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1. Mục đích
- Thủ tục này đưa ra các yêu cầu về trình tự, nội dung của quá trình đánh giá chứng

nhận sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn, bao gồm tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), tiêu
chuẩn quốc tế (TCQT), tiêu chuẩn khu vực (TCKV), tiêu chuẩn nước ngoài
(TCNN) và quy chuẩn quốc gia (QCVN), đảm bảo rằng các hoạt động đánh giá,
cấp chứng nhận được thực hiện trong điều kiện được kiểm soát và nhất quán, tuân
thủ theo các yêu cầu chuẩn mực chứng nhận và phương thức đánh giá theo quy
định Phương thức 5, Phương thức 6 và Phương thức 7 của Thông tư số
28/2012/TT-KHCN ngày 12/12/2012, Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày
31/10/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, TCVN ISO/IEC
17065:2013 và các yêu cầu khác về hoạt động đánh giá, chứng nhận của Trung tâm
chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4.

2. Phạm vi áp dụng.

- Thủ tục này áp dụng đối với các dịch vụ đánh giá và chứng nhận của Trung tâm
chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 cho sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn/quy chuẩn.
Thủ tục này áp dụng cho toàn bộ các hoạt động từ chuẩn bị đánh giá, đánh giá,
hoàn tất các báo cáo đánh giá, cấp, mở rộng, thu hẹp phạm vi, đình chỉ, thu hồi và
hủy bỏ kết quả chứng nhận.

- Thủ tục này áp dụng hoạt động đánh giá, chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy đối với
sản phẩm áp dụng phương thức đánh giá theo quy định Phương thức 5, Phương
thức 6 và Phương thức 7 của Thông tư số 28/2012/TT-KHCN ngày 12/12/2012 của
Bộ Khoa học công nghệ, Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn.

3. Tài liệu liên quan.

- TCVN ISO/IEC 17065:2013, Đánh giá sự phù hợp – yêu cầu đối với tổ chức chứng
nhận sản phẩm, quá trình và dịch vụ.

- Thông tư số 28/2012/TT-KHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ
- Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012 của Bộ Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn,
- STCL: Sổ tay chất lượng
- TT.03: Thủ tục xem xét yêu cầu khách hàng

4. Định nghĩa và từ viết tắt.

4.1. Định nghĩa.

- Tổ chức được đánh giá: Tổ chức đã đăng ký chứng nhận với TTCL4 và đang trong
quá trình đánh giá.

- Tổ chức đăng ký chứng nhận: Tổ chức có nhu cầu đăng ký chứng nhận với TTCL4
và đã đăng ký chứng nhận nhưng chưa được đánh giá.

- Tổ chức được chứng nhận: Tổ chức đã được TTCL4 chứng nhận.
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4.2. Từ viết tắt.
- TTCL4: Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4.

- PCL: Phòng Chất lượng.
- KH: Khách hàng, có thể là một trong ba đối tượng trên.

5. Trách nhiệm.
- Trưởng đoàn đánh giá và các thành viên trong đoàn chịu trách nhiệm đảm bảo tuân

thủ và áp dụng một cách đầy đủ các quy định trong thủ tục này.

- Trưởng phòng Hành chính-Tổng hợp, phòng Chất lượng có trách nhiệm đảm bảo
việc duy trì sự tuân thủ và áp dụng một cách đầy đủ các quy định trong thủ tục này
và mọi hoạt động đánh giá chứng nhận sản phẩm phù hợp.

- Bảo mật mọi thông tin, tài liệu của KH có được khi tiến hành đánh giá chứng nhận.

6. Nội dung.
6.1 Đăng ký chứng nhận
- Mọi tổ chức, cá nhân (sau đây gọi tắt là khách hàng) muốn được chứng nhận sự

phù hợp nộp hồ sơ đăng ký chứng nhận tại phòng Hành chính- Tổng hợp của
TTCL4.

- Hồ sơ đăng ký chứng nhận sản phẩm bao gồm:
+ Bản đăng ký chứng nhận sản phẩm phù hợp theo mẫu BM.TT.01.01

+ Các tài liệu khác (nếu có)

6.2 . Xem xét các hồ sơ đăng ký

- Phòng Chất lượng phối hợp với phòng Hành chính- Tổng hợp, xem xét hồ sơ đăng
ký chứng nhận, lập phiếu xem xét hồ sơ đăng ký theo BM.TT.03.02, trình lãnh đạo
phê duyệt, tiến đến ký kết hợp đồng đánh giá chứng nhận với khách hàng.

