
 

 

Ban hành chứng nhận 

 

ĐÁNH GIÁ 

Đánh giá định kỳ 

Ban hành khắc phục 

Báo giá Họp đồng 

Chưa đạt Chưa  
phù hợp 

Đạt 

Chấp nhận  

Duy trì 

3 tháng (chính thức)  

28 ngày (khác) 

 
 

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN Global G.A.P 
 

Tóm tắt quy trình chứng nhận 
Bureau Veritas Certification (BVC) sẽ thực hiện dịch vụ đánh giá chứng nhận theo 
quy trình được mô tả trong sơ đồ bên dưới với các chi tiết và điều kiện trong các 
phần liên quan của quy trình này. 
 
Để thực hiện điều này BVC đồng ý sử dụng mọi nguồn lực, kiến thức và làm việc 
tốt mà đã đạt được không chỉ các bằng cấp và một tổ chức tổ chức chứng nhận mà 
còn là danh tiếng cao của Về phần mình Khách hàng cam kết thực hiện các hoạt 
động tương ứng với quy trình này như một phần không thể thiếu trong mục tiêu dịch 
vụ cung cấp bởi Bureau Veritas Certification. 
 
Về phần mình Khách hàng cam kết thực hiện các hoạt động tương ứng với quy 
trình này như một phần không thể thiếu trong mục tiêu dịch vụ cung cấp bởi 
Bureau Veritas Certification 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Đánh giá chứng nhận 
 

Có thể chọn 2 loại đánh giá sau: 
 

 Đánh giá hoàn toàn tại địa điểm đánh giá 
 

 Đánh giá gồm 2 mô đun: mô đun đánh giá tại văn phòng và tại địa 
điểm: chỉ áp dụng cho OP, OP+QMS, OP2 và CFM 
 

Cung cấp cho khách hàng lựa chọn đánh giá báo trước được phân ra làm 
2 mô đun: mô đun ngoài địa điểm sản xuất và mô đun tại địa điểm sản xuất. 
Cả hai phải được thực hiện bởi một đánh giá viên/ giám định viên.  

 
Mô đun đánh giá ngoài địa điểm sản xuất phải thực hiện không quá 2 tuần 
trước mô đun tại địa điểm. Nó bao gồm việc xem xét hồ sơ tài liệu được 
cung cấp bởi nhà sản xuất đến với OC trước khi đánh giá tại địa điểm sản 
xuất. Đánh giá viên sẽ thực hiện việc xem xét hồ sơ tại địa điểm làm việc 
của họ. Việc đánh giá toàn thời gian không phải là giám nhưng cho phép 
đánh giá viên để thực hiện phần còn lại của hệ thống quản lý kiến thức trước 
khi đánh giá của công ty và khách hàng tránh được sự phân bổ nguồn lực 
trong việc xem xét các tài liệu của đánh giá viên. Bureau Veritas có kế hoạch 
giới hạn cho các nhà sản xuất trình các tài liệu để được xem xét ngày đánh 
giá ngoài địa điểm. Ngày đó cũng sẽ bắt đầu giai đoạn 14 ngày để được 
đánh giá tại địa điểm.   
 
Các tài liệu mà OC có thể đánh giá không tại địa điểm sản xuất: 
  

 Tự đánh giá, công bố chính sách An Toàn Thực Phẩm, đánh giá rủi 
ro, quy trình được yêu cầu trong một vài PCCC, kế hoạch thuốc y, 
chương trình đánh (tần suất, chỉ tiêu, địa điểm), báo cáo phân tích, 
giấy phép, danh mục thuốc được sử dụng, danh sách các sản phẩm 
bảo vệ thực vật được sử dụng, phòng kiểm nghiệm được công 
nhận, báo cáo đánh giá chứng nhận, các hoạt động thầu phụ và các 
hồ sơ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật/ phân bón/ thuốc. Bureau 
Veritas bảo lưu quyền đánh giá toàn phần trong trường hợp khách 
hàng không cung cấp thông tin đầy đủ như yêu cầu bởi đánh giá 
viên hoặc có bằng chứng để để nghị một cuộc đánh giá đầy đủ tại 
chỗ.  

 



 

 Các điểm kiểm soát đánh giá ngoài địa điểm sản xuất phải được lưu 
hồ sơ bởi đánh giá viên trên danh sách đánh giá, với đầy đủ các 
xem xét và các điểm kiểm soát cụ thể. Ý kiến cần được thực hiện 
đối với trường hợp chưa phù hợp hoặc không áp dụng đối với các 
yêu cầu bắt buộc chính yếu và các điểm kiểm soát đối với các yêu 
cầu thứ yếu, trừ phi có chỉ định trong Hướng dẫn về phương pháp 
đánh giá nếu sẵn sàng. 
 

Đánh giá tại hiện trường: 
 

Đánh giá viên sẽ gửi chương trình đánh giá tại hiện trường trước vài ngày. 
 
