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1. MỤC ĐÍCH

- Quy định trình tự thực hiện và trách nhiệm trong việc tìm kiếm, trao đổi thông
tin, tiếp cận và xem xét các nhu cầu của khách hàng, cũng như việc chăm sóc
khách hàng trong hoạt động chứng nhận của Trung tâm Chất lượng nông lâm
thủy sản vùng 4. Nhằm xác định rõ yêu cầu của khách hàng và đảm bảo Trung
tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 có đủ năng lực để đáp ứng các yêu
cầu của khách hàng.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Qui trình này áp dụng cho hoạt động xem xét và quản lý hợp đồng cung cấp
dịch vụ đánh giá chứng nhận sự phù hợp, chứng nhận VietGAP, đánh giá chứng
nhận Hệ thống quản lý của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4.

3. TÀI LIỆU LIÊN QUAN

- Sổ tay chất lượng;

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

4. ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT 

- Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4: TTCL4 

- Phòng HC-TH: Phòng Hành Chính - Tổng Hợp

- Sổ tay chất lượng : STCL

- Thủ tục: TT

- Biểu mẫu: BM

5. TRÁCH NHIỆM

- Phòng HC-TH tiếp nhận thông tin về yêu cầu dịch vụ (hồ sơ đăng ký chứng
nhận) của khách hàng. Sau khi xem xét về những thông tin chung, Phòng HC-
TH sẽ chuyển các yêu cầu (hồ sơ đăng ký) đến phòng/ bộ phận liên quan để
xem xét, đánh giá. Việc xem xét các yêu cầu đó nhằm đánh giá khả năng thực
hiện các yêu cầu của khách hàng đối với Trung tâm Chất lượng vùng 4 và đi
đến việc ký kết hợp đồng chứng nhận.

- Phòng HC-TH sẽ chăm sóc khách hàng trong quá trình đánh giá chứng nhận và
giám sát khách hàng trong thời hạn hiệu lực của chứng nhận;

- Các Phòng, Bộ phận trong TTCL4 có trách nhiệm hỗ trợ, tư vấn cho phòng HC-
TH trong hoạt động triển khai chăm sóc và giám sát khách hàng.

6. NỘI DUNG: 

6.1. Xem xét hợp đồng

6.1.1. Yêu cầu chung

- Mọi yêu cầu chứng nhận từ phía khách hàng đều được bộ phận Hành chính tiếp
nhận, sau đó tùy theo lĩnh vực chuyển cho phòng/bộ phận chuyên môn xác định
và xem xét khả năng đáp ứng các yêu cầu dựa trên các tiêu chí:

 Phạm vi chứng nhận có phù hợp với phạm vi công nhận của TTCL4 không?
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 Xác định các điều kiện về: nhân lực, vật lực, thời gian của TTCL4 có đáp ứng được
các điều kiện theo quy đinh?

 Xác định ngày công đánh giá tối thiểu, cỡ mẫu theo hướng dẫn của IAF.

 Với mỗi khách hàng, đều xây dựng hợp đồng chứng nhận tuân thủ theo các quy
định hiện hành của pháp luật và quy định của TTCL4.

 Các hợp đồng đều được quản lý theo quy trình đã lập thành văn bản của TTCL4

6.1.2. Tiếp nhận thông tin về yêu cầu dịch vụ

- Toàn bộ nhân viên của TTCL4 có trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu của khách
hàng tiềm năng và ghi nhận các thông tin bao gồm: Thông tin cơ bản về khách
hàng: tên, địa chỉ, điện thoại, fax, người đứng đầu, người liên hệ…, các yêu cầu
của khách hàng; Thiết lập một cuộc hẹn…Thông tin về khách hàng tiềm năng
có thể được TTCL4 tiếp nhận trực tiếp, gián tiếp, qua fax, email,…

- Sau khi có yêu cầu của khách hàng, các Trưởng phòng/bộ phận hoặc người
được ủy quyền tiến hành liên lạc với khách hàng qua điện thoại, khi cần thiết có
thể thiết lập cuộc gặp tại cơ sở của khách hàng để thấu hiểu yêu cầu của khách
hàng, hay bổ sung các thông tin,…Trong trường hợp cần thiết, người tiếp xúc
với khách hàng có thể đưa ngay báo giá dự kiến dịch vụ cho khách hàng.