- Nội dung xem xét bao gồm:
+ Thông tin về khách hàng và sản phẩm.

 Phạm vi chứng nhận.

 Tiêu chuẩn dùng để đánh giá
+ Điều kiện và công nghệ sản xuất sản phẩm
+ Điều kiện thử nghiệm
+ Thời gian thực hiện

 Năng lực và khả năng thực hiện hoạt động chứng nhận theo yêu cầu của khách
hàng.

6.3. Chuẩn bị đánh giá

- Căn cứ vào yêu cầu chứng nhận và tiêu chuẩn đăng ký chứng nhận sản phẩm của
khách hàng, Phòng Chất lượng sẽ xem xét năng lực của các chuyên giá đánh giá,
chuyên gia kỹ thuật, các phòng thử nghiệm có liên quan, đề xuất phòng Hành
chính-Tổng hợp xem xét, trình lãnh đạo phê duyệt lựa chọn (nếu có).
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- Phòng Chất lượng xem xét tiêu chuẩn dùng để đánh giá chứng nhận sản phẩm của
khách hàng có đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của TCVN ISO/IEC 17065:2013
và/hoặc các tiêu chuẩn, qui định khác hay không.

- Phòng Chất lượng căn cứ vào dự kiến đoàn đánh giá và thời gian đánh giá đã được
phê duyệt dự thảo quyết định thành lập đoàn đánh giá, chuyển phòng Hành chính-
Tổng hợp xem xét, trình lãnh đạo TTCL4 phê duyệt theo BM.TT.01.02.

- Phòng Chất lượng xây dựng quy định riêng cho sản phẩm đăng ký chứng nhận theo
hướng dẫn xây dựng quy định riêng chứng nhận sản phẩm HD.04 nếu sản phẩm
chứng nhận chưa có quy định riêng, sau đó trình lãnh đạo phê duyệt.

- Trưởng đoàn đánh giá sau khi trao đổi với khách hàng lập chương trình đánh giá
theo biểu mẫu BM.TT.01.03 và thông báo cho khách hàng đăng ký chứng nhận và
các thành viên của đoàn chuyên gia đánh giá ít nhất 1 tuần trước cuộc đánh giá
chứng nhận tại doanh nghiệp. Trong trường hợp, sau khi đạt được các thỏa thuận
với khách hàng, nếu khách hàng yêu cầu được đánh giá ngay, và xét thấy yêu cầu
của khách hàng không làm ảnh hưởng đến chuyên gia đánh giá, kết quả đánh giá,
… thì Trưởng đoàn đánh giá có thể lập và gửi chương trình đánh giá đến cho khách
hàng, các thành viên đoàn đánh giá và tiến hành đánh giá tại doanh nghiệp theo
thời gian mà khách hàng đã yêu cầu.

6.4 Tiến hành đánh giá

- Việc đánh giá chứng nhận sản phẩm do trưởng đoàn đánh giá điều hành bao gồm:
- Họp mở đầu: thành phần tham gia bao gồm Trưởng đoàn đánh giá và các chuyên

gia trong đoàn, lãnh đạo và đại diện các bộ phận liên quan của tổ chức đăng ký
chứng nhận, các thành viên tham dự tự ghi tên và ký vào Danh sách người tham dự
BM.TT.01.04. Trong cuộc họp trưởng đoàn đánh giá giới thiệu mục đích cuộc
đánh giá và phương pháp đánh giá, xác nhận lại chương trình đánh giá, yêu cầu của
việc lấy mẫu và số lượng mẫu, yêu cầu người dẫn đường cho đoàn đánh giá, yêu
cầu cam kết bảo mật của các chuyên gia cũng như các vấn đề khác có liên quan.

- Tiến hành đánh giá: theo chương trình đã đề ra. Các phát hiện trong đánh giá đuợc
ghi chép vào phiếu ghi chép đánh giá BM.TT.01.05, phân loại thành 3 loại và ghi
nhận, như sau:

+ Điểm không phù hợp nặng: là những thiếu sót ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm,
không đáp ứng được yêu cầu của tiêu chuẩn, quy chuẩn đã đăng ký, vi phạm
nghiêm trọng đến yêu cầu của pháp luật hoặc những lỗi có thể ảnh hưởng đến công
nghệ, điều kiện sản xuất ra sản phẩm phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn, hoặc kết quả
thử nghiệm không đáp ứng với yêu cầu.