Chương trình đánh giá tại hiện trường bao gồm: 
 

 Cuộc họp khai mạc giới thiệu những nhân sự liên quan và giải thích 
về nội dung chương trình đánh giá. 

 

 Xem xét lại các thủ tục co6ngt y liên quan đến Hệ Thống Quản Lý 
(nếu có) 

 

 Đánh giá các địa điểm sản xuất. 
 

 Đánh giá trung tâm xử lý sản phẩm (nếu có). 
 

 Chuỗi hành trình sản xuất (nếu có) 
 

 Xem xét lại các kết quả của những lần đánh giá trước 
 

 Đánh giá chính thức về các điểm chưa phù hợp tìm thấy được trong 
suốt quá trình đánh giá và chuẩn bị cho cuộc hợp bế mạc đánh giá. 

 

 Cuộc họp bế mạc: đánh giá viên sẽ trình bày về các điểm chưa phù 
hợp được tìm thấy trong quá trình đánh giá. Đánh giá viên sẽ giải 
thích về quy trình chứng nhận và khoản thời gian mà các điểm 
không phù hợp cần phải đóng và các bằng chứng khắc phục.  

 

 Đồng thời sẽ giải thích một cách có hệ thống về các quy trình và thời 
gian được yêu cầu để cung cấp bằng chứng các điểm khắc phục để 
đóng các điểm không phù hợp. 



 

 
 

 
Thực hiện báo cáo đánh giá: 
 

 Việc thực hiện báo cáo đánh giá là công việc mà đánh giá viên đã 
làm tại văn phòng. 
 

 Công ty sẽ nhận một danh sách các điểm không phù hợp được tìm 
thấy trong quá trình đánh giá. 

 
Đối với việc giải quyết các điểm không phù hợp được nêu trong chương 
trình GLOBALG.A.P. công ty sẽ đóng các điểm không phù hợp trong vòng 
28 ngày để đáp ứng 100% các điều khoản lớn và 95% các điều khoản nhỏ. 
Đối với lần đánh giá đầu tiên và chỉ khi cần thiết, có thể có 3 tháng để đóng 
100% các điều khoản lớn và 95% các điều khoản nhỏ, nhưng trong trường 
hợp này dữ liệu GLOBAL G.A.P. sẽ thể hiện tình trạng “ĐIỂM KHÔNG PHÙ 
HỢP MỞ” để có thể đóng các điểm không phù hợp.  

 
Trong bất cứ trường hợp nào, công ty có trách nhiệm phải luôn nhận biết 
tiêu chuẩn và tuân thủ các ngày cũng như các yêu cầu của tiêu chuẩn.  

.  
Cấp chứng nhận và sử dụng logo  

 
Khi cuộc đánh giá chứng nhận hoàn tất thành công và các điềm không phù hợp 
cần thiết đã được đóng, Bureau Veritas Certificationcó 28 ngày để thực hiện 
quyết định chứng nhận, sau đó sẽ cấp giấy chứng nhận trên những thông tin 
đã được chấp thuận cho Khách hàng nêu rõ các phần khác mà các quy phạm 
và phạm vi chứng nhận đã được áp dụng. 
 
Logo công nhận được thể hiện trên giấy chứng nhận. Khách hang được chứng 
nhận được phép trưng bày giấy chứng nhận trên các phương tiện của họ, cũng 
như trong các thông báo hoặc các công bố thương mại giữa các công ty, nhưng 
không bao giờ được sử dụng trực tiếp đến vớingười tiêu dùng cuối cùng 
 
Giấy chứng nhận GLOBALG.A.P. có giá trị trong vòng 1 năm kể từ ngày có 
quyết định chứng nhận trong lần đánh giá đầu tiên. Và ngày này sẽ được duy 
trì trong suốt các năm sau. Sau mỗi hai lần đánh giá chứng nhận hàng năm 
trong hợp đồng có giá trị 3 năm này, một giấy chứng nhận GLOBALG.A.P. mới 



 

được cấp sẽ có thời hạn 1 năm kể từ ngày hết hạn của giấy chứng nhận đã 
được cấp trước đó. 
 
Do đó, ba tháng trước mỗi cuộc đánh giá chứng nhận, khách hàng phải điền 
một đơn đăng ký mới trong đó dữ lieu cho chù kỳ này phải được nêu và xác 
nhận. 
 
Dấu chứng nhận / Sự phù hợp BVC 
 

 Khách hàng có thể tải logo/ dấu chứng nhận/ sự phù hợp BVC cùng với 
hướng dẫn sử dụng, sử dụng các mật khẩu tương ứng, đáp ứng theo 
các quy tắc sau: 

 

 Logo có thể được sao chép hoàn toàn theo chỉ dẫn của hướng dẫn sử 
dụng. 

 

 Logo sẽ được sử dụng nhằm khuyến khích việc thực hiện theo 
GLOBALG.A.P. của công ty, không bao giờ được sử dụng trên sản 
phẩm hoặc dịch vụ của khách hàng.Việc sử dụng này  sẽ được tránh để 
nó có thể khiến người dùng tin rằng sản phẩm hoặc dịch vụ đã được 
chứng nhận. 

