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Bài 1. qui ®Þnh quèc gia vµ quèc tÕ

vÒ ThÈm tra hÖ thèng HACCP

National and international regulations on 

verification of HACCP system.



VASEP Bài 1: Qui định về thẩm tra
Khóa tập huấn “Thẩm tra Nội bộ Hệ thống HACCP trong DN CBTS”
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phÇn nµy chóng ta sÏ häc

I. LuËt lÖ ViÖt Nam qui 

®Þnh g× vÒ ThÈm tra hệ

thống HACCP

II. LuËt lÖ ViÖt Nam qui 

®Þnh g× vÒ ThÈm tra 

GMP vµ SSOP

III. LuËt lÖ cña c¸c níc 

qui ®Þnh g× vÒ ThÈm tra 

hÖ thèng HACCP 
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I. LuËt lÖ ViÖt Nam
Quy chuÈn Kü thuËt Quèc gia

02 - 02:2009/BNNPTNT

§Þnh nghÜa vÒ “thÈm tra” trong quy chuÈn 

(môc 1.13.17):

ViÖc ¸p dông c¸c phương ph¸p, thñ tôc, 

phÐp thö vµ c¸c c¸ch ®¸nh gi¸ kh¸c nh»m 

xem xÐt tÝnh hîp lý cña kÕ ho¹ch HACCP

vµ x¸c ®Þnh sù tu©n thñ theo kÕ ho¹ch 

HACCP trong thùc tÕ s¶n xuÊt
(Ghi chó: ®Þnh nghÜa nµy chi tiÕt h¬n ®Þnh nghÜa trong Codex )
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ThÈm tra hÖ thèng HACCP

Quy chuÈn Kü thuËt Quèc gia 02 - 02:2009/BNNPTNT

Môc 2.2.7:

§Ó kh¼ng ®Þnh r»ng hÖ thèng HACCP ®ang ho¹t 
®éng phï hîp víi kÕ ho¹ch HACCP cña doanh 
nghiÖp vµ cã hiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt thùc phÈm 
an toµn, doanh nghiÖp ph¶i :

* cã thñ tôc thÈm tra b»ng v¨n b¶n

* c¸c thñ tôc nµy ®îc l·nh ®¹o DN phª duyÖt ( ®îc 
ký vµ ghi ngµy ký)

* thùc hiÖn tõng thñ tôc thÈm tra theo ph¬ng ph¸p 
vµ tÇn suÊt ®· ®Þnh
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ThÈm tra hÖ thèng HACCP (tiÕp)

ThÈm tra (Ýt nhÊt) ph¶i gåm :

a) §¸nh gi¸ vµ ®iÒu chØnh l¹i kÕ ho¹ch HACCP cho phï hîp víi thùc 

tÕ khi cã bÊt kú sù thay ®æi nµo cã thÓ g©y ¶nh hëng ®Õn kÕt qu¶ 

ph©n tÝch mèi nguy, x¸c ®Þnh CCP hoÆc tÝnh hiÖu qu¶ cña kÕ 

ho¹ch HACCP. 

b) Khi kh«ng cã sù thay ®æi nµo th× b¾t buéc còng ph¶i ®¸nh gi¸ l¹i 

kÕ ho¹ch HACCP mçi n¨m mét lÇn nh»m ®¶m b¶o kiÓm so¸t h÷u 

hiÖu c¸c mèi nguy ®¸ng kÓ
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ThÈm tra hÖ thèng HACCP (tiÕp)

ThÈm tra (Ýt nhÊt) ph¶i gåm (tiÕp):

c) ThÈm tra ®ét xuÊt khi cã vÊn ®Ò ph¸t sinh. Ngêi 
chÞu tr¸ch nhiÖm thÈm tra  ph¶i ®¸nh gi¸ chÊt lîng 
c¸c c«ng viÖc ®ang thùc hiÖn trong ch¬ng tr×nh 
HACCP b»ng c¸ch xem xÐt c¸c khiÕu n¹i cña kh¸ch 
hµng, kiÓm tra vµ hiÖu chuÈn thiÕt bÞ gi¸m s¸t, lÊy 
mÉu ph©n tÝch ngÉu nhiªn b¸n thµnh phÈm hoÆc 
thµnh phÈm, xem xÐt l¹i c¸c giíi h¹n tíi h¹n
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ThÈm tra hÖ thèng HACCP (tiÕp)

