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1. PHẠM VI ÁP DỤNG
- Quy định này áp dụng với dịch vụ chứng nhận sản phẩm của Trung tâm Chất lượng

nông lâm thủy sản vùng 4 và được cung cấp cho các tổ chức/cá nhân đăng ký chứng
nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn tại Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản
vùng 4 theo quy định của TCVN ISO/IEC 17065:2013.

- Tài liệu này quy định một số nguyên tắc cơ bản phù hợp với yêu cầu của TCVN
ISO/IEC 17065:2013 (ISO/IEC 17065:2012) mà Trung tâm Chất lượng vùng 4 áp
dụng trong quá trình đánh giá chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn và các quy
chuẩn kỹ thuật.

2.   THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA
- Sản phẩm: Kết quả của một quá trình.
- Quá trình: Tập hợp các hoạt động có liên quan hoặc tương tác với nhau để biến đổi

đầu vào thành đầu ra.
- Dịch vụ: Kết quả của ít nhất một hoạt động cần được thực hiện tại nơi tương giao

giữa nhà cung ứng và khách hàng và thường vô hình.
- Chứng nhận: Thủ tục theo đó một bên thứ ba đảm bảo bằng văn bản rằng một sản

phẩm (kể cả dịch vụ), quá trình phù hợp với các yêu cầu quy định cụ thể.
- Đánh giá sự phù hợp: là việc xác định đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý quy
định trong tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

- Chứng nhận sản phẩm phù hợp: là việc đánh giá và xác nhận sự phù hợp của một
loại sản phẩm so với tiêu chuẩn/quy chuẩn/quy định hiện được công bố áp dụng đối
với sản phẩm đó.

- Tiêu chuẩn về sản phẩm: các sản phẩm dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế, quốc gia
hoặc tiêu chuẩn hiệp hội được thừa nhận.

- Hệ thống chất lượng: Cơ cấu Tổ chức, các thủ tục, qúa trình và nguồn lực cần thiết
để thực hiện quản lý chất lượng (TCVN 5958:1995).

- Chất lượng sản phẩm, hàng hóa: là mức độ của các đặc tính của sản phẩm, hàng hóa
đáp ứng yêu cầu trong tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng
(Điểm 5 Điều 3 Luật chất lượng SP-HH).

- Quản lý chất lượng: Các hoạt động có phối hợp để định hướng và kiểm sóat một tổ
chức về chất lượng.

- Đảm bảo chất lượng: Một phần của quản lý chất lượng tập trung vào cung cấp lòng
tin rằng các yêu cầu sẽ được thực hiện.

- Chuyên gia đánh giá: người có năng lực để tiến hành một cuộc đánh giá.
- Chuyên gia kỹ thuật: người cung cấp các kiến thức hay kinh nghiệm chuyên môn cụ

thể cho đoàn đánh giá.
- Khách hàng: Tổ chức hoặc cá nhân chịu trách nhiệm đối với TTCL4 về việc đảm

bảo rằng các yêu cầu chứng nhận, gồm cả các yêu cầu về sản phẩm, được thỏa mãn.
Chú thích: Khi áp dụng quy định này cho chứng nhận quá trình, dịch vụ (hợp
chuẩn, hợp quy), thì ta thay từ “sản phẩm” bằng “quá trình/dịch vụ”.



Quy định về chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn, hợp quy QĐ.02

Soát xét lần 01; 09/2014 3/12

3.  CHUẨN MỰC CHỨNG NHẬN
- TTCL4 đánh giá chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn dựa trên các tiêu chuẩn

quốc gia (TCVN), quy chuẩn kỹ thuật (QCVN) hoặc tiêu chuẩn quốc tế, nước ngoài
tùy thuộc yêu cầu của khách hàng đăng ký.

- Khi có sự thay đổi hoặc bổ sung của các tiêu chuẩn đã chứng nhận, TTCL4 thông
báo cho khách hàng về những chuẩn mực chứng nhận mới.

