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Foreword Lời nói đầu
Chương trình Đảm bảo Chăn nuôi Toàn cầu (LGAP) là một chương trình chứng nhận quốc tế được
thiết kế để thúc đẩy thực hành tốt nhất trên thế giới về quản lý và phúc lợi của vật nuôi định hướng
giết mổ để cung cấp thực phẩm.
LGAP được phát triển để đáp ứng kỳ vọng ngày càng tăng của quốc tế để đảm bảo việc quản lý vật
nuôi thích hợp và phản ánh các kỳ vọng quốc tế hiện nay về việc cụ thể hóa các yêu cầu đối với
phúc lợi động vật, hệ thống quản lý, chuỗi hành trình sản phẩm và truy xuất nguồn gốc như đã được
thể hiện trong hướng dẫn của OIE, tiêu chuẩn quốc tế và nghiên cứu khoa học.
Người điều hành và Cơ sở đáp ứng các Yêu cầu Chứng nhận LGAP (tức là Quy tắc Chứng nhận
LGAP và Tiêu chuẩn LGAP) có thể yêu cầu chứng nhận theo LGAP.
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Document control Kiểm soát tài liệu
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ trong các tài liệu gốc được viết bằng tiếng Anh. Các tài liệu LGAP có thể được dịch sang
các ngôn ngữ khác và sau khi được xuất bản, các tài liệu LGAP chính thức này sẽ là tài liệu duy
nhất đượ phép sử dụng để chứng nhận bằng ngôn ngữ đó. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa
các bản dịch, bản tiếng Anh phải được ưu tiên áp dụng.

Các thay đổi của tài liệu
Tài liệu quy phạm được xác định bằng một mã tài liệu duy nhất, số phiên bản và ngày tháng.
Ngày trong tên phiên bản cho biết ngày tài liệu có hiệu lực
Các bản cập nhật sẽ được gửi đến tất cả các Tổ chức chứng nhận LGAP, Nhà điều hành và
Cơ sở được chứng nhận như thông tin liên lạc chính thức.

Ngày

Sửa đổi

Phê duyệt bởi

Số phiên bản
mới

14/03/2020

AniMark Board Updates & Approval

AniMark Board

1.0

09/06/2020

IT Workflow updates

RIC

1.1
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1

Introduction Giới thiệu

Chương trình Đảm bảo Chăn nuôi Toàn cầu (LGAP) là một chương trình chứng nhận quốc tế được
thiết kế để thúc đẩy thực hành tốt nhất trên thế giới về quản lý và phúc lợi của vật nuôi định hướng
giết mổ để cung cấp thực phẩm.
Các loài vật nuôi được LGAP đề cập bao gồm bò, trâu, dê, cừu
Gia súc là nguồn cung cấp protein quan trọng cho thế giới. Cách thức đối xử với vật nuôi trong
suốt chuỗi cung ứng ngày càng nhận được sự quan tâm của cộng đồng toàn cầu, những
người đang tìm kiếm sự đảm bảo cho các kỳ vọng nhất định về sự quản lý và phúc lợi động vật
được đáp ứng.
Những mong đợi như vậy thường được đưa ra trong hướng dẫn có trong Bộ luật Thú y trên
cạn của Tổ chức Thú y Thế giới (bộ luật OIE) và được hỗ trợ bởi các quy định và yêu cầu về
thương mại tại từng thị trường cụ thể.
LGAP cung cấp một phương pháp mà thông qua đó hướng dẫn trong Bộ luật OIE được chuyển đổi
thành một tập hợp các yêu cầu quốc tế có thể xác minh được về phúc lợi và quản lý vật nuôi mà
nhà điều hành và Cơ sở có thể được đánh giá và được chứng nhận bởi các tổ chức chứng nhận
bên thứ ba độc lập.
Chương trình được thiết kế để:
•

xác định và hỗ trợ các thực hành quản lý, chăn nuôi và phúc lợi động vật dựa trên các
tiền lệ quốc tế và bằng chứng khoa học;

•

thúc đẩy đối xử nhân đạo với vật nuôi;

•

cho phép truy xuất nguồn gốc động vật giữa Nhà điều hành và Cơ sở xử lý vật nuôi;

•

xác định trách nhiệm cho những người quản lý vật nuôi trong toàn bộ chuỗi cung ứng;

•

đảm bảo rằng các hệ thống và quy trình về phúc lợi và quản lý vật nuôi đang hoạt động
hiệu quả;

•

cải tiến liên tục các hệ thống, quy trình và thủ tục hỗ trợ;

•

đảm bảo rằng các tiêu chuẩn về quyền lợi động vật đã được áp dụng và đang được thực
hiện một cách hiệu quả

•

cung cấp hệ thống điểm chuẩn và cách tiếp cận dựa trên bằng chứng để giám sát hoạt
động..

LGAP khuyến khích việc áp dụng phúc lợi động vật cho tất cả các động vật do Nhà điều hành hoặc
Cơ sở quản lý và làm như vậy nhằm mục đích cải thiện phúc lợi động vật cho cả vật nuôi có nguồn
gốc trong nước và quốc tế.
Bao gồm cả việc vận chuyển gia súc giữa các nhà nhập khẩu và các Cơ sở
Để được chứng nhận theo LGAP, Nhà điều hành và Cơ sở phải chứng minh rằng họ đáp ứng các
Yêu cầu Chứng nhận được nêu chi tiết trong điều khoản 5 của tài liệu này.
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LGAP được phép chỉ định bởi:
•

cơ quan quản lý để điều chỉnh việc cung cấp, sản xuất, quản lý hoặc chế biến vật nuôi;

•

các tổ chức chăn nuôi, bao gồm cả các cơ quan đại diện của ngành công nghiệp, muốn
đặt ra tiêu chuẩn cho các thành viên để áp dụng trong suốt quá trình cung cấp, quản lý
và chế biến vật nuôi;

•

các chuỗi bán lẻ và các đơn vị thương mại muốn yêu cầu các nhà cung cấp của họ phải
chứng minh được sự cam kết về phúc lợi động vật và kết quả truy xuất nguồn gốc; và

•

bất kỳ các tổ chức nào quan tâm đến quản lý động vật và phúc lợi vật nuôi.
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2

Scope of the Program Phạm vi của chương trình

LGAP cung cấp chứng nhận cho Nhà điều hành và Cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu, quản lý và chế
biến vật nuôi định hướng giết mổ và có thể được áp dụng ở bất kỳ quyền tài phán nào. Giết mổ đỡ
phép là để cung cấp thực phẩm, hoặc để tuân theo văn hóa hoặc tôn giáo.
Các yêu cầu theo LGAP bao gồm phúc lợi động vật và thú y; nhân viên; cơ sở hạ tầng và thiết bị;
nhận dạng vật nuôi và vận chuyển; giết mổ và chế biến.
2.1

Các loài vật nuôi nằm trong LGAP bao gồm: bò, trâu, dê cừu

2.2

Chứng nhận LGAP có thể được áp dụng cho cá Nhà điều hành và Cơ sở sau đây:
a) Nhà điều hành, bao gồm:
i)

Nhà nhập khẩu;

ii) Nhà xuất khẩu; và
b) Cơ sở, bao gồm:
iii) Trại vỗ béo;
iv) Trại chăn nuôi;
v) Lò mổ.
2.3

Quản lý chăn nuôi cho các mục đích sau đây không được giải quyết trực tiếp thông qua
LGAP:
•

động vật được sử dụng cho các hoạt động nghiên cứu và giáo dục;

•

động vật trong trại nuôi và sở thú; thú cưng;

•

quản lý các quần thể động vật hoang dã;

•

động vật thủy sinh

•

quản lý vật nuôi vì mục đích cộng đồng hoặc các mục đích vì thú y theo chỉ đạo của cơ
quan có thẩm quyền;

•

Các loại bẫy tiêu diệt nhân đạo cho các động vật gây hại và thú để lấy lông;

•

động vật được sử dụng trong thi đấu thể thao

•

động vật xuất khẩu để làm giống; hoặc là

•

vận chuyển gia súc bằng đường biển và đường hàng không qua biên giới quốc tế; hoặc
là

•

động vật bị giết mổ để làm thức ăn cho thú nuôi.
8
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3

Terms and definitions Các thuật ngữ và định nghĩa

Theo Quy tắc chứng nhận này, các thuật ngữ và định nghĩa sau sẽ được áp dụng:
Hệ thống tuân
AniMark (CS)

thủ Hệ thống công nghệ thông tin được sử dụng để giám sát và quản
lý thông tin liên quan đến đánh giá, kiểm toán và tuân thủ theo
LGAP.

Kháng nghị

Phản đối bằng văn bản của Nhà điều hành và cơ sở đối với quyết
định chứng nhận của Tổ chức chứng nhận được phê duyệt

Người đăng ký tham gia

Nhà điều hành hoặc Cơ sở đã nộp đơn đăng ký để được chứng
nhận theo Yêu cầu chứng nhận.
LƯU Ý: Trong một số trường hợp, nhà tài trợ có thể gửi đơn đăng ký
thay mặt cho Người nộp đơn. Người nộp đơn vẫn có trách nhiệm chứng
minh việc đáp ứng các Yêu cầu Chứng nhận của họ.

Người đăng ký tham gia Trạng thái được cấp cho Người nộp đơn tham gia, trong Hệ thống
(Trạng thái)
tuân thủ AniMark (CS).
Mẫu đăng kí tham gia

A documented form (in electronic or hard copy format) prescribed
from time-to-time by the Program Owner listing all the information
and associated documentation that must be completed by the
Applicant and submitted to the Program Owner.
Một biểu mẫu tài liệu (ở định dạng điện tử hoặc bản in) được Chủ
sở hữu chương trình quy định theo thời gian, liệt kê tất cả thông
tin và tài liệu liên quan mà Người nộp đơn phải hoàn thành và
nộp cho Chủ sỡ hữu chương trình.

Kiểm toán viên được phê Một người hoạt động trong một Tổ chức chứng nhận được phê
duyệt
duyệt, được Chủ chương trình phê duyệt để thực hiện đánh giá
theo Yêu cầu chứng nhận.
Tổ chức chứng nhận Bất kỳ pháp nhân nào được Chủ sở hữu chương trình phê duyệt
được phê duyệt
để cung cấp các dịch vụ đánh giá và kiểm toán cũng như thực
hiện các hoạt động chứng nhận theo Yêu cầu Chứng nhận.
Đại diện được ủy quyền

Người được Chủ sở hữu chương trình, Tổ chức chứng nhận
được phê duyệt, Người nộp đơn, Nhà điều hành hoặc Cơ sở chỉ
định, là đầu mối liên hệ chính thức và có thông tin liên hệ được
cập nhật và duy trì trên Danh bạ chứng nhận.

Danh bạ chứng nhận

Một danh bạ thuộc sở hữu của Chủ sở hữu chương trình, trong
đó liệt kê tất cả Người đăng ký tham gia, Nhà điều hành được
chứng nhận và Cơ sở được chứng nhận, đồng thời cung cấp tình
trạng hiện tại của chứng nhận và chi tiết của chứng chỉ.

Dấu chứng nhận

Con dấu thuộc sở hữu của Chủ sở hữu chương trình để đại diện
trên thị trường rằng Nhà điều hành hoặc Cơ sở được chứng nhận
theo LGAP
9
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Yêu cầu chứng nhận

Các yêu cầu mà Nhà điều hành và Cơ sở chứng minh rằng họ
đáp ứng để được chứng nhận.

Nguyên tắc chứng nhận

Các nguyên tắc để quản lý và vận hành LGAP.

Được chứng nhận

Việc cấp giấy chứng nhận.

Được chứng nhận (Đầy Trạng thái được cấp cho Nhà điều hành và Cơ sở được chứng
đủ) (trạng thái)
nhận đầy đủ trong AniMark CS.
Được chứng nhận (Tạm Trạng thái được cấp cho Nhà điều hành hoặc Cơ sở đã đạt được
thời trước khi nhận được chứng nhận tạm thời trước khi nhận chứng nhận đầy đủ, trong
chứng nhận đầy đủ) AniMark CS.
(trạng thái)
Được chứng nhận (chứng Trạng thái được cấp cho Nhà điều hành hoặc Cơ sở đã được cấp
nhận ngắn hạn có thời chứng nhận ngắn hạn có thời hạn, trong AniMark CS.
hạn) (trạng thái)
Cơ sở được Chứng nhận
Nhà điều hành
chứng nhận

Bất kỳ Cơ sở nào đã chứng minh được việc đáp ứng các Yêu cầu
Chứng nhận của họ và đã được chứng nhận theo LGAP.

được Bất kỳ Nhà điều hành nào đã chứng minh được việc đáp ứng các
Yêu cầu Chứng nhận của họ và đã được chứng nhận theo LGAP.

Khiếu nại

Mối quan tâm được lập thành văn bản về hoạt động của Chủ
chương trình, Tổ chức chứng nhận được phê duyệt, Kiểm toán
viên được phê duyệt hoặc người khác ảnh hưởng đến LGAP,
hoặc về Người nộp đơn, hoặc Nhà điều hành, Cơ sở được chứng
nhận.

Ngày

Được coi là ngày làm việc.

Cơ sở

Một pháp nhân thực hiện các hoạt động liên quan đến trại vỗ béo,
trại chăn nuôi hoặc lò mổ .

Việc bất khả kháng

Một sự kiện hoặc tình huống bất thường nằm ngoài tầm kiểm soát
của Chủ sở hữu chương trình, Tổ chức chứng nhận được phê
duyệt, Kiểm toán viên được phê duyệt, Nhà điều hành hoặc Cơ
sở, chẳng hạn như chiến tranh, đình công, bạo loạn, tội phạm,
bất ổn chính trị, hành động của các cơ quan cấp trên (như cảnh
sát, quan chức chính phủ v.v.) hoặc hành động của tự nhiên
(chẳng hạn như đại dịch, lốc xoáy, bão, lũ lụt, động đất, núi lửa,
v.v.) ngăn cản việc thực hiện vai trò và trách nhiệm của họ theo
Yêu cầu chứng nhận.

Chứng nhận đầy đủ

Một loại chứng thực xác nhận Nhà điều hành hoặc Cơ sở đã
chứng minh việc đáp ứng tất cả các yêu cầu chứng nhận.
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Điều tra

Quá trình thu thập bằng chứng để phản hồi các khiếu nại hoặc
các phản hồi của thị trường liên quan đến việc nghi ngờ không
đáp ứng yêu cầu.

LGAP

Chương trình đảm bảo chăn nuôi toàn cầu

Sự không phủ hợp

Không đáp ứng yêu cầu hoặc không chứng minh được việc thực
hiện yêu cầu.

Không được chứng nhận Trạng thái được cấp cho Nhà điều hành hoặc Cơ sở chưa đạt
(trạng thái)
được chứng nhận theo LGAP, trong AniMark CS.
Nhà điều hành

Một pháp nhân liên quan đến việc xuất khẩu (Nhà xuất khẩu)
hoặc nhập khẩu (Nhà nhập khẩu) vật nuôi.

Bảng điều hành

Một thành phần của AniMark CS có thể được truy cập bởi Nhà
điều hành và Cơ sở được chứng nhận.

Chương trình

Chương trình đảm bảo chăn nuôi toàn cầu (LGAP)

Chủ sở hữu chương trình

AniMark Limited, ABN 28 627 096 691

Chứng nhận tạm thời Một loại chứng thực xác nhận rằng Nhà điều hành hoặc Cơ sở
trước khi nhận được đã chứng minh việc đáp ứng một số yêu cầu chứng nhận.
chứng nhận đầy đủ
CHÚ THÍCH: Chứng nhận tạm thời trước khi nhận được chứng nhận đầy đủ có thể được
cấp cho Nhà điều hành và Cơ sở chưa quản lý vật nuôi nhưng đã sẵn sàng làm việc này
theo các yêu cầu chứng nhận. Nhà điều hành và Cơ sở này được đánh giá thêm để có
chứng nhận đầy đủ khi nhóm vật nuôi đầu tiên của họ được quản lý.

Chuỗi cung ứng cụ thể

Chuỗi cung ứng riêng lẻ mà từ đó các vật nuôi cụ thể được lấy
và di chuyển qua đó.

Chuỗi cung ứng

Mạng lưới các Nhà điều hành và Cơ sở liên quan đến việc vận
chuyển vật nuôi từ nhà cung cấp đến khách hàng.

Bị đình chỉ

Mất quyền sử dụng chứng nhận trong một thời gian nhất định.

Bị đình chỉ (trạng thái)

Trạng thái được cấp cho Nhà điều hành hoặc Cơ sở được chứng
nhận đã bị đình chỉ chứng nhận, trong AniMark CS.

Bị đình chỉ (Tự nguyện) Trạng thái được cấp cho Nhà điều hành được chứng nhận hoặc
(trạng thái)
Cơ sở được chứng nhận đã tự nguyện đình chỉ chứng nhận của
họ, trong AniMark CS.
Sự giám sát

Sự lặp lại có hệ thống của các hoạt động đánh giá làm cơ sở để
duy trì hiệu lực của chứng nhận.

Đang đánh giá (trạng thái) Trạng thái được cấp cho Người đăng ký tham gia có đơn đăng
ký hiện đang được xem xét để được chứng nhận, trong AniMark
CS.
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Bị thu hồi

Mất chứng nhận vĩnh viễn.

Bị thu hồi (trạng thái)

Trạng thái được cấp cho Nhà điều hành hoặc Cơ sở được chứng
nhận đã bị thu hồi chứng nhận, trong AniMark CS.

Bị thu hồi (Tự nguyện) Trạng thái được cấp cho Nhà điều hành hoặc Cơ sở được chứng
(trạng thái)
nhận đã tự nguyện hủy bỏ chứng nhận của họ, trong AniMark CS.

12
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4

Program Participants and Responsibilities Người tham gia chương trình
và trách nhiệm

4.1

Người tham gia chương trình
Hoạt động của LGAP được thực hiện thông qua sự tham gia của những thành phần sau:
a) Chủ sở hữu chương trình
b) Các tổ chức chứng nhận được phê duyệt
c) Kiểm toán viên được phê duyệt
d) Người đăng ký tham gia
e) Nhà điều hành được chứng nhận; và
f)

Cơ sở được chứng nhận.

Các Yêu cầu Chứng nhận, bao gồm các Quy tắc Chứng nhận này, phải trở thành một phần
của các thỏa thuận có hiệu lực pháp lý giữa các thành phần trên.
4.2

Trách nhiệm của người tham gia chương trình

4.2.1

Chủ sở hữu chương trình
Các trách nhiệm của chủ sở hữu chương trình bao gồm:
a) thiết lập, duy trì và đánh giá các Yêu cầu Chứng nhận, bao gồm các Quy tắc Chứng nhận
này;
b) quản lý và vận hành LGAP một cách hiệu quả, công bằng và khách quan;
c) chỉ định các Tổ chức chứng nhận được phê duyệt thực hiện các hoạt động chứng nhận
theo LGAP;
d) ủy quyền cho Kiểm toán viên được phê duyệt hoạt động trong các Tổ chức chứng nhận
được phê duyệt thực hiện các hoạt động đánh giá theo LGAP;
e) and thúc đẩy sự hỗ trợ, công nhận và áp dụng LGAP trên phạm vi quốc tế; và
f)

4.2.2

quản lý thông tin và liên lạc, thông báo và duy trì tính bảo mật phù hợp với các Yêu cầu
Chứng nhận.

