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1. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- ISO/IEC 17021-1:2015; 

- IAF GL 5; IAF GL 2; IAF MD 5. 

2. PHẠM VI VÀ MỤC ĐÍCH 

Đưa ra các yêu cầu, thủ tục cho việc đánh giá hệ thống quản lý chất lượng. 

Tiến hành đánh giá hệ thống quản lý theo các chương trình đánh giá sau:  

- Đánh giá sơ bộ; 

- Đánh giá chính thức; 

- Đánh giá giám sát, Đánh giá tiếp theo, Đánh giá mở rộng; 

- Đánh giá lại; 

- Đánh giá chuyển đổi; 

3. THUẬT NGỮ ĐỊNH NGHĨA 

4. NỘI DUNG 

Chú ý: Khi có sự mâu thuẫn giữa quy trình/thủ tục chung với các yêu cầu cụ thể  thì 

các yêu cầu cụ thể sẽ được ưu tiên thực hiện. 

Trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đánh giá, phòng CD phải thông 

báo kết quả đánh giá sơ bộ cho khách hàng theo biểu mẫu BM-QT-08-08 

4.1 CHƢƠNG TRÌNH  

- Sau khi ký kết hợp đồng chứng nhận (kể cả chứng nhận mở rộng, chuyển đổi, nâng 

cấp, đánh giá lại) với khách hàng, VP chuyển bản đề nghị chứng nhận hệ thống quản 

lý BM-QT-06-03 cho khách hàng hoàn thiện các thông tin; 

- CD tiến hành xem xét yêu cầu của khách hàng, năng lực của IQC để phê duyệt yêu 

cầu khách hàng và cấp mã khách hàng. 

- CD liên hệ với khách hàng để thu thập bổ sung các tài liệu liên quan của khách hàng 

(nếu cần) như: Sổ tay chất lượng/ tài liệu tương đương, các thủ tục/quy trình theo yêu 

cầu của tiêu chuẩn khách hàng đăng ký chứng nhận, hồ sơ đánh giá nội bộ và xem xét 

lãnh đạo gần nhất;  

- CD lập chương trình đánh giá BM-QT-08-01 (cho chu kỳ chứng nhận 3 năm) trình 

tổng Giám đốc phê duyệt; 

Mã hóa hồ sơ chứng nhận: 

- Mã khách hàng gồm có 4 chữ số và được cấp khi phòng CD nhận được đăng ký 

chứng nhận của khách hàng.  

- Mỗi một khách hàng được đánh giá phù hợp theo một tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn 

nào đó sẽ có một mã hồ sơ khác nhau. Mỗi khách hàng có thể có nhiều mã hồ sơ 

khác nhau nếu khách hàng có nhiều sản phẩm hoặc áp dụng nhiều loại hình hệ 

thống.  

- Mã hồ sơ là tương ứng với số chứng chỉ.  

- Mã hồ sơ được lập như sau: 

IQC Số thứ Dấu Mã tiêu Dấu hiệu khác Lần đánh giá 
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tự KH ngăn 

cách 

chuẩn 

 Dùng 4 

chữ số. 

Theo 

quy tắc 

ngày 

càng 

tăng 

Dấu 

chấm 

(.) 

9k=1  

CN SP (HC) 

=2 

16949=3 

CN SP (HQ) = 

4 

13485 = 5 

Trong trường 

hợp khách hàng 

muốn chứng  

nhận nhiều SP 

 thì có thể sử 

dụng ký hiệu (-) 

sau đó thêm các 

chữ số 1,2,3, 

…vào đằng sau. 

Mỗi một chữ số 

sẽ tương ứng với 

một loại sản 

phẩm hoặc dòng 

sản phẩm. 

Đánh giá sơ bộ = I 

Đánh giá chứng nhận = 

A.  

Giám sát các lần: B, C, 

D, E 

Đánh giá tái chứng 

nhận = R. 

Đánh giá chuyển đổi = 

T 

Đánh giá đặc biệt = S 

 

- Ví dụ:  IQC 0345.1A được hiểu là đánh chứng nhận (lần A) Hệ thống quản lý chất lượng 

của Khách hàng mang mã số khách hàng 0345 phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001. 

4.2 ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN 

Chương trình đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý của IQC được chia làm hai giai 

đoạn: 

4.2.1. Giai đoạn I -Đánh giá sơ bộ: 

Đánh giá sơ bộ có thể được tiến hành tại địa điểm của tổ chức được đánh giá hoặc tại văn 

phòng IQC. 