- Hoạt động chứng nhận sản phẩm phù hợp của TTCL4 phù hợp với quy định về
chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, hợp quy (ban
hành kèm theoThông tư số 28/2012/TT-KHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ
Khoa học và Công nghệ, Thông tư 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/04/2009 của Bộ
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)và Thông tư số 55/2012/TT-BNPTNT ngày
31/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

4.  NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG VÙNG 4
- Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 (sau đây được gọi tắt là Trung tâm

Chất lượng vùng 4) là tổ chức được thành lập theo Quyết định số 4028/QĐ-BNN-
TCCB ngày 17/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Trung tâm Chất lượng vùng 4 là đơn vị trực thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông
lâm sản và Thủy sản. Điều lệ hoạt động của Trung tâm Chất lượng vùng 4 theo
Quyết định số 255/QĐ-QLCL ngày 30/7/2009 của Cục Trưởng Cục Quản lý Chất
lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, nhằm thực hiện hoạt động chứng nhận sản phẩm
và cấp dấu chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn
khu vực hoặc tiêu chuẩn nước ngoài. Thủ tục chứng nhận của Trung tâm Chất
lượng vùng 4 tuân thủ theo các yêu cầu, chuẩn mực quốc gia và thông lệ quốc tế.
Các thủ tục này được áp dụng nhằm đảm bảo tính thống nhất và chất lượng của hoạt
động chứng nhận, không ngăn cản hay gây khó dễ cho các tổ chức/cá nhân có nhu
cầu đăng ký chứng nhận với Trung tâm Chất lượng vùng 4.

- Hoạt động đánh giá chứng nhận của TTCL4 đảm bảo sự nhất quán, khách quan,
công bằng, không thiên vị, công khai, bảo mật các thông tin của khách hàng và chịu
trách nhiệm trươc pháp luật về hoạt động của mình.

- Trung tâm Chất lượng vùng 4 không thuê, không ủy quyền tổ chức chứng nhận
khác để đánh giá, cấp, duy trì, mở rộng phạm vi, đình chỉ hoặc hủy bỏ kết quả
chứng nhận.

- Tất cả các tổ chức/cá nhân có tư cách pháp nhân, không phân biệt thành phần kinh
tế, quy mô, điều kiện tài chính, nhân sự... đều có thể đăng ký và được đánh giá
chứng nhận. Tuy nhiên, để đảm bảo tính khách quan và không mâu thuẫn về quyền
lợi, Trung tâm Chất lượng vùng 4 sẽ không chứng nhận trong các trường hợp sau:
+ Các tổ chức/cá nhân có mối quan hệ ảnh hưởng tính khách quan của Trung tâm

Chất lượng vùng 4.
+ Tổ chức chứng nhận khác đề nghị Trung tâm Chất lượng vùng 4 cung cấp dịch

vụ chứng nhận cho các hệ thống quản lý, chứng nhận sản phẩm cho tổ chức này.
+ Tổ chức đăng ký chứng nhận có sử dụng dịch vụ tư vấn hay đánh giá nội bộ của

các tổ chức/cá nhân có thể gây ảnh hưởng đến tính khách quan trong quyết định
chứng nhận của Trung tâm Chất lượng vùng 4.
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- Trung tâm Chất lượng vùng 4 cam kết không cung cấp các dịch vụ tư vấn, đánh giá
nội bộ, thuê tổ chức tư vấn đánh giá cho khách hàng để cấp và duy trì chứng nhận;
dịch vụ tư vấn thiết kế, xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý hay dịch vụ đào tạo
mang tính tư vấn cho khách hàng.

- Trung tâm Chất lượng vùng 4 không tiếp thị hoặc chào hàng cùng với các hoạt động
của tổ chức tư vấn, không thuê tổ chức chứng nhận bên ngoài để thực hiện đánh giá.

- Các chuyên gia đánh giá của Trung tâm Chất lượng vùng 4 phải đạt các chuẩn mực
theo yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 19011:2003 đối với chuyên gia đánh giá
trưởng, của TCVN ISO/IEC 17065:2013 hoặc các yêu cầu tương tự đối với các
chuyên gia thuộc các chương trình chứng nhận khác.

- Các chuyên gia bên ngoài không được phép mời chào tư vấn dưới danh nghĩa của
Trung tâm Chất lượng vùng 4, không được phép tiến hành đánh giá các Cơ sở mà
bản thân đã làm tư vấn hay thực hiện đánh giá nội bộ hoặc có quan hệ nào đó có thể
ảnh hưởng đến tính vô tư và khách quan khi tiến hành đánh giá. Ngoài ra chuyên
gia đánh giá bên ngoài phải được phổ biến về quy định về quy tắc đạo đức nghề
nghiệp của Trung tâm Chất lượng vùng 4.

5. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC CHỨNG NHẬN

Cơ sở có đủ điều kiện để được chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn, hợp quy khi:

- Cơ sở có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật;
- Hệ thống quản lý đã được xây dựng và áp dụng phù hợp với chính sách và thủ tục

đã được văn bản hoá theo yêu cầu của tiêu chuẩn áp dụng;
- Kết quả đánh giá và kết quả thử nghiệm điển hình của mẫu sản phẩm phù hợp với

các yêu cầu của tiêu chuẩn áp dụng;
- Chịu sự giám sát sau chứng nhận qua việc xem xét hệ thống bảo đảm chất lượng và

thử nghiệm mẫu sản phẩm lấy từ cơ sở sản xuất và/hoặc thị trường;
- Cơ sở phải tuân thủ thực hiện các quy định nhà nước quản lý về công bố hợp quy,

công bố hợp chuẩn, công bố chất lượng sản phẩm, công bố ghi nhãn hàng hóa, danh
mục sản phẩm, hàng hóa cho phép, sản xuất, kinh doanh… (nếu có).

6. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM
- Các bước chuẩn bị và tiến hành đánh giá chứng nhận sản phẩm của Trung tâm Chất

lượng vùng 4 tuân thủ theo các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 19011: 2003
hoặc các yêu cầu tương tự đối với các chương trình chứng nhận khác.

6.1. Tiếp xúc ban đầu
- Tổ chức/cá nhân tiếp xúc với Trung tâm Chất lượng vùng 4 để được cung cấp các

thông tin như yêu cầu, điều kiện, chi phí, nội dung, thủ tục chứng nhận, khả năng
các bên và các yêu cầu cần thiết khác.

- Sau khi nghiên cứu và thấu hiểu điều kiện, qui định và các yêu cầu khác về chứng
nhận sản phẩm của Trung tâm Chất lượng vùng 4, Cơ sở thực hiện hồ sơ "Đăng ký
chứng nhận" và gửi đến Trung tâm Chất lượng vùng 4.



Quy định về chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn, hợp quy QĐ.02

Soát xét lần 01; 09/2014 5/12

6.2. Hồ sơ đăng ký chứng nhận
- Việc xem xét hồ sơ đăng ký chứng nhận được Trung tâm Chất lượng vùng 4 thực

hiện tại phòng Chất lượng và tuân thủ theo Thủ tục Xem xét yêu cầu khách hàng.
- Hồ sơ đăng ký bao gồm:

 Giấy đăng ký chứng nhận sản phẩm;

 Sơ đồ tổ chức;

 Các tài liệu kỹ thuật của sản phẩm;

 Kế hoạch sản xuất; Kế hoạch kiểm soát chất lượng hoặc chứng nhận phù hợp
tiêu chuẩn chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng; Kế hoạch kiểm soát
phương tiện đo lường, thử nghiệm;

 Các loại chứng chỉ, giấy tờ liên quan đến sản phẩm xin chứng nhận như nhãn
hàng hoá, bản công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hoá phù hợp quy
chuẩn/tiêu chuẩn ... (nếu có).

- Nếu Cơ sở có nhiều địa điểm cần đánh giá thì có thể lựa chọn một trong hai hình
thức chứng nhận sau:

 Chứng nhận riêng cho từng địa điểm: trong trường hợp này, mỗi địa điểm có
một hồ sơ đăng ký chứng nhận riêng.

 Chứng nhận chung: trong trường hợp này, Cơ sở chỉ cần làm một bộ hồ sơ
chung, trong đó có nêu các địa điểm đó.

- Sau khi nhận hồ sơ, Trung tâm Chất lượng vùng 4 sẽ xem xét tất cả các yêu cầu
chứng nhận nhằm đảm bảo rằng hồ sơ đăng ký là đầy đủ và phù hợp. Các yêu cầu
chứng nhận được xác định rõ, được giải quyết và đảm bảo các bên được thông hiểu.
Trung tâm Chất lượng vùng 4 sẽ yêu cầu Tổ chức/cá nhân làm rõ các thông tin hoặc
bổ sung hồ sơ khi cần thiết.

6.3. Chuẩn bị đánh giá
- Toàn bộ quá trình chuẩn bị đánh giá được Trung tâm Chất lượng vùng 4 thực hiện

có sự phối hợp với Tổ chức/cá nhân xin chứng nhận theo Thủ tục đánh giá chứng
nhận sản phẩm.

- Nếu xét thấy cần thiết, Trung tâm Chất lượng vùng 4 có thể tiến hành khảo sát và
đánh giá sơ bộ Cơ sở nhằm: Tìm hiểu các hoạt động của tổ chức/cá nhân để giúp
cho việc lập kế hoạch đánh giá, thành lập Đoàn chuyên gia đánh giá và cung cấp
thông tin ban đầu cần thiết cho Đoàn; Xác định tình trạng áp dụng và mức độ phù
hợp của hệ thống mà cơ sở đang vận hành.

- Trung tâm Chất lượng vùng 4 thông báo dự kiến chi phí đánh giá, thỏa thuận với cơ
sở về hợp đồng đánh giá chứng nhận.