Tổ chức chứng nhận được phê duyệt
Các trách nhiệm của tổ chức chứng nhận được phê duyệt bao gồm:
a) thực hiện các hoạt động chứng nhận phù hợp với Các Yêu cầu Chứng nhận một cách
công bằng và khách quan, bao gồm:
i.

thực hiện đánh giá, kiểm toán, đánh giá rủi ro, quản lý sự không phù hợp và các hoạt
động hành chính;
13
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ii. đưa ra quyết định chứng nhận và cấp chứng nhận theo các hình thức quy định;
iii. and theo dõi các yêu cầu hành động khắc phục, theo dõi và đánh giá hành động khắc
phục để đảm bảo sự giải quyết hoặc báo cáo theo quy định tại Phụ lục D; và
iv. tiến hành các cuộc điều tra theo yêu cầu để xác định sự phù hợp liên tục với Yêu cầu
chứng nhận của các Nhà điều hành và Cơ sở được chứng nhận đã được giao cho
Tổ chức chứng nhận được phê duyệt.
b) đảm bảo Người đăng ký tham gia, Nhà điều hành và Cơ sở được chứng nhận được
Chủ sở hữu chương trình chỉ định cách đáp ứng các Yêu cầu chứng nhận trên cơ sở
liên tục và nhất quán;
c) quản lý bất kỳ thỏa thuận chuyển tiếp nào liên quan đến các thay đổi trong LGAP hoặc
các Yêu cầu Chứng nhận;
d) xác định, phân tích và quản lý bất kỳ xung đột lợi ích nào phát sinh từ các hoạt động và
mối quan hệ của nó, hoặc các hoạt động và mối quan hệ của những người, tổ chức,
Nhà điều hành hoặc Cơ sở khác có thể ảnh hưởng đến tính công bằng và khách quan
của chứng nhận theo LGAP;
e) đảm bảo năng lực của Kiểm toán viên được phê duyệt và các nhân sự quan trọng khác
đối với hoạt động của LGAP;
f)

đảm bảo rằng các kiểm toán viên được phê duyệt được luân chuyển sau khi hoàn thành
bốn cuộc kiểm toán liên tiếp hoặc một chu kỳ chứng nhận ba năm của Người đăng ký
tham gia, Nhà điều hành hoặc Cơ sở được chứng nhận;
LƯU Ý: Trong trường hợp không thể thực hiện được việc luân chuyển do không có sẵn các kiểm
toán viên được phê duyệt, Tổ chức Chứng nhận được phê duyệt phải nộp đơn xin miễn trừ cho
Chủ sở hữu chương trình trước 30 ngày khi việc luân chuyển diễn ra.

g) quản lý thông tin và liên lạc, thông báo và duy trì tính bảo mật phù hợp với các Yêu cầu
Chứng nhận;
h) cung cấp quyền truy cập không bị cản trở cho Chủ sở hữu chương trình mà không cần
thông báo trước cần thiết đến các địa điểm, vị trí, khu vực, thiết bị, nhân sự và nhà thầu
phụ được sử dụng để thực hiện các hoạt động chứng nhận;
i)

cho phép sự tham gia của các quan sát viên do Chủ sở hữu chương trình chỉ định trong
bất kỳ hoạt động nào;

j)

điều tra và lưu giữ hồ sơ đầy đủ liên quan đến các khiếu nại và kháng nghị;

k) thực hiện các cuộc kiểm toán đột xuất theo chỉ dẫn của Chủ sở hữu chương trình;
l)

sử dụng, đăng nhập, duy trì tất cả dữ liệu liên quan trên AniMark CS bằng tiếng Anh
một cách kịp thời, chính xác và phù hợp với khung thời gian trong Phụ lục A, bao gồm
nhưng không giới hạn:
i.

Thông tin về người đăng ký tham gia, Nhà điều hành và Cơ sở;

ii. thông tin đánh giá, báo cáo kiểm toán, sự không phù hợp, hành động khắc phục;
iii. các chỉ số hoạt động và kết quả đánh giá rủi ro của Nhà điều hành và Cơ sở;
LGAP CERTIFICATION RULES v1.1 DATE:09/06/2020
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iv. kết quả của các cuộc điều tra, khiếu nại và kháng nghị;
v. quyết định chứng nhận;
vi. cấp chứng nhận và duy trì trạng thái chứng nhận;
vii. thông tin chi tiết về Kiểm toán viên được phê duyệt;
m) luôn bảo mật tất cả dữ liệu liên quan đến LGAP, bao gồm dữ liệu trên AniMark CS;
n) cung cấp báo cáo hàng năm cho Chủ sở hữu chương trình về các hoạt động của hệ
thống quản lý của tổ chức chứng nhận liên quan đến việc cung cấp chứng nhận LGAP,
bao gồm nhưng không giới hạn:
i.

các báo cáo của tổ chức công nhận và tình trạng công nhận;

ii. các báo cáo kiểm toán nội bộ;
iii. đánh giá quản lý
iv. báo cáo cơ chế công bằng;
v. sự không phù hợp và theo dõi các hành động khắc phục; và
vi. khiếu nại và kháng cáo; và
o) kỳ yêu cầu nào khác do Chủ sở hữu chương trình thiết lập theo thời gian.
4.2.3

Kiểm toán viên được phê duyệt
Các trách nhiệm của kiểm toán viên được phê duyệt bao gồm:
a) thực hiện kiểm toán và các hoạt động đánh giá khác theo chỉ dẫn của Tổ chức chứng
nhận được phê duyệt một cách công tâm, khách quan và kịp thời;
b) nhập và duy trì dữ liệu phù hợp, chính xác liên quan đến hoạt động kiểm toán và các
đánh giá khác trên AniMark CS bằng tiếng Anh theo chỉ dẫn của Tổ chức chứng nhận
được phê duyệt và phù hợp với khung thời gian trong Phụ lục A;
c) duy trì các cấp độ năng lực thích hợp để thực hiện hiệu quả các hoạt động đánh giá
và kiểm toán phù hợp với Phụ lục C;
d) luôn bảo mật tất cả dữ liệu liên quan đến LGAP, bao gồm cả dữ liệu trên AniMark
CS;
LƯU Ý Dữ liệu bao gồm tên người dùng và mật khẩu hoặc thông tin xác thực bảo mật khác cần
thiết để truy cập và sử dụng AniMark CS.

e) quản lý thông tin và truyền thông, thông báo và duy trì tính bảo mật phù hợp với các
Yêu cầu Chứng nhận; và
f)

bất kỳ yêu cầu nào khác do Chủ sở hữu chương trình thiết lập theo thời gian.
15
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4.2.4

Người đăng ký tham gia, Nhà điều hành và Cơ sở được chứng nhận
Các trách nhiệm Người đăng ký tham gia, Nhà điều hành và Cơ sở được chứng nhận
a) làm cho các thực hành được chứng nhận;
b) chứng minh sự đáp ứng liên tục của họ đối với các Yêu cầu chứng nhận, bao gồm
việc đảm bảo các cuộc kiểm toán nội bộ được thực hiện trong khung thời gian được
yêu cầu;
c) chỉ định một kiểm toán viên nội bộ, người phải:
i.

hiểu các Yêu cầu Chứng nhận;

ii. có kiến thức và kỹ năng liên quan đến việc tiến hành kiểm toán nội bộ thích hợp;
iii. đã tham gia khóa đào tạo được ủy quyền bởi Chủ sở hữu chương trình;
iv. đảm bảo tính khách quan và công bằng của quá trình kiểm toán nội bộ. Cụ thể, kiểm
toán viên nội bộ không được phép:
1. kiểm toán lĩnh vực mà chính họ chịu trách nhiệm hoặc lĩnh vực mà họ đã đóng
góp thông qua việc cung cấp dịch vụ, công nghệ, bí quyết, đào tạo, tham vấn
hoặc các đóng góp khác; hoặc là
2. liên kết theo bất kỳ cách nào, trực tiếp hoặc gián tiếp, với Tổ chức chứng
nhận được phê duyệt được chỉ định cho Nhà điều hành hoặc Cơ sở hoặc
Kiểm toán viên được phê duyệt.
d) nhập và duy trì dữ liệu có liên quan trên AniMark CS theo LGAP, phù hợp với khung
thời gian quy định trong Phụ lục A.
e) điều kiện và cung cấp quyền truy cập vào thông tin, địa điểm, cơ sở hạ tầng, thiết bị,
vật nuôi và nhân sự, kể cả trong các tình huống mà trạng thái chứng nhận bị đình chỉ
hoặc bị thu hồi, để cho phép:
i.

kiểm toán, đánh giá (bao gồm kiểm toán, đánh giá theo kế hoạch và đột xuất và đánh
giá rủi ro) sẽ được thực hiện;

ii. điều tra các khiếu nại hoặc phản hồi thị trường được thực hiện;
iii. các hành động khắc phục được thực hiện và xác minh; và
iv. các phương án dự phòng cần thực hiện;
f)

thực hiện các hành động khắc phục và đóng cửa các điểm không phù hợp một cách
toàn diện trong khung thời gian quy định tại Phụ lục D;

g) tuân thủ các điều khoản của quyết định chứng nhận và sử dụng dấu chứng nhận;
h) quản lý thông tin và truyền thông, thông báo và duy trì tính bảo mật theo các Yêu cầu
Chứng nhận;
i)

luôn bảo mật mọi dữ liệu liên quan đến LGAP, bao gồm cả dữ liệu trên AniMark CS;
16
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j)

5
5.1

tiến hành các hoạt động của họ theo cách không gây rủi ro cho uy tín của LGAP.

Certification Requirements and Scope Các Yêu cầu và Phạm vi chứng
nhận
Yêu cầu chứng nhận
Các Yêu cầu Chứng nhận theo LGAP bao gồm:
a) Quy tắc Chứng nhận LGAP (tài liệu này);
b) Tiêu chuẩn LGAP - bao gồm:
i) LGAP 1000 Đảm bảo chăn nuôi - Các nguyên tắc cơ bản và từ vựng tiêu chuẩn.
ii) LGAP 1001 Đảm bảo chăn nuôi - Các yêu cầu về quản lý và phúc lợi động vật
iii) LGAP 1002 Đảm bảo chăn nuôi – Các yêu cầu đối với hệ thống quản lý của Nhà điều
hành và Cơ sở
iv) LGAP 1003 Đảm bảo chăn nuôi - Các yêu cầu đối với chuỗi hành trình sản phẩm của
nhà điều hành; và
c) mọi thông báo, chính sách, quy trình, thủ tục, các tài liệu hoặc hướng dẫn khác do Chủ sở
hữu chương trình ban hành theo thời gian để cho phép hoạt động của LGAP.

5.2

Phạm vi của chứng nhận
Chứng nhận theo LGAP được giới hạn trong các phạm vi được quy định trong Phụ lục G.
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5.3

Sự ứng dung của các tiêu chuẩn LGAP
LGAP 1000 phải được áp dụng cho tất cả Nhà điều hành và Cơ sở, các Tiêu chuẩn LGAP
còn lại sẽ được áp dụng cho Nhà điều hành và Cơ sở như đã được trình bày trong các tài
liệu tương ứng và được tóm tắt như trong Hình 1.
Hình 1: Sự ứng dung của các tiêu chuẩn LGAP
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6

Các yêu cầu đối với Tổ chức chứng nhận được phê duyệt
Tổ chức chứng nhận được phê duyệt phải chứng minh và duy trì việc đáp ứng những điều
sau:
a) các yêu cầu liên quan trong Yêu cầu chứng nhận;
b) tất cả các yêu cầu quy định trong ISO / IEC 17065: 2012, Đánh giá sự phù hợp - Các
yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận sản phẩm, quá trình và dịch vụ, và như được
trình bày chi tiết hơn trong Phụ lục B;
c) kết quả hoạt động liên tục đạt yêu cầu liên quan đến trách nhiệm của họ và trách
nhiệm của Kiểm toán viên được phê duyệt của họ, có thể được đánh giá bởi Chủ sở
hữu chương trình; và
d) sự phê duyệt chính thức từ Chủ sở hữu chương trình rằng tổ chức chứng nhận có
thể cung cấp các dịch vụ chứng nhận theo LGAP, các yêu cầu có thể được chỉ định
theo thời gian và có thể bao gồm các sự công nhận và phê duyệt theo quy định cần
thiết từ các tổ chức phê duyệt được công nhận bởi Chủ sở hữu chương trình.
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7

Các yêu cầu đối với kiểm toán viên được phê duyệt
Các kiểm toán viên được phê duyệt phải chứng minh và duy trì việc đáp ứng những điều
sau:
a) các yêu cầu liên quan như được quy định trong Yêu cầu chứng nhận;
b) có các thỏa thuận bằng văn bản có hiệu lực pháp lý với bất kỳ Tổ chức chứng nhận được
phê duyệt nào mà họ thực hiện các hoạt động đánh giá và kiểm toán;
c) có năng lực, sự phát triển nghề nghiệp liên tục và các yêu cầu khác được xác định trong Phụ
lục C;
d) kết quả hoạt động liên tục đạt yêu cầu liên quan đến trách nhiệm của họ được đánh giá bởi
Chủ sở hữu chương trình; và
e) được Chủ sở hữu chương trình công nhận chính thức rằng kiểm toán viên được phê duyệt
là có thể cung cấp dịch vụ kiểm toán theo LGAP.
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8

Certification process Quy trình chứng nhận

8.1

Tổng quan về quy trình chứng nhận
Sơ đồ trong Hình 2 cung cấp tổng quan về quy trình chứng nhận LGAP. Nó dựa trên các
yêu cầu của quy trình chứng nhận được quy định trong ISO / IEC 17065: 2012, Đánh giá sự
phù hợp - Yêu cầu đối với các tổ chức chứng nhận sản phẩm, quá trình và dịch vụ.

Hình 2: Tổng quan về quy trình chứng nhận

8.2

Đơn đăng ký

8.2.1

Người đăng ký tham gia phải nộp đơn cho Chủ sở hữu chương trình bằng cách sử dụng
Mẫu đăng ký tham gia theo quy định và tất cả các tài liệu được yêu cầu.

8.2.2

Mẫu đăng ký tham gia yêu cầu Người đăng ký tham gia nêu rõ:

a) chi tiết pháp nhân, bao gồm tên đã đăng ký hợp pháp và thông tin liên hệ;
b) Người đại diện được ủy quyền chính thức, cũng như các thông tin liên hệ của họ bao gồm
địa chỉ email;
c) người được chỉ định làm kiểm toán viên nội bộ và các thông tin liên hệ của họ, bao gồm cả
địa chỉ email;
d) loại hình của Nhà điều hành hoặc Cơ sở (nghĩa là Nhà xuất khẩu, Nhà nhập khẩu, Trại vỗ
béo, Trại chăn nuôi hoặc Lò mổ);
e) các loài được đề cập trong phạm vi chứng nhận (Bò, trâu, dê, cừu)
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f)

cấp độ hoặc sự kết hợp của các cấp độ chứng nhận (như quy định trong Phụ lục G);

g) trường hợp cấp độ 2 hoặc Cấp độ 3 được chọn, chuỗi cung ứng cụ thể cho từng loài;
LƯU Ý Nếu hai hoặc nhiều nguồn cung cấp cụ thể được sử dụng cho cùng một loài và các cấp
chứng nhận khác nhau được yêu cầu cho từng nguồn cung cấp cụ thể (ví dụ: chứng
nhận Cấp 1 cho bò địa phương và Cấp 2 cho bò từ Úc) thì Nhà điều hành hoặc Cơ sở
phải chứng minh rằng họ đã xác định, cách ly và quản lý gia súc một cách thích hợp từ
các chuỗi cung ứng cụ thể khác nhau).

h) nếu Người đăng ký tham gia là lò mổ, mức độ gây choáng nào được sử dụng.
Mẫu đăng ký tham gia bao gồm một tuyên bố được Người đăng ký tham gia đồng ý cam kết:
i)

chứng minh việc đáp ứng các Yêu cầu Chứng nhận một cách liên tục và nhất quán;

j)

thanh toán tất cả các khoản phí;

k) cung cấp quyền truy cập vào thông tin, địa điểm, cơ sở hạ tầng, thiết bị, vật nuôi và nhân sự
cho các mục đích kiểm toàn, đánh giá, điều tra, sự không phù hợp và các hoạt động chứng
nhận; và
l)

bồi thường cho Chủ sở hữu chương trình, Tổ chức chứng nhận được phê duyệt, Kiểm toán
viên được phê duyệt và nhân viên của họ về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh trong
quá trình thực hiện các hoạt động chứng nhận liên quan đến Người đăng ký tham gia.

8.2.3

Việc nộp Mẫu đăng ký tham gia được coi là bằng chứng cho thấy Người đăng ký tham gia
đã hiểu, xác nhận và đồng ý với tuyên bố.

8.2.4

Khi một hệ thống quản lý riêng biệt được sử dụng tại mỗi địa điểm, thì mỗi địa điểm phải có
một đơn đăng ký và chứng nhận riêng biệt.

8.2.5

Trường hợp áp dụng cùng một hệ thống quản lý cho hai hoặc nhiều địa điểm thực hiện cùng
một loại hoạt động (ví dụ: hai hoặc nhiều lò mổ) thì chỉ cần một đơn đăng ký nhưng mỗi địa
điểm phải được liệt kê riêng.

8.2.6

Trong trường hợp Người đăng ký tham gia thực hiện nhiều loại hoạt động tại một địa điểm
(ví dụ: là nhà nhập khẩu và trại vỗ béo hoặc là trại vỗ béo và lò mổ) thì họ phải nộp đơn xin
hai chứng nhận riêng biệt.

8.2.7

Khi đơn đăng ký được Chủ sở hữu chương trình chấp nhận, Người đăng ký tham gia sẽ
được yêu cầu thanh toán các khoản phí thích hợp trước khi được cấp quyền truy cập vào
các phần liên quan trong AniMark CS để hoàn thành quá trình tự đánh giá.

8.3

Tự đánh giá
Người đăng ký tham gia phải tự đánh giá trong quá trình nộp đơn. Mục đích của việc tự đánh
giá là tạo cơ hội cho Người đăng ký tham gia hiểu các Yêu cầu chứng nhận và thiết lập các
quy trình và hệ thống nội bộ của mình để có thể chứng minh sự phù hợp.
Bản tự đánh giá phải được nộp cho Chủ sở hữu chương trình khi đơn đăng ký tham gia
được nộp
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8.4

Đánh giá và xác nhận đơn đăng ký

8.4.1

Chủ sở hữu chương trình phải:
a) xem xét đơn đã nộp, các bản tự đánh giá và bất kỳ tài liệu liên quan nào để xác nhận:
i.

