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TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI/ BỔ SUNG 

STT 
Lần 
sửa 

Trang 
sửa 

Mô tả nội dung sửa đổi 
Ngày sửa 

đổi 
Ngày hiệu 

lực 

1  01 

07 

Bổ sung Mục 4.2.6 Giấy chứng nhận VietGAP: 
⁻ Trường hợp Tổ chức có nhiều địa điểm sản xuất đăng 

ký đánh giá cùng thời điểm. 
⁻ Trường hợp tại cùng địa điểm sản xuất có nhiều thành 

viên. 
⁻ Mã số chứng nhận VietGAP. 

02/10/2014 02/10/2014 

07 Bổ sung Mục 4.2.7 Tiến hành đánh giá: 
- Đối với cơ sở sản xuất nhiều thành viên. 02/10/2014 02/10/2014 

2  

02 03 Mục 2, thay đổi nội dung 
Nội dung cũ: ISO/IEC Guide 67:2004 Đánh giá sự phù hợp - 
Các cơ sở của chứng nhận sản phẩm. 
Nội dung mới: ISO/IEC 17067:2013 Đánh giá sự phù hợp - 
Nguyên tắc cơ bản của chứng nhận sản phẩm và hướng dẫn 
cho các chương trình chứng nhận sản phẩm 

02/01/2016 02/01/2016 

3  

02 07 Mục 4.2.3, bổ sung nội dung: - Phương thức đánh giá sản 
phẩm được sản xuất/sơ chế phù hợp VietGAP: 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. 

02/01/2016 02/01/2016 

4  

03 Bìa Chỉnh sữa nội dung trang bìa: 
Nội dung cũ: 

TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN VSCB VIỆT NAM 

32 Tản Đà - Tp. Buôn Ma Thuột - Tỉnh Dak Lak - Việt Nam 

Tel: (+84) 500 3 967788; Fax: (+84) 500 3 967788 

Email: vscb@vscb.org; Website: www.vscb.org 

             ---------------- 

Nội dung mới: 

TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN VSCB  

32 Tản Đà - Tp. Buôn Ma Thuột - Tỉnh Dak Lak - Việt Nam 

Tel: (+84) 262 3 967788; Fax: (+84) 262 3 967788 

Email: vscb@vscb.org; Website: www.vscb.org 

---------------- 

05/09/2017 05/09/2017 

5  03 Toàn 
bộ 

Thay Tổ chức chứng nhận VSCB Việt Nam thành Tổ chức 
chứng nhận VSCB ; VSCB Việt Nam thành VSCB 

05/09/2017 05/09/2017 

6  04 3 Bổ sung mục 2 – Tài liệu viện dẫn: 

TCVN 11892-1:2017: Thực hành nông nghiệp tốt tại Việt Nam 

(VietGAP) Phần 1: Trồng trọt 
15/01/2018 15/01/2018 

7  04 10 Bổ sung Mục 5 – Hồ sơ biểu mẫu: Bảng tiêu chí đánh giá 
VietGAP - V/VG-BM/21 15/01/2018 15/01/2018 

8  05 4 Mục 2, xóa bỏ nội dung: 
- Hướng dẫn áp dụng ISO/IEC 17065:2012 của IAF. 23/04/2018 27/04/2018 

mailto:vscb@vscb.org
http://www.vscb.org/
mailto:vscb@vscb.org
http://www.vscb.org/
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- 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. 

- Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) 
cho rau quả tươi an toàn. 

- Quy trình sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho chè 
búp tươi an toàn. 

- Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) 
cho lúa. 

- Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) 
cho cà phê. 

- Quy định về chỉ định và quản lý hoạt động người lấy mẫu, 
người kiểm định, phòng kiểm nghiệm, tổ chức chứng 
nhận chất lượng giống, sản phẩm cây trồng và phân bón. 

9  05 4 Mục 3, xóa bỏ nội dung: 
- Sự không phù hợp theo định nghĩa của tài liệu hướng dẫn 
áp dụng ISO/IEC 17065:2012 của IAF. 
- Hướng dẫn đánh giá: Tuân theo Quy định chứng nhận 
VietGAP cho rau quả tươi, lúa, cà phê và chè an toàn. 