- Người tiếp xúc với khách hàng có trách nhiệm chuẩn bị tài liệu, hồ sơ để gởi
cho khách hàng bao gồm các nội dung: Quy định về chứng nhận, Quy định về
nội dung và thủ tục chứng nhận và việc cấp giấy chứng nhận, sử dụng Logo,
dấu hiệu chứng nhận. Giới thiệu về TTCL4 và các bước thực hiện đăng ký,
đánh giá, chứng nhận.

6.1.3. Xem xét yêu cầu dịch vụ và chuẩn bị chào dịch vụ

- Để TTCL4 có thể đáp ứng được những yêu cầu chứng nhận của khách hàng,
TTCL4 phải xác nhận được mong muốn của khách hàng thông qua việc yêu cầu
khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin theo hồ sơ đăng ký chứng nhận, các tài
liệu về cơ cấu tổ chức, hệ thống quản lý chất lượng (nếu có thể). Khách hàng
ghi thông tin đăng ký chứng nhận sản phẩm theo BM.TT.01.01 (đăng ký chứng
nhận sản phẩm), BM.TT.02.01 (đăng ký chứng nhận VietGAP).

6.1.4. Tiếp nhận đăng ký chứng nhận, xem xét hồ sơ đăng ký chứng nhận và ký
kết hợp đồng

6.1.4.1. Tiếp nhận đăng ký chứng nhận

- Bộ phận Tổ chức - Hành chính chịu trách nhiệm tiếp nhận Đăng ký chứng nhận
từ khách hàng gửi đến, sau đó tùy theo lĩnh vực chuyển cho phòng/bộ phận
chuyên môn để xem xét hồ sơ đăng ký.

- Cán bộ được phân công sẽ xem xét và làm rõ các thông tin có liên quan trong
hồ sơ đăng ký đánh giá chứng nhận.

6.1.4.2.  Xem xét hồ sơ đăng ký chứng nhận

a. Xem xét chung

- Hồ sơ Đăng ký chứng nhận sản phẩm được Cán bộ chuyên môn xem xét và xác
nhận các thông tin cần thiết theo biểu mẫu BM.TT.03.01. Trong trường hợp các
thông tin trong hồ sơ Đăng ký chứng nhận không đầy đủ so với yêu cầu của
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TTCL4 thì Cán bộ chuyên môn có trách nhiệm liên hệ với khách hàng để làm rõ
các thông tin này. Các thông tin đó được ghi lại trực tiếp trên bản đăng ký chứng
nhận với sự xác nhận của người ghi. Nếu cần thiết Cán bộ chuyên môn có thể
yêu cầu khách hàng bổ sung bằng văn bản.

- Nếu các yêu cầu bổ sung không được thỏa mãn, Cán bộ chuyên môn có trách
nhiệm kiến nghị đến Trưởng phòng để xem xét việc từ chối đánh giá chứng nhận
hoặc đề nghị khách hàng đăng ký lại.

b. Xem xét tư cách pháp nhân

- Đăng ký chứng nhận được chấp nhận nếu Khách hàng có đầy đủ tư cách pháp
nhân (được thành lập hợp pháp, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và tiến hành
hoạt động, sản xuất hoặc kinh doanh các lĩnh vực không bị cấm theo luật hiện
hành).

- Nếu tư cách pháp nhân của khách hàng không thỏa mãn các yêu cầu quy định,
Cán bộ chuyên môn có trách nhiệm kiến nghị Giám đốc TTCL4 từ chối bằng văn
bản việc không chấp nhận Đăng ký chứng nhận của khách hàng. 

c. Kiểm tra và xem xét các mối quan hệ

- Khi nhận hồ sơ đăng ký chứng nhận, Trưởng phòng/bộ phận có trách nhiệm kiểm
tra và xem xét các mối quan hệ có thể ảnh hưởng đến tính vô tư và khách quan
trong việc cử chuyên gia đánh giá cũng như quyết định chứng nhận của TTCL4.

d. Xem xét lĩnh vực chứng nhận và xác định mã ngành (NACE CODE) và Mã
loại hình trong chuỗi thực phẩm

Khi xem xét lĩnh vực chứng nhận, Cán bộ chuyên môn phải làm rõ:

- Lĩnh vực hoạt động; Mục đích, phạm vi, tiêu chí;

- Đối với chứng nhận sản phẩm và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng việc xem
xét lĩnh vực chứng nhận áp dụng theo mã NACE CODE.

