
- Bảo mật các thông tin, số liệu, kết quả đánh giá sự phù hợp trong quá trình thực

hiện đánh giá, chứng nhận, trừ trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền
yêu cầu hoặc có sự đồng ý bằng văn bản của khách hàng;

- Bảo đảm tính khách quan và công bằng trong hoạt động chứng nhận VietGAP;
Không thực hiện dịch vụ tư vấn VietGAP cho cơ sở sản xuất đã ký hợp đồng chứng
nhận VietGAP;

- Lưu hồ sơ khách hàng bao gồm đầy đủ các thông tin đăng ký theo quy định của
VietGAP.
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-
- TTCL4 ra quyết định chứng nhận trong vòng 10 ngày kể từ thời điểm đủ hồ sơ và

HĐKP được chấp nhận hoặc hồ sơ đánh giá không có NC.
- Trong trường hợp TTCL4 không còn được chỉ định, TTCL4 sẽ thông báo cho khách

hàng để khách hàng hủy thỏa thuận chứng nhận đã ký với TTCL4 và chuyển chứng
nhận còn hiệu lực cho một cơ quan chứng nhận khác.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả chứng nhận VietGAP;
- Báo cáo về cơ quan chỉ định và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi có hoạt

động chứng nhận ngay sau khi cấp, cấp lại, giám sát, gia hạn, cảnh cáo, đình chỉ,
hủy bỏ Giấy chứng nhận VietGAP của cơ sở sản xuất để kịp thời cung cấp thông tin
cho người tiêu dùng biết;

- Báo cáo cơ quan chỉ định khi có thay đổi về: tư cách pháp nhân, cơ cấu tổ chức và
lãnh đạo, chính sách, thủ tục, địa chỉ, điện thoại trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày,
kể từ ngày có sự thay đổi.

- Thông báo trên Website hoặc phương tiện thông tin đại chúng kết quả cấp, cấp lại,
gia hạn, giám sát, cảnh cáo, đình chỉ, hủy bỏ Giấy chứng nhận VietGAP.

6.4. Quy định về đánh giá nội bộ
- Ít nhất mỗi năm một lần, nhà sản xuất phải tiến hành tự đánh giá/ đánh giá nội bộ.
- Quá trình đánh giá nội bộ phải hoàn thiện trước đợt kiểm tra chứng nhận và kiểm

tra giám sát.
- Chuyên gia đánh giá nội bộ sử dụng bảng checklist VietGAP của các phạm vi tương

ứng để tiến hành tự đánh giá. Kết quả đánh giá nội bộ phải được lưu lại và sẵn có tài
liệu cho TTCL4 kiểm tra.

- Trong bảng checklist, chuyên gia đánh giá nội bộ phải: Ghi rõ nhận xét và các phát
hiện đánh giá tích cực. Nghĩa là nêu rõ lý do Không áp dụng đối với các điểm kiểm
soát chính yếu và thứ yếu; Đối với các điểm Kiến nghị, chuyên gia đánh giá nội bộ
sẽ ghi là áp dụng hay không áp dụng mà không cần lý do; Mô tả bằng chứng phù
hợp các điểm kiểm soát Chính yếu; đối với các điểm kiểm soát Thứ yếu và Kiến
nghị, chuyên gia đánh giá nội bộ chỉ cần ghi lại là đạt hay không đạt. Kiểm tra viên
phải đưa ra ý kiến tại sao các diểm kiểm soát Chính yếu và thứ yếu không đạt và
các hành động khắc phục cần thực hiện.

6.5. Quy định về chế tài xử phạt
- Khi phát hiện ra khách hàng không còn đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn nữa, chuyên gia

đánh giá sẽ lập báo cáo lên TTCL4 và báo cáo chi tiết cho khách hàng đã được
chứng nhận về sự không phù hợp được phát hiện trong quá trình đánh giá.

- Trong trường hợp sự không phù hợp không được giải quyết trong thời gian quy
định, TTCL4 sẽ ban hành lênh xử phạt.