23/04/2018 27/04/2018 

10  05 5 Mục 4.1, xóa bỏ nội dung: 
Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi sản xuất theo quy 
định sau khi thực hiện đánh giá. 

23/04/2018 27/04/2018 

11  05 6 Mục 4.2 – Cột Biểu mẫu áp dụng, xóa bỏ nội dung: Cam kết 
bảo mật, Biên bản đánh giá, Bảng xác nhận thông tin chứng 
chỉ. 

23/04/2018 27/04/2018 

12  05 8 Mục 4.2.3, bổ sung mội dung: Tuân thủ theo phương thức 3 
– Thông tư 28/2012/TT-BKHCN - Thông tư Quy định về công 
bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự 
phù hợp với tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật & Thông tư 
02/2017/TT-BKHCN - Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 
2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về 
công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh 
giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

23/04/2018 27/04/2018 

13  05 9 Mục 4.2.6 
Xóa bỏ nội dung: VSCB cấp chứng nhận theo mẫu đã được 
Bộ Nông Nghiệp chấp nhận; Mã số chứng nhận VietGAP: 
Được cấp tự động qua website hoặc hướng dẫn của cơ quan 
quản lý. 
Bổ sung nội dung: Căn cứ trên kết quả thẩm xét của Bộ phận 
thẩm xét, VSCB sẽ cấp hoặc không cấp Giấy chứng nhận. 

23/04/2018 27/04/2018 

14  05 10 Mục 4.2.7, xóa bỏ nội dung: Kết quả của việc đánh giá đột 
xuất được thông báo, cập nhật kịp thời cho Bộ Nông nghiệp 
và Sở Nông Nghiệp tại nơi sản xuất. 

23/04/2018 27/04/2018 

15  05 11 Mục 5, xóa bỏ nội dung: Cam kết bảo mật, Biên bản đánh giá, 
Bảng xác nhận thông tin chứng chỉ. 
Sửa đổi “Biên bản họp” thành “Danh sách tham gia họp khai 
mạc & tổng kết” 

23/04/2018 27/04/2018 

16  06 08 Mục 4.2.6, sửa nội dung “Hiệu lực chứng nhận có thời hạn 02 
năm” thành “Hiệu lực chứng nhận có thời hạn 03 năm.” 06/08/2018 06/08/2018 
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17  07 08 Mục 4.2.3 Tiến hành đánh giá: sửa phương thức đánh giá 
thành phương thức 6 theo Thông tư 28/2012/TT-BKHCN 25/06/2019 16/07/2019 

18  07 08 Mục 4.2.3 Tiến hành đánh giá 
Bổ sung nội dung: trong trường hợp Tổ chức/ Công ty yêu 
cầu chứng nhận đã tiến hành thử nghiệm mẫu sản phẩm, kết 
quả thử nghiệm đáp ứng theo quy định của TCVN 11892-
1:2017 và đáp ứng theo quy định của VSCB thì chuyên gia 
đánh giá/ lấ mẫu sử dụng kết quả thử nghiệm mẫu sản phẩm 
của Tổ chức/ Công ty yêu cầu chứng nhận mà không cần lấy 
mẫu. 

25/06/2019 16/07/2019 

19  07 11 Bổ sung biểu mẫu Danh sách khách hàng (V/VG-BM/22) 
25/06/2019 16/07/2019 
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1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI 

⁻ Quy trình qui định thống nhất cách thức tiến hành đánh giá, cấp chứng nhận của VSCB đối với các 

Cá nhân/ Tổ chức đăng ký đánh giá, cấp chứng nhận VietGAP. 

⁻ Quy trình này áp dụng cho hoạt động đánh giá của VSCB đối với Tổ chức/Công ty đăng ký đánh 

giá, cấp chứng nhận theo tiêu chuẩn VietGAP. 

2. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 

- Sổ tay chứng nhận của VSCB (STCN). 