+ Điểm không phù hợp nhẹ: là những khiếm khuyết nhỏ không ảnh hưởng đến chất
lượng sản phẩm cung cấp cho KH, không ảnh hưởng đến điều kiện và công nghệ
sản xuất, không vi phạm yêu cầu của pháp luật.

+ Điểm lưu ý: là những ý kiến đóng góp và nhận xét của đoàn đánh giá cho hoạt
động của tổ chức đăng ký chứng nhận để cải tiến hoạt động quản lý chất lượng của
cơ sở.

- Sau khi đánh giá xong, Đoàn đánh giá họp nội bộ để tổng hợp, thống nhất kết quả
đánh giá và lập báo cáo đánh giá theo biểu mẫu BM.TT.01.07.

- Họp kết thúc: sau cuộc đánh giá, đoàn đánh giá cùng lãnh đạo và đại diện các bộ
phận tổ chức được đánh giá tiến hành họp kết thúc để đoàn đánh giá báo cáo kết
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quả đánh giá. Trưởng đoàn đánh giá trình bày các phát hiện trong cuộc đánh giá và
thống nhất kết quả đánh giá với đại diện tổ chức được đánh giá. Kết quả đánh giá
được lãnh đạo của tổ chức được đánh giá ký xác nhận và chuyển về cho lãnh đạo
TTCL4 để tiến hành các thủ tục tiếp theo. Cơ sở giữ một bản kết quả đánh giá.

6.4.1 Phương pháp và nội dung đánh giá:
+ Đối với chứng nhận hợp chuẩn/ hợp quy sản phẩm được sản xuất trong nước tiến

hành đánh giá theo hai phương thức sau:
- Phương thức 5: thử nghiệm mẫu điển hình kết hợp đánh giá quá trình sản xuất; giám

sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với
đánh giá quá trình sản xuất.

- Phương thức 6: đánh giá kết hợp giám sát hệ thống quản lý (áp dụng cho trường
hợp đánh giá quá trình sản xuất phù hợp QCVN).

- Phương thức 7: Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa (áp dụng cho trường
hợp đánh giá lô sản phẩm)

 Trường hợp nhà sản xuất chưa có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng (ISO/IEC
9001:2008, ISO/TS 22000:2003, HACCP, ...) đối với sản xuất sản phẩm được
đánh giá, chúng ta cần phải đánh giá quá trình sản xuất.
+ Việc đánh giá quá trình sản xuất phải xem xét đầy đủ tới các điều kiện kiểm soát
của nhà sản xuất liên quan đến việc tạo thành sản phẩm nhằm đảm bảo duy trì ổn
định chất lượng sản phẩm. Các điều kiện kiểm soát bao gồm:
a) Kiểm soát hồ sơ kỹ thuật của sản phẩm (tài liệu thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật của
sản phẩm);
b) Kiểm soát 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 sản phẩm;
c) Kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu, bán thành phẩm và thành phẩm;
d) Kiểm soát trang thiết bị công nghệ và trang thiết bị đo lường, kiểm tra, thử
nghiệm;
đ) Kiểm soát trình độ tay nghề công nhân và cán bộ kỹ thuật;
e) Các nội dung kỹ thuật cần thiết khác.
+ Đối với tất cả các sản phẩm thủy sản, nông sản, thức ăn chăn nuôi và phân bón
được đăng ký chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn/ quy chuẩn tại Trung tâm, việc đánh
giá quá trình sản xuất phải đáp ứng các yêu cầu trên và dựa trên chuẩn mực đánh
giá là các QCVN thuộc từng sản phẩm, lĩnh vực cụ thể (nếu có), dựa trên tiêu
chuẩn HACCP hoặc quy định pháp lý của nhà nước qui định về điều kiện sản xuất
cho sản phẩm, lĩnh vực đó.
+ Chuẩn mực đánh giá áp dụng cho việc đánh giá quá trình sản xuất phải được
thông báo đến cho khách hàng và được thể hiện rõ trong chương trình đánh giá gửi
đến khách hàng trước khi ký kết và tiến hành một cuộc đánh giá chứng nhận.