- Chế tài xử phạt sẽ tăng dần theo các mức như sau:

 Cảnh cáo từ TTCL4: Cảnh cáo và yêu cầu hành động khắc phục sẽ được TTCL4
đưa ra cho khách hàng khi TTCL4 phát hiện bất cứ điểm không phù hợp theo yêu
cầu của VietGAP. Bộ phận TC-HC của TTCL4 sẽ thông báo tới khách hàng bằng
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văn bản về việc cảnh cáo về sự không phù hợp này ngay sau khi hoàn thành đợt
kiểm tra. Cơ sở sản xuất phải báo cáo bằng văn bản về tổ chức chứng nhận sau khi
khắc phục điểm không phù hợp.

 Cảnh báo từ bên ngoài: Khi có thông báo của cơ quan thanh tra, kiểm tra về việc vi
phạm của cơ sở sản xuất, TTCL4 sẽ tiến hành: Thẩm tra và đưa ra quyết định xử lý
theo quy định trong vòng 05 ngày kể từ khi nhận được thông báo; Thông báo cho cơ
quan thanh tra, kiểm tra về quyết định xử lý của TTCL4.

 Đình chỉ chứng nhận: Quyết định đình chỉ được TTCL4 đưa ra cho khách hàng
trong các trường hợp sau:
- Trong thời hạn cảnh báo (tối đa là 3 tháng đối với đánh giá ban đầu và 28 ngày đối
với lần kiểm tra tiếp theo), khách hàng vẫn chưa cung cấp được bằng chứng thỏa
đáng về (các) hành động khắc phục được thực hiện;
- Thời hạn để khắc phục điểm không phù hợp không quá 06 (tháng) tháng kể từ thời
điểm Quyết định đình chỉ có hiệu lực;
- Khách hàng yêu cầu đình chỉ giấy chứng nhận cần gửi văn bản về TTCL4 nêu
nguyên nhân thỏa đáng. Căn cứ vào yêu cầu của khách hàng trong vòng 05 ngày
làm việc TTCL4 sẽ xem xét để đưa ra quyết định đình chỉ giấy chứng nhận. Thời
gian đình chỉ tối đa không quá 03 tháng;
- TTCL4 có quyền đình chỉnh một số sản phẩm nhất định hoặc toàn bộ sản phẩm
của phạm vi sản phẩm đã được chứng nhận. Một sản phẩm không thể bị đình chỉ
một phần, nghĩa là toàn bộ sản phẩm đó phải bị đình chỉ;
- Thời gian đình chỉ tối đa kéo dài đến đợt đánh giá lại tiếp theo;
- Quyết định hủy đình chỉ sẽ được TTCL4 đưa ra khi khách hàng cung cấp đủ bằng
chứng về các hành động khắc phục được thực hiện trong thời hạn đình chỉ (03
tháng). Việc đình chỉ sẽ dẫn đến việc nghiêm cấm (các sản phẩm và khu vực sản
xuất) sử dụng logo/thương hiệu, giấy chứng nhận VietGAP hoặc bất kỳ vật liệu hay
văn bản nào có liên quan đến VietGAP.

 Hủy bỏ: Giấy chứng nhận VietGAP bị hủy bỏ trong trường hợp sau đây:
- Không có hành động khắc phục điểm không phù hợp đúng thời hạn sau khi bị đình
chỉ chứng nhận VietGAP;
- Xin hoãn giám sát của tổ chức chứng nhận 02 (hai) lần liên tiếp không có lý do
chính đáng;
- Sử dụng logo VietGAP, logo hoặc dấu hiệu của tổ chức chứng nhận không đúng
với quy định của cơ quan có thẩm quyền hoặc nội dung văn bản ủy quyền của tổ
chức chứng nhận;
- Trong thời gian thực hiện các hành động khắc phục kể từ ngày Quyết định hủy bỏ
Giấy chứng nhận VietGAP có hiệu lực cơ sở sản xuất không được đăng ký chứng
nhận VietGAP. Sau khi khắc phục xong muốn chứng nhận VietGAP thì phải đăng
ký lại.
- TTCL4 sẽ thông báo cho cơ quan kiểm tra, thanh tra ngay sau khi ký quyết định
xử lý trường hợp vi phạm của cơ sở sản xuất do cơ quan kiểm tra, thanh tra phát
hiện và yêu cầu xử lý.