- ISO/IEC 17065:2012 Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận sản phẩm, quá 

trình dịch vụ. 

- ISO/IEC 17067:2013 Đánh giá sự phù hợp - Nguyên tắc cơ bản của chứng nhận sản phẩm và 

hướng dẫn cho các chương trình chứng nhận sản phẩm. 

- Quy định chung về hoạt động đánh giá chứng nhận của VSCB (QĐCN). 

- Cẩm nang chuyên gia đánh giá VietGAP (CNCG-VG). 

- Quy trình Quản lý chuyên gia (QTHT-CG) 

- TCVN 11892-1:2017: Thực hành nông nghiệp tốt tại Việt Nam (VietGAP) Phần 1: Trồng trọt. 

3. THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA 

- Quy trình này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa trong TCVN 6450:2007 (ISO/IEC Guide 

2:2004), TCVN ISO 9000:2015 và TCVN ISO 19011:2013. 

4. NỘI DUNG 

4.1 Quy định 

- Các chuyên gia đánh giá, cấp chứng nhận của VSCB có trách nhiệm thực hiện đúng quy trình này. 

- Quá trình đăng ký của Tổ chức/ Công ty phải được hoàn tất trước khi tiến hành đánh giá, cấp 

chứng nhận. 

- Hồ sơ đăng ký chứng nhận sẽ được VSCB xem xét và trả lời trong thời gian không quá 5 ngày làm 

việc và sẽ có hướng dẫn bằng email hay văn bản cụ thể (nếu cần). 

- VSCB và Tổ chức/ Công ty sẽ thoả thuận ký kết hợp đồng trong vòng 14 ngày sau khi đã nhận đầy 

đủ hồ sơ yêu cầu đánh giá chính thức của Tổ chức/ Công ty theo quy định của VSCB. 

- Trưởng đoàn đánh giá gửi kết quả báo cáo cho Bộ phận Thẩm xét trong vòng 03 ngày làm việc 

sau khi hoàn thành các thủ tục liên quan đến hoạt động đánh giá. 

- VSCB sẽ thông báo kết quả cho Tổ chức/ Công ty được đánh giá 
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4.2 Lưu đồ  

STT LƯU ĐỒ 
PHÒNG BAN/ 

 BỘ PHẬN 
BIỂU MẪU ÁP DỤNG 

1.  

 

Phòng Chứng nhận 
Phòng khách hàng 

Đơn đăng ký (V/VG-BM/01) 

2.  

 

Ban giám đốc 
Phòng chứng nhận 

Hợp đồng đánh giá (V/VG-BM/02) 
Chương trình đánh giá (V/VG-BM/05) 
Quyết định thành lập đoàn đánh giá (V/VG-
BM/03) 
Quyết định chỉ định phòng thử nghiệm (V/VG-
BM/04) 

3.  

 

Phòng chứng nhận 

Danh sách tham gia họp khai mạc & tổng kết 
(V/VG-BM/06) 
Checklist đánh giá VietGAP (V/VG-BM/21) 
Danh mục hồ sơ/ tài liệu xem xét (V/VG-BM/20) 
Danh sách nông hộ được kiểm tra (V/VG-BM/19) 
Biên bản lấy mẫu thử nghiệm (V/VG-BM/07) 

4. 

 

Phòng chứng nhận 

Phiếu theo dõi hành động khắc phục (V/VG-
BM/10)  
Báo cáo thử nghiệm mẫu (V/VG-BM/09) 
Báo cáo đánh giá (V/VG-BM/11) 

5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ban thẩm xét 

Checklist đánh giá VietGAP (V/VG-BM/21) 
Danh mục hồ sơ/ tài liệu xem xét (V/VG-BM/20) 
Danh sách nông hộ được kiểm tra (V/VG-BM/19) 
Biên bản lấy mẫu thử nghiệm (V/VG-BM/07) 
Báo cáo thử nghiệm mẫu (V/VG-BM/09) 
Phiếu theo dõi hành động khắc phục (V/VG-
BM/10)  
Báo cáo đánh giá (V/VG-BM/11) 
Báo cáo thẩm xét (V/VG-BM/12) 

6. 