 Không bao giờ được sử dụng logo mà khiến việc chứng nhận bị giàm 
giá trị. 

 

 Logo GLOBALG.A.P. và số GGN có thể cấp lại theo hướng dẫn của 
PHỤ LỤC 1 QUY ĐỊNH SỬ DỤNG DẤU VÀ LOGO GLOBALG.A.P. 
trong QUY CÁC QUY ĐỊNH CHUNG: PHẦN I NHỮNG QUY ĐỊNH 
CHUNG 

 
Sở hữu trí tuệ và các quyền thương hiệu, tên và logo thuộc tài sản của Bureau 
Veritas Certification Việt Nam và không thể bị bán hay nhượng quyền lại cho 
các bên thứ ba. Bureau Veritas Certification Việt Nam sẽ đánh giá việc sử dụng 
logo và thương hiệu của chứng nhận trong các cuộc đánh giá định kỳ 
 
Duy trì giấy chứng nhận: đánh giá định kỳ 
 
BVC thực hiện chương trình đánh giá hàng năm sau cuộc đánh giá chứng nhận 
trong năm thứ hai (2) và thứ ba (3). BVC xác minh sự phù hợp liên tục của hệ 



 

thống với tiêu chuẩn GLOBALG.A.P.  thông qua các cuộc đánh giá định kỳ hàng 
năm theo đúng thời hạn quy định của tiêu chuẩn. 
 
Khi có yêu cầu, BVC thực hiện một cuộc đánh giá đặc biệt hoặc không báo 
trước (được hiểu như là không định kỳ) hoặc bởi nhu cầu của công ty hoặc do 
kết quả yêu cầu của tiêu chuẩn GLOBALG.A.P. 
 
Đối với trường hợp hợp đồng GLOBALG.A.P. liên quan đến phương án 2 (nhóm 
sản xuất) hoặc phương án 1 với Hệ thống Quản lý Chất lượng, cuộc đánh giá 
không báo trước sẽ được thực hiện hàng năm giữa hai lần đánh giá chứng 
nhận, theo yêu cầu trong Quy định chung của GLOBALG.A.P. áp dụng cho từng 
trường hợp. 
 
Cũng có thể có ít nhất một lần trong khoản thời hạn hợp đồng này, một số công 
ty đã được chứng nhận là mục tiêu cho một cuộc đánh giá không báo trước 
10% cho Option 1, Option 1 +QMS, Option 2, Chain of Custody (CoC) and 
Compound Feed Manufacturing (CFM), vì BVC phải thực hiện các cuộc đánh 
giá không báo trước tối thiểu 10% các khách hàng đang được chứng nhận đối 
với mỗi phạm vi GlobalG.A.P. (*), trong suốt 12 tháng hiệu lực của giấy chứng 
nhận, dựa theo quy định chung của GLOBALG.A.P. 
 
 (*) Đánh giá không báo trước: Theo quy định chung của GLOBALG.A.P., Tổ 
chức chứng nhận phải thực hiện các cuộc đánh giá không báo trước tối thiểu 
10% các khách hàng đang được chứng nhận đối với mỗi phạm vi của Option 1. 
Tổ chức chứng nhận có thể thông báo khách hàng được chọn về cuộc đánh giá 
không báo trước, nhưng sự thông báo này phải không được làm trước 48 tiếng 
(2 ngày làm việc). Trong trường hợp từ chối chấp thuận, các quy định đã được 
mô tả trong Quy định chung của GlobalG.A.P. sẽ được áp dụng. 
 
Khách hàng có nghĩa vụ thông báo cho BVC những thay đổi lớn mà ảnh hưởng 
đến sản phẩm hoặc dịch vụ của mình hoặc ảnh hưởng đến việc chứng nhận 
hay các điều kiện khác có ảnh hưởng đến thời hạn của giấy chứng nhận như 
các thay đổi về địa điểm, chủ sở hữu hoặc phạm vi chứng nhận. Trong trường 
hợp này BVC sẽ có các hành động tương ứng để đảm bảo giấy chứng nhận 
phù hợp với tình hình mới. Vì vậy, mỗi năm khách hàng phải gửi thông tin cập 
nhật (đơn đăng ký) phạm vi chứng nhận như: địa điểm, sản phẩm và mở rộng 
cho BVC mỗi khi trước ba tháng so với ngày dự kiến đánh giá chứng nhận tiếp 
theo 
 



 

Vào thời điểm kết thúc hợp đồng 3 năm, giấy chứng nhận mới nhất sẽ hết hiệu 
lực và yêu cầu tái chứng nhận với một hợp đồng mới mà BVC sẽ tự động thực 
hiện, dựa trên các cuộc đánh giá định kỳ hang năm và khách hàng không có 
bất kỳ thông báo nào đến với BVC về quyết định chấm dứt hợp đồng như đã 
được nêu trong điều 3. 

 
 
 