Nếu đánh giá sơ bộ tiến hành tại văn phòng IQC thì thời lượng đánh giá sơ bộ không vượt 

quá 10 % (chấp nhận làm tròn số nguyên) tổng thời lượng đánh giá đã được phê duyệt 

trong chương trình đánh giá. 

4.2.1.1 Đánh giá sơ bộ tại Văn phòng IQC 

 Chuẩn bị: 

CD chuyển cho trưởng đoàn đánh giá tài liệu đánh giá giai đoạn I bao gồm:  

1. Chương trình đánh giá; 

2. Mẫu Quyết định thành lập đoàn đánh giá (nếu đánh giá tại hiện trường); 

3. Đề nghị chứng nhận hệ thống quản lý; 

4. Mẫu báo cáo đánh giá giai đoạn I; 

5. Mẫu báo cáo không phù hợp; 

6. Các tài liệu khác do khách hàng cung cấp (Sổ tay chất lượng, báo cáo đánh 

giá nội bộ và xem xét lãnh đạo…); 

 Tiến hành đánh giá sơ bộ: 
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Đánh giá sơ bộ được thực hiện nhằm đánh giá hệ thống quản lý của khách hàng đã sẵn 

sàng cho cuộc đánh giá chính thức (chứng nhận) hay chưa. Chuyên gia đánh giá cần 

khẳng định: 

1. Hệ thống quản lý của khách hàng đã được thiết lập và duy trì? 

2. Hệ thống tài liệu của khách hàng có phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn áp 

dụng?  

3. Các điểm lưu ý khi tiến hành đánh giá chứng nhận; 

4. Việc tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan tới các hoạt động của khách 

hàng? 

 Báo cáo đánh giá:  

- Đoàn đánh giá cần sử dụng các tài liệu nêu trên để hoàn thành báo cáo kết quả đánh giá 

sơ bộ. 

- Đoàn đánh giá thông báo kết quả đánh giá sơ bộ tại văn phòng IQC cho phòng CD. Sau 

khi xem xét và xử lý kết quả, và có kết quả đánh giá cuối cùng (thể hiện qua phiếu theo 

dõi xử lý hồ sơ BM-QT-08-13) phòng CD lên kế hoạch đánh giá giai đoạn 2. 

4.2.1.2 Đánh giá sơ bộ tại hiện trường: 

 Chuẩn bị: 

- Căn cứ chương trình đánh giá, phòng CD xem xét kiến nghị thành lập đoàn đánh giá 

BM-QT-08-02, trình Giám đốc phê duyệt. 

- Trưởng đoàn đánh giá xem xét tài liệu của khách hàng, lập kế hoạch đánh giá theo 

BM-QT-08-03 gửi CD.   

- CD gửi kế hoạch đánh giá cho khách hàng đồng thời với biểu mẫu “Xác nhận kế hoạch 

đánh giá” để phản hồi lại cho IQC. Căn cứ vào ý kiến phản hồi của khách hàng, CD có 

thể điều chỉnh hay không điều chỉnh nội dung kế hoạch đánh giá. Sau đó cập nhật lịch 

đánh giá để các bộ phận liên quan phối hợp thực hiện và vào sổ theo dõi dự án BM-QT-

08-14. Chú ý: Các thành viên trong đoàn đánh giá phải thỏa mãn các yêu cầu trong IQC-

HD-01 “yêu cầu đối với chuyên gia đánh giá”.  

 Tiến hành đánh giá: 

- Ngoài việc sử dụng các tài liệu như đối với đánh giá sơ bộ tại văn phòng IQC, quá 

trình đánh giá phải dựa trên: 

1. Mẫu danh sách tham dự cuộc họp; 

2. Phiếu ghi chép đánh giá; 

3. Ma trận đánh giá; 

4. Audit Log. 

 Báo cáo đánh giá sơ bộ: 

- Chuyên gia đánh giá sử dụng các tài liệu nêu trên để viết báo cáo tại hiện trường. 

- Kết quả đánh giá được đoàn đánh giá chuyển về phòng CD xem xét, xử lý (thể hiện 

qua phiếu theo dõi xử lý hồ sơ BM-QT-08-13). Khi kết quả đạt, CD lên kế hoạch đánh giá 

giai đoạn 2. 

4.2.2. Giai đoạn II - Đánh giá chứng nhận: 
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Đánh giá chứng nhận được tiến hành tại cơ sở và các địa điểm đang hoạt động của 

Khách hàng (có thể áp dụng đánh giá đa điểm theo IAF GL 5) 

4.2.2.1 Chuẩn bị đánh giá chứng nhận: 

Căn cứ chương trình đánh giá và kết quả đánh giá giai đoạn I, phòng CD xem xét và 

kiến nghị thành lập đoàn đánh giá BM-QT-08-02, trình Tổng Giám đốc phê duyệt.  