 
 

 Ban giám đốc 
Phòng chứng nhận 

Quyết định cấp chứng nhận (V/VG-BM/14) 
Giấy Chứng nhận (V/VG-BM/15) 
Công văn hướng dẫn sử dụng dấu (V/VG-BM/16) 
Danh sách khách hàng (V/VG-BM/22) 

7. 

 
 
 
 

 

Ban giám đốc 
Phòng chứng nhận 

Các biểu mẫu từ mục (2) đến (5) 

4.2.1 Thông tin thủ tục 

a. Tổ chức/ Công ty có nhu cầu liên hệ với VSCB để có các tài liệu liên quan đến hoạt động đánh 
giá, cấp chứng nhận VietGAP. Các tài liệu này bao gồm: 

(KHÔNG ĐẠT) 

(Đ
Ạ

T
) 

Thẩm xét 

 

Cấp chứng nhận 

Đánh giá giám sát 
sau chứng nhận 

Báo cáo đánh giá 

 

Tiếp nhận và 
xem xét hồ sơ 

 

Chuẩn bị đánh giá 

Tiến hành đánh giá 

file:///D:/VSCB/2018/TAI%20LIEU%20HE%20THONG%20VSCB%20-%20FINAL/TAI%20LIEU%20HT%20DGCN%20SP/TAI%20LIEU%20HT%20VIETGAP-2018/1.%20QUY%20TRINH%20DGCN%20VietGAP-23.04.2018-DRAFT/5.%20BIEU%20MAU%20VIETGAP/VG-BM-06-BIEN%20BAN%20HOP%20KHAI%20MAC%20VIETGAPooooooooooooooo.doc
file:///D:/VSCB/2018/TAI%20LIEU%20HE%20THONG%20VSCB%20-%20FINAL/TAI%20LIEU%20HT%20DGCN%20SP/TAI%20LIEU%20HT%20VIETGAP-2018/1.%20QUY%20TRINH%20DGCN%20VietGAP-23.04.2018-DRAFT/5.%20BIEU%20MAU%20VIETGAP/VG-BM-06-BIEN%20BAN%20HOP%20KHAI%20MAC%20VIETGAPooooooooooooooo.doc
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⁻ Qui định chung về hoạt động Chứng nhận; 

⁻ Quy định đánh giá chứng nhận VietGAP; 

⁻ Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt và/ hoặc các quy định liên quan khác; 

⁻ Đơn đăng ký đánh giá, cấp chứng nhận. 

b. Tổ chức/ Công ty yêu cầu đánh giá chứng nhận VietGAP cung cấp hồ sơ đăng ký chứng nhận 
cho VSCB, hồ sơ bao gồm: 

⁻ Đơn đăng ký đánh giá, cấp chứng nhận; 

⁻ Sổ tay chất lượng (nếu có); 

⁻ Danh sách các nông hộ tham gia (địa điểm, diện tích, sản lượng đăng ký); 

⁻ Hồ sơ về đánh giá nội bộ (Chương trình đánh giá, danh mục đánh giá, báo cáo kết quả đánh 
giá nội bộ); 

⁻ Sơ đồ tổ chức (nếu có); 

⁻ Bản đồ giải thửa, phân lô khu vực sản xuất, khu vực sơ chế, bảo quản, các kết quả thử 
nghiệm,… (nếu có). 

4.2.2 Chuẩn bị đánh giá 

a. Xem xét hồ sơ của Tổ chức/ Công ty: 

⁻ Đơn đăng ký đánh giá, cấp chứng nhận; 

⁻ Kết quả tự đánh giá của Tổ chức/ Công ty; 

⁻ Các hồ sơ khác có liên quan: các kết quả thử nghiệm mẫu, các quy trình/ quy định riêng,… 
(nếu có); 

⁻ Hồ sơ của những lần đánh giá trước (nếu có). 