- Nếu Sản phẩm/dịch vụ/quá trình đăng ký chứng nhận chưa có quy định riêng,
phòng Chất lượng xây dựng quy định riêng đối với sản phẩm này theo Hướng
dẫn xây dựng Qui định riêng- HD.04 và trình lãnh đạo phê duyệt áp dụng.

- Ứng dụng của sản phẩm/dịch vụ (nếu có).

- Tiêu chuẩn áp dụng: Phòng Chất lượng sau khi nhận được yêu cầu, hồ sơ đăng
ký chứng nhận của khách hàng từ phòng Hành chính-Tổng hợp sẽ thực hiện việc
xem xét tiêu chuẩn chứng nhận đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC
Guide 7:1994 theo nội dung biểu mẫu BM.TT.03.10. Sau khi xem xét xong yêu
cầu tiêu chuẩn chứng nhận, Phòng Chất lượng ghi kết quả xem xét vào biểu mẫu
BM.TT.03.10 và trình lãnh đạo phê duyệt.

- Địa chỉ của nơi sản xuất/kinh doanh...;

- TTCL4 sẽ chấp nhận các hồ sơ đăng ký chứng nhận của các khách hàng ký theo
lĩnh vực hoạt động của TTCL4 đã được công nhận.

- Căn cứ vào lĩnh vực chứng nhận đã xác định, cán bộ chuyên môn có trách
nhiệm đối chiếu với các danh mục mã ngành NACE Code để xác nhận mã cơ
bản theo yêu cầu và ghi lại vào phần dành riêng cho TTCL4  ở trong đăng ký
chứng nhận.
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e. Xác định và theo dõi mã số khách hàng

- Mã số khách hàng được lập gồm 6 ký tự: STT PPP 

 PPP là ba ký tự viết tắt của tỉnh/thành phố theo địa chỉ của trụ sở chính của
doanh nghiệp

 STT là 3 ký tự biểu thị số thứ tự của doanh nghiệp, số thứ tự của cơ sở được
tính theo một tỉnh/thành phố. 

 Ví dụ: Công ty CP A, địa chỉ số 03 Hùng Vương, thành phố Buôn Ma Thuột,
tỉnh Đắk Lắk là đơn vị đăng ký chứng nhận đầu tiên thì được xác định mã số
khách hàng là: 001 DLK.  

- Sau khi được xác định, mã số khách hàng đăng ký, nhân viên có nhiệm vụ ghi
vào sổ theo dõi theo biểu mẫu  BM.TT.03.02 và sẽ được sử dụng cho đến khi
được cấp chứng chỉ.

f. Tìm chuyên gia cho có mã ngành  mong muốn

- Mã bốn số của NACE Code là cơ sở cho việc dự kiến chuyên gia/chuyên gia kỹ
thuật cho quá trình đánh giá trong số các chuyên gia đã được đăng ký. Cán bộ
chuyên môn có trách nhiệm làm đầu mối liên hệ tìm chuyên gia phù hợp theo
NACE CODE mong muốn khi không có sẵn chuyên gia phù hợp hoặc có yêu
cầu của thị trường tiềm năng. Quá trình đăng ký và phê duyệt phải tuân theo thủ
tục quản lý nhân sự.

g. Xác nhận phạm vi đánh giá khách hàng

- Sau khi xem xét đăng ký chứng nhận cùng với những thông tin ban đầu về các
vấn đề liên quan, Cán bộ chuyên môn lập thông báo xác nhận phạm vi chứng
nhận theo biểu mẫu BM.TT.03.03, chuyển lãnh đạo TTCL4 phê duyệt và gửi
cho khách hàng xác nhận về phạm vi đánh giá.