Trưởng đoàn đánh giá xem xét tài liệu của khách hàng, lập kế hoạch đánh giá theo BM-

QT-08-03 gửi CD.  CD gửi kế hoạch đánh giá cho khách hàng cùng với biểu mẫu “Xác 

nhận kế hoạch đánh giá” để phản hồi lại cho IQC. Căn cứ vào ý kiến phản hồi của khách 

hàng, CD có thể điều chỉnh hay không điều chỉnh nội dung kế hoạch đánh giá. Sau đó 

cập nhật lịch đánh giá để các bộ phận liên quan phối hợp thực hiện và vào sổ theo dõi dự 

án BM-QT-08-14. Chú ý: Các thành viên trong đoàn đánh giá phải thỏa mãn các yêu 

cầu trong IQC-HD-01 “yêu cầu đối với chuyên gia đánh giá”.  

4.2.2.2 Tài liệu đánh giá chứng nhận: 

CD chuyển cho chuyên gia đánh giá tài liệu đánh giá giai đoạn II gồm:  

1. Kế hoạch đánh giá;  

2. Quyết định thành lập đoàn đánh giá; 

3. Đề nghị chứng nhận hệ thống quản lý; 

4. Mẫu danh sách tham dự cuộc họp; 

5. Ma trận đánh giá; 

6. Kết quả đánh giá giai đoạn 1; 

7. Mẫu báo cáo đánh giá tổng hợp ; 

8. Mẫu báo cáo không phù hợp; 

9. Phiếu ghi chép đánh giá; 

10.  Audit Log; 

11. Các tài liệu khác do khách hàng cung cấp. 

4.2.2.3 Tiến hành đánh giá chứng nhận 

1.  Họp khai mạc: Trưởng đoàn đánh giá tiến hành họp khai mạc, tham khảo IQC-

HD-05: Hướng dẫn tiến hành các cuộc họp và lập danh sách những người tham dự 

cuộc họp và ký vào danh sách tham dự: BM-QT-08-04 

2. Tiến hành đánh giá: 

Mục đích của cuộc đánh giá chứng nhận là tìm kiếm bằng chứng về sự phù hợp của hệ 

thống quản lý chất lượng của khách hàng đối với tiêu chuẩn áp dụng; hoạt động đánh 

giá bao gồm ít nhất các yêu tố sau đây: 

a) Thông tin và bằng chứng về sự phù hợp đối với tất cả các yêu cầu trong việc 

áp dụng tiêu chuẩn hệ thống quản lý và các tài liệu có tính quy chuẩn khác; 

b) Tiến hành việc giám sát, đo lường các mục tiêu chất lượng chính; 

c) Việc tuân thủ hệ thống quản lý và các yếu tố luật định của khách hàng; 

d) Trách nhiệm của lãnh đạo đối với hệ thống quản lý chất lượng; 

e) Hiệu lực của các cuộc đánh giá nội bộ; 
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f) Có bằng chứng về việc xem xét hệ thống quản lý của lãnh đạo; 

g) Có bằng chứng khách quan về tính hiệu lực của việc thực hiện các quy trình. 

Trưởng đoàn đánh giá có thể sử dụng Ma trận đánh giá BM-QT-08-07 để xác định mối 

tương quan giữa các yêu cầu tiêu chuẩn với cơ cấu tổ chức của khách hàng. Việc đánh 

giá thực hiện thông qua: Phỏng vấn, truy cập hồ sơ và quan sát nhân viên ở tất cả các 

cấp của tổ chức, Chuyên gia đánh giá nên sử dụng Checklist để đánh giá. 

Trong quá trình đánh giá, Chuyên gia đánh giá sử dụng phiếu ghi chép đánh giá: BM-

QT-08- 05 để ghi lại tất cả các đánh giá của mình (bao gồm tất cả các phát hiện 

trong cuộc đánh giá) đồng thời làm bằng chứng của cuộc đánh giá.  