 VSCB sẽ thông báo cho Tổ chức/ Công ty về quyết định đánh giá, cấp chứng nhận trong 

thời gian 14 ngày sau khi nhận được hồ sơ yêu cầu đánh giá chứng nhận phù hợp. 

b. Ký kết hợp đồng : 

- Sau khi xem xét hồ sơ đăng ký, VSCB quyết định việc đánh giá chứng nhận bằng hợp đồng 

dịch vụ được ký kết với Tổ chức/ Công ty. 

- Dựa vào số lượng nông hộ tham gia, khoảng cách, diện tích, sản lượng đăng ký để tính 

toán chi phí. 

c. Lập chương trình đánh giá 

⁻ VSCB quyết định thành lập đoàn đánh giá. 

⁻ VSCB chỉ định phòng thử nghiệm có năng lực phù hợp theo quy định lựa chọn Nhà thầu 

phụ của VSCB. 

⁻ Trưởng đoàn/ Chuyên gia đánh giá lập chương trình đánh giá và chuẩn bị các nội dung, yêu 

cầu của cuộc đánh giá. 

⁻ Đoàn đánh giá được cung cấp tài liệu, thông tin cần thiết: Hồ sơ đăng ký chứng nhận và Hồ 

sơ của các lần đánh giá trước (nếu có). 
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⁻ Xác nhận lại chương trình đánh giá đã được chuyển cho Tổ chức/ Công ty trước khi tiến hành 

đánh giá. 

4.2.3 Tiến hành đánh giá 

⁻ Phương thức đánh giá sản phẩm được sản xuất/sơ chế phù hợp VietGAP: Đánh giá và giám sát 
hệ thống quản lý (Tuân thủ theo phương thức 6 – Thông tư 28/2012/TT-BKHCN - Thông tư Quy 
định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn 
quy chuẩn kỹ thuật & Thông tư 02/2017/TT-BKHCN - Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù 
hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật). 

⁻ Chuyên gia đánh giá tiến hành đánh giá quá trình sản xuất theo các tiêu chí đánh giá và hướng 
dẫn trong tiêu chuẩn VietGAP của từng loại sản phẩm của Tổ chức/ Công ty yêu cầu chứng nhận.  

⁻ Đối với cơ sở sản xuất nhiều thành viên, đoàn đánh giá tiến hành đánh giá: 

 Hoạt động tổ chức: Sơ đồ tổ chức, phân công chức năng nhiệm vụ, các hoạt động đào 
tạo tập huấn, quy chế hoạt động, cam kết của các thành viên. 

 Hệ thống quản lý chất lượng nội bộ: Đánh giá hoạt động xây dựng, thực hiện, duy trì hệ 
thống quản lý chất lượng và thường xuyên nâng cao hiệu lực của hệ thống của Tổ chức 
để thực hiện thống nhất theo các yêu cầu của VietGAP. 

 Đánh giá tài liệu lưu trữ. 

 Đánh giá thành viên đại diện nhóm: Số lượng thành viên đại diện nhóm được đánh giá tối 
thiểu bằng √  (đối với đánh giá lần đầu) hoặc tối thiểu 2/3 √ (đối với đánh giá lại) hoặc tối 
thiểu ½ √ (đối với đánh giá giám sát) của tổng số thành viên trong nhóm. 

⁻ Chuyên gia lấy mẫu tiến hành lấy mẫu theo hướng dẫn lấy mẫu cụ thể, tương ứng với từng nhóm 
sản phẩm, trong trường hợp Tổ chức/ Công ty yêu cầu chứng nhận đã tiến hành thử nghiệm mẫu 
sản phẩm, kết quả thử nghiệm đáp ứng theo quy định của TCVN 11892-1:2017 và đáp ứng theo 
quy định của VSCB thì chuyên gia đánh giá/ lấ mẫu sử dụng kết quả thử nghiệm mẫu sản phẩm 
của Tổ chức/ Công ty yêu cầu chứng nhận mà không cần lấy mẫu. Việc thử nghiệm mẫu được 
tiến hành tại các phòng thí nghiệm được công nhận hoặc chỉ định bởi cơ quan có thẩm quyền và 
VSCB lựa chọn làm nhà thầu phụ. 