- Khi khách hàng đã sẵn sàng cho việc đánh giá chứng nhận, Trung tâm Chất lượng
vùng 4 thành lập đoàn đánh giá chứng nhận bao gồm trưởng đoàn và các thành viên.

- Chuyên gia đánh giá được lựa chọn trên cơ sở có đủ năng lực phù hợp với lĩnh vực
được đánh giá và đảm bảo tính khách quan của việc đánh giá. TTCL4 sẽ mời
chuyên gia kỹ thuật phù hợp tham gia đoàn đánh giá nếu xét thấy cần thiết.
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- TTCL4 thông báo bằng văn bản cho khách hàng về thành phần đoàn đánh giá. Nếu
khách hàng nhận thấy đoàn đánh giá không đảm bảo tính khách quan thì có thể đề
nghị TTCL4 xem xét thay đổi thành phần đoàn đánh giá.

6.4. Đánh giá:
6.4.1. Đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng:
- Đoàn chuyên gia đánh giá tiến hành xem xét các tài liệu liên quan đến hệ thống chất

lượng và tiến hành đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng tại địa điểm sản xuất của
Cơ sở.

- Trường hợp khách hàng đã có hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001, ISO 22000,
HACCP, …) được chứng nhận bởi Trung tâm Chất lượng vùng 4 hoặc tổ chức
chứng nhận được thừa nhận thì không phải đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng
mà chỉ đánh giá quá trình kiểm soát chất lượng sản phẩm.

- Trường hợp khách hàng có hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001, ISO 22000,
HACCP, …) nhưng chưa được chứng nhận, chuyên gia đánh giá tiến hành đánh giá
hệ thống quản lý chất lượng kết hợp đánh giá chứng nhận sản phẩm.

- Trường hợp khách hàng chưa có hệ thống quản lý chất lượng, chuyên gia đánh giá
tiến hành:
+ Xem xét hồ sơ kỹ thuật của sản phẩm hoặc qui trình sản xuất (tài liệu thiết kế, tiêu
chuẩn kỹ thuật, cơ sở vật chất, …);
+ Xem xét hồ sơ toàn bộ quá trình sản xuất từ đầu vào qua các giai đoạn trung gian
cho đến khi hình thành sản phẩm bao gồm cả quá trình bao gói, xếp dỡ, lưu kho và
vận chuyển;
+ Xem xét hồ sơ chất lượng nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm;
+ Xem xét hồ sơ trang thiết bị công nghệ, đo lường, kiểm tra và thử nghiệm;
+ Xem xét hồ sơ nhân sự;
+ Kiểm tra kế hoạch đảm bảo chất lượng.
Bất kể sự không đáp ứng một yêu cầu nào nêu trên đều được xem là điểm không

phù hợp. Chuyên gia đánh giá chỉ chấp nhận kết quả đánh giá điều kiện đảm bảo chất
lượng khi toàn bộ các điểm phát hiện trong quá trình đánh giá được kiểm soát và khắc
phục.
6.4.2. Thử nghiệm và đánh giá mẫu điển hình
- Đoàn chuyên gia đánh giá tiến hành lựa chọn lẫy mẫu sản phẩm điển hình để thử

nghiệm và theo dõi việc thử nghiệm tại chỗ nếu có.
- Việc lấy mẫu, đánh giá mẫu điển hình, đánh giá kết quả thử nghiệm được tiến hành

theo các tiêu chuẩn và Quy định riêng tương ứng. Trường hợp kết quả thử nghiệm
tại chỗ lần thứ nhất không đạt, chuyên gia đánh giá tiến hành kiểm tra lại lần hai.
Nếu lần hai không đạt thì dừng đánh giá.

- Mẫu sản phẩm do Đoàn đánh giá lựa chọn lấy mẫu được sẽ gửi đến phân tích tại các
tổ chức thử nghiệm được công nhận hoặc chỉ định. Sau khi thử nghiệm, Đoàn đánh
giá chịu trách nhiệm xem xét đánh giá kết quả thử nghiệm.
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6.5. Báo cáo đánh giá
- Kết thúc quá trình đánh giá, Đoàn chuyên gia đánh giá lập báo cáo đánh giá để gửi

cho Cơ sở được đánh giá và gửi về Trung tâm Chất lượng vùng 4 để thẩm xét và
quyết định chứng nhận.