Chuyên gia đánh giá ghi lại các điểm không phù hợp được phát hiện trong quá trình đánh 

giá; Tổng hợp tại cuộc trao đổi nội bộ đoàn đánh giá và đưa ra kết quả đánh giá trong báo 

cáo đánh giá và lập báo cáo không phù hợp theo BM-QT-08-06; 

Phát hiện đánh giá ISO 9001 được chia thành 4 loại: Phù hợp; khuyến cáo (Ob); không 

phù hợp nhẹ (minor NC) và không phù hợp nặng (major NC) Với mỗi mức độ không 

phù hợp được phát hiện cần xử lý như sau: 

Loại 

phát 

hiện ĐG 

Mô tả 

Cách thức xử lý 

Chứng nhận Giám sát 

Phù hợp Đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn Đạt yêu cầu Đạt yêu cầu 

OB + Tại thời điểm đánh giá chưa 

đủ bằng chứng để kết luận đó là 

1 điểm KPH; 

+ Là những kiến nghị cải tiến 

của chuyên gia để hệ thống quản 

lý chất lượng của khách hàng 

ngày càng hòan thiện hơn; 

Tổ chức không cần 

gửi bằng chứng việc 

thực hiện các OB 

cho IQC. Tuy nhiên, 

IQC  sẽ sem xét các 

kiến nghị cải tiến này 

trong lần đánh giá 

giám sát gần  nhất. 

Như chứng nhận 

Mi-NC + Sự không đáp ứng yêu cầu tiêu 

chuẩn nhưng không ảnh hưởng 

đến hệ thống và sự phù hợp của 

SP; 

+ Sự không đáp ứng yêu cầu hệ 

thống tài liệu mà tổ chức đã 

thiết lập; 

Tổ chức phải thực 

hiện hành động 

khắc phục, gửi bằng 

chứng về IQC không 

quá 60 ngày làm 

việc. Chỉ cấp chứng 

chỉ sau khi HDKP 

được chấp nhận. 

Tổ chức phải thực 

hiện HĐKP và 

phải gửi bằng 

chứng về IQC 

không quá 60 ngày 

làm việc. Hệ thống 

QLCL chỉ được 

duy trì nếu hành 

động khắc phục 

được chấp nhận.  

Ma-NC + Là sự không đáp ứng yêu cầu 

tiêu chuẩn gây ảnh hưởng đến hệ 

thống, ảnh hưởng đến sự phù 

hợp của sản phẩm/dịch vụ; 

Cam kết thời điểm 

hoàn thành HĐKP 

tại cuộc họp kết 

thúc. Bằng chứng về 

Tổ chức phải có 

kế hoạch thực 

hiện HĐKP, cam 

kết thời hạn hoàn 
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+ Có sự không phù hợp nhẹ 

mang tính hệ thống. Tính hệ 

thống là: có hơn 3 NC nhẹ tại 

một bộ phận hoặc có cùng 1 NC 

nhẹ trên 3 bộ phận; 

hành động khắc 

phục phải gửi cho 

IQC thẩm tra không 

quá 60 ngày làm 

việc; Có thể phải 

đánh giá bổ sung để 

thẩm tra HĐKP tại 

tại hiện trường. 

thành và chuyển 

bằng chứng khi 

hoàn thành 

HĐKP. Đến thời 

điểm cam kết 

chưa hoàn thành 

HĐKP thì đình 

chỉ chứng chỉ 

4.2.2.3 Xem xét các thông tin liên quan: 

Nếu Chuyên gia đánh giá nhận thấy các thông tin sau bị thay đổi: 

1. Quyền sở hữu; 

2. Địa điểm; 

3. Cơ cấu quản lý; Đại diện lãnh đạo; 

4. Mở rộng/thu hẹp nhà xưởng, sản phẩm hoặc phạm vi sản xuất so với đăng 

ký chứng nhận; 

5. Số lượng nhân công (số lượng nhân viên thay đổi trên 30 % so với đăng ký 

chứng nhận); 

6. Các nguồn lực có tác động quan trọng đến hệ thống quản lý; 

7. Cập nhật tiêu chuẩn chất lượng mà chưa thông báo tới IQC thì trưởng đoàn 

đánh giá phải khuyến cáo khách hàng: 

      + Những thông tin thay đổi cần thông báo cho IQC. 

      + Một cuộc đánh giá lại hoặc đánh giá mở rộng có thể phải được thực hiện để 

khẳng định tính phù hợp với tiêu chuẩn mà khách hàng đang áp dụng. 

Khi đánh giá đa điểm đoàn đánh giá phải tiến hành tìm kiếm các bằng chứng về việc tổ 

chức đã tiến hành ít nhất một cuộc đánh giá nội bộ ở mỗi điểm; 

Nếu trong quá trình đánh giá, đoàn đánh giá có sử dụng Chuyên gia kỹ thuật thì các kết 

luận mang tính kỹ thuật của đoàn đánh giá cần tham khảo ý kiến của chuyên gia kỹ thuật; 

Nếu cần thiết chuyên gia kỹ thuật hoàn thiện phiếu nhận xét kỹ thuật theo biểu mẫu 

BM-QT-08-10. 

