Những lời khuyên để chuẩn bị cho cuộc đánh giá
Các nhà sản xuất
Những lời khuyên này sẽ giúp quý vị đảm bảo quy trình đánh giá được thuận lợi .
Liên hệ với một Tổ chức Chứng nhận để lên lịch đánh giá
Các đánh giá cấp chứng nhận UTZ được thực hiện bởi các Tổ chức Chứng nhận (CB) bên thứ ba độc
lập đã được UTZ phê duyệt. Vui lòng lên hệ trực tiếp với một Tổ chức Chứng nhận để lên kế hoạch
cho đánh giá cấp chứng nhận của quý vị. Để nhận được kết quả tốt nhất, chúng tôi khuyến nghị quý
vị liên hệ một vài Tổ chức Chứng nhận.
Lên kế hoạch đánh giá kịp thời
Lần đánh giá cấp chứng nhận đầu tiên sẽ được thực hiện trong giai đoạn từ 4 tháng trước khi đến 4
tháng sau khi bắt đầu kỳ thu hoạch đầu tiên (chính/lớn hoặc trung/nhỏ). Nếu là thu hoạch liên tục, kỳ
thu hoạch đầu tiên có thể diễn ra vào bất kỳ thời điểm nào.
Chuẩn bị cho đánh giá (chứng nhận đơn lẻ/đa địa điểm)
Sau khi đăng ký, làm theo các bước dưới đây để chuẩn bị cho đánh giá cấp chứng nhận của quý vị:
1. Đọc Bộ Nguyên Tắc Chung Đối Với Chứng Nhận Đơn Lẻ/Đa Địa Điểm (Code), mô đun cụ thể
đối với sản phẩm cà phê, ca cao, chè, rooibos hoặc hazelnut và đảm bảo rằng quý vị tuân thủ
các điểm kiểm soát áp dụng. Nếu quý vị cũng cần được đánh giá theo Tiêu chuẩn Quy trình
Giám sát Nguồn gốc (ChoC) đối với cà phê, ca cao, chè, rooibos, chè thảo
mộc hoặc hazelnut), vui lòng đọc và tuân thủ cả tiêu chuẩn này. Các Tài liệu Hướng dẫn khác
nhau của chúng tôi cũng có thể giúp ích trong quá trình thực hiện.
2. Liên hệ với một trong các Tổ chức Chứng nhận (CB) được phê duyệt và lên kế hoạch cho
đánh giá cấp chứng nhận;
3. Tiến hành tự đánh giá, sử dụng Danh Mục Kiểm Tra Của Bộ Nguyên Tắc Đối Với Chứng
Nhận Đơn Lẻ/Đa Địa Điểm và Danh Mục Kiểm Tra Của Bộ Nguyên Tắc Đối Với Các Mô
Đun cùng với các tài liệu khác theo như yêu cầu trong Quy chế Chứng nhận và chia sẻ với CB
trước khi công tác đánh giá diễn ra; điều này giúp họ trong quá trình chuẩn bị đánh giá. Nếu
quý vị cũng cần phải được đánh giá theo ChoC, vui lòng tiến hành cả công tác tự đánh giá sử
dụng Danh Mục Kiểm Tra của Tiêu Chuẩn Quy Trình Giám Sát Nguồn Gốc.
4. Nhận được đánh giá cấp chứng nhận.
Chuẩn bị cho đánh giá (chứng nhận nhóm/đa nhóm)Sau khi đăng ký, làm theo các bước dưới đây
để chuẩn bị cho đánh giá cấp chứng nhận của quý vị
:
1. Đọc Bộ Nguyên Tắc Chung Đối Với Chứng Nhận Nhóm/Đa Nhóm (Code), mô đun cụ thể đối
với sản phẩm cà phê, ca cao, chè, rooibos hoặc hazelnut và đảm bảo rằng quý vị tuân thủ các
điểm kiểm soát áp dụng. Nếu quý vị cũng cần được đánh giá theo Tiêu chuẩn Quy trình
Giám sát Nguồn gốc (ChoC) đối với cà phê, ca cao, chè, rooibos, chè thảo mộc hoặc
hazelnut, vui lòng đọc và tuân thủ cả tiêu chuẩn này. Các Tài liệu Hướng dẫn khác nhau của
chúng tôi cũng có thể giúp ích trong quá trình thực hiện.