 Trường hợp nhà sản xuất đã có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng (ISO/IEC
9001:2008, ISO/TS 22000:2003, HACCP, ...) đối với lĩnh vực sản xuất sản phẩm,
hàng hoá được đánh giá, không cần phải đánh giá quá trình sản xuất. Tuy nhiên
nếu có bằng chứng về việc không duy trì hiệu lực HTQLCL, Tổ chức chứng nhận
cần tiến hành đánh giá quá trình sản xuất theo những nội dung nêu trên.
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 Giám sát:
+ Trong thời gian hiệu lực của kết luận về sự phù hợp, sản phẩm, hàng hoá phải
được đánh giá giám sát thông qua việc thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc
lấy trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất. Tần suất đánh giá giám
sát phải đảm bảo không quá 12 tháng/1 lần.

6.4.2 Lấy mẫu thử nghiệm và đánh giá mẫu điển hình

- Đoàn chuyên gia đánh giá tiến hành lấy mẫu điển hình sản phẩm, lập biên bản lấy
mẫu theo BM.TT.07.01 và gửi mẫu để thử nghiệm điển hình tại phòng thử nghiệm
đã được lựa chọn (được chỉ định). Việc lấy mẫu, thử nghiệm, xử lý và đánh giá kết
quả thử nghiệm được tiến hành theo tiêu chuẩn và quy định riêng tương ứng (Đánh
giá kết quả thử nghiệm và kết quả đánh giá các yêu cầu bằng phương pháp so sánh
đối chiếu với yêu cầu của tiêu chuẩn tương ứng). Trong trường hợp kết quả mẫu
điển hình không đạt, Trưởng đoàn đánh giá trình lãnh đạo phê duyệt thông báo kết
quả mẫu điển hình không đạt gửi cho cơ sở, yêu cầu cơ sở điều tra nguyên nhân,
biện pháp khắc phục và báo cáo kết quả thực hiện về Trung tâm Chất lượng nông
lâm thủy sản vùng 4 để thẩm tra, tiến hành lấy mẫu điển hình đánh giá lại. Nội
dung thông báo theo biểu mẫu BM.TT.01.15.

- Trường hợp đánh giá 01 cơ sở có nhiều địa điểm sản xuất (đánh giá đa điểm) sẽ
thực hiện lấy và thử nghiệm mẫu điển hình đối với từng địa điểm được đánh giá.

6.4.3 Đánh giá về năng lực chuyên gia đánh giá
- Trong trường hợp cần thiết, thành viên của Hội đồng chứng nhận hoặc lãnh đạo cơ

quan có thể tham gia chứng kiến (giám sát) các cuộc đánh giá chứng nhận của các
chuyên gia đánh giá của TTCL4 nhằm đánh giá tính khách quan, năng lực của
chuyên gia trong quá trình đánh giá tại cơ sở.

- Chuyên gia đánh giá trưởng hoặc Trưởng đoàn đánh giá thực hiện việc đánh giá
năng lực của chuyên gia đánh giá để làm cơ sở cho việc xem xét năng lực chuyên
gia và cũng như đề xuất phê duyệt công nhận hoặc hủy bỏ chuyên gia đánh giá
trưởng, chuyên gia đánh giá tại TTCL4.

- Kết quả tham gia chứng kiến (giám sát), đánh giá chuyên gia được thành viên Hội
đồng chứng nhận hoặc lãnh đạo Trung tâm hoặc chuyên gia đánh giá trưởng
(trưởng đoàn đánh giá) thực hiện theo biểu mẫu BM.QĐ.04.04.

6.5 Báo cáo đánh giá
- Trưởng đoàn đánh giá chịu trách nhiệm lập báo cáo đánh giá bao gồm đánh giá

điều kiện đảm bảo chất lượng, điều kiện sản xuất, công nghệ sản xuất theo
BM.TT.01.07, phiếu ghi kết quả thử nghiệm tại chổ BM.TT.01.09, phiếu kết quả
phân tích mẫu điển hình tại phòng kiểm nghiệm và báo cáo đánh giá kết quả thử
nghiệm mẫu điển hình theo BM.TT.01.10 sau khi có kết quả.

- Trường hợp kết quả còn những điểm không phù hợp thì doanh nghiệp đăng ký
chứng nhận phải đưa ra biện pháp khắc phục và gửi về TTCL4 trong thời hạn 3
tháng đối với trường hợp đánh giá chứng nhận hoặc 1 tháng đối với đánh giá giám
sát để xem xét chấp nhận hoặc đánh giá lại. Trường hợp không nhận được báo cáo
về hành động khắc phục trong thời hạn quy định, TTCL4 xem như doanh nghiệp tự
ý hủy bỏ việc đăng ký chứng nhận.