- Trong trường hợp có những điểm không phù hợp, Cơ sở được đánh giá phải tìm
hiểu nguyên nhân và nêu rõ các biện pháp khắc phục cụ thể trong thời gian xác
định. Sau khi thực hiện các biện pháp khắc phục trong thời hạn đã định, Cơ sở gửi
hồ sơ hành động khắc phục đến Trung tâm Chất lượng vùng 4 để xem xét chấp nhận
hay phải tiến hành đánh giá lại. Nếu cần thiết, TTCL4 có thể tiến hành đánh giá bổ
sung để xác minh các điểm không phù hợp đã được khắc phục hoàn toàn. Khi đó
khách hàng phải chịu toàn bộ chi phí đánh giá bổ sung.

- Trường hợp cơ sở không có hành động khắc phục hoặc hành động khắc phục không
phù hợp hoặc không thực hiện theo quy định chứng nhận, Trung tâm Chất lượng
vùng 4 xem như Cơ sở tự ý huỷ bỏ việc xin chứng nhận.

6.6. Quyết định chứng nhận
- Trung tâm Chất lượng vùng 4 tiến hành thẩm xét hồ sơ đánh giá để đảm bảo rằng

các hoạt động đánh giá đã diễn ra theo đúng yêu cầu, đúng thủ tục và các điểm
không phù hợp đều đã được Cơ sở khắc phục một cách kịp thời, thích hợp trước khi
cấp Giấy chứng nhận và Dấu hiệu chứng nhận cho sản phẩm được đánh giá.

- Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận không quá 3 năm kể từ ngày cấp.
- Trong trường hợp khách hàng không đáp ứng được các yêu cầu tiêu chuẩn chứng

nhận hoặc chương trình chứng nhận, TTCL4 quyết định từ chối cấp chứng nhận.
TTCL4 sẽ thông báo và giải thích rõ lý do từ chối chứng nhận cho khách hàng bằng
văn bản.

6.7. Giám sát sau chứng nhận
- Trong thời hạn giấy chứng nhận có hiệu lực, theo định kỳ sáu tháng hoặc chín tháng

hoặc một năm tùy thuộc mức độ an toàn của sản phẩm (hoặc đột xuất nếu xét thấy
cần thiết) Trung tâm Chất lượng vùng 4 sẽ cử Đoàn chuyên gia đánh giá đến Cơ sở
để tiến hành giám sát việc duy trì và thực hiện các yêu cầu quy định đối với sản
phẩm được chứng nhận.

- Trung tâm Chất lượng vùng 4 tiến hành đánh giá đột xuất trong các trường hợp sau:
Điều tra các khiếu nại liên quan đến cơ sở đã được chứng nhận; Kiểm tra những
thay đổi của cơ sở có thể ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm; Giám sát cơ sở bị
đình chỉ giấy chứng nhận. Quá trình đánh giá đột xuất được thực hiện như đánh giá
lần đầu, tuy nhiên trong đánh giá đột xuất, Trung tâm Chất lượng vùng 4 xem xét
đánh giá tập trung các nội dung liên quan đến lý do dẫn đến việc đánh giá đột xuất
và hành động khắc phục của cơ sở.

- Ba tháng trước khi hết hạn hiệu lực của giấy chứng nhận, nếu muốn chứng nhận lại,
Cơ sở nộp Đăng ký chứng nhận cho Trung tâm Chất lượng vùng 4.

7.   SỬ DỤNG LOGO VÀ DẤU HIỆU CHỨNG NHẬN
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- Sau khi sản phẩm được chứng nhận, Cơ sở được cấp Quyết định chứng nhận của
Giám đốc TTCL4 và Giấy chứng nhận phù hợp. Cơ sở được sử dụng Logo và Dấu
hiệu chứng nhận lên trên sản phẩm hoặc bao bì sản phẩm đã được chứng nhận.

- Quy định về việc sử dung Logo và Dấu hiệu chứng nhận được mô tả chi tiết trong
bản Hướng dẫn sử dụng Logo và Dấu hiệu chứng nhận của TTCL4.

8.   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 trường
hợp TTCL4 phát hiện khách hàng không thỏa mãn các yêu cầu chứng nhận một
cách đáng kể, TTCL4 sẽ xác định mức độ ảnh hưởng và tiến hành các hành động
phù hợp như đánh giá đột xuất, đình chỉ, thu hồi, hủy chứng nhận.

- Trong thời hạn hiệu lực của chứng nhận, TTCL4  tiến hành đánh giá giám sát. Tần
suất giám sát phụ thuộc vào mức độ ảnh hưởng của sản phẩm đến người tiêu dùng,
quy mô sản xuất của khách hàng nhưng ít nhất một lần trong 12 tháng để đảm bảo
rằng sản phẩm được sản xuất phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn áp dụng, khách
hàng vẫn duy trì được chất lượng của sản phẩm.