đơn đăng ký và các tài liệu liên quan đã hoàn tất;

ii. chứng nhận đang được tìm kiếm nằm trong phạm vi của LGAP;
iii. mọi khoản phí liên quan đã được thanh toán; và
b) chấp nhận hoặc từ chối đơn đăng ký; và:
i.

nếu từ chối, phải cung cấp lí do cho Người đăng ký tham gia; hoặc là

ii. nếu chấp nhận, hãy giao đơn đăng ký cho Tổ chức chứng nhận được phê duyệt để
hoàn tất quá trình đánh giá và xác nhận đơn đăng ký và thông báo chính thức cho
Người đăng ký tham gia về việc chấp nhận đơn đăng ký.
8.4.2

Sau khi nhận được đơn được chỉ định, Tổ chức chứng nhận được phê duyệt phải:
a) đánh giá đơn đăng ký đã nộp và bất kỳ tài liệu liên quan nào để xác nhận rằng Tổ chức
chứng nhận được phê duyệt có năng lực và khả năng thực hiện các hoạt động chứng
nhận;
b) giao đơn đăng ký cho Kiểm toán viên được phê duyệt để đánh giá và quản lý liên tục,
chú ý đến ngôn ngữ hoạt động của Người đăng ký tham gia; và
c) thông báo chính thức cho Người đăng ký tham gia về việc phân bổ Kiểm toán viên được
phê duyệt.

8.5

Kiểm toán nội bộ

8.5.1

Sử dụng AniMark CS, Người đăng ký tham gia được yêu cầu:

a) thực hiện ít nhất một cuộc kiểm toán nội bộ và tải lên các kết quả bao gồm các điểm không
phù hợp đã xác định trước cuộc kiểm toán tại chỗ đầu tiên của kiểm toán viên được phê
duyệt; và
b) thực hiện các cuộc kiểm toán nội bộ tiếp theo với tần suất quy định bởi Xếp hạng rủi ro nhận
được sau các đánh giá rủi ro của Nhà điều hành hoặc Cơ sở (xem Phụ lục E); và
c) tải lên các kết quả của kiểm toán nội bộ, bao gồm cả những điểm không phù hợp đã xác
định trong khung thời gian quy định tại Phụ lục A.
Khi kiểm toán nội bộ dẫn đến sự không phù hợp, Người đăng ký tham gia phải:
d) thực hiện việc khắc phục và hành động khắc phục phù hợp theo khung thời gian quy định
trong Phụ lục D; và
e) ghi lại bằng chứng về việc khắc phục và các hành động khắc phục trong AniMark CS.
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8.5.2

Không thực hiện
a) kiểm toán nội bộ với tần suất được quy định trong Phụ lục E; và
b) việc khắc phục và hành động khắc phục để đối phó với sự không phù hợp trong khung
thời gian quy định tại Phụ lục D; hoặc là
c) ghi lại việc khắc phục và hành động khắc phục trong AniMark CS;
sẽ dẫn đến sự không phù hợp nghiêm trọng do Tổ chức chứng nhận được phê duyệt hoặc
Chủ sơ hữu chương trình nêu ra

8.5.3

8.6

Việc mâu thuẫn giữa các kết quả kiểm toán nội bộ với kết quả kiểm toán độc lập lặp lại nhiều
lần sẽ dẫn đến sự không phù hợp nghiêm trọng do Tổ chức chứng nhận được phê duyệt
hoặc Chủ sở hữu chương trình nêu ra.
Đánh giá

8.6.1

Kỹ thuật đánh giá căn bản trong LGAP là kiểm toán.

8.6.2

Việc kiểm toán sẽ do Kiểm toán viên được phê duyệt được chỉ định thực hiện.

8.6.3

Kế hoạch đánh giá bao gồm:
a) đánh giá tài liệu trên giấy - đánh giá đơn đăng ký, bản tự đánh giá, tài liệu kiểm toán nội
bộ và bất kỳ tài liệu nào đã nộp so với Yêu cầu chứng nhận;
b) tự công bố sự phù hợp - nhận được tuyên bố chính thức của Người đăng ký tham gia,
Nhà điều hành hoặc Cơ sở được chứng nhận rằng đã đáp ứng các Yêu cầu chứng nhận;
c) đánh giá tại địa điểm của Người đăng ký tham gia, Nhà điều hành hoặc Cơ sở được
chứng nhận để thu thập bằng chứng về cấp độ Yêu cầu Chứng nhận LGAP nào mà
Người đăng ký tham gia, Nhà điều hành hoặc Cơ sở được chứng nhận đang đáp ứng.
Đánh giá tại địa điểm phải thực hiện khi vật nuôi đang được quản lý bởi Người đăng ký
tham gia, Nhà điều hành hoặc Cơ sở được chứng nhận và phải tập trung vào các thực
hành, năng lực và hành vi được quan sát phù hợp với phạm vi chứng nhận đang được
tìm kiềm, và phải đối thoại với nhân viên liên quan trực tiếp đến vật nuôi; và
d) Đánh giá hệ thống quản lý của Người đăng ký tham gia, Nhà điều hành hoặc Cơ sở được
chứng nhận, bao gồm việc xem xét cụ thể các hoạt động giám sát và cải tiến hiệu suất
để đáp ứng với các hoạt động kiểm toan nội bộ và độc lập, sự không phù hợp, các khiếu
nại, đề xuất cải tiến và kết quả của các hành động khắc phục và đánh giá quản lý.
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8.6.4

Trong trường hợp Kiểm toán viên được phê duyệt chứng kiến các hoạt động dẫn đến hoặc
có khả năng dẫn đến kết quả bất lợi cho động vật hoặc kết quả truy xuất nguồn gốc, họ có
thể yêu cầu khắc phục ngay lập tức và thực hiện các quan sát đánh giá tiếp theo hoặc nêu
ra sự không phù hợp.

8.6.5

Trong trường hợp Người đăng ký tham gia mới chưa quản lý vật nuôi, có thể tiến hành đánh
giá sơ bộ bao gồm các mục trong 8.6.3 (a), (b) và (d). Chứng minh sự đáp ứng của các mục
này ở giai đoạn này có thể được cấp chứng nhận tạm thời trước khi nhận được chứng nhận
đầy đủ.

8.6.6

Người đăng ký tham gia có chứng nhận tạm thời trước khi nhận được chứng nhận đầy đủ
phải thực hiện kiểm toán tại địa điểm theo mục 8.6.3 (c) trong lần đầu tiên họ quản lý vật
nuôi. Việc đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tại cuộc kiểm toán tại địa điểm có thể được Tổ chức
chứng nhận được phê duyệt cấp chứng nhận đầy đủ.

8.6.7

Kiểm toán viên được phê duyệt phải liên hệ với Người đăng ký tham gia, Nhà điều hành
hoặc Cơ sở được chứng nhận để yêu cầu thêm thông tin hoặc tài liệu (nếu cần) nhằm xác
nhận Người đăng ký tham gia, Nhà điều hành hoặc Cơ sở được chứng nhận đã chứng minh
việc đáp ứng các Yêu cầu chứng nhận.

8.7

Sự không phù hợp

8.7.1

Sự không phù hợp có thể phát sinh:

a) Thông qua việc Người đăng ký tham gia, Nhà điều hành hoặc Cơ sở được chứng nhận không
chứng minh được việc họ đáp ứng các Yêu cầu chứng nhận trong quá trình chứng nhận; hoặc
là
b) do phản hồi hoặc khiếu nại từ các bên quan tâm về việc Người đăng ký tham gia, Nhà điều hành
hoặc Cơ sở được chứng nhận không đáp ứng các Yêu cầu chứng nhận, bên ngoài quy trình
chứng nhận.
8.7.2

Sự không phù hợp sẽ được phân loại là nhỏ, lớn hoặc nghiêm trọng như được định nghĩa
trong Phụ lục D.

8.7.3

Quy trình quản lý sự không phù hợp thường tuân theo quy trình được cung cấp trong Hình
3; tuy nhiên, điều này có thể thay đổi theo quyết định của Chủ sở hữ chương trình, Tổ chức
chứng nhận được phê duyệt hoặc Kiểm toán viên được phê duyệt.
Hình 3 Tổng quan về quy trình quản lý sự không phù hợp LGAP
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8.7.4

Sự không phù hợp trong quá trình chứng nhận
Trong các hoạt động đánh giá đặc trưng được thực hiện như một phần của quá trình chứng
nhận, Kiểm toán viên được phê duyệt được phép xác định sự không đáp ứng của một yêu
cầu và nêu lên sự không phù hợp chính thức so với yêu cầu.
Sự không phù hợp được xác định trong các hoạt động đánh giá phải được Kiểm toán viên
được phê duyệt ghi lại trong AniMark CS. Khi sự không phù hợp được nêu lên, Người đăng
ký tham gia, Nhà điều hành hoặc Cơ sở được chứng nhận phải thực việc khắc phục và hành
động khắc phục thích hợp theo:
a) bất kỳ hướng dẫn nào do Kiểm toán viên được phê duyệt cung cấp; và
b) hệ thống quản lý riêng của họ.
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8.7.5

Bằng chứng về việc khắc phục và các hành động khắc phục phải được ghi lại trong AniMark
CS chống lại sự không phù hợp.

8.7.6

Nếu sự không phù hợp là một phần của hoạt động đánh giá để chứng nhận lần đầu hoặc
chứng nhận lại, thì Kiểm toán viên được phê duyệt sẽ lưu ý điều này trong Báo cáo đánh giá
của họ trên AniMark CS.

8.7.7

Trong trường hợp chứng nhận lần đầu, Kiểm toán viên được phê duyệt không khuyến nghị
cấp chứng nhận cho đến khi tất cả sự không phù hợp đã được loại bỏ.

8.7.8

Trong trường hợp chứng nhận lại hoặc giám sát, sự không phù hợp phải được yêu cầu loại
bỏ trong khung thời gian quy định tại Phụ lục D hoặc sự không phù hợp chưa được giải
quyết sẽ được báo cáo theo cách được mô tả trong 8.7.10.

8.7.9

Sự không phù hợp ngoài quá trình chứng nhận
Khi phản hồi hoặc khiếu nại cho thấy có khả năng xảy sự ra không phù hợp, vấn đề sẽ được
quản lý theo điều 11.
Nếu kết quả của quá trình tuân theo điều 11 dẫn đến sự không phù hợp, thì theo sự hài lòng
của Chủ sở hữu chương trình, Tổ chức chứng nhận được phê duyệt hoặc Kiểm toán viên
được phê duyệt, Người đăng ký tham gia, nhà điều hành được chứng nhận hoặc Cơ sở
được chứng nhận phải phản hồi bằng bằng chứng rằng sự không phù hợp đã được đáp ứng
đầy đủ được giải quyết thông qua hành động khắc phục thích hợp trong khung thời gian quy
định tại Phụ lục D.
Bằng chứng về việc khắc phục và các hành động khắc phục sẽ được ghi lại trong AniMark
CS chống lại sự không phù hợp.

8.7.10 Báo cáo sự không phù hợp
Nếu Nhà điều hành hoặc Cơ sở được chứng nhận không phản hồi với đầy đủ bằng chứng
trong khung thời gian quy định, thì sự không phù hợp sẽ được báo cáo theo cách sau:
a) nếu sự không phù hợp ở mức nhỏ, nó phải được nâng cấp lên mức lớn;
b) nếu sự không phù hợp là ở mức lớn, nó phải được nâng cấp lên mức nghiêm trọng;
c) nếu sự không phù hợp là nghiêm trọng, chứng nhận sẽ bị đình chỉ (xem 9.3): và
d)

(refer 9.4). nếu chứng nhận bị đình chỉ và sự không phù hợp vẫn còn, chứng nhận sẽ bị
thu hồi (tham khảo 9.4).

Nếu sự không phù hợp được nâng lên, ngày đến hạn sửa đổi để hoàn thành các hành động
khắc phục được chỉ định sẽ được thông báo cho Nhà điều hành hoặc Cơ sở được chứng
nhận. Chủ sở hữu chương trình và Tổ chức chứng nhận được phê duyệt có thể nêu ra sự
không phù hợp, yêu cầu việc khắc phục hoặc hành động khắc phục hoặc báo cáo sự không
phù hợp theo cách thức được quy định.
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8.8

Báo cáo đánh giá
Kiểm toán viên được phê duyệt phải chuẩn bị một Báo cáo đánh giá bao gồm:
a) các phát hiện của họ liên quan đến từng phần của kế hoạch đánh giá (xem 8.6);
b) bất kỳ sự không phù hợp nổi bật nào; và
c) Một đề xuất quyết định chứng nhận bao gồm bất kỳ điều kiện nào.
Báo cáo Đánh giá phải được gửi cho Tổ chức Chứng nhận được Phê duyệt để xem xét và
quyết định Chứng nhận. Báo cáo Đánh giá sẽ được ghi lại trong AniMark CS trong khung
thời gian quy định tại Phụ lục A.
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8.9

Đánh giá rủi ro và xếp hạng rủi ro

8.9.1

Sau khi thực hiện các hoạt động đánh giá, Kiểm toán viên được phê duyệt sẽ thực hiện đánh
giá rủi ro của Người đăng ký tham gia, Nhà điều hành hoặc Cơ sở được chứng nhận và thiết
lập Xếp hạng rủi ro. Phương pháp đánh giá rủi ro phải do Chủ sở hữu chương trình quy định
(xem Phụ lục E) và được ghi lại trong AniMark CS trong khung thời gian quy định tại Phụ lục
A.

8.9.2

Phạm vi đánh giá rủi ro được giới hạn trong việc đánh giá các yếu tố rủi ro có thể ảnh hưởng
đến khả năng tiếp tục tuân thủ các Yêu cầu chứng nhận của Nhà điều hành hoặc Cơ sở và
đánh giá các biện pháp kiểm soát mà họ có sẵn để giảm thiểu hoặc loại bỏ các yếu tố rủi ro
đó .

8.9.3

Các đánh giá rủi ro sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại hình của Nhà điều hành hoặc Cơ sở
được đánh giá. Kết quả của đánh giá rủi ro sẽ là Xếp hạng rủi ro như được định nghĩa trong
Phụ lục E.

8.9.4

Xếp hạng rủi ro thông báo tần suất và tính chất của các hoạt động giám sát và kiểm toán nội
bộ áp dụng cho Nhà điều hành và Cơ sở. Vào cuối mỗi hoạt động đánh giá, việc đánh giá
rủi ro sẽ được lặp lại và Xếp hạng rủi ro được chỉ định tương ứng.

8.9.5

Người đăng ký tham gia, Nhà điều hành và Cơ sở được chứng nhận có thể khiếu nại quyết
định về Xếp hạng rủi ro theo quy định tại điều 8.11 của Quy tắc chứng nhận này.

8.9.6

Xếp hạng rủi ro phải được hiển thị trên Bảng điều hành trong AniMark CS.

8.9.7

Chủ sở hữu chương trình có quyền thiết lập Xếp hạng rủi ro thay thế sau khi xem xét hoạt
động của Nhà điều hành hoặc Cơ sở trong việc đáp ứng các Yêu cầu chứng nhận.

8.10 Quyết định chứng nhận
8.10.1 Tổ chức chứng nhận đã phê duyệt phải giao mỗi Báo cáo đánh giá cho một người chịu trách
nhiệm xem xét Báo cáo đánh giá và đưa ra Quyết định chứng nhận.
8.10.2 Người xem xét Báo cáo đánh giá và đưa ra Quyết định chứng nhận phải khác với những
người liên quan đến việc thực hiện đánh giá, kết thúc sự không phù hợp hoặc chuẩn bị Báo
cáo đánh giá và không được có mối quan hệ với Người đăng ký tham gia, Nhà điều hành
hoặc Cơ sở được chứng nhận trong vòng 12 tháng trước đó (ví dụ: là chủ sở hữu, nhân
viên, nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ, nhà tư vấn hoặc bất kỳ mối quan hệ nào khác có thể
làm phát sinh xung đột lợi ích).
8.10.3 Quyết định Chứng nhận phải dựa trên đơn đăng ký, mọi tài liệu đã nộp hoặc thư từ khác
cũng như nội dung và kết quả của Báo cáo đánh giá.
8.10.4 Quyết định chứng nhận phải xem xét liệu có nên:
a) cấp hoặc duy trì chứng nhận, và nếu có, liệu chứng nhận đó được cấp hoặc duy trì ở trạng thái:
i. chứng nhận tạm thời trước khi nhận được chứng nhận đầy đủ;
ii. chứng nhận ngắn hạn có thời hạn; hoặc
iii. chứng nhận đầy đủ
b) từ chối chứng nhận;
c) giảm bớt hoặc mở rộng chứng nhận; hoặc là
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d) đình chỉ hoặc thu hồi chứng nhận.
8.10.5 Quyết định chứng nhận phải được Tổ chức chứng nhận đã phê duyệt thông báo cho Người
đăng ký tham gia, Nhà điều hành hoặc Cơ sở được chứng nhận, cùng với khung thời gian
cụ thể mà trong đó Người đăng ký tham gia, Nhà điều hành hoặc Cơ sở được chứng nhận
có thể khiếu nại đối với Quyết định chứng nhận. Khung thời gian quy định là 14 ngày kể từ
ngày nhận được quyết định.
8.10.6 Quyết định chứng nhận phải được ghi lại trên AniMark CS trong các khung thời gian quy
định tại Phụ lục A.
8.10.7 Khi chứng nhận ngắn hạn có thời hạn được cấp, thời gian bắt đầu và ngày hết hạn chứng
nhận phải được chỉ định.
8.10.8 Khi chứng nhận Cấp độ 2 được cấp cho Nhà điều hành hoặc Cơ sở cho một chuỗi cung ứng
cụ thể, vật nuôi liên quan phải chỉ được nhận hoặc gửi đến Nhà điều hành hoặc Cơ sở khác
cũng có chứng nhận Cấp độ 2 cho cùng một chuỗi cung ứng cụ thể.
8.11 Kháng nghị
8.11.1 Các khiếu nại liên quan đến Quyết định chứng nhận hoặc quyết định về Xếp hạng rủi ro có
thể được Người đăng ký tham gia, Nhà điều hành hoặc Cơ sở được chứng nhận nộp cho
Tổ chức chứng nhận được phê duyệt theo mẫu quy định trong vòng 14 ngày kể từ ngày
nhận được quyết định và thông báo về Xếp hạng rủi ro.
Tổ chức chứng nhận được phê duyệt phải chỉ định một hoặc nhiều người có thẩm quyền để
xem xét giá trị của kháng nghị và chuẩn bị kết luận. Người được chỉ định làm việc này không
được tham gia vào việc thực hiện đánh giá, chuẩn bị Báo cáo đánh giá, đưa ra Quyết định
chứng nhận hoặc Xếp hạng rủi ro và không được có mối quan hệ với Người đăng ký tham
gia, Nhà điều hành được chứng nhận hoặc Cơ sở được chứng nhận trong vòng 12 tháng
trước đó (ví dụ: là chủ sở hữu, nhân viên, nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà tư vấn
hoặc bất kỳ mối quan hệ nào khác).
8.11.2 Quyết định cuối cùng về việc giữ nguyên hoặc bác bỏ lại kháng nghị sẽ được Tổ chức chứng
nhận đã phê duyệt thông báo cho Người nộp đơn, Người vận hành được chứng nhận hoặc
Cơ sở được chứng nhận trong vòng bảy ngày kể từ ngày quyết định được đưa ra.
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8.11.3 Tổ chức chứng nhận được phê duyệt phải thông báo cho Chủ sở hữu chương trình trong
vòng bảy ngày kể từ ngày nhận được bất kỳ đơn kháng nghị nào và cũng phải thông báo
cho Chủ sở hữu chương trình về quyết định cuối cùng giữ nguyên hoặc bác bỏ lại Kháng
nghị trong vòng bảy ngày kể từ ngày đưa ra quyết định.
Chủ sở hữu chương trình phải là người phân xử cuối cùng của các kháng nghị nhưng sẽ chỉ
xem xét các kháng nghị mà chống lại các quyết định và phải tuân thủ theo quy trình kháng
nghị được quy định ở trên. Trong các trường hợp đó, việc kháng nghị sẽ chỉ được xem xét
lại các bằng chứng được xem xét trong lần kháng cáo ban đầu. Kháng nghị đến Chủ sở hữu
chương trình phải được gửi trong vòng bảy ngày kể từ khi quyết định kháng nghị của Tổ
chức chứng nhận được phê duyệt được thông báo cho Nhà điều hành được chứng nhận
hoặc Cơ sở được chứng nhận. Tất cả các bằng chứng liên quan phải được gửi bằng tiếng
Anh bằng cách sử dụng biểu mẫu khiếu nại điện tử có sẵn trên trang web của Chủ sở hữu
Chương trình.
Chủ sở hữu Chương trình chỉ có thể chấp nhận bằng chứng mới nếu họ đã đồng ý làm như
vậy trong đơn đăng ký trước. Đơn yêu cầu trình bày chứng cứ mới phải được thực hiện theo
cách thức quy định, nêu rõ bản chất và mức độ liên quan của chứng cứ mới, và lý do tại sao
nó không được trình bày, hoặc không thể thu thập và trình bày một cách hợp lý trong lần
kháng cáo ban đầu. Trong những trường hợp ngoại lệ, Chủ sở hữu chương trình sẽ không
cho phép để trình bày bằng chứng mới.
8.12 Chứng nhận
8.12.1 Nếu Quyết định chứng nhận là tích cực, Tổ chức chứng nhận được phê duyệt phải cấp
chứng nhận cho Nhà điều hành hoặc Cơ sở được chứng nhận:
a) theo định dạng quy định trong AniMark CS;
b) trong khung thời gian quy định tại Phụ lục A;
c) nếu tất cả các khoản phí đã được thanh toán bởi Người đăng ký tham gia, Nhà điều hành
Chứng nhận này có giá trị trong ba năm kể từ ngày cấp, ngoại trừ chứng nhận ngắn hạn có
thời hạn.
8.12.2 Các chứng nhận ngắn hạn có thời hạn phải ghi rõ ngày bắt đầu và ngày hết hạn.
8.12.3 Chỉ bản sao của chứng nhận được duy trì trên AniMark CS mới hợp lệ theo LGAP.
8.13 Danh bạ chứng nhận
Chủ chương trình phải duy trì Danh bạ Chứng nhận, và phải bao gồm ít nhất các thông tin
sau:
a) danh sách Người đăng ký tham gia, Nhà điều hành hành được chứng nhận và Cơ sở
được chứng nhận, bao gồm:
b) tên;
c) khu vực hoặc tỉnh và quốc gia;
d) phạm vi chứng nhận theo Phụ lục G;
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e) tình trạng chứng nhận hiện tại của họ (ví dụ: Đang đánh giá, Được chứng nhận (Đầy đủ),
Được chứng nhận (tạm thời trước khi nhận được chứng nhận đầy đủ), Được chứng nhận
(chứng nhận ngắn hạn có thời hạn), Chưa được Chứng nhận, Bị đình chỉ (Tự nguyện),
Bị đình chỉ, Bị thu hồi (Tự nguyện), Bị thu hồi; và
f)

