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 Tại sao cần kiểm toán nội bộ? 

 LGAP yêu cầu kiểm toán nội bộ để khuyến khích việc áp dụng hệ thống quản lý thực hành tốt nhất. 
 Kiểm toán nội bộ đánh giá mức độ hiệu quả của các thủ tục đã được thực hiện và duy trì. 

Kiểm toán viên nội bộ 
 Được chỉ định bởi Nhà điều hành hoặc Cơ sở và phải hoàn thành khóa đào tạo LGAP 
 Có thể là nhân viên hoặc bên ngoài, ví dụ: một công ty kiểm toán nội bộ hoặc một đối tác trong chuỗi cung 
ứng. 

 Yêu cầu kỹ năng và kiến thức về các hoạt động của địa điểm, các yêu cầu chứng nhận LGAP và cách thực 
hiện kiểm toán nội bộ. 

 Cần phải khách quan và họ không thể kiểm toán công việc hoặc lĩnh vực mà họ phụ trách. 
 Phụ lục A của LGAP1002 - Yêu cầu đối với hệ thống quản lý nêu chi tiết các yêu cầu về năng lực đối với kiểm 

toán viên nội bộ. 
 

Làm thế nào để hoàn thành kiểm toán nội bộ? 
 Kiểm toán viên nội bộ sử dụng Hệ thống tuân thủ AniMark để trả lời các câu hỏi trong danh sách kiểm toán 
 Kiểm toán viên nội bộ nên tiến hành kiểm toán nội bộ bằng cách: 

 Xem xét các giấy tờ như thủ tục, hồ sơ giám sát, hồ sơ truy xuất nguồn gốc, hồ sơ ID và thú y, và hồ 
sơ đào tạo để xác minh chúng là đầy đủ, chính xác và đáp ứng các yêu cầu của LGAP. 

 Phỏng vấn nhân sự để xác nhận kiến thức và năng lực của họ. 
 Xem xét các kết quả kiểm toán nội bộ trước đây và xác nhận sự không phù hợp trước đó không tái 

diễn 
 Đi xung quanh địa điểm - để tiến hành giám sát việc xử lý động vật, kiểm tra cơ sở hạ tầng và thiết bị 

và quan sát động vật và nhân viên xử lý động vật. 
 Kiểm toán viên nội bộ có thể nêu ra sự không phù hợp trong Hệ thống tuân thủ AniMark nếu họ xác 

định một thủ tục hoặc yêu cầu chưa được đáp ứng. 

 

Sự không phù hợp 
 Sự không phù hợp là cơ hội để khắc phục các vấn đề trước khi kiểm toán độc lập, tạo cơ hội để sửa chữa 

các vấn đề và ngăn chúng tái diễn. 
 Thực hiện hành động để sửa chữa sự không phù hợp được gọi là hành động khắc phục. Kiểm toán viên nội 

bộ phải báo cáo tất cả sự không phù hợp cho ban quản lý để có thể thực hiện hành động khắc phục. 
 Ban quản lý chịu trách nhiệm đảm bảo sự không phù hợp phải được khắc phục và được ghi lại trong Hệ 

thống tuân thủ AniMark 
 

Khi nào cần kiểm toán nội bộ? 
 Cuộc kiểm toán nội bộ đầu tiên cần được hoàn thành trước khi cuộc kiểm toán độc lập đầu tiên xảy ra. 
 Sau khi được chứng nhận, xếp hạng rủi ro thiết lập tần suất và ngày đến hạn của các cuộc kiểm toán nội bộ 

tiếp theo. Xếp hạng rủi ro có thể thay đổi sau mỗi cuộc kiểm toán độc lập. 
 Sau mỗi cuộc kiểm toán độc lập kết thúc, Hệ thống tuân thủ AniMark sẽ tạo các cuộc kiểm toán nội bộ tiếp 

theo và đặt ngày đến hạn. Điều này có thể nhìn thấy trên bảng điều khiển của hệ thống. .    
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