4.2.3 Báo cáo đánh giá chứng nhận 

Trước khi cuộc họp kết thúc, Trưởng đoàn đánh giá có trách nhiệm họp đoàn đánh giá, 

đề nghị các thành viên trong đoàn đánh giá tập hợp các ghi chép đánh giá, thảo luận và 

lập báo cáo đánh giá BM-QT-08-09. Báo cáo đánh giá được chuyển cho khách hàng 

ngay sau khi cuộc họp kết thúc; 

4.2.4. Họp kết thúc  

Trưởng đoàn đánh giá tiến hành họp kết thúc, xem hướng dẫn tiến hành các cuộc họp 

IQC-HD-03; Trưởng đoàn đánh giá thay mặt đoàn đánh giá công bố các phát hiện 

đánh giá. 

Yêu cầu mọi người tham gia cuộc họp kết thúc ký xác nhận vào danh sách tham dự 

cuộc họp BM-QT-08-04. 
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Chậm nhất 5 ngày làm việc kể từ ngày đánh giá chứng nhận kết thúc, toàn bộ hồ sơ 

đánh giá chứng nhận phải được chuyển cho CD. 

4.2.5 Xem xét các báo cáo đánh giá và hành động khắc phục :   

CD chủ trì xem xét các hành động khắc phục của Khách hàng. Cá nhân xem xét thẩm 

tra hồ sơ đánh giá phải đáp ứng yêu cầu trong IQC-HD-02 và theo sự phân công của 

Trưởng phòng CD. 

4.2.5.1. Tiếp nhận Hành động khắc phục 

Trong vòng 60 ngày kể từ khi cuộc đánh giá kết thúc, Khách hàng phải đưa ra và gửi 

hành động khắc phục cho những điểm không phù hợp tới đoàn đánh giá. Sau 60 ngày, 

kể từ ngày đánh giá chứng nhận kết thúc mà HĐKP của khách hàng không được chấp 

nhận thì CD có thể gia hạn thời hạn trên thêm 30 ngày. Sau thời hạn gia hạn mà HDKP 

vẫn chưa được chấp nhận thì kết quả đánh giá chứng nhận bị hủy bỏ. 

Trong trường hợp khách hàng không gửi bằng chứng của các hành động khắc phục 

hoặc gửi không đầy đủ thì Trưởng đoàn đánh giá có thể cử chuyên gia đánh giá xuống 

địa điểm đánh giá để xem xét trực tiếp. 

4.2.5.2. Xem xét  

Khi xem xét các HĐKP của khách hàng gửi đến, CD cần đánh giá: 

1. Việc xác định nguyên nhân gốc rễ của sự không phù hợp; 

2. Tính khả thi của những biện pháp đưa ra nhằm loại bỏ nguyên nhân đó; 

3. Bằng chứng về cung cấp các nguồn lực cần thiết để tiến hành các hành động 

khắc phục; 

4. Xác định thời điểm hoàn thành hoặc bằng chứng hành động khắc phục đã 

được thực hiện. 

4.2.5.3. Chấp nhận  

Với việc xem xét các bằng chứng khách quan hay đánh giá trực tiếp việc thực hiện HĐKP:  

- Nếu không chấp nhận, CD thông báo tới khách hàng gửi bổ sung hồ sơ hoặc các bằng 

chứng cần thiết. Tham khảo Thông báo kết quả đánh giá: BM-QT-08-12. 

- Nếu chấp nhận, CD lập thông báo kết quả thẩm xét HĐKP và kết quả đánh giá cho 

khách hàng qua BM-QT-08-12 và kiến nghị cấp chứng chỉ BM-QT-08-11 để in dự 

thảo chứng chỉ và quyết định chứng nhận.  Hồ sơ của cuộc đánh giá lưu tại CD. Hồ sơ 

của cuộc đánh giá bao gồm:  

- Sổ tay chất lượng hoặc tài liệu tương đương của khách hàng; 

- Kế hoạch đánh giá; 

- Danh sách những người tham dự các cuộc họp có liên quan;   

- Các ghi chép đánh giá; 

- Báo cáo đánh giá;  

- Các phiếu yêu cầu hành động khắc phục và các bằng chứng của hành động 

khắc phục; 

- Thành viên được giao nhiệm vụ sẽ xem xét hồ sơ đánh giá theo các tiêu chí: 
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- Cuộc đánh giá diễn ra đúng theo kế hoạch; 

- Có đầy đủ các thành phần cần thiết; 

- Đúng phạm vi đã hoạch định giữa hai bên; 

- Phiếu yêu cầu hành động khắc phục, phòng ngừa được ghi chép rõ ràng, đầy 

đủ; đúng điều khoản, xác định đúng nguyên nhân gốc rễ của sự không phù 

hợp, đủ chữ ký xác nhận, …; 

- Tính khách quan của thành phần đoàn đánh giá; 

- Báo cáo đánh giá rõ ràng, đầy đủ. 