ngày đạt được chứng nhận.

8.14 Dấu chứng nhận
8.14.1 Chủ Chương trình sở hữu và duy trì Dấu chứng nhận hoặc các con dấu. Chi tiết về Dấu
chứng nhận có trong Phụ lục F và được duy trì trên trang web của Chủ sở hữu chương trình.
8.14.2 Nhà điều hành và Cơ sở được chứng nhận có chứng nhận hiện tại có thể sao chép và sử
dụng Dấu chứng nhận liên quan khi in và trên các phương tiện điện tử, tuân theo các yêu
cầu sau:
a) dấu không được sử dụng để làm hoặc cho phép bất kỳ tuyên bố sai lệch nào liên quan đến
chứng nhận;
b) dấu không được sử dụng để làm hoặc cho phép việc sử dụng tài liệu chứng nhận hoặc bất
kỳ phần nào của tài liệu một cách sai lệch;
c) sau khi đình chỉ hoặc thu hồi chứng nhận của mình, Nhà điều hành hoặc Cơ sở được Chứng
nhận ngừng sử dụng dấu trên tất cả các phương tiện;
d) sửa đổi trên tất cả các phương tiện thông tin khi phạm vi chứng nhận bị thu hẹp;
e) không bao hàm rằng chứng nhận áp dụng cho các hoạt động hoặc sản phẩm nằm ngoài
phạm vi chứng nhận; và
f)

không sử dụng chứng nhận của mình theo cách có thể khiến LGAP bị mang tiếng xấu và
đánh mất lòng tin của công chúng.
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8.15 Sự giám sát
8.15.1 Tổ chức chứng nhận được phê duyệt phải thực hiện các hoạt động giám sát từng Nhà điều
hành hoặc Cơ sở được chứng nhận dựa trên Xếp hạng rủi ro đã được chỉ định cho Nhà điều
hành hoặc Cơ sở được chứng nhận.
8.15.2 Tần suất và tính chất của hoạt động giám sát dựa trên Xếp hạng rủi ro và sẽ được Chủ sở
hữu chương trình quy định tại Phụ lục E. Chủ sở hữu chương trình có quyền thiết lập tần
suất giám sát và kiểm toán nội bộ thay thế thông qua xem xét việc đáp ứng Các Yêu cầu
Chứng nhận của Nhà điều hành hoặc Cơ sở và trạng thái chứng nhận của Nhà điều hành
hoặc Cơ sở.
8.16 Chứng nhận lại
8.16.1 Trước khi kết thúc mỗi giai đoạn chứng nhận ba năm, Chủ sở hữu chương trình phải liên hệ
với Nhà điều hành hoặc Cơ sở được chứng nhận để mời họ tham gia chứng nhận lại trong
khoảng thời gian ba năm tiếp theo.
8.16.2 Nhà điều hành hoặc Cơ sở được chứng nhận phải lặp lại tất cả các bước của quy trình
chứng nhận ngoại trừ những bước liên quan đến đơn đăng ký ban đầu (tức là quy trình
chứng nhận lại phải lặp lại các bước từ 8.2 đến 8.11).
8.16.3 Kết quả của quyết định tái chứng nhận sẽ là cấp chứng nhận mới cho thời hạn ba năm tiếp
theo và được Tổ chức chứng nhận được phê duyệt cập nhật vào AniMark CS.
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9

Changes to certification Những thay đổi đối với chứng nhận

9.1

Tổng quan
Những thay đổi mà có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng đáp ứng các Yêu cầu
chứng nhận của Người đăng ký tham gia, Nhà điều hành hoặc Cơ sở được chứng nhận phải
được Chủ sở hữu chương trình xem xét và thông báo.
Chủ sở hữu chương trình được phép chuyển sự thay đổi tới Tổ chức chứng nhận được phê
duyệt để có thêm hành động.

9.1.1

Những thay đổi mà có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng đáp ứng các Yêu cầu
chứng của Người đăng ký tham gia, Nhà điều hành hoặc Cơ sở được chứng nhận bao gồm
nhưng không giới hạn:
a) những thay đổi trong Yêu cầu Chứng nhận, bao gồm cả Quy tắc Chứng nhận;
b) những trường hợp được liệt kê trong khoản 13 của Quy tắc chứng nhận này liên quan
đến những thay đổi phải được thông báo cho Tổ chức chứng nhận được phê duyệt;
c) kết quả phản hồi hoặc khiếu nại từ các bên quan tâm;
d) kết quả của sự không phù hợp hoặc thiếu hành động đối với sự không phù hợp;
e) yêu cầu tự nguyện đình chỉ hoặc thu hồi từ Người đăng ký tham gia, Nhà điều hành hoặc
Cơ sở được chứng nhận;
f)

thiếu một phản hồi hoặc một quyết định đang không được chứng nhận lại;

g) những thay đổi về quyền sở hữu, cấu trúc hoặc quyền kiểm soát của Người đăng ký
tham gia, Nhà điều hành hoặc Cơ sở được chứng nhận;
h) mất khả năng thanh toán;
i)

những thay đổi trong môi trường kinh doanh ảnh hưởng đến Người đăng ký tham gia,
Nhà điều hành hoặc Cơ sở được chứng nhận;

j)

những thay đổi trong hoạt động kinh doanh, bao gồm cơ cấu nhà cung cấp, nhà cung
cấp, người mua, việc di dời địa điểm, mở rộng hoặc đóng cửa, các yêu cầu tuân thủ;

k) những thay đổi về nhân sự chủ chốt (tức là hội đồng quản trị hoặc lãnh đạo cấp cao nhất
hoặc tương đương); hoặc là
l)
9.1.2

những thay đổi lớn trong hệ thống quản lý.

Sau khi xem xét đầy đủ các thay đổi, Tổ chức chứng nhận được phê duyệt được phép:
a) không thực hiện hành động nào;
b) thực hiện các hoạt động đánh giá;
c) xác nhận lại chứng nhận hiện tại;
d) mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi chứng nhận hiện tại;
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e) đình chỉ chứng nhận; hoặc là
f)
9.2

thu hồi chứng nhận.

Chuyển giao chứng nhận

9.2.1

Trong thời hạn chứng nhận ba năm, Nhà điều hành được chứng nhận và Cơ sở được chứng
nhận được phép xin Chủ sở hữu chương trình chuyển giao chứng nhận của họ từ Tổ chức
chứng nhận được phê duyệt này sang Tổ chức chứng nhận được phê duyệt khác, với điều
kiện là đáp ứng các điều sau:
a) Nhà điều hành hoặc Cơ sở được chứng nhận nộp đơn cho Chủ sổ hữu chương trình để
chuyển giao;
b) Chủ sở hữu chương trình phải tiến hành xem xét kỹ lưỡng trước khi chuyển giao và xác
định xem có chấp thuận việc chuyển giao hay không. Việc xem xét trước khi chuyển giao
phải được lập thành văn bản và bao gồm các khía cạnh sau:
i.

trạng thái chứng nhận hiện tại của Nhà điều hành hoặc Cơ sở được chứng nhận bao
gồm xác nhận rằng chứng chỉ không bị đình chỉ, bị thu hồi hoặc phải chịu một hành
động khắc phục, quá trình xem xét hoặc kháng nghị có khả năng dẫn đến việc đình
chỉ;

ii. lý do chuyển giao chứng chỉ;
iii. Báo cáo đánh giá của chứng nhận hoặc của tái chứng nhận cuối cùng, các báo cáo
giám sát tiếp theo và bất kỳ sự không phù hợp nổi bật nào có thể phát sinh từ chúng;
iv. tình trạng khiếu nại và hành động khắc phục;
v. tất cả các sự không phù hợp lớn và nghiêm trọng còn tồn tại đều được loại bỏ trước
khi việc chuyển giao được thực hiện. Không được phép lên kế hoạch để loại bỏ
những điểm không phù hợp này vào một thời điểm nào đó trong tương lai - tức là
những điểm không phù hợp lớn và nghiêm trọng phải được loại bỏ toàn bộ trước khi
việc chuyển giao có thể diễn ra;
vi. xem xét bất kỳ vấn đề tuân thủ pháp luật hiện tại với Nhà điều hành hoặc Cơ sở được
chứng nhận;
c) nếu Chủ sở hữu chương trình chấp thuận việc chuyển giao, thì họ sẽ phân bổ Nhà điều
hành được chứng nhận hoặc Cơ sở được chứng nhận cho một Tổ chức chứng nhận
được phê duyệt đảm nhận tùy thuộc vào việc Tổ chức chứng nhận được phê duyệt đảm
nhận đó xác nhận rằng họ có đủ năng lực và khả năng cung cấp chứng nhận; và
d)
9.2.2

Chủ sở hữu chương trình phải thông báo cho Tổ chức chứng nhận được phê duyệt hiện
tại về quyết định của mình.

Trong trường hợp có nghi ngờ sau khi chuyển giao về tính đầy đủ của chứng nhận hiện tại
hoặc chứng nhận trước đó, Tổ chức chứng nhận được phê duyệt đảm nhận , tùy theo mức
độ nghi ngờ, phải:
a) coi Nhà điều hành được chứng nhận hoặc Cơ sở được chứng nhận là Người đăng ký
tham gia mới; hoặc là
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b) and tiến hành đánh giá tập trung vào các vấn đề đã xác định; và
c) thông báo cho Chủ sở hữu chương trình để có thể liên hệ với Tổ chức chứng nhận được
phê duyệt ban đầu.
9.2.3

9.3

Quyết định về hành động được yêu cầu sẽ phụ thuộc vào tính chất và mức độ của bất kỳ
vấn đề nào được phát hiện và sẽ được giải thích cho Nhà điều hành được chứng nhận hoặc
Cơ sở được chứng nhận. Lý do cho quyết định phải được lập thành văn bản và lưu giữ hồ
sơ bởi Tổ chức chứng nhận được phê duyệt trên AniMark CS.
Đình chỉ chứng nhận

9.3.1

Tổ chức chứng nhận được phê duyệt được phép đình chỉ chứng nhận của Nhà điều hành
hoặc Cơ sở được chứng nhận trong các tình huống sau cho đến khi một cuộc điều tra hoặc
một giải pháp thích hợp được tiến hành:
a) Nhà điều hành được chứng nhận hoặc Cơ sở được chứng nhận không:
i.

chứng minh sự đáp ứng trong khung thời gian quy định về những thay đổi đối với
Yêu cầu Chứng nhận;

ii. thông báo cho Chủ sở hữu chương trình về bất kỳ thay đổi nào đối với chứng nhận
phù hợp với khoản 9.1;
iii. cung cấp quyền truy cập vào địa điểm, thông tin, nhân sự, thiết bị, vật nuôi hoặc các
nguồn lực khác cần thiết để đánh giá sự phù hợp với Yêu cầu Chứng nhận; hoặc là
iv. cung cấp thông tin mà Tổ chức chứng nhận được phê duyệt hoặc Chủ sở hữu
chương trình yêu cầu trong khung thời gian quy định;
v.

loại bỏ sự không phù hợp nghiêm trọng trong khung thời gian quy định tại Phụ lục
D;

b) một sự thay đổi theo khoản 9.1 của Quy tắc này có thể làm phát sinh các mối quan ngại
ở mức độ tương đương với sự không phù hợp lớn hoặc nghiêm trọng;
c) các hành động hoặc việc thiếu hành động của Nhà điều hành được chứng nhận hoặc
Cơ sở được chứng nhận, có nghĩa là họ không còn có thể đáp ứng các Yêu cầu chứng
nhận và việc tiếp tục chứng nhận của họ sẽ khiến LGAP, Chủ sở hữu chương trình, Tổ
chức chứng nhận được phê duyệt hoặc Đánh giá viên được phê duyệt mang tiếng xấu ;
d) Nhà điều hành được chứng nhận hoặc Cơ sở được chứng nhận yêu cầu đình chỉ chứng
nhận của mình; hoặc là
e) ngay khi có chỉ thị của Chủ sở hữu chương trình.
9.3.2

Tổ chức chứng nhận được phê duyệt phải thông báo cho Nhà điều hành hoặc Cơ sở được
chứng nhận về quyết định tạm ngừng cùng với lý do cho quyết định đó.

9.3.3

Trong những trường hợp như vậy, Nhà điều hành được Chứng nhận hoặc Cơ sở được
chứng nhận bị đình chỉ phải:

a) thông báo ngay cho chủ sở hữu của bất kỳ vật nuôi nào được chứng nhận LGAP về việc
thay đổi trạng thái chứng nhận;
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b) đáp ứng các yêu cầu của Quy tắc chứng nhận này, đặc biệt là mục 8.14; và
c) không sử dụng chứng nhận hoặc dấu chứng nhận của họ trên bất kỳ phương tiện nào để
tuyên bố hoặc tạo cảm giác rằng họ đã hoặc vẫn được chứng nhận.
9.3.4

Tổ chức chứng nhận được phê duyệt phải cập nhật trạng thái của Nhà điều hành hoặc Cơ
sở được chứng nhận bị đình chỉ trong AniMark CS. Thay đổi trạng thái chứng nhận sẽ được
hiển thị trên Danh bạ chứng nhận.

9.3.5

Tổ chức chứng nhận được phê duyệt được phép đưa ra sự không phù hợp lớn hoặc nghiêm
trọng hoặc hướng dẫn về hành động khắc phục mà Nhà điều hành được chứng nhận hoặc
Cơ sở được chứng nhận phải thực hiện trong khung thời gian quy định tại Phụ lục D để dỡ
bỏ việc đình chỉ.

9.3.6

Nếu hành động khắc phục được thực hiện và chứng minh được lý do đình chỉ đã được xử
lý thích hợp và kết thúc trong khung thời gian quy định, Tổ chức chứng nhận được phê duyệt
có thể khôi phục chứng nhận và cập nhật AniMark CS cho phù hợp. Thay đổi trạng thái
chứng nhận sẽ được hiển thị trên Danh bạ chứng nhận.

9.3.7

Trong bất kỳ trường hợp đình chỉ tự nguyện hoặc không tự nguyện nào, phải có một cuộc
đánh giá tại địa điểm do Kiểm toán viên được phê duyệt được chỉ định thực hiện trước khi
chứng nhận có thể được khôi phục.

9.3.8

Nếu hành động khắc phục để dỡ bỏ việc đình chỉ không được thực hiện trong khung thời
gian quy định, Tổ chức chứng nhận được phê duyệt có thể thu hồi chứng nhận của Nhà điều
hành được chứng nhận hoặc Cơ sở được chứng nhận.

9.3.9

Chủ chương trình có thể đình chỉ Nhà điều hành được chứng nhận hoặc Cơ sở được chứng
nhận theo cách tương tự như Tổ chức chứng nhận được phê duyệt, bao gồm cả việc đình
chỉ chứng nhận vì lý do hợp đồng hoặc hành chính.