- Trong thời hạn hiệu lực của chứng nhận, nếu khách hàng có những thay đổi lớn về:
quyền sở hữu, địa điểm, cơ cấu tổ chức, mở rộng/thu hẹp phạm vi chứng nhận, ...
phải thông báo kịp thời bằng văn bản cho TTCL4 để Trung tâm Chất lượng vùng 4
tiến hành những xem xét cần thiết nhằm đảm bảo tính hiệu lực và xác nhận duy trì
của sản phẩm đã được chứng nhận.

- Ngoài đánh giá giám sát theo định kỳ, Trung tâm Chất lượng vùng 4 có thể tiến
hành đánh giá đột xuất nếu có bằng chứng chứng tỏ sản phẩm của Cơ sở đang được
sản xuất không còn phù hợp với những yêu cầu của tiêu chuẩn áp dụng, hoặc có
khiếu nại.

9. ĐÌNH CHỈ, HUỶ BỎ HIỆU LỰC CHỨNG NHẬN
- Tùy mức độ, Trung tâm Chất lượng vùng 4 xem xét đình chỉ hoặc thu hồi chứng

nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn đã cấp nếu khách hàng không tuân thủ một trong
các điều sau đây:

 Sử dụng sai mục đích Giấy chứng nhận, Logo hoặc Dấu hiệu chứng nhận;

 Không bố trí đánh giá giám sát định kỳ thoe quy định;

 Nếu việc giám sát sau chứng nhận chỉ ra sự không phù hợp ở mức độ nghiêm
trọng của sản phẩm được chứng nhận đối với tiêu chuẩn áp dụng;

 Sản phẩm được chứng nhận không phù hợp với các tiêu chuẩn tương ứng hoặc
vi phạm Quy định chung về chứng nhận sản phẩm này;

 Cơ sở không duy trì điều kiện đảm bảo chất lượng theo Quy định, không duy trì
chất lượng của sản phẩm;

 Có khiếu nại nghiêm trọng từ khách hàng sử dụng sản phẩm;

 Không trả đầy đủ phí chứng nhận theo thỏa thuận;

 Cơ sở ngừng sản xuất sản phẩm được chứng nhận quá 12 tháng;
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 Theo đề nghị của Cơ sở.
- Trong thời hạn hiệu lực của chứng nhận, nếu cơ sở vi phạm một trong các điều nêu

trên thì sẽ bị hiệu lực của chứng nhận trong thời gian 60 ngày cho đến khi TTCL4
nhận được các hành động khắc phục phù hợp. Nếu trong thời gian 60 ngày, cơ sở
không có các hành động khắc phục phù hợp thì chứng nhận sẽ bị hủy bỏ hiệu lực và
thu hồi vĩnh viễn.

- Quyết định đình chỉ và thu hồi, huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận của Trung tâm
Chất lượng vùng 4 sẽ được thông báo cho Cơ sở, lên website, các cá nhân/tổ chức
có liên quan và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Khi Giấy chứng nhận hết hạn hoặc bị huỷ bỏ, Cơ sở phải:

 Ngừng sử dụng Giấy chứng nhận và ngừng tuyên bố về chứng nhận của Trung
tâm Chất lượng vùng 4 trong các hoạt động có liên quan;

 Ngừng sử dụng Dấu hiệu chứng nhận trên tất cả sản phẩm hoặc bao bì được sản
xuất kể từ ngày quyết định có hiệu lực;

 Thực hiện các biện pháp cần thiết để loại bỏ Dấu chứng nhận trên sản phẩm
hoặc bao bì của sản phẩm còn tồn kho hoặc đang lưu thông trên thị trường;

 Ngừng mọi hình thức quảng cáo về việc được chứng nhận và cấp Dấu hiệu
chứng nhận của sản phẩm;

 Hoàn trả lại Giấy chứng nhận cho TTCL4.

10. THAY ĐỔI CÁC YÊU CẦU CHỨNG NHẬN
- Khi có sự thay đổi về tiêu chuẩn, qui định hay thủ tục chứng nhận, Trung tâm Chất

lượng vùng 4 sẽ thông báo cho Cơ sở những thay đổi đó và đồng thời quy định một
thời gian hợp lý để Cơ sở có thể điều chỉnh các quá trình, các thủ tục cho phù hợp
với các yêu cầu đã thay đổi.

- Nếu quá thời hạn quy định mà tổ chức không có khả năng đáp ứng được các thay
đổi này, Trung tâm Chất lượng vùng 4 có thể áp dụng một trong các biện pháp sau:

 Đình chỉ chứng nhận;

 Huỷ bỏ chứng nhận;

 Từ chối cấp lại chứng nhận;

 Thu hẹp phạm vi được chứng nhận;

 Từ chối mở rộng phạm vi chứng nhận.
- Quyết định và lý do Trung tâm Chất lượng vùng 4 sẽ thông báo cho Cơ sở bằng văn

bản.