h. Xác định số công đánh giá

-      Về cơ bản, số công đánh giá cho các cuộc đánh giá chứng nhận Hệ thống/ Sản
phẩm phù hợp tiêu chuẩn, VietGAP, HACCP, hợp quy của bên thứ ba phải bao
gồm:

 Thời gian chuẩn bị đánh giá, đánh giá tài liệu, đánh giá tại cơ sở, 
 Thời gian để đánh giá các yếu tố về công nghệ và sản xuất sản phẩm.
 Thời gian để lấy mẫu và thử nghiệm sản phẩm tại chỗ theo yêu cầu của tiêu

chuẩn.
 Thời gian họp khai khai mạc, viết báo cáo đánh giá và họp kết thúc.

- Xác định số ngày thực hiện theo hướng dẫn HD.02

i. Xác định địa điểm đánh giá

- Việc xác định địa điểm đánh giá được thực hiện theo hướng dẫn xác định ngày
công đánh giá HD.02.  

j. Lựa chọn thời điểm đánh giá

- Việc lựa chọn thời điểm đánh giá phải đảm bảo đoàn đánh giá có cơ hội đánh
giá hoạt động của cơ sở trên một số dây chuyền sản xuất, loại hình, sản phẩm
hoặc dịch vụ ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm của sản phẩm cuối cùng.  

6.1.4.3. Lập và gửi báo giá cho khách hàng
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- Dựa trên hồ sơ đăng ký chứng nhận, bộ phận Kế toán đề xuất báo giá, lập theo
biểu  mẫu  BM.TT.03.04,  báo  cáo  Giám đốc  hoặc  Kế  toán  Trưởng,  sau  đó
chuyển cho người/bộ phận được phân công phê duyệt và gửi báo giá cho khách
hàng. 

6.1.4.4. Chấp nhận phí báo giá của khách hàng

- Phí đánh giá chứng nhận được xác định dựa theo số ngày công của chuyên gia
đánh giá và phải được khách hàng chấp nhận. Nếu doanh nghiệp không chấp
nhận mức phí do TTCL4 đưa ra thì mức phí sẽ được thống nhất thông qua việc
đàm phán giữa khách hàng và TTCL4. Nếu khách hàng không chấp nhận mức
phí đó và cuộc đàm phán giữa khách hàng và TTCL4 không thành công, thì hồ
sơ đăng ký chứng nhận không được chấp nhận và kết thúc.

6.1.4.5. Ký kết hợp đồng

- Sau khi khách hàng chấp nhận bản báo giá, bộ phận kế toán lập dự thảo hợp
đồng chứng nhận sản phẩm theo biểu mẫu BM.TT.03.05. Kế toán Trưởng kiểm
tra lại và ký nháy vào dự thảo hợp đồng. Sau đó trình Giám đốc TTCL4 ký với
khách hàng.

6.1.5. Tiếp nhận đăng ký chứng nhận VietGAP, xem xét hồ sơ đăng ký chứng
nhận và ký kết hợp đồng.

6.1.5.1. Tiếp nhận đăng ký chứng nhận

- Bộ phận Tổ chức - Hành chính chịu trách nhiệm tiếp nhận Đăng ký chứng nhận
VietGAP từ khách hàng gửi đến, sau đó tùy theo lĩnh vực chuyển cho Phòng
Chất lượng xem xét hồ sơ đăng ký.

- Cán bộ được phân công sẽ xem xét và làm rõ các thông tin có liên quan trong
hồ sơ đăng ký đánh giá chứng nhận.

