
BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Số:            /QLCL - CL1  

V/v đăng ký đánh giá, chứng nhận 

tiêu chuẩn ATTP Nhật Bản (JFS) 

 

Hà Nội, ngày     tháng       năm 

 

Kính gửi:  

- Các doanh nghiệp chế biến thực phẩm nông sản, thủy sản xuất 

khẩu vào Nhật Bản; 

- Công ty TNHH Chứng nhận BVQA;  

- Công ty CP Chứng nhận quốc gia Good Việt Nam;    

- Công ty CP Chứng nhận và Giám định VinaCert; 

- Công ty TNHH Công nghệ NHONHO; 

- Viện Nghiên cứu Phát triển tiêu chuẩn chất lượng; 

- Các Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2, 3, 5, 6; 

- Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và tư vấn chất lượng nông 

lâm thủy sản. 

  

Trong khuôn khổ Bản ghi nhớ hợp tác về phổ biến tiêu chuẩn/chứng nhận về 

chất lượng nông sản, thực phẩm tại Việt Nam đã ký giữa Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn Việt Nam và Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản; tiếp theo Hội thảo 

về chương trình đánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn an toàn thực phẩm Nhật Bản (JFS) 

ngày 25/10/2022 và Hội thảo về phổ biến áp dụng tiêu chuẩn JFS ngày 26/10/2022 tại 

Hà Nội, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thông báo các chi phí liên 

quan đến hoạt động đăng ký, đánh giá do Hiệp hội An toàn thực phẩm Nhật Bản xây 

dựng (chi tiết tại Phụ lục 1 và 2 kèm theo). 

Để triển khai các hoạt động tiếp theo, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và 

thủy sản đề nghị các đơn vị như sau: 

1. Các tổ chức đánh giá sự phù hợp:  

- Sau khi nghiên cứu các chi phí đăng ký và đánh giá, căn cứ theo năng lực và 

nhu cầu, đề nghị các tổ chức đánh giá sự phù hợp có văn bản, kèm theo hồ sơ đăng ký 

tổ chức đánh giá tiêu chuẩn JFS (theo Form 1 – 7 tại Phụ lục 3) và gửi về Cục trước 

ngày 6/12/2022 (người liên hệ: Võ Thị Thu Hương, email: vohuong.nafi@ 

mard.gov.vn; nafi@mard.gov.vn; điện thoại: 0915137136). Cục sẽ xem xét và gửi hồ 

sơ đăng ký tới phía Nhật Bản. 

- Các tổ chức đánh giá sự phù hợp đăng ký để trở thành tổ chức đánh giá tiêu 

chuẩn JFSA, JFS-B sẽ được lựa chọn tham gia khóa đào tạo trực tuyến về an toàn thực 

phẩm và đánh giá Tiêu chuẩn JFS-A, JFS-B cho các đánh giá viên do phía Nhật Bản 

tổ chức, dự kiến vào tháng 01/2023. 

2. Các doanh nghiệp chế biến thực phẩm nông sản và thủy sản xuất khẩu vào 

Nhật Bản 
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- Sau khi nghiên cứu các chi phí, căn cứ theo năng lực và nhu cầu, đề nghị 

doanh nghiệp có văn bản đăng ký áp dụng tiêu chuẩn JFS-A/JFS-B (theo mẫu tại Phụ 

lục 4) và gửi về Cục trước ngày 6/12/2022 (người liên hệ: Võ Thị Thu Hương, email: 

vohuong.nafi@mard.gov.vn; nafi@mard.gov.vn; điện thoại: 0915137136). Cục sẽ 

xem xét và gửi hồ sơ đăng ký tới phía Nhật Bản. 

- Cục sẽ đề nghị với phía Nhật Bản tổ chức các hội thảo/tập huấn hướng dẫn 

áp dụng tiêu chuẩn JFS cho các doanh nghiệp đăng ký áp dụng tiêu chuẩn trong trường 

hợp các doanh nghiệp tiếp tục có nhu cầu đào tạo, tập huấn. 

Trân trọng./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Lưu VT, CL1. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Ngô Hồng Phong 
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PHỤ LỤC 1 

PHÍ ĐĂNG KÝ VÀ PHÍ ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP 

 
 

 Tỷ giá (đồng/yên): 177.000  

TT Phí Nội dung 

Phí đánh giá 

Tiền Yên 
Tiền Việt 

 (triệu đồng) 

I Phí đăng ký và đánh giá lần đầu              420.000                74.340           

1 Phí đánh giá 
Đánh giá tài chính                70.000  12.390             

Đánh giá hệ thống              140.000  24.780               

2 Phí đăng ký 
Đăng ký lần đầu (mục CI-

IV và K)  
             210.000  37.170 

II Phí đánh giá hàng năm    280.000 – 420.000  49.280 – 73.920 

1 Phí đánh giá Đánh giá tại văn phòng              140.000  24.780  

Lấy mẫu thẩm định 

(khoảng 1-10 mẫu) 
                7.000/mẫu  1.239 

Đánh giá hồ sơ (nếu 

không thực hiện đánh giá 

tại văn phòng) 