11. MỞ RỘNG, THU HẸP PHẠM VI CHỨNG NHẬN
- Cơ sở được cấp Giấy chứng nhận muốn mở rộng phạm vi chứng nhận cần nộp Đăng

ký chứng nhận mở rộng cho Trung tâm Chất lượng vùng 4. Trong trường hợp này,
Trung tâm Chất lượng vùng 4 sẽ đánh giá bổ sung các yêu cầu liên quan đến phạm
vi mở rộng và các quy định của Trung tâm Chất lượng vùng 4, có thể không tiến
hành đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng, mà chỉ lấy mẫu sản phẩm xin chứng
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nhận để thử nghiệm điển hình nhằm đánh giá sự phù hợp của sản phẩm đối với tiêu
chuẩn được áp dụng trước khi cấp giấy chứng nhận bổ sung.

- Trong trường hợp đánh giá giám sát hoặc đánh giá đột xuất phát hiện thấy một phần
của lĩnh vực được chứng nhận không thoả mãn các yêu cầu của Quy định này hoặc
tổ chức đã được chứng nhận mong muốn thu hẹp phạm vi chứng nhận, Trung tâm
Chất lượng vùng 4 sẽ thu hẹp phạm vi chứng nhận theo thủ tục thu hẹp phạm vi
chứng nhận.

12. BẢO MẬT
- Trung tâm Chất lượng vùng 4 có trách nhiệm bảo mật mọi thông tin kinh tế, kỹ

thuật.... có liên quan đến Cơ sở. Các nhân viên tham gia vào quá trình đánh giá của
Trung tâm Chất lượng vùng 4 đều phải ký cam kết bảo mật thông tin khi thực hiện
nhiệm vụ.

13. KHIẾU NẠI
- Cơ sở muốn khiếu nại về công tác đánh giá và chứng nhận sản phẩm phù hợp có thể

gửi đơn khiếu nại cho Trung tâm Chất lượng vùng 4. Trong thời hạn 07 ngày làm
việc kể từ khi nhận được đơn, Trung tâm Chất lượng vùng 4 sẽ xem xét, xử lý và
thông báo bằng văn bản đến Cơ sở.

14. CHI PHÍ
- Các khoản chi phí cho hoạt động đánh giá chứng nhận sản phẩm được xác định

trong hợp đồng. Cơ sở đăng ký chứng nhận sản phẩm phải trả chi phí đánh giá,
chứng nhận, giám sát, thử nghiệm và các chi phí khác theo thoả thuận và quy định
khác của Nhà nước cho Trung tâm Chất lượng vùng 4.

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

15. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ SỞ ĐƯỢC CHỨNG NHẬN

15.1. Quyền của cơ sở được chứng nhận:
- Được cấp giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn;
- Được phép sử dụng logo, dấu hiệu chứng nhận trên sản phẩm, hàng hoá, bao gói

của sản phẩm, hàng hoá, trong tài liệu về sản phẩm, hàng hoá đã được chứng nhận;
- Có quyền khiếu nại TTCL4 bằng văn bản để phản đối các điểm không phù hợp mà

TTCL4 đưa ra, khiếu nại về kết quả chứng nhận;
- Bảo lưu ý kiến nếu không đồng ý với kết quả đánh giá, giám sát của Đoàn đánh giá;
- Quảng cáo sản phẩm đã được chứng nhận trên các phương tiện thông tin đại chúng;
- Được sử dụng Giấy chứng nhận làm bằng chứng cho hồ sơ kỹ thuật, đấu thầu, ..
- Sử dụng kết quả chứng nhận để công bố chất lượng hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn

theo yêu cầu của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá;
- Có thể được Cơ quan có thẩm quyền xét để được miễn hoặc giảm kiểm tra về chất

lượng;
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- Được Trung tâm Chất lượng vùng 4 công bố trong Danh bạ sản phẩm của cơ sở
được chứng nhận trên các phương tiện thông tin.

15.2. Trách nhiệm của cơ sở được chứng nhận:
- Tuân thủ các yêu cầu về "Quy định chung về chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn,

hợp quy” của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 khi đưa ra tham
chiếu về tình trạng chứng nhận trên phương tiện truyền thông như mạng internet, tờ
giới thiệu, quảng cáo hoặc các tài liệu khác.