Việc đánh giá hồ sơ chứng nhận dựa trên tiêu chí: 

a) Hồ sơ đánh giá chứng nhận lần đầu: 

- Cấp chứng chỉ khi: Có bằng chứng cho thấy khách hàng đã thiết lập, thực hiện và 

duy trì có hiệu lực Hệ thống quản lý; Không có sự không phù hợp nào hoặc tất cả sự 

không phù hợp đã phát hiện đều có các hành động khắc phục hiệu lực. 

b) Hồ sơ đánh giá giám sát:  

- Được duy trì chứng nhận khi: Tổ chức thực hiện và duy trì hiệu lực Hệ thống quản 

lý; Các điểm không phù hợp được phát hiện có hành động khắc phục thoả đáng. 

- Đình chỉ hiệu lực chứng nhận khi: Chưa xác định đúng nguyên nhân gốc rễ của sự 

không phù hợp nặng đã phát hiện; Các hành động khắc phục đưa ra không hiệu lực. 

ĐÁNH GIÁ GIÁM SÁT 

Đánh giá giám sát nhằm tìm kiếm bằng chứng sự phù hợp của hệ thống quản lý của 

khách với tiêu chuẩn tương ứng. Chu kỳ đánh giá giám sát phụ thuộc vào mỗi tiêu 

chuẩn. 

Hằng tháng, phòng CD lên danh sách các khách hành cần tiến hành đánh giá giám sát 

trong tháng kế tiếp và thông báo cho khách hàng biết; 

Căn cứ vào chương trình đánh giá, Trưởng đoàn đánh giá tham khảo kế hoạch đánh 

giá lần trước để lên kế hoạch đánh giá giám sát BM-QT-08-03. Đánh giá giám sát 

không có giai đoạn đánh giá sơ bộ, Chuyên gia đánh giá tiến hành đánh giá tại cơ sở, 

các bước tiến hành tương tự như đánh giá chứng nhận.  

Phạm vi đánh giá giám sát không nhất thiết đánh giá toàn bộ hệ thống mà có thể chỉ 

tập trung vào một số bộ phận, quy trình mà chuyên gia đánh giá trưởng đoàn nhận 

định cần tìm bằng chứng của sự phù hợp nhưng vẫn phải bao trùm đầy đủ các lĩnh vực 

theo phạm vi chứng nhận. 

Đánh giá giám sát bao gồm các nội dung: Các cuộc đánh giá nội bộ; xem xét của lãnh 

đạo; xem xét việc thực hiện các hành động khắc phục đối với lần đánh giá trước; xem 

xét những thay đổi liên quan đến khách hàng và hệ thống quản lý của khách hàng; quá 

trình vận hành hệ thống,  việc xử lý khiếu nại, tính hiệu lực của hệ thống đối với việc 

đạt được các mục tiêu của khách hàng, việc sử dụng các dấu hiệu chứng nhận của 

IQC,… 
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Chuyên gia đánh giá yêu cầu tổ chức đưa ra bằng chứng khách quan khi xem xét 

HĐKP đối với NC trong lần đánh giá trước để xác định: 

a) Đóng NC đã phát hiện lần trƣớc: khi các hành động khắc phục cho các điểm 

không phù hợp đã được thực hiện, có hiệu lực. 

b) Duy trì NC đã phát hiện: Khi việc đánh giá hiệu lực của hành động khắc 

phục này cần phải có thêm thời gian. 

c) Mở NC mới đối với NC đã phát hiện: khi hành động khắc phục không được 

thực hiện hoặc được thực hiện nhưng không hiệu lực. Chuyên gia đánh giá hành động 

như sau: 

- Nếu như NC trước là NC nặng và bị lặp lại Chuyên gia đánh giá sẽ mở một 

NC nặng cho hành động khắc phục phòng ngừa của tổ chức,và 

- Nếu NC nặng lặp lại nhưng không phụ thuộc vào hành động khắc phục đã thực 

hiện và lúc này nó chỉ là NC nhẹ, Chuyên gia đánh giá mở một NC nặng đối với hành 

động khắc phục phòng ngừa của tổ chức. 