Qui định chung về chứng nhận VietGAP QĐ.01

Soát xét: 01; 09/2014 10/1
2

- Khách hàng đề nghị hủy bỏ, không duy trì giấy chứng nhận.

 Hủy xử phạt: TTCL4 sẽ hủy bỏ chế tài xử phạt (dựa theo bằng chứng thỏa đáng và
đóng sự không phù hợp) nếu nhà sản xuất thông báo cho TTCL4 rằng sự không phù
hợp đã được giải quyết trước thời hạn.

6.6. Quy định về sử dụng logo và nhãn hiệu VietGAP
- Sản phẩm đã được TTCL4 chứng nhận VietGAP có quyền sử dụng logo của

TTCL4 kèm theo dấu hiệu chứng nhận VietGAP với mã số chứng nhận của lĩnh vực
tương ứng như hình dưới đây.

xxx-aa-dddd

Trong đó:

o xxx: là mã số của tổ chức chứng nhận do Cơ quan chỉ định tổ chức chứng nhận
cấp tương ứng cho các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản;

o aa: là mã số chỉ địa phương (tỉnh, thành phố) nơi nhà sản xuất và/ hoặc sơ chế
đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh, được xác định theo mã tỉnh trong bảng
mã vùng của tỉnh, thành phố thuộc Trung ương;

o dddd: là mã số của nhà sản xuất và/ hoặc sơ chế do tổ chức chứng nhận cấp cho
nhà sản xuất và/ hoặc sơ chế theo thứ tự được chứng nhận trong từng tỉnh,
thành phố thuộc Trung ương.

o Đối với trường hợp khách hàng có nhiều thành viên, thì các thành viên được
chứng nhận phải có mã số phụ để phân biệt. Mã số phụ được quy định theo thứ
tự đằng sau mã số của đơn vị đăng ký chứng nhận (giống số thứ tự trong danh
sách các thành viên đính kèm quyết định chứng nhận)

VD: Một HTX trồng trọt tại Tp.HCM gồm 3 thành viên đăng ký chứng nhận, nếu
có yêu cầu cấp giấy cho từng thành viên, mã hiệu chứng nhận như sau:
VietGAP-13-08-79-0001-1, VietGAP-13-08-79-0001-2, VietGAP-13-08-79-
0001-3.

o Khi các cơ quan chức năng có hướng dẫn cấp giấy chứng nhận VietGAP tự động
(trên trang Web) thì cấp số theo hướng dẫn của cơ quan chức năng đó.

- Khách hàng được chứng nhận được sử dụng dấu hiệu nhận biết trên để tuyên
truyền, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên các tài liệu giới
thiệu, tài liệu giao dịch thương mại, nhãn hàng hóa của Khách hàng.
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- Tham khảo thêm tại Hướng dẫn sử dụng Logo và dấu hiệu chứng nhận (HD.01).
6.7. Duy trì chứng nhận
- Khách hàng được chứng nhận phải duy trì việc đảm bảo chất lượng sản phẩm và

duy trì việc chứng nhận trong suốt thời gian hiệu lực của chứng nhận;
- Trong thời gian hiệu lực của chứng nhận, TTCL4 tiến hành đánh giá giám sát nhằm

xác nhận việc duy trì chất lượng sản phẩm của khách hàng. Việc đánh giá giám sát
được tiến hành cùng với việc lấy mẫu điển hình/đại diện để đánh giá chất lượng sản
phẩm. Chi phí thử nghiệm do khách hàng chi trả cho TTCL4. Trưởng hợp đặc biệt,
trưởng đoàn đánh giá có thể xác định thời điểm đánh giá giám sát gần nhất mà
không phụ thuộc vào hợp đồng đã thỏa thuận.