9.4

Thu hồi chứng nhận

9.4.1

Chứng nhận tạm thời trước khi nhận được chứng nhận đầy đủ hoặc chứng nhận ngắn hạn
có thời hạn
a) Nhà điều hành hoặc Cơ sở có chứng nhận tạm thời sẽ phải tự động bị thu hồi chứng
nhận vào ngày hết hạn ghi trên chứng nhận của họ.
b) Nhà điều hành hoặc Cơ sở có chứng nhận tạm thời trước khi nhận được chứng nhận
đầy đủ sẽ phải tự động bị thu hồi chứng nhận XXXX

9.4.2

Thu hồi không tự nguyện
Tổ chức chứng nhận được phê duyệt có thể theo quyết định riêng của họ, rút lại chứng nhận
trong các trường hợp:
a) không có hành động thỏa đáng để giải quyết việc đình chỉ trong khoảng thời gian quy định
tại Phụ lục D;
b) có bằng chứng về hành vi sai trái nghiêm trọng, bao gồm các hoạt động gian lận, không
trung thực hoặc phạm tội do Nhà điều hành hoặc Cơ sở được chứng nhận;
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c) Nhà điều hành được Chứng nhận hoặc Cơ sở được Chứng nhận đã bị đình chỉ chứng
nhận của họ một lần trước đó trong thời hạn hiệu lực của chứng nhận;
d) Nhà điều hành được chứng nhận hoặc Cơ sở được chứng nhận không chứng nhận lại
trong khung thời gian quy định;
e) Nhà điều hành được chứng nhận hoặc Cơ sở được chứng nhận bị phá sản;
f) việc tiếp tục chứng nhận có thể làm cho LGAP trở nên sai lệch;
g) Nhà điều hành được chứng nhận hoặc Cơ sở được chứng nhận yêu cầu rút lại chứng
nhận; hoặc là
h) ngay sau khi có chỉ thị của Chủ sở hữu chương trinhg
9.4.3

Trong những trường hợp như vậy, Nhà điều hành được Chứng nhận hoặc Cơ sở được
Chứng nhận phải:
a) với chi phí của Nhà điều hành hoặc của Cơ sở bị thu hồi, ngay lập tức thu xếp với chủ
sở hữu của bất kỳ vật nuôi nào được cấp chứng chỉ LGAP để những vật nuôi đó:
i.

được chuyển sang một Nhà điều hành được Chứng nhận hoặc Cơ sở được Chứng
nhận khác; hoặc là

ii. giết mổ phù hợp với các Yêu cầu Chứng nhận;
b) đáp ứng các yêu cầu của Quy tắc chứng nhận này, đặc biệt là 8.14; và
c) không sử dụng chứng nhận hoặc dấu chứng nhận trên bất kỳ phương tiện nào để tuyên
bố hoặc tạo cảm giác rằng họ đã hoặc vẫn được chứng nhận.
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9.4.4

Tổ chức chứng nhận được phê duyệt phải cập nhật trạng thái đã bị thu hồi của Nhà điều
hành hoặc Cơ sở trên AniMark CS cùng với lý do thu hồi. Thay đổi trạng thái chứng nhận sẽ
được hiển thị trên Danh bạ chứng nhận

9.4.5

Không thể khôi phục các chứng nhận đã thu hồi, và Nhà điều hành hoặc Cơ sở đã bị thu hồi
phải đăng ký lại để có được chứng nhận theo quy trình trong phần 8.

9.4.6

Việc chứng nhận lại sau khi bị thu hồi không thể xảy ra sau khi Chủ sở hữu chương trình đã
cập nhật trạng thái thu hồi trên AniMark CS và Danh bà chứng nhận.

9.4.7

Chủ sở hữu chương trình được phép thu hồi chứng nhận của Nhà điều hành hoặc Cơ sở
được chứng nhận theo cách tương tự như Tổ chức chứng nhận được phê duyệt, bao gồm
cả việc rút chứng nhận vì lý do hợp đồng hoặc hành chính.

9.5

Thu hồi tự nguyện

9.5.1

Nhà điều hành được chứng nhận hoặc Cơ sở được chứng nhận có thể thông báo bằng văn
bản cho Chủ sở hữu chương trình về yêu cầu thu hồi chứng nhận hoặc đơn đăng ký chứng
nhận bất cứ lúc nào.

9.5.2

Việc thu hồi tự nguyện chỉ được cấp khi vật nuôi được cấp chứng chỉ LGAP, với chi phí của
Nhà điều hành hoặc Cơ sở bị thu hồi, đã được:
a) được chuyển tới cho một Nhà điều hành được Chứng nhận hoặc Cơ sở được Chứng
nhận khác; hoặc là
b) giết mổ phù hợp với các Yêu cầu Chứng nhận.

9.5.3

Việc thu hồi có hiệu lực sau khi Chủ sở hữu chương trình xác nhận với Nhà điều hành hoặc
Cơ sở về việc thay đổi trạng thái.

9.5.4

Trong trường hợp Nhà điều hành được chứng nhận hoặc Cơ sở được chứng nhận tự nguyện
thu hồi chứng nhận, đơn đăng ký bằng văn bản được phép thực hiện bất kỳ lúc nào để khôi
phục chứng nhận. Việc khôi phục chỉ có thể xảy ra sau khi quy trình chứng nhận nêu trong
phần 8 được tuân thủ.

9.6

Đơn đăng kí hết hạn
Nếu đơn đăng ký chứng nhận không được cấp hoặc bị từ chối trong vòng 12 tháng kể từ
ngày nộp đơn, thì đơn đó sẽ mất hiệu lực. Người đăng ký tham gia có đơn đăng ký đã hết
hiệu lực nhưng muốn đạt được chứng nhận phải đăng ký lại để được chứng nhận theo quy
trình được nêu trong phần 8.

10 Fees and Charges Phí và lệ phí
Các khoản phí và lệ phí liên quan đến LGAP sẽ do Chủ sở hữu chương trình thiết lập và
thông báo.
Tất cả các khoản phí và lệ phí sẽ được thanh toán theo hợp đồng và các điều khoản thanh
toán để đảm bảo duy trì trạng thái chứng nhận liên tục. Việc không thanh toán có thể bị Chủ
sở hữu chương trình đình chỉ hoặc thu hồi chứng nhận.
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Trừ khi có quy định khác, phí sẽ không được hoàn lại.
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11 Complaints Khiếu nại
11.1 Các loại khiếu nại:
Có bốn loại khiếu nại được ghi nhận theo Quy tắc chứng nhận này như sau:
a) khiếu nại được gửi đến Nhà điều hành được chứng nhận và Cơ sở được chứng nhận về việc
họ tuân thủ các Yêu cầu chứng nhận;
b) khiếu nại được gửi đến Chủ sở hữu chương trình hoặc Tổ chức chứng nhận được phê duyệt
về việc tuân thủ các Yêu cầu chứng nhận của Nhà điều hành được chứng nhận hoặc Cơ sở
được chứng nhận;
c) khiếu nại được gửi đến Chủ sở hữu chương trình hoặc Tổ chức chứng nhận được phê duyệt,
liên quan đến hoạt động của Chủ sở hữu chương trình, Tổ chức chứng nhận được phê duyệt
hoặc Kiểm toán viên được phê duyệt;
d) khiếu nại được gửi đến Chủ sở hữu chương trình liên quan đến việc trình bày sai chứng chỉ
LGAP.

11.2 Một khiếu nại được coi là đã nhận được khi:
a) đơn khiếu nại đã được gửi từ người khiếu nại;
b) bản chất của khiếu nại tương ứng với một trong các loại được liệt kê trong 11.1;
c) người khiếu nại được tiếp cận với cơ sở trực tiếp hoặc đầu tiên của khiếu nại;
d) khiếu nại phải cụ thể và bao gồm lý do khách quan thích hợp và bằng chứng để chứng
minh cho bất kỳ khiếu nại nào (độ tin cậy).
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11.3 Ngoài ra, đối với các khiếu nại được gửi đến Chủ sở hữu chương trình về các loại được liệt
kê trong 11.2 b), c) và d), các khiếu nại đó cũng phải được coi là đã được nhận khi đơn
khiếu nại bằng văn bản và tất cả các bằng chứng liên quan sử dụng tiếng Anh được gửi
theo như mẫu đơn khiếu nại điện tử có sẵn trên trang web của Chủ sở hữu Chương trình.
11.4 Tất cả các khiếu nại phải được ghi nhận và giải quyết càng nhanh càng tốt theo quy trình
khiếu nại thích hợp.
11.5 Các khiếu nại dựa trên tin đồn hoặc không có bằng chứng và lý do khách quan thích hợp sẽ
không được Chủ sở hữu chương trình chấp nhận.
11.6 Khiếu nại về việc tuân thủ các Yêu cầu Chứng nhận
11.6.1 Người đăng ký tham gia, Nhà điều hành được chứng nhận và Cơ sở được chứng nhận phải
có quy trình đăng ký và giải quyết khiếu nại, cho phép điều tra khiếu nại và thực hiện hành
động khắc phục hoặc ngăn chặn.
11.6.2 Hồ sơ xử lý khiếu nại của Người đăng ký tham gia, Nhà điều hành được chứng nhận hoặc
Cơ sở được chứng nhận phải được cung cấp để xem xét trong quá trình đánh giá. Người
đăng ký tham gia, Nhà điều hành được chứng nhận hoặc Cơ sở được chứng nhận phải báo
cáo sự xuất hiện của các khiếu nại đó cho Tổ chức chứng nhận được phê duyệt cùng tần
suất với các hoạt động giám sát của họ.

11.7 Các khiếu nại mà Chủ sở hữu chương trình hoặc Tổ chức chứng nhận được phê duyệt
nhận được về Người đăng ký tham gia, Nhà điều hành được chứng nhận hoặc Cơ sở được
chứng nhận
Các khiếu nại mà Chủ sở hữu chương trình hoặc Tổ chức Chứng nhận được phê duyệt nhận
được phải tuân theo quy trình khiếu nại của các tổ chức mà tối thiểu phải đảm bảo quy trình
sau được tuân thủ:
a) Trong trường hợp đầu tiên, Chủ sở hữu chương trình hoặc Tổ chức chứng nhận được phê duyệt
sẽ cố gắng xác định và cung cấp thông tin chi tiết về khiếu nại cho Người đăng ký tham gia, Nhà
điều hành được chứng nhận hoặc Cơ sở được chứng nhận có liên quan để giải thích hoặc giải
quyết. Người đăng ký tham gia, Nhà điều hành được chứng nhận hoặc Cơ sở được chứng nhận
phải phản hồi cho Chủ sở hữu chương trình hoặc Tổ chức chứng nhận được phê duyệt trong
vòng bảy (7) ngày kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại.
b) Khi người khiếu nại không hài lòng với câu trả lời, hoặc nếu Chủ sở hữu chương trình hoặc Tổ
chức chứng nhận được phê duyệt lo ngại về việc Người đăng ký tham gia, Nhà điều hành được
chứng nhận hoặc Cơ sở được chứng nhận đáp ứng các Yêu cầu chứng nhận, Chủ sở hữu
chương trình hoặc Tổ chức chứng nhận được phê duyệt có thể điều tra thêm khiếu nại, bao
gồm việc yêu cầu thêm bất kỳ thông tin và hợp tác nào từ Người đăng ký tham gia, Nhà điều
hành được chứng nhận hoặc Cơ sở được chứng nhận hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động đánh
giá nào khác.
c) Kết quả của quá trình điều tra này được phép dẫn đến việc phân bổ các điều không phù hợp
hoặc đình chỉ hoặc thu hồi chứng nhận của Nhà điều hành được chứng nhận hoặc Cơ sở được
chứng nhận.
d) Khi khiếu nại được giữ nguyên, chi phí cho các hoạt động đánh giá thêm phải do Người đăng
ký tham gia, Nhà điều hành được chứng nhận hoặc Cơ sở được chứng nhận chịu.
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e) Tất cả các khiếu nại mà Chủ sở hữu chương trình hoặc Tổ chức chứng nhận được phê duyệt
nhận được sẽ được ghi lại trong AniMark CS trong khung thời gian quy định tại Phụ lục A.
11.8 Khiếu nại về dịch vụ hoặc nhân sự của Chủ sở hữu chương trình hoặc Tổ chức chứng nhận
được phê duyệt
11.8.1 Các khiếu nại mà Chủ sở hữu chương trình hoặc Tổ chức chứng nhận được phê duyệt nhận
được liên quan đến các dịch vụ và nhân sự của mình sẽ được Chủ sở hữu chương trình
hoặc Tổ chức chứng nhận được phê duyệt điều tra theo quy trình xử lý khiếu nại.
11.8.2 Tất cả các khiếu nại mà Tổ chức chứng nhận được phê duyệt nhận được sẽ được họ thông
báo cho Chủ sở hữu chương trình và được ghi lại trong AniMark CS trong khung thời gian
quy định tại Phụ lục A.
11.9 Khiếu nại về việc trình bày sai chứng nhận LGAP
11.9.1 Các khiếu nại mà Chủ sở hữu chương trình hoặc Tổ chức chứng nhận được phê duyệt nhận
được liên quan đến việc trình bày sai chứng nhận LGAP sẽ được Chủ sở hữu chương trình
điều tra.
11.9.2 Tất cả các khiếu nại mà Tổ chức chứng nhận được phê duyệt nhận được sẽ được họ thông
báo cho Chủ sở hữu chương trình và được ghi lại trong AniMark CS trong khung thời gian
quy định tại Phụ lục A.
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12 Communications, notices and confidentiality Thông tin, thông báo và bảo
mật
12.1 Thông tin
Ngoại trừ thông tin được cung cấp công khai:
a) trong Danh bạ Chứng nhận; hoặc là
b) thông qua việc sử dụng hợp pháp Giấy chứng nhận hoặc Dấu chứng nhận theo Yêu
cầu chứng nhận;
tất cả các thông tin và liên lạc khác liên quan đến LGAP sẽ được Chủ sở hữu Chương trình
phê duyệt trước khi phát hành.
12.2 Ngoài thông tin được lưu ý trong 12.1, Chủ sở hữu chương trình phải cung cấp công khai
những thông tin sau:
a) phác thảo của quá trình chứng nhận;
b) Các Yêu cầu Chứng nhận;
c) and thông tin về lệ phí chứng nhận; và
d) thông tin về việc xử lý các khiếu nại và kháng nghị.
12.3 Tùy thuộc vào việc thanh toán bất kỳ khoản phí liên quan hoặc cam kết nào khác, Chủ sở
hữu chương trình sẽ cung cấp cho các bên (Tổ chức chứng nhận được phê duyệt, Kiểm
toán viên được phê duyệt, Người đăng ký tham gia, Nhà điều hành được chứng nhận và Cơ
sở được chứng nhận) các thông tin sau khi cần thiết:
a) các biểu mẫu, mẫu, tài liệu hướng dẫn, con dấu thích hợp, v.v.; và
b) các thỏa thuận liên quan đến các thay đổi đối với LGAP và Yêu cầu Chứng nhận,
bao gồm cả thời hạn chuyển đổi.
12.4 Tổ chức chứng nhận được phê duyệt phải thông báo cho Người đăng ký tham gia, Nhà điều
hành được chứng nhận và Cơ sở được chứng nhận về những điều sau:
a) việc chấp nhận đơn đăng ký;
b) bất kỳ sự sắp xếp nào cho việc đánh giá và kiểm toán;
c) các thỏa thuận để chứng minh việc loại bỏ mọi sự không phù hợp một cách thích
hợp;
d) quyết định chứng nhận;
e) các thỏa thuận cho chứng nhận đang diễn ra, bao gồm các bước cần thực hiện để
giải quyết các thay đổi đối với Yêu cầu chứng nhận;
f)

bất kỳ việc đình chỉ hoặc thu hồi chứng nhận nào; và

g) bất kỳ khiếu nại hoặc phản hồi nào đã nhận được.
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12.5 Người đăng ký tham gia, Nhà điều hành được chứng nhận và Cơ sở được chứng nhận phải
thông báo cho Chủ sở hữu chương trình về các vấn đề có thể ảnh hưởng đến năng lực của
họ để tiếp tục đáp ứng các Yêu cầu chứng nhận, bao gồm nhưng không giới hạn ở những
thay đổi trong:
a) tình trạng pháp lý, thương mại, tổ chức hoặc quyền sở hữu;
b) tổ chức và quản lý (ví dụ: cán bộ quản lý chủ chốt, cán bộ ra quyết định hoặc kỹ
thuật);
c) địa chỉ liên hệ và các địa điểm;
d) các chuỗi cung ứng cụ thể hoặc các thỏa thuận hoạt động;
e) những thay đổi lớn đối với hệ thống quản lý và các quá trình; và
f)

bất kỳ ý định tự nguyện đình chỉ hoặc thu hồi chứng nhận.

12.6 Thông báo
Mỗi bên phải chỉ định và duy trì một Đại diện được ủy quyền chính thức, là người chịu trách
nhiệm tiếp nhận và truyền tải mọi thông tin liên lạc chính thức giữa các bên. Các thông tin
liên hệ cập nhật cho Người đại diện được ủy quyền sẽ được duy trì trên AniMark CS.
Thông tin liên lạc chính thức giữa các bên phải được gửi đến Người đại diện được ủy quyền
có liên quan và phải bằng văn bản và được chuyển qua thư truyền thống hoặc email. Chủ
sở hữu chương trình cũng có thể sử dụng các thông báo trên web để chuyển tải các thông
tin liên lạc chính thức.
12.7 Bảo mật
Chủ sở hữu chương trình, Tổ chức chứng nhận được phê duyệt, Người đăng ký tham gia,
Nhà điều hành được chứng nhận và Cơ sở được chứng nhận sẽ có các thỏa thuận có hiệu
lực pháp lý với tất cả nhân viên bên ngoài và nội bộ (bao gồm bất kỳ ủy ban nào) để đảm
bảo tất cả thông tin liên quan đến LGAP và chứng nhận là bí mật, ngoại trừ liên quan đến
những điều sau:
a) thông tin được yêu cầu gửi và chuyển giữa Chủ sở hữu chương trình, Tổ chức chứng
nhận được phê duyệt, Người đăng ký tham gia, Nhà điều hành được chứng nhận
hoặc Cơ sở được chứng nhận, để cho phép LGAP hoạt động, bao gồm việc xem xét
thông tin đó cho mục đích công nhận, đánh giá đồng cấp hoặc các hình thức công
nhận bên thứ ba khác;
b) thông tin liên quan đến trạng thái của Người đăng ký tham gia, Nhà điều hành được
chứng nhận hoặc Cơ sở được chứng nhận bao gồm lịch sử tuân thủ, Xếp hạng rủi
ro và các mục khác, như được hiển thị trên Bảng điều hành chuỗi cung ứng trong
AniMark CS.
c) theo yêu cầu, xác nhận trạng thái của Nhà điều hành hoặc Cơ sở như là một Người
đăng ký tham gia, nhà điều hành được chứng nhận hoặc Cơ sở được chứng nhận;
d) thông tin công khai sẵn trên Danh bạ Chứng nhận;
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e) thông tin dưới dạng các tuyên bố tổng quát và dữ liệu mà Chủ sở hữu chương trình
cho là cần thiết để thông báo cho các bên quan tâm và truyền thông về LGAP;
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f)

bất kỳ thông tin nào mà Chủ sở hữu chương trình có nghĩa vụ tiết lộ để thực hiện các
nghĩa vụ theo hợp đồng với bất kỳ bên thứ ba tư nhân hoặc cộng đồng nào và khi
bên thứ ba đó được phép tiết lộ hoặc sử dụng công khai cho các mục đích khởi tố
hoặc bảo vệ các thủ tục pháp lý, thông tin đó được cung cấp cho họ bởi Chủ sở hữu
chương trình. Thông tin đó phải bao gồm nhưng không giới hạn ở:

i.