- Cơ sơ có sản phẩm được chứng nhận phải đảm bảo và hoàn toàn chịu trách nhiệm
về việc sản phẩm phù hợp với các yêu cầu đã nêu trong tiêu chuẩn áp dụng và duy
trì các điều kiện đảm bảo chất lượng phù hợp với các yêu cầu quy định.

- Việc sản phẩm của Cơ sở được Trung tâm Chất lượng vùng 4 chứng nhận không có
nghĩa Trung tâm Chất lượng vùng 4 chịu trách nhiệm đảm bảo sản phẩm của Cơ sở
được chứng nhận phù hợp với các yêu cầu đã nêu trong tiêu chuẩn áp dụng.

- Cơ sở xin chứng nhận sản phẩm phù hợp có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các thông
tin, tài liệu, và tạo điều kiện cần thiết để Đoàn chuyên gia đánh giá, kể cả chuyên
gia của Tổ chức công nhận thực hiện nhiệm vụ trong quá trình đánh giá và giám sát.
Tạo điều kiện cho các quan sát viên tham gia chứng kiến trong quá trình đánh giá
chứng nhận tại cơ sở. Đảm bảo điều kiện cho Trung tâm Chất lượng vùng 4 tiếp
cận, xem xét đánh giá các thông tin tài liệu, hồ sơ và tiến hành kiểm tra xác nhận
đối với việc thực hiện các yêu cầu chứng nhận cho tất cả mọi nơi mà tại đó các dịch
vụ đánh giá sự phù hợp được thực hiện.

- Cơ sở thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Chất lượng vùng 4 về các thay đổi
(nếu có) đối với sản phẩm, quá trình sản xuất hoặc các điều kiện đảm bảo chất
lượng có thể ảnh hưởng đến sự phù hợp của sản phẩm.

- Cam kết thực hiện đầy đủ các yêu cầu, hành động khắc phục liên quan đến các yêu
cầu của tiêu chuẩn (nếu có) và cung cấp bằng chứng cho chuyên gia đánh giá, tuân
thủ các quy định về nguyên tắc và điều kiện chứng nhận và quy định sử dụng dấu
hiệu chứng nhận của TTCL4.

- Trong trường hợp bị hủy bỏ hiệu lực lực dụng giấy chứng nhận, cơ sở có trách
nhiệm hoàn trả giấy chứng nhận hết hiệu lực cho TTCL4, không được tiếp tục sử
dụng giấy chứng nhận, Logo và dấu hiệu chứng nhận của TTCL4 cấp.

- Cơ sở được chứng nhận phải:

 Lưu giữ toàn bộ các ý kiến phản ảnh, khiếu nại liên quan đến sản phẩm được
chứng nhận và phải sẵn sàng cung cấp cho Trung tâm Chất lượng vùng 4 nếu có
yêu cầu;

 Tiến hành các biện pháp thích hợp để xử lý các khiếu nại và thiếu sót đối với
sản phẩm hay dịch vụ ảnh hưởng đến sự phù hợp với các yêu cầu của chứng
nhận;

 Lập hồ sơ các biện pháp khắc phục đã tiến hành và kết quả thực hiện.
- Trả đầy đủ các khoản phí liên quan.
- Việc sử dụng Giấy chứng nhận, Logo và Dấu hiệu chứng nhận phải tuân thủ các

điều kiện sau:
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 Không được sử dụng theo cách thức có thể làm mất uy tín của Trung tâm Chất
lượng vùng 4 và có bất kỳ một công bố sai lệch, hiểu nhầm, lừa dối nào liên
quan đến sản phẩm được chứng nhận;

 Không được phép đặt, ghi dấu hiệu chứng nhận trong báo cáo thử nghiệm, hiệu
chuẩn của phòng thí nghiệm hoặc báo cáo giám định, vì trong trường hợp này
các báo cáo này được coi là sản phẩm;

 Không được sử dụng Giấy chứng nhận và Dấu hiệu chứng nhận  theo cách có
thể gây nên sự nhầm lẫn;

 Thể hiện đúng các thông tin đã ghi trong giấy chứng nhận hợp chuẩn trên sản
phẩm, hàng hoá, bao gói của sản phẩm, hàng hóa, trong tài liệu về đối tượng đã
được chứng nhận hợp chuẩn;

 Tuân thủ các yêu cầu về chứng nhận của Trung tâm Chất lượng vùng 4 khi giới
thiệu sản phẩm của Cơ sở trên các phương tiện thông tin, quảng cáo.

 Cơ sở có sản phẩm được chứng nhận không được chuyển nhượng Giấy chứng
nhận và Dấu chứng nhận cho một cơ sở hoặc một pháp nhân khác./.