- Trong thời gian hiệu lực của chứng nhận VietGAP mà khách hàng được chứng nhận
có những thay đổi lớn về: quyền sở hữu; địa điểm; cơ cấu tổ chức; đại diện lãnh
đạo; mở rộng/thu hẹp vùng nuôi trồng, sản lượng (trên 20%) hoặc phạm vi sản xuất;
các nguồn lực khác có tác động quan trọng đến chất lượng sản phẩm và cập nhật
quy phạm VietGAP thì phải thông báo kịp thời bằng văn bản cho TTCL4 để TTCL4
tiến hành đánh giá mở rộng/thu hẹp phạm vi chứng nhận. Tùy mức độ thay đổi,
TTCL4 sẽ thỏa thuận với khách hàng về việc đánh giá giám sát bổ sung. Mọi chi
phí phát sinh liên quan đến việc đánh giá giám sát bổ sung sẽ do khách hàng chi trả.

- Giấy chứng nhận VietGAP được gia hạn tối đa 03 tháng đối với trường hợp cơ sở
sản xuất không tiếp tục đăng ký cấp lại giấy chứng nhận.

- Cấp lại chứng nhận: Sau 02 năm hiệu lực của chứng nhận VietGAP, nếu có yêu cầu
từ khách hàng, TTCL4 sẽ tiến hành đánh giá lại như lần đầu và cấp chứng nhận phù
hợp quy phạm thực hành VietGAP có hiệu lực 02 năm tiếp theo. Chi phí cho đánh
giá lại được thỏa thuận lại vào thời điểm đánh giá lại.

6.8. Bảo mật
- TTCL4 có trách nhiệm bảo mật mọi thông tin kinh tế, kỹ thuật.... có liên quan đến

Cơ sở xin chứng nhận. Các nhân viên tham gia vào quá trình đánh giá của TTCL4
đều phải ký cam kết bảo mật thông tin khi thực hiện nhiệm vụ.

6.9. Quy định về bồi thường trách nhiệm và khiếu nại
- Nếu trong quá trình đánh giá chứng nhận, khách hàng được chứng nhận đưa ra bằng

chứng về việc TTCL4 gây ra thiệt hại cho khách hàng và đề nghị bồi thường,
TTCL4 sẽ xem xét bồi thường cho thiệt hại đó, giá trị bồi thường sẽ được TTCL4
thỏa thuận chi tiết với khách hàng. Trong trường hai bên không thỏa thuận được với
nhau về giá trị bồi thường thì đưa ra trọng tài kinh tế giải quyết;

- Khách hàng có thể khiếu nại các hoạt động liên quan đến quá trình đánh giá, chứng
nhận của TTCL4. TTCL4 sẽ xem xét, giải quyết khiếu nại của Khách hàng. Nếu
khách hàng không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của TTCL4 thì khách
hàng có quyền yêu cầu giải quyết theo quy định của pháp luật.

- Không bên nào phải chịu trách nhiệm bồi hoàn cho nhau nếu có những yếu tố khách
quan xảy ra nằm ngoài tầm kiểm soát của hai bên nhưng phải thông báo cho nhau
về các sự kiện này bằng fax, hay thư tín trong vòng 5 ngày kể từ ngày diễn ra.

6.10. Các khoản chi phí
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- TTCL4 công khai bảng phí cho chương trình chứng nhận VietGAP trên website của
TTCL4 . Bảng phí TTCL4 xây dựng bao gồm các phí cố định nhưng không bao
gồm các phí không cố định như đi lại, ăn ở, kiểm nghiệm,….

- Khoản phí chính xác cho hoạt động đánh giá, chứng nhận được xác định trong Hợp
đồng. Khách hàng không phải trả bất kì khoản chi phí nào khác cho TTCL4 trừ chi
phí cho đánh giá bổ sung.

- Khi cần phải thẩm tra hành động khắc phục của khách hàng tại điểm được đánh giá,
các chi phí đi lại, lưu trú cho chuyên gia đánh giá của TTCL4 do khách hàng chi trả.

- TTCL4 phát hành hóa đơn tài chính cho toàn bộ chi phí đánh giá, chứng nhận của
TTCL4. Việc chậm thanh toán sau 30 ngày kể từ ngày phát hành hóa đơn, bên
Khách hàng phải chịu lãi suất theo qui định của ngân hàng cho phần giá trị chậm
thanh toán./.