               70.000  12.390 

2 Phí đăng ký 
Đăng ký (mục CI-IV và 

K)  
             210.000  37.170 

 

Ghi chú: Phía Nhật Bản xây dựng các chi phí đăng ký, đánh giá lần đầu và hàng năm đối với các tổ chức 

đánh giá sự phù hợp của Việt Nam để trở thành tổ chức đánh giá tiêu chuẩn JFS-A và JFS-B 
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PHỤ LỤC 3 

PHÍ ĐĂNG KÝ, ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 

NÔNG SẢN, THỦY SẢN  

 

 Tỷ giá (đồng/yên) 

                 

177.000  

TT Phí Nội dung 

Phí đánh giá 

Tiền Yên 
Tiền Việt 

 (triệu đồng) 

I Phí đánh giá lần đầu và trong 3 năm 

 Theo mức phí do tổ chức đánh 

giá sự phù hợp của Việt Nam xác 

định  

II 
 Phí đăng ký trả cho Hiệp hội An toàn thực 

phẩm Nhật Bản (JFSM) 
              10.500  

                     

1.859  

1 
Phí đăng ký lần 

đầu  

Đăng ký (mục CI-IV và 

K)  
              10.500  

                     

1.859  

2 
Phí đăng ký hàng 

năm (duy trì) 

Đăng ký (mục CI-IV và 

K)  
              10.500  

                     

1.859  

 

Ghi chú: Phía Nhật Bản xây dựng chi phí đăng ký đối với các doanh nghiệp chế biến thực phẩm Việt 

Nam. Riêng chi phí đánh giá áp dụng tiêu chuẩn JFS tại các doanh nghiệp sẽ do các tổ chức đánh giá 

sự phù hợp Việt Nam xây dựng. 
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PHỤ LỤC 2 
 

Form 1: Application for Registration of Audit Firm for JFS Audits and Conformity Certification 

Services 

To: Japan Food Safety Management Association 

Date:      / / / 

 

Application for Registration of Audit Firm for JFS Auditing and Conformity Assurance Services 

 

In accordance with the JFS Rules for Initial Registration Audit of Audit Firms for Auditing and Conformity 

Assurance Services, we hereby apply for registration as an audit firm as follows. 

（Name of the applicant or applicant corporation and its address） 

Address 

Name or Designation 

Name of Representative 

 

Matters concerning the applicant or applicant corporation 

Name or Designation  

Address  

Representative telephone number  

Representative fax number  

In the case of a corporation, the 

name of its representative 

 

Name of the representative  

Title and name of top 

management (Note 1) 

 

Title and name of contact person  

Contact telephone number  

Contact person's fax number  

Contact e-mail address  

Sector and sub-sector for which 

you are applying 

Whether or not the organization involved in the audit and 

certification of conformity has a place of business other 

than its headquarters/principal office in the sector and sub-

sector for which the application is being made. If "Yes" is 

selected, fill in the name and address of the office and 

attach Form 2. 

If "Yes" is selected, fill in the name, address, etc. of the 

office and attach the form. 

 □Yes □No 

Attached papers  

(Note 1) A business manager with executive responsibility for the audit business.
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Form 2: Information on the offices of the audit firm for audit and conformity certification services 

 

Information on the offices of the audit company for audit and conformity certification services 

 

If necessary, you may increase the number of rows in this table as appropriate, or provide a separate table 

containing similar entries. 

 

 Office Information 

1 Name 

Address 

Activity content 

2 Name 

Address 

Activity content 
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Form 3: Information on Financial Status (previous three years) 

 

Information on Financial Status 

 

Please fill in the table according to the explanation below (for financial figures, you may attach a 

document (e.g., financial statements) that covers the information). Please attach a certificate of official 

corporate stamp if appropriate. 

 

(Amount unit: thousand yen) Latest period Previous period Previous period 

Number of employees (regular 

employees)*1 

   

Capital*2    

Fiscal Year End    

Net Sales    

Net sales of previous fiscal year    

Operating income    

Depreciation and amortization*3    

Cash and deposits    

Notes receivable*4    

Accounts receivable    

Inventories    

Total liabilities    

Notes payable*5    

Accounts payable    

Loans payable*6    

Total net assets    

 

*1 Employees (regular employees) do not include part-time, temporary and contract employees. 

Employees and directors are included. 

*2 Please enter 3 years. For sole proprietorships, enter "0" for capital. 

*3 Enter the total depreciation recorded in manufacturing cost, general and administrative selling 

expenses, etc. 