- Nếu NC nhẹ lặp lại thì chuyên gia đánh giá mở một NC nặng cho hành động 

khắc phục phòng ngừa của tổ chức. 

Trước khi cuộc họp kết thúc, Trưởng đoàn đánh giá có trách nhiệm họp đoàn đánh giá, 

đề nghị các thành viên trong đoàn đánh giá tập hợp các ghi chép đánh giá, thảo luận và 

lập báo cáo đánh giá tổng hợp BM-QT-08-09. Báo cáo đánh giá được chuyển cho 

khách hàng ngay sau khi cuộc họp kết thúc; 

Sau khi nhận được bằng chứng về hệ thống quản lý chất lượng của khách hàng đang 

có hiệu lực, CD lập thông báo hiệu lực theo: BM-QT-08-12  tới khách hàng chậm nhất 

5 ngày kể từ có đủ bằng chứng. 

Sử dụng BM-QT-08-11 khi đề nghị Tổng Giám đốc duy trì, đình chỉ hiệu lực, thu hồi 

chứng chỉ. 

4.4 ĐÁNH GIÁ BỔ SUNG 

Khi IQC cần xem xét đánh giá hiệu lực các hành động khắc phục hoặc cần có các hành 

động tiếp theo khi bị đình chỉ hiệu lực chứng chỉ thì IQC phải tiến hành 1 cuộc đánh 

giá bổ sung khách hàng.  

Trình tự, thủ tục đánh giá bổ sung tương tự đánh giá giám sát. 

4.5 ĐÁNH GIÁ MỞ RỘNG/NÂNG CẤP 

Khi khách hàng có nhu cầu đánh giá mở rộng, thu hẹp phạm vi hoặc nâng cấp tiêu chuẩn 

áp dụng thì phải ký kết một hợp đồng phụ và gửi đề nghị chứng nhận BM-QT-06-03 cho 

IQC. Các bước tiến hành trong đánh giá mở rộng/nâng cấp được thực hiện như đánh giá 

giám sát. 

4.6 ĐÁNH GIÁ ĐỘT XUẤT 

Khi có yêu cầu của cơ quan quản lý, hoặc IQC cần xem xét các khiếu nại, đánh giá các thay 

đổi hoặc cần có các hành động tiếp theo khi bị đình chỉ chứng chỉ thì IQC phải tiến hành 1 

cuộc đánh giá đột xuất khách hàng.  

Trình tự, thủ tục đánh giá đột xuất tương tự đánh giá giám sát. 
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4.7 ĐÁNH GIÁ CHUYỂN ĐỔI 

Đánh giá chuyển đổi là việc IQC đánh giá, cấp chứng chỉ cho khách hàng mà khách 

hàng đó đã có chứng chỉ của tổ chức chứng nhận được công nhận theo đúng thoả ước 

MRA và tổ chức chứng nhận đó đã đăng ký hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Điều 

kiện để được đánh giá chuyển đổi là chứng chỉ phải còn hiệu lực ít nhất 06 tháng. Hiệu 

lực của chứng chỉ do IQC cấp bằng thời gian hiệu lực còn lại mà tổ chức chứng nhận 

trước đó cấp cho khách hàng. 

Phòng KD tiến hành đàm phán ký hợp đồng giám sát theo hình thức: Số lần đánh giá 

giám sát bằng số lần đánh giá giám sát mà tổ chức chứng nhận cấp chứng chỉ đã thỏa 

thuận trừ đi số lần đánh giá giám sát mà tổ chức đó đã thực hiện.  

Khách hàng làm văn bản đề nghị sử dụng dịch vụ đánh giá của IQC và tài liệu bổ sung 

theo mẫu đề nghị chứng nhận tương ứng; 

Trình tự, thủ tục đánh giá chuyển đổi tương tự đánh giá giám sát. 

4.8 ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN LẠI 

Sau thời hạn hiệu lực của chứng chỉ, Hệ thống quản lý của khách hàng phải được đánh 

giá lại. Cuộc đánh giá chứng nhận lại được hoạch định và tiến hành để xem xét đánh 

giá sự đáp ứng liên tục tất cả các yêu cầu liên quan đến tiêu chuẩn và phải được tiến 

hành trước khi chứng chỉ hết hiệu lực ít nhất 1 tháng. 

Quá trình đánh giá lại được tiến hành như một cuộc đánh giá chứng nhận, trừ trường 

hợp không có sự thay đổi đáng kể về HTQL hiện tại của khách hàng thì không cần có 

cuộc đánh giá giai đọan 1.  

