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PHỤ LỤC V
QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ, CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

1. Căn cứ pháp lý
Trung tâm Chất lượng vùng 6 cũng đã được Cục Quản lý chất lượng nông

lâm sản và thủy sản cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận sản
phẩm theo các văn bản sau:

- Giấy chứng nhận số 03/GCN-QLCL ngày 31/10/2017 cho chứng nhận
Thủy sản đông lạnh (TCVN 5289:2006), Thủy sản khô (TCVN 5649:2006),
Nước mắm (TCVN 5107:2003), Cá đóng hộp (TCVN 6391:2008), VietGAP rau
quả, VietGAP lúa, VietGAP chăn nuôi lợn, VietGAP chăn nuôi gà.

- Giấy chứng nhận số 10/GCN-QLCL ngày 17/4/2018 cho chứng nhận Cá
tra phi lê đông lạnh (QCVN 02:27:2017/BNNPTNT), VietGAP trồng trọt
(TCVN 11892-1:2017)

2. Phạm vi Chứng nhận
- Cá tra phi lê đông lạnh phù hợp QCVN 02-27:2017/BNNPTNT

- Thủy sản đông lạnh phù hợp TCVN 5289:2006;
- Thủy sản khô phù hợp TCVN 5649:2006;
- Nước mắm phù hợp TCVN 5107:2003;
- Cá đóng hộp phù hợp TCVN 6391:2008;
- Sản phẩm trồng trọt theo VietGAP phù hợp TCVN 11892-1:2017

3. Điều kiện để được chứng nhận

Sản phẩm có đủ điều kiện để được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn
hoặc quy chuẩn kỹ thuật khi:

- Sản phẩm được sản xuất hàng loạt hoặc theo quy mô công nghiệp
thuộc các lĩnh vực mà nhà nước cho phép sản xuất hoặc nhập khẩu, đã
được ghi nhãn hàng hoá theo quy định, đồng thời sản phẩm đó phải đáp
ứng các yêu cầu trong tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu
chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế được sử dụng làm chuẩn mực để
sản xuất, đánh giá;

- Đối với sản phẩm sản xuất trong nước: Cơ sở sản xuất có hệ thống
quản lý chất lượng phù hợp với một trong các tiêu chuẩn: TCVN ISO
9001, TCVN- ISO 22000, HACCP hoặc có kế hoạch kiểm soát chất
lượng theo TCVN ISO 10005;
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- Đối với sản phẩm nhập khẩu: Lô sản phẩm phải kèm bản sao hợp đồng
mua bán, bản sao tờ khai hàng hoá nhập khẩu, bản sao Giấy chứng nhận
xuất xứ và kết quả kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu của cơ
quan có thẩm quyền (nếu có).

4. Quy trình đánh giá, chứng nhận:

5. Chi phí chứng nhận
Khách hàng đăng ký chứng nhận trả chi phí đánh giá, chứng nhận,

giám sát, và các chi phí khác cho Trung tâm Chất lượng vùng 6 theo thỏa
thuận.

Yêu cầu và xem xét
hành động khắc phục

Xem xét hồ sơ

Chuẩn bị đánh giá

Thỏa thuận hợp đồng

Báo cáo đánh giá

Đánh giá quá trình sản xuất

Lấy và thử nghiệm mẫu điển hình

Thẩm tra hồ sơ

Chứng nhận

Giám sát sau chứng nhận

Chứng nhận lại

Tiếp nhận đăng ký chứng nhận