thông tin chi tiết về Người đăng ký tham gia, Nhà điều hành được chứng nhận hoặc
Cơ sở được chứng nhận bao gồm:
1. tên
2. nơi chốn
3. ngày nộp đơn xin chứng nhận
4. ngày chứng nhận;
5. phạm vi chứng nhận; và
6. trạng thái chứng nhận, bao gồm lịch sử thay đổi trạng thái;

ii. báo cáo kiểm toán bao gồm mọi bằng chứng được ghi nhận như một phần của quá
trình kiểm toán;
iii. sự không phù hợp, việc khắc phục hoặc hành động khắc phục đã lên kế hoạch hoặc
đã thực hiện, bao gồm mọi bằng chứng về điều đó;
iv. bất kỳ phản hồi hoặc khiếu nại nào, bao gồm mọi cuộc điều tra hoặc kết quả của việc
đó, cùng với bất kỳ bằng chứng nào thu được trong quá trình này; và
v. bất kỳ thông tin nào khác cần thiết để hỗ trợ các quyết định được đưa ra liên quan
đến trạng thái của Người đăng ký tham gia, Nhà điều hành được chứng nhận hoặc
Cơ sở được chứng nhận; và
khi Chủ sở hữu chương trình được yêu cầu tiết lộ thông tin đó cho bên thứ ba, Chủ sở
hữu chương trình phải thông báo cho Người đăng ký tham gia, Nhà điều hành được
chứng nhận hoặc Cơ sở được chứng nhận về sự cần thiết phải tiết lộ thông tin đó; và
g) bất kỳ thông tin nào khác mà Chủ sở hữu chương trình hoặc Tổ chức chứng nhận
được phê duyệt phải tiết lộ theo yêu cầu của pháp luật, và trong trường hợp đó trước
khi công bố thông tin đó, Chủ sở hữu chương trình hoặc Tổ chức chứng nhận được
phê duyệt phải thông báo cho Người đăng ký tham gia, Nhà điều hành được chứng
nhận hoặc Cơ sở được chứng nhận có liên quan về ý định tiết lộ thông tin đó.
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13 Review and changes to the Certification Program Đánh giá và các thay đổi
đối với Chương trình chứng nhận
13.1 Chủ sở hữu chương trình tối thiểu phải:
a) hàng năm đánh giá hoạt động của Tổ chức chứng nhận được phê duyệt và Kiểm toán
viên được phê duyệt, với một quy trình phê duyệt lại đầy đủ diễn ra ba năm một lần;
b) hàng năm đánh giá hoạt động của LGAP; và
c) đánh giá các Yêu cầu Chứng nhận ba năm một lần.
13.2 Chủ Chương trình có quyền thay đổi Yêu cầu Chứng nhận bất kỳ lúc nào.
13.3 Chủ sở hữu chương trình phải thông báo bất kỳ thay đổi nào qua AniMark CS và trang web,
tất cả các Tổ chức chứng nhận được phê duyệt, Kiểm toán viên được phê duyệt, Người
đăng ký tham gia, Nhà điều hành được chứng nhận và Cơ sở được chứng nhận có nghĩa vụ
chứng minh bằng chi phí của họ sự phù hợp với những thay đổi đó trong khung thời gian do
Chủ sở hữu chương trình đưa ra.
13.4 Chủ chương trình không phải chịu trách nhiệm về bất kỳ chi phí hoặc việc mất chứng nhận
nào phát sinh từ những thay đổi đối với Yêu cầu chứng nhận.
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Phụ lục A Khung thời gian quy định
Action

Responsible

Timeframe required

Thông báo cho AniMark và ghi lại các khiếu
nại trong AniMark CS được ghi nhận bởi Tổ
Chức chứng được phê duyệt.

Tổ chức chứng nhận được
phê duyệt

Theo quy định của Chủ sở
hữu chương trình

Ghi lại các khiếu nại trong Animark CS được
ghi nhận bởi AniMark

AniMark

Theo quy định của Chủ sở
hữu chương trình

Ghi lại các quan sát kiểm toán nội bộ và sự
không phù hợp trong AniMark CS

Nhà điều hành/cơ sở

Theo quy định của Chủ sở
hữu chương trình

Ghi lại quan sát của kiểm toán độc lập và sự
không phù hợp trong AniMark CS

Kiểm toán viên được phê
duyệt

Theo quy định của Chủ sở
hữu chương trình

Sủ dụng AniMark CS để hoàn thiện phần đánh
giá rủi ro

Kiểm toán viên được phê
duyệt

Theo quy định của Chủ sở
hữu chương trình

Đánh giá và đóng các phản hồi về sự không
phù hợp

Tổ chức chứng nhận được
phê duyệt

Theo quy định của Chủ sở
hữu chương trình

Nâng cao sự không phù hợp

Tổ chức chứng nhận được
phê duyệt

Theo quy định của Chủ sở
hữu chương trình

Quyết định chứng nhận được thực hiện và lưu
trữ trong AniMark CS

Tổ chức chứng nhận được
phê duyệt

Theo quy định của Chủ sở
hữu chương trình

Cấp các chứng nhận thông qua AniMark CS

Tổ chức chứng nhận được
phê duyệt

Theo quy định của Chủ sở
hữu chương trình

Yêu cầu kháng nghị đến Tổ chức chứng nhận
được phê duyệt về quyết định chứng nhận
hoặc Xếp hạng rủi ro.

Nhà điều hành/cơ sở

Theo quy định của Chủ sở
hữu chương trình

Yêu cầu một kháng nghị đối với AniMark sau
khi một kháng nghị đến Tổ chức chứng nhận
được phê duyệt

Nhà điều hành/cơ sở

Theo quy định của Chủ sở
hữu chương trình
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Phụ lục B Các yêu cầu ISO / IEC 17065 được áp dụng theo LGAP
(Quy phạm)
Nội dung ISO/IEC 17065:2012

Áp dụng các yêu cầu ISO / IEC 17065 theo Quy tắc chứng nhận
LGAP

1 Phạm vi

Không thay đổi.

2 Tài liệu tham khảo quy chuẩn.

Không thay đổi.

3 Thuật ngữ và định nghĩa

Không thay đổi vể Thuật ngữ và định nghĩa.
3.8 "yêu cầu sản phẩm" bao gồm các Tiêu chuẩn LGAP được xác
định trong điều khoản 5 của Quy tắc chứng nhận này.
3.9 "chương trình chứng nhận" có nghĩa là LGAP.
3.10 'phạm vi chứng nhận' xem Phụ lục G của Quy tắc Chứng nhận
LGAP

4 Yêu cầu chung
4.1 Các vấn đề pháp lý và hợp đồng

Không thay đổi yêu cầu.

4.1.2

Thỏa thuận chứng nhận được bao gồm trong đơn đăng ký do Nhà
điều hành và Cơ sở hoàn thành và nộp cho AniMark. Nó cam kết Nhà
điều hành hoặc Cơ sở đáp ứng các Yêu cầu về Chứng nhận giải đáp
ứng tất cả các yêu cầu trong mục 4.1.2. Các Tổ chức Chứng nhận
được AniMark ký hợp đồng để đảm bảo Nhà điều hành và Cơ sở đáp
ứng các Yêu cầu Chứng nhận. Theo LGAP, Tổ chức chứng nhận và
Nhà điều hành hoặc Cơ sở không cần phải có thỏa thuận chứng nhận
thêm, vì các điều khoản của LGAP đã giải quyết các yêu cầu này
trong ISO / IEC 17065.

4.2 Quản lý sự công bằng

Không thay đổi yêu cầu.

4.2.10

Khoảng thời gian quy định mà nhân viên không được xem xét hoặc
đưa ra quyết định cho một sản phẩm mà họ đã tư vấn là 12 tháng

4.3 Trách nhiệm và tài chính

Không thay đổi các yêu cầu.
AniMark yêu cầu các Tổ chức chứng nhận được phê duyệt giữ các
bảo hiểm sau:
a. 2.000.000 Đô la Úc bảo hiểm bồi thường nghề
nghiệp; và
b. 10.000.000 Đô la Úc bảo hiểm trách nhiệm công
cộng.
Bản sao giấy chứng nhận bảo hiểm sẽ được cung cấp trong hồ sơ
dự thầu

4.4 Điều kiện không phân biệt đối
xử

Không thay đổi yêu cầu.

4.5 bảo mật

Không thay đổi yêu cầu.

4.6 Thông tin được đại chúng

Không thay đổi yêu cầu.

5 Cấu trúc yêu cầu
5.1 Cơ cấu tổ chức và lãnh đạo cao
nhất

Không thay đổi yêu cầu.

5.2 Cơ chế bảo vệ sự công bằng

Không thay đổi yêu cầu.
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6 Yêu cầu về nguồn lực
6.1 Nhân viên tổ chức chứng nhận

Không thay đổi yêu cầu.

6.1.1 Chung

Không thay đổi yêu cầu.

6.1.2 Quản lý năng lực của nhân
viên tham gia vào quá trình chứng
nhận

Không thay đổi yêu cầu.
Các tiêu chí năng lực cho nhân viên tham gia vào quá trình chứng
nhận bao gồm cả các Kiểm toán viên được LGAP phê duyệt được
nêu trong Phụ lục C của Quy tắc Chứng nhận.

6.1.3 Hợp đồng với nhân viên

Không thay đổi yêu cầu.

6.2 Nhân sự để đánh gía

Không thay đổi yêu cầu.

7 Yêu cầu về quá trình

Không thay đổi yêu cầu.
Việc thuê ngoài các hoạt động kiểm toán chỉ dành cho Kiểm toán viên
được phê duyệt. Tổ chức chứng nhận được phê duyệt thuê ngoài
các Kiểm toán viên được phê duyệt vẫn chịu trách nhiệm về năng lực
và hoạt động kiểm toán của các Kiểm toán viên được phê duyệt. Các
tiêu chí năng lực cho Kiểm toán viên được LGAP phê duyệt là những
tiêu chí có trong Phụ lục C của Quy tắc Chứng nhận.
Quá trình đánh giá (bao gồm cả quá trình kiểm toán) phải được quy
định trong Quy tắc chứng nhận và quá trình kiểm toán hai giai đoạn
như được xác định trong ISO / IEC 17021 không bắt buộc theo LGAP.

7 Yêu cầu về quá trình
7.1 chung

Không thay đổi yêu cầu.

7.2 Ứng tuyển

Không thay đổi yêu cầu.

7.3 Kiểm tra việc ứng tuyển

Không thay đổi yêu cầu.

7.4 Đánh giá

Không thay đổi yêu cầu.
Có thể chấp nhận kế hoạch đánh giá chung dựa trên nội dung của
khoản 8 trong Quy trình chứng nhận.

7.5 Đánh giá

Không thay đổi yêu cầu.

7.6 Quyết định chứng nhận

Không thay đổi yêu cầu.

7.7 Tài liệu chứng nhận

Không thay đổi yêu cầu.

7.8 Danh mục các sản phẩm được
chứng nhận

Không thay đổi yêu cầu.

7.9 Giám sát

Không thay đổi yêu cầu.
Các hoạt động giám sát phải là những hoạt động được nêu trong
điều 8 của Quy tắc chứng nhận này.

7.10 Những thay đổi ảnh hưởng
đến chứng nhận

Không thay đổi yêu cầu.

7.11 Chấm dứt, cắt giảm, đình chỉ
hoặc thu hồi chứng nhận

Không thay đổi yêu cầu.

7.12 hồ sơ

Không thay đổi yêu cầu.
Tất cả các hồ sơ chứng nhận theo LGAP phải được nhập và duy trì
trong AniMark CS.

7.13 Kháng nghị và khiếu nại

Không thay đổi yêu cầu.
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8 Yêu cầu hệ thống quản lý
8.1 Tùy chọn

Không thay đổi yêu cầu.

8.2 Tài liệu hệ thống quản lý chung
(Lựa chọn A)

Không thay đổi yêu cầu.

8.3 Kiểm soát tài liệu (Lựa chọn A)

Không thay đổi yêu cầu.

8.4 Kiểm soát hồ sơ (Lựa chọn A)

Không thay đổi yêu cầu.

8.5 Đánh giá quản lý (Lựa chọn A)

Không thay đổi yêu cầu.

8.6 Kiểm toán nội bộ (Lựa chọn A)

Không thay đổi yêu cầu.

8.7 Hành động khắc phục (Lựa
chọn A)

Không thay đổi yêu cầu.

8.8 Hành động ngăn chặn (Lựa
chọn A)

Không thay đổi yêu cầu.
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Phụ lục C Năng lực và các yêu cầu khác đối với Tổ chức chứng và kiểm toán
viên được phê duyệt
(Quy phạm)
13.5 C.1

Phê duyệt Tổ chức chứng nhận và Kiểm toán viên

Chủ sở hữu chương trình phải phê duyệt Tổ chức chứng nhận và kiểm toán viên có thể thực
hiện các hoạt động đánh giá và chứng nhân theo LGAP.
Việc phê duyệt có thể được cấp với các điều kiện do Chủ sở hữu chương trình xác định (ví
dụ như xác định khu vực hoạt động địa lý hoặc các loại đánh giá có thể được thực hiện).
Việc phê duyệt phải có hiệu lực trong ba năm, tùy thuộc vào việc thực hiện liên tục các tiêu
chí và yêu cầu phê duyệt cũng như các đánh giá hiệu suất sẽ được thực hiện bởi Chủ
chương trình hoặc đại diện của họ.
Chủ sở hữu Chương trình có quyền đình chỉ hoặc thu hồi phê duyệt bất cứ lúc nào.
13.6 C.2

Đơn xin trở thành Tổ chức chứng nhận hoặc Kiểm toán viên được phê duyệt

Tổ chức Chứng nhận hoặc Kiểm toán viên muốn được phê duyệt phải nộp đơn cho Chủ
chương trình vào thời gian quy định, và phải sử dụng các mẫu đơn quy định và bao gồm các
tài liệu liên quan. Trong một số trường hợp, điều này có thể được cung cấp thông qua quá
trình đấu thầu hoặc bất kỳ phương tiện nào khác do Chủ sở hữu chương trình xác định.
13.7 C.3

Tiêu chí cho Tổ chức chứng nhận và Kiểm toán viên được phê duyệt

Chủ chương trình phải xem xét các đơn đăng ký trở thành Tổ chức chứng nhận hoặc Kiểm
toán viên được phê duyệt và đưa ra quyết định dựa trên:
a)
b)
c)
d)

việc đáp ứng các Yêu cầu Chứng nhận liên quan;
các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan;
việc chứng minh năng lực về kiến thức và kỹ năng sau đây cho nhân viên
tham gia vào các hoạt động chứng nhận; và
kết quả của đánh giá hoạt động và phản hồi thị trường.

Bảng C.3 quy định kiến thức và kỹ năng mà tổ chức chứng nhận phải xác định cho các chức
năng chứng nhận cụ thể.

“”chỉ ra rằng tổ chức chứng nhận phải xác định các tiêu chí, kiến thức và kỹ năng. Các yêu
cầu về kiến thức và kỹ năng quy định trong Bảng C.3 được giải thích chi tiết hơn trong văn
bản sau bảng và được tham chiếu bằng số trong ngoặc đơn;

53
LGAP CERTIFICATION RULES v1.1 DATE:09/06/2020

Bảng C.3 - Bảng kiến thức và kỹ năng
Chức năng chứng nhận

Kiến thức và kỹ năng

Tiến hành xem xét
hồ sơ để xác định
năng lực cần thiết
của đoàn kiểm toán,
để lựa chọn thành
viên đoàn kiểm toán

Xem xét các
báo cáo
đánh giá
kiểm toán và
đưa ra quyết
định chứng
nhận

Kiến thức về thực hành quản lý kinh doanh

Kiểm toán
và lãnh đạo
nhóm kiểm
toán


(xem C.4.1)

Kiến thức về các nguyên tắc, thông lệ và kỹ thuật
kiểm toán


(xem C.5.1)


(xem C.4.2)

Kiến thức về các tiêu chuẩn / văn bản quy phạm
cụ thể


(xem C.6.1)


(xem C.5.2)


(xem C.4.3)

Kiến thức về các quy trình của tổ chức chứng
nhận


(xem C.6.2)


(xem C.5.3)


(xem C.4.4)

Kiến thức về lĩnh vực kinh doanh của khách
hàng


(xem C.6.3)


(xem C.5.4)


(xem C.4.5)

Kiến thức về các sản phẩm, quy trình và tổ chức
của khách hàng


(xem C.6.4)


(xem C.4.6)

Kỹ năng ngôn ngữ phù hợp với mọi cấp độ trong
tổ chức khách hàng


(xem C.4.7)

Kỹ năng ghi chú và viết báo cáo


(xem C.4.8)

Kỹ năng thuyết trình


(xem C.4.9)

Kỹ năng phỏng vấn


(xem C.4.10)

Kỹ năng Kiểm toán – quản lý


(xem C.4.11)

CHÚ THÍCH: Rủi ro và phức tạp là những cân nhắc khác khi quyết định mức độ chuyên môn cần thiết cho bất kỳ chức
năng nào trong số này.

13.8 C.4

Yêu cầu về năng lực đối với Kiểm toán viên được phê duyệt

13.8.1 C.4.1 Kiến thức về thực hành quản lý kinh doanh
Kiến thức về các loại tổ chức chung, quy mô, quản trị, cấu trúc và thực tiễn nơi làm việc, hệ
thống thông tin và dữ liệu, hệ thống tài liệu và công nghệ thông tin.
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13.8.2 C.4.2 Kiến thức về các nguyên tắc, thông lệ và kỹ thuật kiểm toán
Kiến thức về các nguyên tắc, thông lệ và kỹ thuật kiểm toán, như được quy định trong ISO
19011 và các Yêu cầu về Chứng nhận đủ để tiến hành các hoạt động kiểm toán và đánh giá
chứng nhận, bao gồm cả việc xác minh việc quản lý và kiểm soát hiệu quả các quá trình,
đánh giá quản lý, kiểm toán nội bộ, khắc phục và phòng ngừa hành động của Nhà điều hành
và Cơ sở.

13.8.3 C.4.3 Kiến thức về các tiêu chuẩn / văn bản quy phạm cụ thể
Kiến thức về các Yêu cầu Chứng nhận đủ để xác định xem nó có được thực hiện hiệu quả
và phù hợp với các yêu cầu hay không.