Cuộc đánh giá chứng nhận lại phải xem xét việc vận hành HTQL tại thời điểm chứng 

nhận, bao gồm việc xem xét các báo cáo của cuộc đánh giá giám sát trước: tính hiệu 

lực của toàn bộ hệ thống, kể cả các thay đổi nội bộ và bên ngoài cũng như khả năng áp 

dụng đối với phạm vi chứng nhận; việc vận hành HTQL đã được chứng nhận để đạt 

được chính sách và mục tiêu của tổ chức; tính hiệu lực của toàn bộ hệ thống quản lý kể 

cả các thay đổi nội bộ và khả năng áp dụng đối với phạm vi chứng nhận. 

Trong quá trình đánh giá chứng nhận lại HTQL của khách hàng, khi có sự không phù 

hợp hoặc thiếu bằng chứng của sự phù hợp được nhận diện, IQC tiến hành xác định 

thời hạn cho sự khắc phục và hành động khắc phục được thực hiện trước khi chứng chỉ 

của lần trước hết hạn. 

4.9. ĐÁNH GIÁ TÍCH HỢP 

Là quá trình đánh giá hệ thống quản lý của khách hàng đáp ứng nhiều tiêu chuẩn 

khách nhau. Quá trình đánh giá tích hợp được thực hiện như quá trình đánh giá chứng 

nhận. Thời lượng đánh giá tích hợp được IQC xem xét căn cứ trên các hệ thống tích 

hợp nhưng không nhiều hơn tổng thời lượng đánh giá riêng rẽ của từng hệ thống. 

5. HỒ SƠ LƢU 

TT Hồ sơ Mã số Nơi lƣu Thời gian lƣu 

1.  Chương trình đánh giá HTQL BM-QT-08-01 CD 
Sau hết hiệu 

lực CN 3 năm 
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2.  Quyết định thành lập đoàn đánh giá BM-QT-08-02 CD 
Sau hết hiệu 

lực CN 3 năm 

3.  Kế hoạch đánh giá BM-QT-08-03 CD 
Sau hết hiệu 

lực CN 3 năm 

4.  Danh sách tham dự cuộc họp BM-QT-08-04 CD 
Sau hết hiệu 

lực CN 3 năm 

5.  Phiếu ghi chép đánh giá BM-QT-08-05 CD 
Sau hết hiệu 

lực CN 3 năm 

6.  Báo cáo không phù hợp BM-QT-08-06 CD 
Sau hết hiệu 

lực CN 3 năm 

7.  Ma trận đánh giá BM-QT-08-07 CD 
Sau hết hiệu 

lực CN 3 năm 

8.  Báo cáo Đánh giá sơ bộ BM-QT-08-08 CD 
Sau hết hiệu 

lực CN 3 năm 

9.  Báo cáo đánh giá tổng hợp BM-QT-08-09 CD 
Sau hết hiệu 

lực CN 3 năm 

10.  Nhận xét của chuyên gia kỹ thuật BM-QT-08-10 CD 
Sau hết hiệu 

lực CN 3 năm 

11.  Kiến nghị cấp chứng chỉ BM-QT-08-11 CD 
Sau hết hiệu 

lực CN 3 năm 

12.  Thông báo kết quả đánh giá BM-QT-08-12 CD 
Sau hết hiệu 

lực CN 3 năm 

13.  Phiếu theo dõi xử lý hồ sơ BM-QT-08-13 CD 
Sau hết hiệu 

lực CN 3 năm 

14.  Sổ theo dõi dự án BM-QT-08-14 CD Cập nhật 

15.  Audit Log BM-QT-08-15 CD 
Sau hết hiệu 

lực CN 3 năm 

16.  
Báo cáo đánh giá sơ bộ ISO 

9001:2015 
BM-QT-08-16 CD 

Sau hết hiệu 

lực CN 3 năm 

17.  
Báo cáo đánh giá tổng hợp ISO 

9001:2015 
BM-QT-08-17 CD 

Sau hết hiệu 

lực CN 3 năm 

18.  Hợp đồng chứng nhận  VP 5 năm 

6.  BẢO MẬT 

Mọi thông tin liên quan tới KH phải được bảo mật hoàn toàn, đặc biệt là những thông 

tin liên quan tới chiến lược, hoạt động kinh doanh, công nghệ và thị trường của khách 

hàng trong quá trình thực hiện hợp đồng, trừ phi có sự chấp thuận bằng văn bản của 

người có thẩm quyền của khách hàng đó. 

7. PHỤ LỤC 

BM-QT-06-03 Đề nghị chứng nhận 

 