⁻ Cơ sở lựa chọn dựa trên việc xem xét năng lực kỹ thuật của phòng thử nghiệm, ưu tiên lựa chọn 
phòng thử nghiệm đáp ứng các yêu cầu của ISO/IEC 17025 đối với các chỉ tiêu liên quan đến 
sản phẩm đăng ký chứng nhận. 

⁻ Trình tự các bước cụ thể theo các hướng dẫn trong cẩm nang đánh giá và sử dụng các biểu 
mẫu của quy trình. 

4.2.4 Báo cáo đánh giá 

- Kết quả đánh giá không phù hợp: 

 Trường hợp 1: kết quả đánh giá có điểm không phù hợp, Tổ chức/ Công ty thực hiện hành 

động khắc phục với các lỗi không phù hợp trong báo cáo và gửi kết quả khắc phục kèm theo 

các bằng chứng cho VSCB trong vòng 60 ngày. Sau khi nhận được hồ sơ thực hiện hành 

động khắc phục, Trưởng đoàn đánh giá hoàn tất báo cáo tổng kết và gửi các hồ sơ liên quan 

đến bộ phận thẩm xét. 

 Trường hợp 2: kết quả đánh giá có điểm không phù hợp, Tổ chức/ Công ty không thực hiện 

hành động khắc phục được chấp nhận trong thời gian trên, toàn bộ kết quả đánh giá, cấp 

chứng nhận sẽ bị huỷ bỏ. 
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- Kết quả đánh giá phù hợp: Trưởng đoàn đánh giá hoàn tất báo cáo tổng kết và gửi các hồ sơ liên 

quan đến bộ phận thẩm xét. 

4.2.5 Thẩm xét và quyết định chứng nhận 

- Bộ phận thẩm xét tiến hành thẩm xét và ra quyết định cấp chứng nhận.  

Hồ sơ thẩm xét bao gồm: 

 Checklist đánh giá VietGAP; 

 Danh mục tài liệu xem xét; 

 Danh sách nông hộ được kiểm tra; 

 Biên bản lấy mẫu thử nghiệm (nếu có); 

 Báo cáo thử nghiệm mẫu (nếu có); 

 Báo cáo đánh giá; 

 Báo cáo hành động khắc phục; 

- Trường hợp phát hiện lỗi không phù hợp trong quá trình đánh giá đột xuất VSCB sẽ gửi thông 

báo cảnh cáo, đình chỉ, hủy chứng nhận (nếu có) khi mà Tổ chức không tuân thủ theo Quy định 

về chứng nhận VietGAP trồng trọt. Thông báo cảnh cáo, đình chỉ, hủy chứng nhận sẽ được gửi 

cho Tổ chức/ Công ty và các tổ chức liên quan. 

4.2.6 Cấp Giấy chứng nhận 

⁻ Căn cứ trên kết quả thẩm xét của Bộ phận thẩm xét, VSCB sẽ cấp hoặc không cấp Giấy chứng 

nhận.  

⁻ Phạm vi chứng nhận được xác định bởi lĩnh vực, địa điểm chứng nhận và loại sản phẩm được 

chứng nhận, .... 

⁻ Hiệu lực chứng nhận có thời hạn 03 năm. 

⁻ Trường hợp Tổ chức có nhiều địa điểm sản xuất đăng ký đánh giá cùng thời điểm: Giấy chứng 

nhận VietGAP sẽ ghi rõ địa chỉ, tên sản phẩm, diện tích sản xuất, dự kiến sản lượng theo từng 

địa điểm. 

⁻ Trường hợp tại cùng địa điểm sản xuất có nhiều thành viên: VSCB sẽ cấp Danh sách thành viên 

(họ tên, địa chỉ, tên sản phẩm, diện tích sản xuất, dự kiến sản lượng) kèm theo Giấy chứng nhận 

VietGAP. 