13.8.4 C.4.4 Kiến thức về các quy trình của tổ chức chứng nhận
Kiến thức về các quy trình của tổ chức chứng nhận đủ để thực hiện theo các quy trình và
quy trình của tổ chức chứng nhận.
13.8.5 C.4.5 Kiến thức về lĩnh vực kinh doanh của khách hàng
Kiến thức về thuật ngữ, thông lệ và quy trình phổ biến đối với lĩnh vực kinh doanh của khách
hàng đủ để hiểu được kỳ vọng của lĩnh vực đó trong bối cảnh của Yêu cầu chứng nhận.
13.9 C.4.6

Kiến thức về các sản phẩm, quy trình và tổ chức của khách hàng

Kiến thức liên quan đến các loại quy trình của Nhà điều hành hoặc Cơ sở đủ để hiểu cách
tổ chức đó có thể hoạt động và cách tổ chức có thể áp dụng các yêu cầu của Yêu cầu chứng
nhận.
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Cụ thể, kiểm toán viên phải có những kiến thức sau:
Nhà điều hành hoặc Cơ sở được Kiểm
toán
Nhà xuất
khẩu

Nhà
nhập
khẩu

Trại vỗ
béo /
Trại
chăn
nuôi

Lò mổ

Kiếm taons









Cách vận hành của chuỗi cung ứng





Phương pháp nhận dạng vật nuôi









Các quy trình kiểm soát và ghi chép các sự vận chuyển
của vật nuôi









Hệ thống, quy trình và thỏa thuận để cho phép truy xuất
nguồn gốc vật nuôi trong toàn bộ chuỗi cung ứng





Các yêu cầu quy định liên quan









Phương thức vận chuyển







Phương pháp xử lý động vật







Hành vi, sức khoẻ, chăn nuôi và phúc lợi của động vật
liên quan đến loài







Điều kiện môi trường và cơ sở hạ tầng vật chất







Kiến thức yêu cầu của Kiểm toán viên

Thiết bị và quy trình giết mổ



Các phương pháp đánh giá kết quả giết mổ thích hợp



Quy trình khẩn cấp, bao gồm giết mổ khẩn cấp







13.9.1 C.4.7 Kỹ năng ngôn ngữ phù hợp với mọi cấp độ trong tổ chức khách hàng
Có khả năng giao tiếp hiệu quả với mọi người ở bất kỳ cấp độ nào của tổ chức bằng (các)
ngôn ngữ, thuật ngữ, cách diễn đạt và lời nói thích hợp và có liên quan. Tất cả các Kiểm
toán viên được Phê duyệt phải có khả năng đọc, viết và giao tiếp bằng tiếng Anh.
13.9.2 C.4.8 Kỹ năng ghi chú và viết báo cáo
Có khả năng đọc và viết với tốc độ phù hợp, độ chính xác và khả năng hiểu rõ để ghi lại, ghi
chép và truyền đạt một cách hiệu quả và chính xác các phát hiện và kết luận kiểm toán.
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13.9.3 C.4.9 Những kĩ năng thuyết trình
Có khả năng trình bày dễ hiểu các phát hiện và kết luận kiểm toán. Đối với trưởng nhóm,
trình bày với lãnh đạo cao nhất các kết quả kiểm toán, kết luận và khuyến nghị phù hợp với
đối tượng (ví dụ: họp bế mạc khi kết thúc kiểm toán tại địa điểm).

13.9.4 C.4.10 Kỹ năng phỏng vấn
Có khả năng phỏng vấn để thu thập thông tin liên quan bằng cách đặt các câu hỏi mở, được
xây dựng tốt và lắng nghe để hiểu và đánh giá câu trả lời.
13.9.5 C.4.11 Kỹ năng quản lý kiểm toán
Có khả năng thực hiện và quản lý một cuộc kiểm toán để đạt được các mục tiêu kiểm toán
trong khung thời gian đã thoả thuận.
Đối với trưởng nhóm, có khả năng tạo điều kiện cho các cuộc họp trao đổi thông tin hiệu quả
và có khả năng thực hiện phân công hoặc phân công lại khi cần thiết.

13.10 C.5
Yêu cầu về năng lực đối với nhân sự xem xét báo cáo đánh giá và đưa ra Quyết
định chứng nhận
Các chức năng của những nhân viên này có thể được thực hiện bởi một hoặc nhiều người
13.10.1

Kiến thức về các nguyên tắc, thông lệ và kỹ thuật kiểm toán

Kiến thức về các nguyên tắc, thông lệ và kỹ thuật đánh giá, đã được quy định trong các Quy
tắc này, đủ để hiểu một báo cáo đánh giá chứng nhận
13.10.2

C.5.2 Kiến thức về các tiêu chuẩn / văn bản quy phạm của hệ thống quản lý cụ thể

Kiến thức về Yêu cầu chứng nhận để việc chứng nhận được hiệu quả đối, từ đó để đưa ra
quyết định trên cơ sở báo cáo đánh giá chứng nhận.
13.10.3

C.5.3 Kiến thức về các quy trình của tổ chức chứng nhận

Kiến thức về các quy trình của tổ chức chứng nhận phải đủ để xác định các kỳ vọng của tổ
chức chứng nhận có được đáp ứng hay không trên cơ sở thông tin được gửi để xem xét.
13.10.4

C.5.4 Kiến thức về lĩnh vực kinh doanh của khách hàng

Kiến thức về thuật ngữ, thông lệ và quy trình phổ biến đối với lĩnh vực kinh doanh của khách
hàng, đủ để hiểu báo cáo đánh giá trong bối cảnh của Yêu cầu chứng nhận.
13.11 C.6
Yêu cầu về năng lực đối với nhân viên thực hiện việc xem xét đơn đăng ký để
xác định năng lực cần có của nhóm đánh giá, để lựa chọn các thành viên trong đoàn
đánh giá và xác định thời gian đánh giá
Các chức năng của những nhân viên này có thể được thực hiện bởi một hoặc nhiều người.
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13.11.1

C.6.1 Kiến thức về các tiêu chuẩn / văn bản quy phạm cụ thể

Kiến thức về các yêu cầu chứng nhận.
13.11.2

C.6.2 Kiến thức về các quy trình của tổ chức chứng nhận

Kiến thức về các quy trình của tổ chức chứng nhận phải đủ để chỉ định các thành viên nhóm
kiểm toán có năng lực và xác định chính xác thời gian kiểm toán.
13.11.3

C.6.3 Kiến thức về lĩnh vực kinh doanh của khách hàng

Kiến thức liên quan đến các loại sản phẩm hoặc quy trình của khách hàng đủ để chỉ định
các thành viên nhóm đánh giá có năng lực và xác định chính xác thời gian đánh giá.

13.11.4

C.6.4 Kiến thức về các sản phẩm, quy trình và tổ chức của khách hàng

Kiến thức liên quan đến các loại sản phẩm hoặc quy trình của khách hàng đủ để chỉ định
các thành viên nhóm đánh giá có năng lực và xác định chính xác thời gian đánh giá.
13.12 C.7

Xung đột về yêu cầu lợi ích

Các Tổ chức Chứng nhận và kiểm toán viên được Phê duyệt không tiến hành đánh giá hoặc
cấp chứng nhận cho Nhà điều hành và Cơ sở khi có hoặc có khả năng xảy ra xung đột lợi
ích
Khi xung đột lợi ích tồn tại hoặc có khả năng tồn tại, Tổ chức chứng nhận được phê duyệt
có thể yêu cầu Chủ sở hữu chương trình xem xét bất kỳ thỏa thuận nào mà Tổ chức chứng
nhận được phê duyệt có thể áp dụng để quản lý xung đột lợi ích đó và do đó cho phép Tổ
chức chứng nhận và / hoặc kiểm toán viên được phê duyệt tiến hành đánh giá và cấp chứng
nhận

Các tình huống xung đột lợi ích bao gồm nhưng không giới hạn ở:
a) đánh giá của Nhà điều hành hoặc Cơ sở trong đó nhân viên của Tổ chức chứng nhận
được phê duyệt đã cung cấp hướng dẫn cụ thể cho Nhà điều hành hoặc Cơ sở đó về
cách tuân thủ các Yêu cầu về chứng nhận LGAP (ví dụ: thiết kế hoặc soạn thảo về hệ
thống quản lý LGAP của Nhà điều hành hoặc Cơ sở, các dịch vụ tư vấn hoặc cố vấn
trong liên quan đến quản lý truy xuất nguồn gốc hoặc phúc lợi động vật).
Nếu nhân viên của Tổ chức chứng nhận được phê duyệt đã đưa ra lời khuyên cụ thể
như được nêu trong a) Tổ chức chứng nhận được phê duyệt sẽ không thể cung cấp dịch
vụ kiểm toán và chứng nhận cho nhà điều hành hoặc Cơ sở đó trong vòng 12 tháng;
b) khi bất kỳ nhân viên nào của Tổ chức chứng nhận được phê duyệt trong vòng 24 tháng
gần nhất là chủ sở hữu, thành viên hội đồng quản trị, nhân viên thành viên gia đình thân
thiết hoặc cộng sự của Chủ sở hữu chương trình, bất kỳ Nhà điều hành hoặc Cơ sở
hoặc nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ hoặc giải pháp nào sẽ hỗ trợ một Nhà điều hành
hoặc Cơ sở tuân thủ các Yêu cầu Chứng nhận;
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c) sắp xếp đào tạo hoặc tham gia với tư cách là nhà đào tạo cho một công ty cung cấp đào
tạo cụ thể về kiểm toán hoặc tuân thủ các yêu cầu theo LGAP. Điều này có thể có hoặc
có thể không được phê duyệt đào tạo LGAP;
d) sắp xếp đào tạo hoặc tham gia với tư cách là giảng viên cho một công ty cung cấp khóa
đào tạo cụ thể, trong đó các giải pháp cụ thể cho các rủi ro liên quan đến hệ thống quản
lý LGAP của công ty và các hoạt động tuân thủ được thảo luận hoặc cung cấp;
e) khi bất kỳ nhân viên nào của Tổ chức chứng nhận được phê duyệt có lợi ích tài chính
trực tiếp trong doanh nghiệp được kiểm toán;
f)

khi bất kỳ nhân viên nào của Tổ chức chứng nhận được phê duyệt, bao gồm nhân viên,
thành viên gia đình thân thiết, cộng sự, đại lý hoặc nhà thầu, đã cung cấp một sản phẩm
hoặc dịch vụ có thể hỗ trợ Nhà điều hành hoặc Cơ sở được đánh giá tuân thủ các Yêu
cầu chứng nhận của LGAP;

g) đối xử ưu đãi đối với một cá nhân, tổ chức hoặc lợi ích (bao gồm, nhưng không giới hạn,
tiền bạc, thương mại, chính trị hoặc tôn giáo) trong quá trình kiểm toán LGAP do kết quả
của mối quan hệ trước đây của nhân viên Cơ quan chứng nhận được chấp thuận với cá
nhân, tổ chức hoặc lợi ích đó; hoặc
h) trong đó nhân viên của Tổ chức chứng nhận được phê duyệt, hoặc thành viên gia đình
thân thiết hoặc cộng sự của nhân viên của Tổ chức chứng nhận được phê duyệt, có mối
quan hệ trực tiếp với đối thủ cạnh tranh trực tiếp của doanh nghiệp đang được kiểm toán.
Trong tình huống này, chủ sở hữu của doanh nghiệp phải được thông báo về mối quan
hệ và được phép quyết định xem Tổ chức chứng nhận được phê duyệt có thể tiếp tục
tiến hành kiểm toán và chứng nhận hoạt động kinh doanh của họ hay không. Nếu chủ
sở hữu từ chối, Tổ chức chứng nhận được phê duyệt phải thông báo cho Chủ sở hữu
chương trình, và chủ sở hữu chương trình sau đó phải xác định một quá trình hành động
thích hợp.
Sự thất bại trong việc khai báo các xung đột tiềm tàng về lợi ích của Kiểm toán viên được
phê duyệt đối với Tổ chức chứng nhận được phê duyệt và/hoặc của Tổ chức chứng nhận
được phê duyệt với Chủ sở hữu chương trình sẽ ảnh hưởng về việc xem xét các quyết định
chấp thuận của Tổ chức chứng nhận được phê duyệt và/hoặc Kiểm toán viên được phê
duyệt. Điều này có thể dẫn đẫn việc quyết định chấp thuận bị thu hồi.
Các mục được coi là không có xung đột lợi ích, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
a) các tình huống mà nhân viên từ Tổ chức chứng nhận được phê duyệt đã đưa ra lời
khuyên chung cho một doanh nghiệp, việc cung cấp lời khuyên này không bao gồm hoặc
cung cấp hướng dẫn cụ thể cho doanh nghiệp về cách quản lý rủi ro liên quan đến LGAP
hoặc các lĩnh vực tuân thủ khác;
b) giải thích sự không phù hợp được xác định trong quá trình kiểm toán LGAP; hoặc
c) khi thông tin được cung cấp là thông tin tự do chung có sẵn trong phạm vi công cộng và
các giải pháp cụ thể của công ty không được cung cấp hoặc thảo luận.
13.13 C.8

Đào tạo Kiểm toán viên được phê duyệt và tiếp tục phát triển nghề nghiệp

Trước khi được xác nhận là Kiểm toán viên được phê duyệt, mỗi kiểm toán viên phải:
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a) có chứng chỉ kiểm toán viên chính được Chủ sở hữu chương trình công nhận;
b) hoàn thành khóa đào tạo đã được phê duyệt về kiểm toán theo Yêu cầu Chứng nhận
LGAP;
c) có ít nhất 24 giờ kinh nghiệm làm quan sát viên về các hoạt động kiểm toán để được cấp
chứng chỉ LGAP, trong đó ít nhất 16 giờ phải có mặt tại chỗ trong quá trình kiểm toán
LGAP của Nhà điều hành hoặc Cơ sở; và
d) Được đánh giá bởi chương trình đánh giá sự hài lòng được thực biên bởi Tỏ chứng
chứng nhận được phê duyệt hoặc chủ sở hữu chương trình.
Sau khi được xác nhận là Kiểm toán viên được phê duyệt, mỗi kiểm toán viên phải hoàn
thành ít nhất 32 giờ hoạt động phát triển nghề nghiệp liên quan trong mỗi giai đoạn ba năm
liên tục, bao gồm ít nhất các hoạt động sau:

a) tham dự các buổi đào tạo Kiểm toán viên được phê duyệt hàng năm;
b) tám giờ đào tạo trong một hoặc nhiều lĩnh vực sau:
i.

Chăn nuôi và hành vi động vật, phúc lợi động vật;

ii. Xử lý động vật;
iii. Nhận dạng vật nuôi, báo cáo về vận chuyển và truy xuất nguồn gốc vật nuôi;
c) bốn giờ đào tạo chung về xử lý và kỹ thuật kiểm toán; và
d) giám sát liên tục các bản cập nhật thông tin LGAP liên quan do Chủ sở hữu chương trình
cung cấp để cải thiện / duy trì kiến thức hiện tại của họ
13.14 C.9

Sử dụng các nhóm kiểm toán và yêu cầu năng lực của các nhóm

Đôi khi quy mô và độ phức tạp của Nhà điều hành hoặc Cơ sở đến mức có thể cần một
nhóm kiểm toán viên thay vì một kiểm toán viên riêng lẻ.
Trong trường hợp cần có nhóm kiểm toán để thực hiện đánh giá, cần phải thừa nhận rằng
không phải tất cả các kiểm toán viên đều cần có tất cả các năng lực cần thiết để thực hiện
kiểm toán. Tuy nhiên, nhóm tổng thể phải có tất cả các yêu cầu năng lực được quy định
trong Quy tắc chứng nhận này.
Các Tổ chức Chứng nhận được phê duyệt sẽ có thể chứng minh năng lực của các nhóm
kiểm toán nếu được yêu cầu thông qua quá trình giám sát của Chủ sở hữu chương trình.
Tất cả các thành viên của nhóm kiểm toán phải là Kiểm toán viên được phê duyệt
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Annex D Nonconformities Phụ lục D Sự không phù hợp
(Quy phạm)
13.15 D.1

Định nghĩa sự không phù hợp

Có 3 mức độ của sự không phù hợp trong LGAP, được định nghĩa như sau:
a) việc không đáp ứng một yêu của người đăng ký tham gia, Nhà điều hành
được chứng nhận hoặc Cơ sở được chứng nhận làm họ không đạt được các
kết quả dự kiến dẫn đến:
i.

Nghiêm
trọng

một kết quả bất lợi cho phúc lợi động vật hoặc mất khả năng truy xuất
nguồn gốc động vật; hoặc
ii. một sự thất bại có hệ thống và lặp đi lặp lại trong việc xác định hoặc thừa
nhận sự không phù hợp và thực hiện các hành động khắc phục; hoặc
iii. rủi ro về uy tín hoặc trách nhiệm pháp lý đối với LGAP hoặc Chủ sở hữu
chương trình; hoặc
b) sự không phù hợp lớn mà Người đăng ký tham gia, Nhà điều hành được
chứng nhận hoặc Cơ sở được chứng nhận đã không giải quyết được trong
khung thời gian quy định.

Lớn

a) việc không đáp ứng yêu cầu của Người đăng ký tham gia, Nhà điều hành
được chứng nhận hoặc Cơ sở được chứng nhận có ảnh hưởng xấu đến đạt
được các kết quả dự kiến dẫn đến hoặc có khả năng dẫn đến:
i.
một kết quả bất lợi cho phúc lợi động vật hoặc mất khả năng truy xuất
nguồn gốc động vật; hoặc
ii.
một sự thất bại có hệ thống và lặp đi lặp lại trong việc xác định hoặc
thừa nhận sự không phù hợp và thực hiện các hành động khắc phục;
hoặc
i. rủi ro về uy tín hoặc trách nhiệm pháp lý đối với LGAP hoặc Chủ sơ hữu
chương trình; hoặc
b) sự không phù hợp nhỏ mà Người đăng ký tham gia, Nhà điều hành được
chứng nhận hoặc Cơ sở được chứng nhận đã không giải quyết được trong
khung thời gian quy định..

Nhỏ
13.16 D.2

a) việc không đáp ứng một yêu cầu nhưng không ảnh hưởng đến khả năng của
Người đăng ký tham gia, nhà điều hành được chứng nhận hoặc Cơ sở được
chứng nhận để đạt được các kết quả dự kiến.

Chỉ định sự không phù hợp

Khung để xác định mức độ nghiêm trọng của sự không phù hợp được cung cấp trong ma
trận sau, trong đó xem xét tác động và số lượng các trường hợp:
Không thường xuyên

Thường xuyên

Có hệ thống

Tác động phúc lợi cao

Lớn

Lớn

Nghiêm trọng

Tác động phúc lợi vừa phải

Nhỏ

Nhỏ

Lớn

Tác động truy xuất nguồn gốc cao

Nhỏ

Lớn

Nghiêm trọng
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Tác động truy xuất nguồn gốc vừa phải

Nhỏ

Lớn

Nghiêm trọng

Hệ thống quản lý / thủ tục giấy tờ

Nhỏ

Lớn

Lớn

Mỗi sự không phù hợp phải được đánh giá dựa trên bảng ở trên để xác định mức độ nghiêm
trọng, và có tính đến các trường hợp cụ thể mà kiểm toán viên chứng kiến hoặc do phản hồi
hoặc khiếu nại của khách hàng..
Ý nghĩa của các tác động và số lượng các trường hợp được đưa vào bảng được cung cấp
như sau:

a) tác động phúc lợi cao - hoàn cảnh gây ra động vật:
i.

Đau đớn

ii. Căng thẳng;
b) tác động phúc lợi vừa phải - những hoàn cảnh gây khó chịu ngắn hạn cho động vật;
c) tác động truy xuất nguồn gốc cao - hoàn cảnh trong đó:
i.

Không thể truy xuất động vật

ii. động vật được cố tình di chuyển bên ngoài những cơ sở và Nhà điều hành được cấp
phép đến Người vận hành hoặc Cơ sở chưa được cấp phép hoặc địa điểm khác;
iii. nếu động vật trốn thoát khỏi Cơ sở và Nhà điều hành được chứng nhận và số phận
của động vật không thể xác định;
d) tác động truy xuất nguồn gốc vừa phải - các trường hợp trong đó:
i.