6.6. Thẩm xét hồ sơ đánh giá.
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 Để đảm bảo tính khách quan, công bằng, TTCL4 thực hiện thẩm xét toàn bộ hồ sơ
quá trình đánh giá trước khi ra quyết định cấp/ duy trì/ mở rộng/ thu hẹp phạm vi/
cảnh cáo/ đình chỉ/ hủy bỏ giấy chứng nhận;

 Tổ kỹ thuật chịu trách nhiệm thẩm xét hồ sơ đánh giá theo TT.04.
 Trình tự thẩm xét hồ sơ chứng nhận được thực hiện theo quy định tại thủ tục

TT.04.

6.7. Quyết định chứng nhận:
- Tổ kỹ thuật sau khi thẩm xét hồ sơ đưa ra kết luận đạt, Phòng Hành chính – Tổng

hợp dự thảo quyết định cấp giấy chứng nhận theo biểu mẫu BM.TT.01.11, xem xét
thông tin chứng chỉ theo BM.TT.04.05, và văn bản cho phép sử dụng dấu phù hợp
cho sản phẩm chứng nhận trình lãnh đạo TTCL4 xem xét phê duyệt.

- Qui định về việc sử dụng Giấy chứng nhận và dấu hiệu chứng nhận đã được gửi
cho khách hàng khi thỏa thuận chứng nhận.

- Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận không quá 03 năm kể từ ngày ký.

6.8. Giám sát sau chứng nhận

- Trong thời gian hiệu lực của giấy chứng nhận, định kỳ 06 tháng hoặc 09 tháng
hoặc một năm/một lần tùy thuộc vào mức độ an toàn sử dụng của sản phẩm (hoặc
đột xuất khi thấy cần thiết) TTCL4 sẽ cử đoàn chuyên gia đánh giá đến doanh
nghiệp để tiến hành giám sát việc duy trì và thực hiện các yêu cầu đối với sản phẩm
được chứng nhận. Lịch đánh giá giám sát được thực hiện theo thông báo của
TTCL4. Trưởng đoàn đánh giá giám sát chịu trách nhiệm lập báo cáo đánh giá theo
BM.TT.01.07. Kết quả giám sát định kỳ của KH là căn cứ để TTCL4 xem xét cấp
lại Giấy chứng nhận.

- Trong quá trình đánh giá giám sát, đoàn đánh giá phải kiểm tra việc sử dụng dấu
hiệu chứng nhận của cơ sở (điều này cũng được thể hiện trên kế hoạch giám sát và
chương trình đánh giá). Kết quả phải được ghi nhận trong báo cáo đánh giá giám
sát (BM.TT.01.07).

- Mọi hành vi vi phạm về việc sử dụng dấu hiệu chứng nhận của cơ sở nếu được Tổ
chức chứng nhận phát hiện sẽ được xử lý theo Qui định về việc sử dụng logo và
dấu hiệu chứng nhận (QĐ.03) và theo phụ lục đính kèm hợp đồng chứng nhận thỏa
thuận với khách hàng.

- Ba tháng trước khi hết hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận, TTCL4 sẽ thông báo cho
KH biết để làm thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận. KH gửi yêu cầu bằng văn bản cho
TTCL4 để đăng ký chứng nhận lại.

6.9. Duy trì, đình chỉ, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận
- Căn cứ kết quả đánh giá giám sát, Tổ kỹ thuật chịu trách nhiệm thẩm xét hồ sơ

đánh giá theo TT.04 nếu phù hợp thì P. Hành chính – Tổng hợp dự thảo quyết định
duy trì giấy chứng nhận theo biểu mẫu BM.TT.01.08.

