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Kháng Nghị Trong LGAP  
Kháng nghị 

 Nếu bạn không cho rằng quyết định xếp hạng rủi ro hoặc quyết định về chứng nhận được đưa ra sau 
khi kiểm toán độc lập là hợp lý, bạn có thể kháng nghị trực tiếp với Tổ chức chứng nhận được phê 
duyệt (ACB) đã được chỉ định của bạn. 

 Kháng nghị là một cách để yêu cầu xem xét lại quyết định nếu bạn cảm thấy nó không chính đáng. 
 Bạn phải có khả năng cung cấp bằng chứng hoặc thông tin để chỉ ra lý do tại sao nên thay đổi quyết 

định. 
 Tất cả các yêu cầu kháng nghị phải được gửi trực tiếp đến ACB của bạn, người sẽ chỉ định một 

người khách quan để xem xét kháng nghị và xác định hành động cần thực hiện. 
 ACB có thể thay đổi xếp hạng rủi ro hoặc quyết định chứng nhận hoặc họ có thể giữ nguyên quyết 

định ban đầu. 
 Nếu bạn không hài lòng với kết quả kháng nghị từ ACB, bạn có thể kháng nghị trực tiếp với AniMark 

để xem xét quyết định của ACB của bạn 
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Xếp hạng rủi ro 

Nếu bạn nhận được xếp hạng rủi ro 
mà bạn cảm thấy không chính đáng, 
bạn có thể kháng nghị quyết định đó. 

Quyết định chứng nhận 

Nếu bạn nhận được một quyết định chứng 
nhận mà bạn cảm thấy không hợp lý, bạn 
có thể khiếu nại quyết định đó 

Kháng nghị lên Animark 

 Nếu bạn không hài lòng với kết quả kháng nghị từ ACB, bạn có 7 ngày để kháng nghị quyết định đó 
trực tiếp với AniMark..  

 Mẫu đơn kháng nghị có sẵn trên trang web AniMark https://forms.animark.com.au/appeal 
 Các kháng nghị chỉ có thể được AniMark xem xét nếu bạn đã kháng nghị với ACB của mình và cung 

cấp đủ bằng chứng. 
 Ủy ban Chính trực và Quy tắc AniMark sẽ xem xét tất cả các kháng nghị và đưa ra quyết định cuối 

cùng. 
 Quy trình mà AniMark tuân theo khi xem xét kháng nghị được nêu chi tiết trong Quy tắc chứng nhận 

LGAP  và  Thủ tục kháng nghị Animark 

Xếp hạng rủi ro 
Quyết định chứng 
nhận 

Quyết định Kháng nghị 
lên ACB 

Quyết định 
của ACB  

Kháng nghị 
lên Animark  

Quyết định 
cuối cùng  

https://forms.animark.com.au/appeal
https://www.animark.com.au/wp-content/uploads/2020/11/LGAP-Certification-Rules-v1.1-Vietnamese.pdf
https://www.animark.com.au/wp-content/uploads/2020/11/LGAP-Certification-Rules-v1.1-Vietnamese.pdf
https://www.animark.com.au/wp-content/uploads/2021/07/P80-Appeal-Policy-v1.1.pdf