4.2.7 Đánh giá giám sát, đánh giá đột xuất, đánh giá mở rộng và đánh giá chứng nhận lại 

⁻ Hàng năm VSCB sẽ tiến hành đánh giá giám sát Tổ chức/ Công ty được chứng nhận ít nhất 12 

tháng/ lần. 

⁻ Việc đánh giá đột xuất được thực hiện trong các trường hợp sau: 

 Khi có khiếu nại về việc cơ sở sản xuất không tuân thủ VietGAP; 

 Khi phát hiện sản phẩm được chứng nhận sản xuất theo VietGAP không bảo đảm chất lượng, 

an toàn thực phẩm; 

 Khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước. 
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⁻ Kết quả đánh giá Giám sát/ đột xuất là cơ sở để VSCB quyết định việc duy trì, gia hạn, cảnh cáo, 

đình chỉ, huỷ chứng nhận đối với Tổ chức/ Công ty. 

⁻ Trước khi hết hiệu lực giấy chứng chứng nhận, VSCB sẽ thông báo để Tổ chức/ Công ty chuẩn 
bị đánh giá chứng nhận lại. Quá trình đánh giá lại được tiến hành như đánh giá lần đầu. 

⁻ Trường hợp đánh giá mở rộng sẽ thực hiện như một cuộc đánh giá thông thường: 

 Sau khi được chứng nhận, Tổ chức/ Công ty được chứng nhận có thể yêu cầu mở rộng phạm 

vi chứng nhận sản phẩm. 

 Quá trình đánh giá mở rộng phạm vi chứng nhận có thể được thực hiện trong các cuộc đánh 

giá, cấp chứng nhận lại hoặc một cuộc đánh giá độc lập theo yêu cầu của Tổ chức/ Công ty 

được chứng nhận. 
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5. HỒ SƠ, BIỂU MẪU 

 

STT HỒ SƠ NƠI LƯU 
THỜI GIAN 

LƯU 
BIỂU MẪU 

1  Đơn đăng ký Phòng chứng nhận 04 năm V/VG-BM/01 

2  Hợp đồng đánh giá cấp chứng nhận Phòng chứng nhận 04 năm V/VG-BM/02 

3  Quyết định thành lập đoàn đánh giá Phòng chứng nhận 04 năm V/VG-BM/03 

4  Quyết định chỉ định phòng thí nghiệm Phòng chứng nhận 04 năm V/VG-BM/04 

5  Chương trình đánh giá Phòng chứng nhận 04 năm V/VG-BM/05 

6  
Danh sách tham gia họp khai mạc & tổng 
kết  

Phòng chứng nhận 04 năm V/VG-BM/06 

7  Biên bản lấy mẫu Phòng chứng nhận 04 năm V/VG-BM/07 

8  Báo cáo thử nghiệm mẫu Phòng chứng nhận 04 năm V/VG-BM/09 

9  Phiếu theo dõi hành động khắc phục  Phòng chứng nhận 04 năm V/VG-BM/10 

10  Báo cáo đánh giá Phòng chứng nhận 04 năm V/VG-BM/11 

11  Báo cáo thẩm xét Phòng chứng nhận 04 năm V/VG-BM/12 

12  Quyết định chứng nhận Phòng chứng nhận 04 năm V/VG-BM/14 

13  Giấy chứng nhận VietGAP Phòng chứng nhận 04 năm V/VG-BM/15 

14  Công văn hướng dẫn sử dụng dấu Phòng chứng nhận 04 năm V/VG-BM/16 

15  Thông báo vi phạm Phòng chứng nhận 04 năm V/VG-BM/18 

16  Danh sách nông hộ được kiểm tra  Phòng chứng nhận 04 năm V/VG-BM/19 

17  Danh mục hồ sơ/ tài liệu đã xem xét Phòng chứng nhận 04 năm V/VG-BM/20 

18  Checklist đánh giá VietGAP  Phòng chứng nhận 04 năm V/VG-BM/21 

19  Danh sách khách hàng Phòng chứng nhận 04 năm V/VG-BM/22 
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