*4 Enter the amount of notes receivable, including discounted notes. 

*5. Do not include notes payable for equipment in notes payable. 

*6 Enter the total of long-term debt, short-term debt, and current portion of long-term debt for loans 

payable. 6 Enter the total of long-term debt, short-term debt, and current portion of long-term debt.
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Form 4: Business Plan for JFS Standards Audit Project 

 

Business Plan for JFS Standards Audit Project 

 

Please describe your concept of the project and the business plan for the next three years. 

 

Management 

Philosophy 

(Management's 

Basic Philosophy) 

 

Vision (ideal image 

of the corporation) 

 

Business objectives 

(future vision that the 

business aims to 

achieve) 

 

Targets for the 

number of audits 

(numerical targets to 

be achieved by the 

audit business) 

 

Basis for achieving  

goals (basis for 

assuming that the 

above goals are 

achievable) 

 

Staffing plan 

(staffing plan 

including lecturers 

and assistants 

required to achieve 

the above goals) 
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Form 5: Information on the background of the business owner/manager 

 

Information on the background of the business manager/responsible person 

 

Please fill in the following table regarding the background of the managers/responsible persons involved 

in this training program. If there are more than 3 managers/responsible persons, please prepare the 

following additional forms. 1. 

 

1. Name of manager/responsible person 

Period of enrollment Corporate Name / Position Professional duties 

   

   

   

   

   

 

 

2. Name of manager/responsible person 

Period of enrollment Corporate Name / Position Professional duties 

   

   

   

   

   

 

 

3. Name of manager/responsible person 

Period of enrollment Corporate Name / Position Professional duties 

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 

 

 

Form 6: Information on qualifications, training, and work experience of auditors and judges 

 

Information on Qualifications, Training, and Work Experience of Auditors and Judges 

 

Name of corporation （Name of Office）:                 (        )  

Please copy this page for each firm. 

For each auditor/judge, please indicate in the table below the qualifications, training history, and relevant work 

experience for  sectors and subsectors that can be audited. 

 

 Full name Assessor Reviewer Sectors and 

subsectors 

audited 

Qualifications Training 

History 

Auditing and 

Consulting 

Years of 

Experience 

Background 

(specify food-

related work 

experience) 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         
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Form 7: Application for Audit Operation System Review 

 

Application for Audit Operation System Audit 

 

In connection with the application for registration as an audit firm for JFS audit and conformity 

assessment services, having passed the qualification audit conducted previously, we hereby 

submit the documents related to audit services as described in Section 3.1 of the Rules for Initial 

Registration Audit of Audit Firms for JFS Audit and Conformity Assessment Services, and apply for 

an audit work system audit. Please confirm that the application fee, as described in Annex 1 of the 

JFS Rules for Initial Registration Audit of Audit Firms for Auditing and Conformity Assessment, has 

been paid to the designated account below. 

     

Applying 

Corporation 

Name:   

(Registration 

information) 
Address：  

   

 Representative 

Position： 

 

 Name of 

Representative： 

 

 Date of application

： 

 

 

Application fee 

payment 
Date of payment：  

 

Payee Account

： 

☐ MIZUHO BANK, LTD. 

TOKYO-CHUO 

BRANCH 

 

☐ MUFG Bank, LTD. 

 HEAD OFFICE 

MHCBJPJT 

110-2639703 

 

 

BOTKJPJT  

001-1890926 
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PHỤ LỤC 4 

 

TÊN DOANH NGHIỆP 

……….. 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

 

 ĐĂNG KÝ  

THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM  

ÁP DỤNG, CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN AN TOÀN THỰC PHẨM NHẬT BẢN 

(JFS) 

-------------------- 

 

1. Tên doanh nghiệp:  

2. Địa chỉ 

3. Họ và tên cán bộ đầu mối liên hệ: 

4. Điện thoại   

5. Email: 

6. Loại hình sản xuất (đông lạnh, hàng khô, ướp lạnh/ướp đá, sơ chế, bao gói, ……): 

7. Công suất sản xuất (tấn/năm) 

8. Sản phẩm chính : 

9. Thị trường xuất khẩu: 

10. Chương trình quản lý chất lượng an toàn thực phẩm đang áp dụng và được chứng 

nhận (GMP, HACCP, ISO 22000, IFS, BRC, FSSC 22000 …) /tên tổ chức chứng 

nhận: 

11. Doanh nghiệp có sẵn sàng chi trả chi phí để áp dụng và chứng nhận tiêu chuẩn JFS 

không? 

12. Các nội dung/hoạt động doanh nghiệp mong muốn được hỗ trợ để áp dụng tiêu 

chuẩn JFS? 

 

GIÁM ĐỐC 

(ký tên, đóng dấu) 
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