- Việc đình chỉ hiệu lực giấy chứng nhận được thực hiện trong các trường hợp sau
đây (nhưng không kéo dài quá 03 tháng):

a) Tiêu chuẩn dùng để chứng nhận được sửa đổi hoặc thay thế sau 06 tháng kể từ
ngày có hiệu lực;



Thủ tục đánh giá, cấp, duy trì, mở rộng, đình chỉ, huỷ bỏ chứng nhận TT.01

Soát xét lần 03; 08/2015 Trang 8/9

b) Sản phẩm được chứng nhận không còn phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng;
c) Hệ thống đảm bảo chất lượng không được tuân thủ.
d) Căn cứ kết quả kiểm tra, thanh tra của cơ quan thẩm quyền, nếu có phát hiện điểm

không phù hợp theo yêu cầu của tiêu chuẩn/qui chuẩn đối với cơ sở được chứng
nhận, TTCL4 gửi văn bản cảnh cáo, yêu cầu cơ sở thực hiện hành động khắc phục,
gửi báo cáo khắc phục theo biểu mẫu BM.TT.01.06 về TTCL4;

e) Trường hợp vi phạm của cơ sở sản xuất do cơ quan kiểm tra, thanh tra phát hiện và
yêu cầu xử lý thì TTCL4 thông báo cho cơ quan kiểm tra, thanh tra về kết quả xử
lý.

- Việc huỷ bỏ hiệu lực giấy chứng nhận được tiến hành trong các trường hợp sau
đây:

a) Yêu cầu của doanh nghiệp;
b) Doanh nghiệp ngừng sản xuất sản phẩm được chứng nhận quá 12 tháng;
c) Quá thời hạn trong thông báo đình chỉ hiệu lực của giấy chứng nhận mà doanh

nghiệp không tiến hành các yêu cầu của Trung tâm Chất lượng vùng 4.

- Phòng Hành chính – Tổng hợp chịu trách nhiệm soạn thảo quyết định đình chỉ, huỷ
bỏ hiệu lực giấy chứng nhận theo BM.TT.01.12, BM.TT.01.13 trình Lãnh đạo phê
duyệt và gửi quyết định này cho doanh nghiệp.

6.10. Mở rộng phạm vi chứng nhận
- Đối với sản phẩm cùng loại đã được chứng nhận chỉ tiến hành lấy mẫu thử nghiệm,

đánh giá kết quả thử nghiệm và ra quyết định chứng nhận mở rộng.
- Đối với sản phẩm khác loại thì tiến hành như đánh giá chứng nhận lần đầu.
6.11. Chứng nhận lại
- Chứng nhận lại được tiến hành theo toàn bộ quy trình này trong những trường hợp

sau đây:
+ Hết hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận.
+ Tiêu chuẩn chứng nhận có thay đổi hoặc thay thế

6.12. Bảo mật
- TTCL4 có trách nhiệm bảo mật một thông tin kinh tế, kỹ thuật,… có liên quan đến

doanh nghiệp đăng ký chứng nhận. Các nhân viên tham gia vào quá trình đánh giá
và lưu trữ hồ sơ của Trung tâm chất lượng vùng 4 đều phải ký vào cam kết bảo mật
thông tin khi thực hiện nhiệm vụ theo BM.TT.01.14

7. HỒ SƠ

STT Tên hồ sơ Mã hiệu Nơi lưu Thời gian
lưu

1
Giấy đăng ký chứng nhận sản
phẩm phù hợp BM.TT.01.01 Bộ phận

đánh giá
3 năm+hồ
sơ chu kỳ

chứng2 Phiếu xem xét đăng ký chứng BM.TT.03.02
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nhận nhận trước.

3
Quyết định thành lập đoàn đánh
giá BM.TT.01.02

4 Chương trình đánh giá BM.TT.01.03

Bộ phận
đánh giá

3 năm+hồ
sơ chu kỳ

chứng
nhận trước.

5
Danh sách những người tham dự
đánh giá BM.TT.01.04

6 Phiếu ghi chép đánh giá BM.TT.01.05

7 Báo cáo khắc phục BM.TT.01.06

9 Báo cáo đánh giá BM.TT.01.07

10
Quyết định duy trì giấy chứng
nhận BM.TT.01.08

11 Biên bản lấy mẫu BM.TT.12.01

12 Phiếu ghi kết quả thử nghiệm BM.TT.01.09

13
Báo cáo đánh giá kết quả thử
nghiệm BM.TT.01.10

14 Quyết định cấp chứng nhận BM.TT.01.11

16 Quyết định đình chỉ chứng chỉ BM.TT.01.12

17
Quyết định huỷ bỏ hiệu lực giấy
chứng nhận (nếu có) BM.TT.01.13

18 Cam kết bảo mật BM.TT.01.14

19
Thông báo kết quả đánh giá mẫu
điển hình không đạt BM.TT.01.15