6.1.5.2.  Xem xét hồ sơ đăng ký chứng nhận

Hồ sơ đăng ký đánh giá chứng nhận VietGAP gồm:

* Đối với đăng ký đánh giá lần đầu

 Giấy đăng ký chứng nhận VietGAP theo  BM.TT.02.01-TS (thủy sản),
BM.TT.02.01-TT (trồng trọt), BM.TT.02.01-CN (chăn nuôi);

 Các hồ sơ pháp lý của cơ sở sản xuất nêu trong giấy đăng ký chứng nhận
VietGAP;

 Bản đồ giải thửa và phân lô khu vực sản xuất hoặc sơ đồ bố trí mặt bằng;
bản thuyết minh về thiết kế, bố trí mặt bằng khu vực sản xuất, xử lý sau thu
hoạch, sơ chế, bảo quản;

 Kết quả đánh giá nội bộ thực hiện theo bảng chỉ tiêu đánh giá theo mẫu
Phụ  lục  IXA    (thủy  sản),    IXB    (trồng  trọt),    IXC    (chăn  nuôi)  - Thông  tư
48/2012/TT- BNNPTNT và phải ghi chép rõ các sai lỗi và hành động khắc phục
(nếu có).

 Trường hợp nhà sản xuất đăng ký đánh giá chứng nhận VietGAP là tổ
chức  có  nhiều  thành  viên  thực  hiện  Phụ  lục  X - Thông  tư  48/2012/TT-
BNNPTNT.
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* Đối với đăng ký đánh giá lại:

 Trường hợp cơ sở sản xuất được đánh giá lần đầu nhưng chưa đủ điều
kiện được chứng nhận VietGAP hoặc bị đình chỉ chứng nhận nhưng sau đó đã
khắc phục xong sai lỗi thì cơ sở sản xuất gửi báo cáo khắc phục sai lỗi theo biểu
mẫu BM.TT.02.06 về Tổ chức chứng nhận TTCL4 để đăng ký đánh giá lại.

 Trường hợp nhà sản xuất đã được chứng nhận nhưng sửa chữa, nâng cấp
điều kiện sản xuất, thay đổi địa điểm sản xuất dẫn đến việc thay đổi khả năng
xuất hiện các mối nguy về ATTP so với ban đầu; nhà sản xuất bổ sung sản phẩm
mới chưa được chứng nhận thì nhà sản xuất gửi hồ sơ đăng ký tương tự như hồ
sơ đăng ký đánh giá lần đầu để đăng ký đánh giá lại. 

6.1.5.3. Xử lý hồ sơ

Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký chứng nhận VietGAP, trong vòng 03
(ba) ngày làm việc nhân viên được giao xử lý có trách nhiệm: Xem xét hồ sơ,
trình Giám đốc TTCL4 ký văn bản thông báo cho cơ sở sản xuất bổ sung những
nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng quy định.

6.1.5.4.Thỏa thuận, ký hợp đồng

Sau khi thẩm tra hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ, phụ trách kế toán TTCL4
thỏa thuận về các điều khoản hợp đồng chứng nhận VietGAP với cơ sở sản
xuất. Trên cơ sở đó soạn thảo hợp đồng chứng nhận VietGAP với cơ sở sản xuất
(Hợp đồng đảm bảo quyền lợi  và trách nhiệm của hai bên trong hoạt động
chứng nhận VietGAP).

Trên cơ sở hợp đồng đã được soạn thảo, Giám đốc TTCL4 và lãnh đạo
cơ sở sản xuất tiến hành ký kết hợp đồng chứng nhận.

6.2. Quản lý đánh giá

6.2.1. Lựa chọn thành viên đoàn đánh giá, lên lịch đánh giá

- Trên cơ sở xem xét yêu cầu khách hàng, Trong trường hợp cần mời chuyên gia
kỹ thuật bên ngoài, chuyên gia đánh giá bên ngoài, Cán bộ chuyên môn được
phân công soạn thảo giấy mời chuyên gia bên ngoài BM.TT.03.06.

- Phòng Hành chính - Tổng hợp lựa chọn thành viên Đoàn đánh giá và lịch đánh
giá dự kiến theo BM.TT.03.07, trình lão đạo ký và gửi cho khách hàng xác nhận.

- Kết quả nội dung xác nhận của khách hàng gửi lại là căn cứ để Cán bộ chuyên
môn soạn thảo quyết định thành lập đoàn đánh giá và chương trình đánh giá trình
lãnh đạo phê duyệt.

