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PHỤ LUC D 
PHẠM VI ĐĂNG KÝ CÔNG NHẬN TỔ CHỨC CHÚNG NHẬN  

HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM (ISO 22000) 

 
1. Phương thức đánh giá chứng nhận và tài liệu áp dụng 

 

Phương thức đánh giá chứng nhận Tài liệu áp dụng 

 

Đăng ký 

(đánh dấu X) 

Chứng nhận Hệ thống quản lý được vận hành bởi 

Tổ chức có nhiều địa điểm 

IAF MD 1:2018   

Sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông 

(ICT) để đánh giá 

IAF MD 4: 2018  

Đánh giá các hệ thống quản lý tích hợp IAF MD 11:2019  

Khác, nếu có   

 2. Phạm vi đăng ký công nhận*) 

 

Nhóm 

ngành 
Loại hình Loại hình con 

Đăng ký 

(đánh dấu X) 

Nông trại 

A 
Nông trại vật 

nuôi 

AI 
Nuôi động vật lấy thịt/sữa/trứng/mật 

ong 
 

All Nuôi cá và hải sản  

B 
Nông trại cây 

trồng 

BI 
Nông trại cây trồng (không phải là 

ngũ cốc và cây họ đậu) 
 

Bll Nông trại ngũ cốc và cây họ đậu  

Chế biến 

thực phẩm 

và thức ăn 

chăn nuôi 

C 
Chế biến thực 

phẩm 

Cl 
Chế biến các sản phẩm động vật dễ 

thối, hỏng 
 

Cll 
Chế biến các sản phẩm cây trồng dễ 

thối, hỏng 
 

Clll 

Chế biến các sản phẩm từ động vật và 

cây trồng dễ thối hỏng (sản phẩm hỗn 

hợp) 

 

CIV 
Chế biến các sản phẩm sử dụng dài ở 

nhiệt độ môi trường 
 

  D 
Sản xuất thức 

ăn chăn nuôi 

DI Sản xuất thức ăn chăn nuôi  

Dll Sản xuất thực phẩm cho vật nuôi  

Cung cấp E Cung cấp  

Bán lẻ, vận 

chuyển và 

bảo quản 

F Phân phối 
Fl Bán lẻ/bán buôn 

 

FII Môi giới/buôn bán thực phẩm 
 

G 

Cung cấp dịch 

vụ vận chuyển 

và bảo quản 

GI 

Cung cấp dịch vụ vận chuyển và bảo 

quản đối với thực phẩm và thức ăn 

chăn nuôi dễ thối, hỏng 

 

Gll 

Cung cấp dịch vụ vận chuyển và bảo 

quản đối với thực phẩm và thức ăn 

chăn nuôi ổn định ở nhiệt độ môi 

trường 

 

Dịch vụ bổ 

trợ 

H Dịch vụ  

I Sản xuất bao gói thực phẩm và vật liệu bao gói  

J Chế tạo thiết bị  

Hóa sinh K Sản xuất chế phẩm (sinh) hóa học  
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*) Ghi chú: 

1) Nhóm, loại hình được thiết lập tại VACI.R4.6 Quy định về chương trình và lĩnh vực 

công nhận trên cơ sở tham khảo TCVN ISO/TS 22003. 

2) Đăng ký các nhóm, loại hình đã có khách hàng đã được chứng nhận hoặc đăng ký 

chứng nhận. 

3. Danh sách chuyên gia đánh giá, chuyên gia kỹ thuật chuyên ngành 

STT Họ và tên Trình độ 

văn hóa 

Kinh nghiệm đánh 

giá (ghi số cuộc 

hoặc số năm) 

Năng lực đánh giá theo 

nhóm, loại hình hoạt 

động 

1     

2     

3     

4     

4. Danh sách khách hàng đã được chứng nhận hoặc đăng ký chứng nhận. 

STT Tên khách hàng Phạm vi chứng nhận 

(loại hình,loai hình 

con)  

Nhóm ngành Ngày có hiệu 

lực chứng 

nhận/nộp đăng 

ký 

1     

2     

3     

4     

 