2. Thiết lập một Hệ thống Quản lý Nội bộ (IMS);
3. Liên hệ với một trong các Tổ chức Chứng nhận (CB) được phê duyệt và lên kế hoạch cho
đánh giá cấp chứng nhận;
4. Tiến hành tự đánh giá, sử dụng Danh Mục Kiểm Tra Của Bộ Nguyên Tắc Đối Với Chứng
Nhận Nhóm/Đa Nhóm và Danh Mục Kiểm Tra Của Bộ Nguyên Tắc Đối Với Các Mô Đun cùng
với các tài liệu khác theo như yêu cầu trong Quy chế Chứng nhận và chia sẻ với CB trước khi
công tác đánh giá diễn ra; điều này giúp họ trong quá trình chuẩn bị đánh giá. Nếu quý vị
cũng cần phải được đánh giá theo ChoC, vui lòng tiến hành cả công tác tự đánh giá, sử dụng
Danh Mục Kiểm Tra của Tiêu Chuẩn Quy Trình Giám Sát Nguồn Gốc.
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5. Nhận được đánh giá cấp chứng nhận.
Kiểm tra mốc thời gian của quy trình cấp chứng nhận
 Quyết định cấp chứng nhận: Tổ chức Chứng nhận (CB) đưa ra quyết định cấp chứng nhận
trong vòng 4 tuần sau khi tất cả các lỗi không phù hợp đã được giải quyết *, hoặc sau ngày
đánh giá trong trường hợp không mắc lỗi không phù hợp nào;
 Yêu cầu cấp giấy phép trong hệ thống truy nguyên UTZ: CB yêu cầu cấp giấy phép trong hệ
thống truy nguyên UTZ trong vòng 1 tuần sau khi quyết định chứng nhận được thực hiện;
 Xem xét yêu cầu: UTZ xem xét yêu cầu cấp cấp giấy phép trong vòng 1 tuần;
 Cần làm rõ: trong trường hợp UTZ có bất kỳ câu hỏi nào dành cho CB của quý vị, thì yêu cầu
cấp giấy phép này sẽ được trả lại để làm rõ thêm. CB gửi yêu cầu này cùng với thông tin bổ
sung cho UTZ trong vòng 1 tuần. UTZ xem xét yêu cầu cập nhật này trong vòng 1 tuần.
* Các lỗi không phù hợp cần phải được giải quyết trong thời gian tối đa là 12 tuần sau ngày đánh giá
cuối cùng.
Để biết thêm thông tin chi tiết về quy trình cấp chứng nhận chung, vui lòng xem trang 16/17 của Quy
chế Chứng nhận.
Xin cấp chứng nhận lại kịp thời
Đánh giá cấp chứng nhận lại cần phải được lên lịch trong khoảng thời gian từ 4 tháng trước ngày
đến 4 tháng sau ngày giấy chứng nhận hết hạn.
Yêu cầu mở rộng thời gian: quý vị có thể yêu cầu Tổ chức Chứng nhận (CB) của quý vị mở rộng thời
gian của giấy chứng nhận lên tối đa 4 tháng:
 Nếu giấy chứng nhận ban đầu vẫn còn hiệu lực và đánh giá cấp chứng nhận lại đã được lên
kế hoạch và xác nhận;
 Trong khi mở rộng thời gian, quý vị không thể bán sản phẩm từ vụ thu hoạch như sản phẩm
được chứng nhận UTZ;
 Tiấy chứng nhận tiếp theo sẽ có hiệu lực trong thời gian còn lại (ví dụ: nếu được mở rộng 2
tháng, giấy chứng nhận mới của quý vị sẽ có hiệu lực trong 10 tháng).
Hệ thống truy nguyên UTZ: để tránh việc các thông báo của quý vị bị hủy bỏ bởi hệ thống truy
nguyên UTZ, hãy đảm bảo rằng (những) người mua của quý vị xác nhận chúng trước khi giấy chứng
nhận của quý vị hết hạn.
Xin mở rộng giấy chứng nhận, nếu thay đổi thông tin nào đó
Những thay đổi xảy ra trong thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận và biến động tăng có thể được
cho vào giấy chứng nhận thông qua mở rộng, ví dụ:
 Thời gian (chỉ được cấp nếu yêu cầu khi chứng nhận vẫn còn hiệu lực);
 Khối lượng và diện tích;
 Địa điểm;
 Các thành viên nhóm;
 Các hoạt động chế biến
Để yêu cầu Tổ chức Chứng nhận (CB) của quý vị cấp những loại mở rộng này, vui lòng xem trang
20/21 của Quy chế Chứng nhận. Xin lưu ý rằng có thể phải thực hiện một đánh giá bổ sung trước khi
cấp những mở rộng này.
Đọc quy chế chứng nhận
Để có cái nhìn toàn diện về toàn bộ các quy tắc liên quan đến quy trình cấp chứng nhận (lại), vui lòng
đọc Quy chế Chứng nhận.
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