- Một số điểm lưu ý khi lên lịch đánh giá

+ Căn cứ vào phạm vi của hệ thống quản lý chất lượng, 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 chất lượng, môi trường, khía cạnh pháp lý của
hoạt động của khách hàng, các rủi ro đi kèm, v.v…), Trung tâm Chất lượng vùng
4 sẽ thực hiện đánh giá giai đoạn 1 đối với hệ thống quản lý chất lượng tại cơ sở
nếu có để đạt được mục tiêu đánh giá các yêu cầu.
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+ Khoảng thời gian giữa đánh giá giai đoạn 1 và giai đoạn 2 được yêu cầu hợp lý
là không quá 6 tháng. Cần lập lại đánh giá giai đoạn 1 nếu cần có khoảng thời
gian dài hơn.

6.2.2. Lên lịch đánh giá giám sát và đánh giá chứng nhận lại

- Những lần đánh giá giám sát sẽ được lập kế hoạch theo biểu BM.TT.03.08 bởi
chuyên gia đánh giá trưởng để đảm bảo toàn bộ hệ thống của tổ chức phải được
đánh giá giám sát trong thời gian hiệu lực của chứng nhận.

- Định kỳ vào ngày thứ 2 đầu tiên trong tháng, Cán bộ Phòng Chất lượng chuyển
bản Danh sách các tổ chức sẽ được đánh giá giám sát tháng kế tiếp theo biểu
BM.TT.03.09 cho Trưởng Phòng Hành chính – Tổng hợp để cử nhân viên liên
hệ với khách hàng tiến hành xác định thời điểm đánh giá giám sát của khách
hàng. Đề xuất đoàn đánh giá và thời gian đánh giá giám sát dự kiến được thực
hiện theo biểu  BM.TT.03.07,  trình lãnh đạo TTCL4 phê duyệt sau đó chuyển
cho khách hàng xác nhận trước 01 tuần. 

- Kết quả đánh giá giám sát là căn cứ để xem xét việc duy trì chứng nhận được
thực hiện theo thủ tục TT.01 đối với chứng nhận sản phẩm hoặc TT.02 đối với
chứng nhận VietGAP. 

- Sau 3 năm hiệu lực (2 năm đối với VietGAP) của chứng nhận hiện thời, TTCL4
tiến hành đánh giá chứng nhận lại đối với Tổ chức được cấp chứng nhận nếu
được khách hàng yêu cầu.  Hoạt động đăng ký, đánh giá chứng nhận lại được
thực hiện như đánh giá chứng nhận lần đầu.

6.2.3. Thông tin, kế hoạch đánh giá 

- Phòng Hành chính - Tổng hợp, phòng Chất lượng cung cấp cho các chuyên gia
đánh giá, chuyên gia kỹ thuật các quy định, nguyên tắc, điều kiện, thủ tục, tài
liệu liên quan đến hoạt động đánh giá, đảm bảo tài liệu cung cấp là tài liệu mới
nhất.

- Kế hoạch đánh giá sau khi được Giám đốc phê duyệt chính thức, Phòng Chất
lượng phải thông báo nội dung kế hoạch đánh giá, ngày đánh giá đến các thành
viên đoàn đánh giá và khách hàng trước 1 tuần đánh giá tại cơ sở.

7.      HỒ SƠ: 

T
T

Tên hồ sơ Mã hiệu
Thời gian

lưu
1 Xem xét đăng ký chứng nhận sản phẩm BM.TT.03.01

2 năm

2 Danh sách mã số khách hàng BM.TT.03.02
3 Xác nhận phạm vi chứng nhận BM.TT.03.03
4 Báo giá chi phí chứng nhận BM.TT.03.04
5 Hợp đồng chứng nhận sản phẩm BM.TT.03.05
6 Giấy mời tham gia đoàn đánh giá BM.TT.03.06
7 Dự kiến đoàn đánh giá và lịch đánh giá BM.TT.03.07
8  Kế hoạch giám sát BM.TT.03.08
9  Thông báo lịch đánh giá đánh giá hằng tháng BM.TT.03.09

10 Giấy đăng ký chứng nhận VietGAP
BM.TT.02.01-TS
BM.TT.02.01-TT
BM.TT.02.01-CN
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