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Kiểm toán LGAP mang lại điều gi 

Lên lịch kiểm toán 

 Tổ chức Chứng nhận được phê duyệt của bạn sẽ liên hệ với bạn để sắp xếp ngày và giờ thích hợp cho cuộc 
kiểm toán.Audits must take place so that the auditor can observe animal handling.  

 Cuộc kiểm toán phải được thực hiện để kiểm toán viên có thể quan sát việc xử lý động vật. 
 Bạn phải đảm bảo rằng người quản lý liên quan hoặc người chịu trách nhiệm có đủ thời gian và khả năng sẵn 

sàng để hoàn thành cuộc kiểm toán. 
 Đảm bảo rằng nhân viên và những người có liên quan được thông báo về thời điểm diễn ra cuộc kiểm toán. 

Chuẩn bị kiểm toán 

 Kiểm toán viên được phê duyệt của bạn có thể yêu cầu bạn cung cấp bản sao của tài liệu trước khi đến thực 
địa, điều này sẽ tiết kiệm được thời gian xem tài liệu của Kiểm toán viên trong quá trình kiểm toán. 

 Các tài liệu được chia sẻ với Kiểm toán viên luôn được bảo mật. 
 Hãy đảm bảo rằng tài liệu và hồ sơ đã sẵn sàng để kiểm tra, trước khi Kiểm toán viên đến, vì điều này sẽ giúp 

tiết kiệm thời gian trong quá trình kiểm toán. 
 Đảm bảo thông báo cho nhân viên rằng Kiểm toán viên có thể đặt câu hỏi cho họ. 

Cuộc họp mở đầu 

 Kiểm toán viên được phê duyệt của bạn sẽ bắt đầu cuộc kiểm toán bằng một cuộc họp để giải thích kế hoạch 
và phạm vi của cuộc kiểm toán. Quản lý nên có mặt ở cuộc họp này. 

 Điều quan trọng là phải thông báo cho Kiểm toán viên được phê duyệt về thời điểm xử lý động vật trong cuộc 
họp mở đầu.  

 Cá nhân hoặc những người thực hiện kiểm toán cần có khả năng: 
- Trả lời các câu hỏi mà Kiểm toán viên được phê duyệt hỏi hoặc cung cấp quyền truy cập cho các nhân 

viên khác có thể trả lời câu hỏi. 
- Cung cấp quyền truy cập vào tài liệu và hồ sơ; và 
- Dẫn Kiểm toán viên được phê duyệt đi xung quanh địa điểm. 

Quy trình kiểm toán 

Trong quá trình kiểm toán, Kiểm toán viên được phê duyệt sẽ: 

 Đặt câu hỏi để đánh giá sự hiểu biết về các yêu cầu của LGAP. 
 Yêu cầu xem và xem xét tài liệu và hồ sơ. 
 Thực hiện bài tập truy xuất nguồn trên gốc hồ sơ vật nuôi nhập và xuất. 
 Đi bộ qua các cơ sở để kiểm tra cơ sở hạ tầng và thiết bị. 
 Quan sát động vật trong trại vỗ béo, trại chăn nuôi và lò mổ để kiểm tra sức khỏe, nhận dạng và giám sát việc 

lên xuống vật nuôi và giết mổ. 
 Thông báo cho bạn về bất kỳ sự không phù hợp nào mà họ quan sát được. 
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Tài liệu và hồ sơ 

 Kiểm toán viên được phê duyệt cần phải xem xét các thủ tục và hồ sơ tạo nên hệ thống quản lý của bạn. 
  Bạn sẽ cần có các loại tài liệu và hồ sơ sau để xem xét: 

o Sơ đồ tổ chức và danh sách nhân viên 
o Hồ sơ đào tạo 
o Các thủ tục - ví dụ về phúc lợi động vật, về cho ăn, làm sạch, kiểm tra và di chuyển vật nuôi, gây choáng 

và giết mổ 
o Hồ sơ động vật đến và rời địa điểm. 
o Hồ sơ giết mổ 
o Thông tin ID thay thế  
o Sổ đăng ký thiết bị 
o Hồ sơ sửa chữa và dịch vụ thiết bị 
o Hồ sơ giám sát - đối với trượt, ngã và phát ra tiếng kêu 
o Hồ sơ kiểm tra động vật - về sức khỏe và ID 

 

Bài tập Truy Xuất Nguồn Gốc 

 Kiểm toán viên được phê duyệt cần có quyền truy cập vào hồ sơ vật nuôi đến và đi để thực hiện các bài tập 
truy xuất nguồn gốc. 

 Mọi thông tin đều được bảo mật.  

 

Quan sát động vật 

Kiểm toán viên được phê duyệt cần phải theo 
dõi động vật được đưa lên hoặc đưa xuống 
khỏi xe và trong trường hợp là lò mổ, Kiểm 
toán viên quan sát động vật được giết mổ để 
xác nhận các hoạt động tuân thủ LGAP. 

Cuộc họp kết thúc 
 

 Vào cuối cuộc kiểm toán, Kiểm toán viên được phê duyệt sẽ tổ chức một cuộc họp kết thúc để tóm tắt các 
kết quả kiểm toán. Các nhà quản lý nên có mặt cho cuộc họp này. 

  Kiểm toán viên sẽ thông báo cho bạn bằng lời nói về bất kỳ sự không phù hợp nào trong cuộc họp này. 
 Báo cáo kiểm toán và sự không phù hợp sau đó sẽ được phát hành thông qua Hệ thống Tuân thủ CNTT 

AniMark. 
 Đây là cơ hội để đặt bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến cuộc kiểm toán.  

Đi xung quanh 
 Kiểm toán viên được phê duyệt sẽ cần đi 

bộ xung quanh địa điểm của bạn để kiểm 
tra thiết bị, cơ sở hạ tầng và động vật. 

 Kiểm toán viên được phê duyệt có thể 
chụp ảnh để đưa vào báo cáo kiểm toán. 
Tất cả các bức ảnh được bảo mật.  