Động vật được di chuyển mà nhà điều hành hoặc Cơ sở được chứng nhận không
biết, động vật này được di chuyển đến Nhà điều hành hoặc Cơ sở chưa được chứng
nhận hoặc địa điểm khác; hoặc

ii. nếu động vật trốn thoát khỏi Cơ sở và Nhà điều hành được chứng nhận và tình trạng
của động vật không thể xác định;
e) hệ thống quản lý / thủ tục giấy tờ - liên quan đến hệ thống quản lý hoặc thủ tục giấy tờ
(ví dụ: hồ sơ, thủ tục dạng văn bản) nhưng loại trừ hệ thống hoặc thủ tục giấy tờ liên quan
đến truy xuất nguồn gốc;
f)

không thường xuyên - một số ít lần xuất hiện hoặc số người:
i.

mà một thủ tục được đưa ra để ngăn ngừa sự cố; hoặc

ii. sự can thiệp của quản lý xảy ra và hành động khắc phục được áp dụng;
g) nhiều - nhiều hơn một người hoặc nhiều lần xuất hiện (không phải phát hiện 1 lần trên
nhiều động vật):
i.

mà một thủ tục được đưa ra để ngăn chặn sự xuất hiện; hoặc
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ii. quản lý có hành động can thiệp nhưng chỉ sau nhiều lần xảy ra và hành động khắc
phục được áp dụng;
h) Có tính hệ thống - xảy ra (có thể chỉ xảy ra một lần) nhưng:
i.

không có hệ thống nào được thực hiện để ngăn chặn sự xuất hiện liên tục, cho phép
xảy ra lỗi có tính hệ thống; hoặc

ii. không có sự can thiệp của quản lý hoặc áp dụng hành động khắc phục; hoặc
iii. bất kỳ các điều sau:
−

không có hệ thống; hoặc

−

vấn đề đã ăn sâu vào hành vi của nhân viên hoặc trong hệ thống;

−

hoặc Ban Giám đốc tin rằng hành vi là có thể chấp nhận được và không có hành
động nào để giải quyết hoặc chỉ giải quyết sau khi kiểm toán viên xác định được.

CHÚ THÍCH 1: Thực hành không được chấp nhận phải luôn được coi là sự không phù hợp Lớn hoặc
Nghiêm trọng. Các thực hành không được chấp nhận là những thực hành được xác định
trong LGAP 1001 Đảm bảo chăn nuôi - Yêu cầu đối với quyền lợi và quản lý động vật, Phụ
lục H.
CHÚ THÍCH 2: Trừ trường hợp bất khả kháng, các trường hợp động vật được cố tình di chuyển ra
khỏi Nhà điều hành hoặc Cơ sở được Chứng nhận và vào một môi trường không được
Chứng nhận khác (rò rỉ có mục đích) phải luôn được coi là sự không phù hợp Lớn hoặc
Nghiêm trọng. Bất khả kháng có thể không được sử dụng làm lý do cho sự không phù hợp
của một bên đối với với Yêu cầu Chứng nhận và chỉ có thể áp dụng cho khoảng thời gian
mà bất khả kháng là rõ ràng.

13.17 D.3

Khung thời gian để loại bỏ sự không phù hợp

Các khung thời gian sau được quy định để khắc phục sự không phù hợp được xác định trong
các hoạt động giám sát; đánh giá chứng nhận lại hoặc các hoạt động liên quan đến điều tra
bắt nguồn từ phản hồi và khiếu nại:
Mức độ xử phạt

Thời gian

Nhỏ

30 Ngày

Lớn

7 Ngày

Nghiêm trọng

3 Ngày

Đình chỉ

30 Ngày
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Annex E Risk Assessment and Surveillance Frequency Tần suất đánh giá và
giám sát
(Quy phạm)
Phạm vi đánh giá rủi ro được giới hạn trong việc đánh giá các yếu tố rủi ro có thể ảnh hưởng đến
khả năng tiếp tục tuân thủ các Yêu cầu chứng nhận của Nhà điều hành hoặc Cơ sở được chứng
nhận và trong việc đánh giá các biện pháp kiểm soát mà Nhà điều hành hoặc Cơ sở có để giảm
thiểu hoặc loại bỏ những yếu tố rủi ro đó.
Đánh giá rủi ro thay đổi tùy thuộc vào loại hình của Nhà điều hành hoặc Cơ sở được đánh giá. Kết
quả của đánh giá rủi ro phải là Xếp hạng rủi ro như được định nghĩa trong Bảng E1.
Kiểm toán viên được phê duyệt phải thực hiện đánh giá rủi ro của Nhà điều hành nhận và Cơ sở
được chứng nhận theo các phương pháp do Chủ sở hữu chương trình quy định theo thời gian và
có sẵn trong AniMark CS.
Kết quả của việc đánh giá rủi ro phải là Xếp hạng rủi ro cho từng Nhà điều hành được chứng nhận
và Cơ sở được chứng nhận, và điều này sẽ thiết lập tần suất cho các hoạt động kiểm toán nội bộ
và độc lập tiếp theo.
Trong trường hợp được chứng nhận đầy đủ, AniMark CS sẽ tự động đặt ngày đến hạn trong AniMark
CS cho các hoạt động kiểm toán nội bộ và độc lập theo tần suất nêu trong Bảng E1. Trong trường
hợp chứng nhận tạm thời trước khi nhận được chứng nhận đầy đủ hoặc chứng nhận ngắn hạn có
thời hạn, ngày đến hạn phải được Tổ chức chứng nhận được phê duyệt và Chủ sở hữu chương
trình quyết định.
Chủ sở hữu chương trình có quyền thiết lập một Xếp hạng rủi ro thay thế xem xét đến hoạt động
của Nhà điều hành hoặc Cơ sở trong việc đáp ứng các Yêu cầu chứng nhận.
Chủ sở hữu chương trình có quyền thiết lập các tần suất kiểm toán nội bộ và độc lập thay thế xem
xét đến hoạt động của Nhà điều hành hoặc Cơ sở trong việc đáp ứng các Yêu cầu chứng nhận.
Bảng E1: Các tần suất giám sát
Xếp hạng rủi ro
Kiểm tóa nội bộ

Hoạt động giám sát
(bao gồm cả kiểm
toán tại địa điểm)

Rủi ro thấp

Rủi ro trung bình

Rủi ro cao

4 tháng

3 tháng

Hàng tháng

Hàng năm

3 tháng

3 tháng

Không quy định thời hạn (đột xuất)
(10% của tất cả các Nhà điều hành và Cơ sở được Chứng nhận mỗi
năm)
Kiểm toán chuỗi cung ứng
(5% của chuỗi cung ứng của nhà điều hành xuất khẩu mỗi năm)

Nhà điều hành và Cơ sở được lựa chọn để kiểm toán đột xuất thường được thông báo trước không
quá 24 giờ.
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Annex F LGAP Certification Mark Phụ lục F Dấu chứng nhận LGAP
(Quy phạm)
13.18 F.1

Sử dụng chứng nhận

Nhà điều hành được chứng nhận hoặc Cơ sở được chứng nhận như được định nghĩa trong
Quy tắc chứng nhận, là Người sử dụng được ủy quyền sử dụng Dấu chứng nhận.
Người sử dụng được ủy quyền chỉ có thể sử dụng Dấu chứng nhận phù hợp với Hướng dẫn
Các bên khác có thể được coi là Người sử dụng được ủy quyền của Dấu chứng nhận, miễn
là họ đã ký Thỏa thuận cấp phép với AniMark và các quy trình đã được thực hiện để đảm
bảo rằng Dấu chứng nhận chỉ được sử dụng để phù hợp với bất kỳ điều kiện nào đính kèm
Thỏa thuận cấp phép đó.
Người sử dụng được ủy quyền được phép xác định Dấu chứng nhận như là nhãn hiệu chứng
nhận.
Người sử dụng được Ủy quyền sẽ không sử dụng Dấu chứng nhận trên bất kỳ sản phẩm
nào có nguồn gốc từ động vật hoặc trên bao bì sản phẩm cho các sản phẩm mà có thể đến
tay người dùng cuối.
Người sử dụng được ủy quyền có thể sử dụng Dấu chứng nhận trên chứng từ văn phòng
như tài liệu bán hàng và hợp đồng, tiêu đề thư, danh thiếp, hóa đơn, tờ bướm chúc mừng
của công ty, phiếu giao hàng, trên quảng cáo như phương tiện quảng cáo, màn hình, áp
phích, quảng cáo truyền hình, video quảng cáo, trang web, tài liệu quảng cáo , trên các
quảng cáo ngoài trời như bảng quảng cáo và biển hiệu, trên cờ, trên xe cộ, trên hộp lớn
hoặc trên bao bì khổ lớn không tiếp cận được người dùng cuối, trên nhãn dán cửa sổ, trên
hàng hóa khuyến mại như quyển nhật ký bỏ túi, cốc cà phê, đế lót ly, thảm chùi chân.
Trong trường hợp Dấu chứng nhận được sử dụng như trên, Người sử dụng được ủy quyền
phải đảm bảo rằng trạng thái chứng nhận được quảng bá liên quan đến đối tượng được
chứng nhận chứ không phải chứng nhận sản phẩm.
Người sử dụng được Ủy quyền sẽ không sử dụng Dấu chứng nhận trên các báo cáo thử
nghiệm hoặc chứng nhận tuân thủ (chẳng hạn như chứng nhận hiệu chuẩn hoặc chứng
nhận phân tích) hoặc các báo cáo hay chứng nhận liên quan đến các thành phần không
thuộc phạm vi của LGAP (chẳng hạn như an toàn thực phẩm).
Người sử dụng được Ủy quyền được phép sử dụng Dấu chứng nhận trên trang web của
mình, miễn là Dấu chứng nhận được sử dụng như một liên kết siêu văn bản từ trang web
của họ đến trang web AniMark.
13.19 F.2

Ngừng sử dụng

Nếu người sử dụng được ủy quyền:
a) tự nguyện thu hồi LGAP; hoặc là
b) có chứng nhận bị đình chỉ hoặc bị thu hồi; hoặc là
c) không duy trì chứng nhận;
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thì Người sử dụng được ủy quyền phải ngay lập tức ngừng sử dụng Dấu chứng nhận.
13.20 F.3

Hình phạt

Trong trường hợp sử dụng Dấu chứng nhận không phù hợp, Chủ sở hữu chương trình có
thể đình chỉ hoặc thu hồi chứng nhận và quyền sử dụng Dấu chứng nhận theo quy trình đình
chỉ hoặc thu hồi có trong Quy tắc chứng nhận này.
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Annex G LGAP Scopes of Certification Phụ lục G Phạm vi của chứng nhận
(Quy phạm)
Đối với từng địa điểm riêng lẻ của Nhà điều hành được chứng nhận hoặc Cơ sở được chứng nhận
nằm trong chứng chỉ LGAP, phạm vi chứng nhận sau phải được nêu rõ:
Chương trình chứng nhận

'Chương trình Đảm bảo Chăn nuôi Toàn cầu (LGAP)'

Tiêu chuẩn chứng nhận

'Tiêu chuẩn LGAP' hoặc 'Tiêu chuẩn Quy trình Giám sát Chuỗi
LGAP' (Chỉ dành cho các nhà điều hành)
‘Certified (Provisional)’ or ‘Certified (Full)’

Trạng thái chứng nhận
Nhà điều hành được chứng
nhận hoặc Cơ sở được chứng
nhận

Loài

Được chứng nhận (đầy đủ) hoặc Được chứng nhận (tạm thời trước
khi nhận được chứng nhận đầy đủ)
Nhà xuất khẩu, Nhà nhập khẩu, Trại vỗ béo, Trại chăn nuôi, Lò mổ

Đối với từng loài và chuỗi cung
ứng cụ thể được chọn, cấp độ
chứng nhận phải được nêu rõ

Nếu ‘Lò mổ’ được chọn làm Cơ
sở được chứng nhận thì đối
với từng loài và chuỗi cung ứng
cụ thể phải nêu rõ liệu có biện
pháp gây choáng hay không
gây choáng đang được sử
dụng hay không

Bò
‘<Tên của chuỗi cung ứng cụ thể>’
hoặc ‘Tất cả’
‘<Tên của chuỗi cung ứng cụ thể>’
hoặc ‘Tất cả’
Chèn thêm hàng nếu có yêu cầu

'Cấp độ 1', "Cấp độ 2" hoặc
'Cấp độ 3'
'Cấp độ 1', "Cấp độ 2" hoặc
'Cấp độ 3'
‘'Cấp độ 1' hoặc "Cấp độ 2"

'gây choáng’ hoặc ‘Không gây
choáng
'gây choáng’ hoặc ‘Không gây
choáng
'gây choáng’ hoặc ‘Không gây
choáng

Trâu
‘<Tên của chuỗi cung ứng cụ thể>’
hoặc ‘Tất cả’
‘<Tên của chuỗi cung ứng cụ thể>’
hoặc ‘Tất cả’
Chèn thêm hàng nếu có yêu cầu

'Cấp độ 1', "Cấp độ 2" hoặc
'Cấp độ 3'
'Cấp độ 1', "Cấp độ 2" hoặc
'Cấp độ 3'

'gây choáng’ hoặc ‘Không gây
choáng
'gây choáng’ hoặc ‘Không gây
choáng

‘'Cấp độ 1' hoặc "Cấp độ 2"

'gây choáng’ hoặc ‘Không gây
choáng

'Cấp độ 1', "Cấp độ 2" hoặc
'Cấp độ 3'

'gây choáng’ hoặc ‘Không gây
choáng

Dê
‘<Tên của chuỗi cung ứng cụ thể>’
hoặc ‘Tất cả’
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Chèn thêm hàng nếu có yêu cầu

‘'Cấp độ 1' hoặc "Cấp độ 2"

'gây choáng’ hoặc ‘Không gây
choáng

Cừu
‘<Tên của chuỗi cung ứng cụ thể>’
hoặc ‘Tất cả’
‘<Tên của chuỗi cung ứng cụ thể>’
hoặc ‘Tất cả’
Chèn thêm hàng nếu có yêu cầu

'Cấp độ 1', "Cấp độ 2" hoặc
'Cấp độ 3'
'Cấp độ 1', "Cấp độ 2" hoặc
'Cấp độ 3'
‘'Cấp độ 1' hoặc "Cấp độ 2"

'gây choáng’ hoặc ‘Không gây
choáng
'gây choáng’ hoặc ‘Không gây
choáng
'gây choáng’ hoặc ‘Không gây
choáng

Theo LGAP, các cấp độ sau sẽ được phép trong phạm vi chứng nhận cho Cơ sở được chứng nhận:
Yếu tố

Cấp độ 1

Cấp độ 2

Yêu cầu

Cấp độ 3

Tham khảo tiêu chuẩn LGAP
Chỉ được phép kết hợp

Nhiều cấp độ chứng
nhận trên cùng một
địa điểm

Được phép với yêu cầu tách biệt nghiêm ngặt và
truy xuất nguồn gốc vật nuôi – những ảnh hưởng
đến Xếp hạng rủi ro

Tương đương

OIE

ESCAS

Áp dụng

Vật nuôi địa phương

Vật nuôi của Úc

chứng nhận cấp độ 2 /
cấp độ 3; hoặc là
Cấp độ 3 cho tất cả vật
nuôi

Theo LGAP, các cấp độ sau sẽ được phép trong phạm vi chứng nhận cho Người điều hành được
chứng nhận:
Yếu tố

Cấp độ 1

Cấp độ 2

Cấp độ 3

Downstream Supply
Chain

Bao gồm bất kỳ cơ sở
Cấp độ 1 nào

Bao gồm bất kỳ cơ sở
kết hợp cấp độ 2 và cấp
độ 3 nào

Chỉ bao gồm cơ sở cấp
độ 3

13.20.1
13.20.2

Examples Các ví dụ

Các ví dụ về Phạm vi chứng nhận cho một nhà xuất khẩu xuất khẩu bò sang Indonesia và
cừu sang Kuwait và Qatar
Địa điểm
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XXX Exporters Pty Ltd, Perth, Australia
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Chương trình chứng
nhận

Livestock Global Assurance Program (LGAP)

Tiêu chuẩn chứng nhận

LGAP 1002 (phiên bản xx, 20xx) và LGAP 1003 (phiên bản xx, 20xx)

Trạng thái chứng nhận

Được chứng nhận (tạm thời trước khi nhận được chứng nhận đầy đủ)

Vai trò

Nhà xuất khẩu

Loài

Bò

Trâu

Dê

Cừu

Cấp độ chứng nhận

1

-

-

2

Chuỗi cung ứng cụ thể

Indonesia

Kuwait
Qatar

Ví dụ về Phạm vi chứng nhận đối với một Nhà nhập khẩu tại Việt Nam nhập khẩu bò Úc, và
trâu không phải của Úc
Địa điểm

XXX Livestock Importers, Hanoi, Vietnam

Chương trình chứng
nhận

Livestock Global Assurance Program (LGAP)

Tiêu chuẩn chứng nhận

LGAP 1001 (Phiên bản xx, xxxx), LGAP 1002 (phiên bản xx, xx) and LGAP
1003 (phiên bản xx, 20xx)

Trạng thái chứng nhận

Được chứng nhận (Đầy đủ)

Vai trò

Nhà nhập khẩu

Loài

Bò

Trâu

Dê

Cừu

Cấp độ chứng nhận

2

1

-

-

Chuỗi cung ứng cụ thể

Nhập khẩu từ Úc

Địa phương

Ví dụ về Phạm vi chứng nhận cho trang trại ở Malaysia quản lý dê xuất khẩu từ Úc và trâu bò
địa phương
Địa điểm

Fresh Farm, Kuala Lumpur, Malaysia

Chương trình chứng
nhận

Livestock Global Assurance Program (LGAP)

Tiêu chuẩn chứng nhận

LGAP 1001 (phiên bản xx, xx) and LGAP 1002 (phiên bản xx, xx)

Trạng thái chứng nhận

Đượ chứng nhận (Đầy đủ)

Vai trò

Trại chăn nuôi

Loài

Bò

Trâu

Dê

Cừu

Cấp độ chứng nhận

1

-

2

-
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Chuỗi cung ứng cụ thể

Nhập khẩu từ
Úc

Địa phương

Ví dụ về Phạm vi chứng nhận cho một Lò mổ giết mổ gia súc Úc và gia súc Indonesia
Địa điểm

Abattoir Enterprises, Jakarta, Indonesia

Chương trình chứng
nhận

Livestock Global Assurance Program (LGAP)

Tiêu chuẩn chứng nhận

LGAP 1001 (phiên bản xx, xx) and LGAP 1002 (phiên bản xx, xx)

Trạng thái chứng nhận

Được chứng nhận (Đầy đủ)

Vai trò

Abattoir

Loài

Bò

Bò

Trâu

Dê

Cừu

Cấp độ chứng nhận

2

1

1

1

-

Chuỗi cung ứng cụ thể

Nhập khẩu từ
Úc

Địa phương
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