ThÈm tra (Ýt nhÊt) ph¶i gåm 
(tiÕp):

d) ThÈm tra ®Þnh kú ®îc tiÕn 
hµnh  theo tÇn suÊt ®· 
®Þnh vµ chó ý ®Õn c¸c 
ho¹t ®éng : 

* gi¸m s¸t CCP

* thùc hiÖn hµnh ®éng 
söa ch÷a

* hiÖu chuÈn thiÕt bÞ gi¸m 
s¸t

* lÊy mÉu b¸n thµnh 
phÈm vµ thµnh phÈm
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ThÈm tra hÖ thèng HACCP (tiÕp)

ThÈm tra (Ýt nhÊt) ph¶i gåm (tiÕp)

e) ThÈm tra ®Þnh kú vµ ®ét xuÊt ®Òu ph¶i ®îc tiÕn 

hµnh b»ng c¸ch ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña ch¬ng 

tr×nh HACCP th«ng qua xem xÐt ®¸nh gi¸:

* tµi liÖu liªn quan (vµ c¸c hå s¬ ghi chÐp)

* ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng thùc tÕ (vÝ dô thÈm ®Þnh néi 

bé)

* lÊy mÉu vµ ph©n tÝch khi cÇn thiÕt
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ThÈm tra ®ƯỢC thùc hiÖn bëi

 Nh÷ng người cã n¨ng 

lùc vµ ®ược ®µo t¹o 

®Çy ®ñ

HoÆc

 Chuyªn gia thÈm tra 

bªn ngoµi
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KÕt qu¶ thÈm tra

 KÕt qu¶ thÈm tra ph¶i ®îc ghi 

chÐp vµ lu tr÷ nh mäi tµi liÖu 

hay hå s¬ HACCP kh¸c

 ViÖc lu tr÷ kÕt qu¶ thÈm tra 

ph¶i tu©n thñ c¸c qui ®Þnh 

nªu t¹i ®iÒu 2.2.8 Quy chuÈn 

Kü thuËt Quèc gia 02 -

02:2009/ BNNPTNT (ThiÕt lËp 

hÖ thèng hå s¬  HACCP) 
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KÕt qu¶ thÈm tra

 Điều 2.2.8.7 Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia 02 - 02:2009/ BNNPTNT 

về thẩm tra hồ sơ ghi chép:

Cơ sở phải có văn bản phân công trách 

nhiệm của cán bộ xem xét và thẩm tra hồ 

sơ ghi chép theo các mức thời gian:

a. Hàng ngày;

b. Hàng tuần;

c. Hàng tháng;

d. Xem xét tổng thể theo kế hoạch định kỳ
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II. ThÈm tra GMP vµ SSOP?

LuËt lÖ ViÖt Nam kh¸c 

h¼n víi hÇu hÕt c¸c 

luËt lÖ kh¸c (nh Mü vµ 

EU) v× cã nh÷ng yªu 

cÇu vÒ  thÈm tra  c¸c 

ch¬ng tr×nh GMP vµ 

SSOP
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§èi víi GMP

1. GMP ®iÒu 2.3.6.4 qui ®Þnh:

 C¬ së ph¶i cã kÕ ho¹ch 

thÈm tra hiÖu qu¶ cña viÖc 

thùc hiÖn c¸c GMP b»ng 

c¸ch ®Þnh kú lÊy mÉu 

nguyªn liÖu, b¸n thµnh 

phÈm, thµnh phÈm ®Ó kiÓm 

tra c¸c chØ tiªu chÊt lîng vµ 

an toµn vÖ sinh. 

 KÕt qu¶ kiÓm tra ph¶i ®îc lu 

tr÷ trong hå s¬. 
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®èi víi SSOP

2. SSOP ®iÒu 2.3.7.5 qui ®Þnh:

 C¬ së ph¶i cã kÕ ho¹ch 

thÈm tra hiÖu qu¶ cña viÖc 

thùc hiÖn SSOP b»ng c¸ch 

®Þnh kú  tiÕn hµnh lÊy mÉu 

®Ó kiÓm tra c¸c chØ tiªu vÖ 

sinh c«ng nghiÖp.

 KÕt qu¶ thÈm tra thùc hiÖn 

SSOP ph¶i ®îc lu tr÷ trong 

hå s¬ theo ®óng nh÷ng

qui ®Þnh t¹i ®iÒu 2.2.8
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iii. Qui chÕ HACCP thñy s¶n cña Mü

 C¸c thñ tôc thÈm tra kÕ 
ho¹ch HACCP theo Qui 
chÕ HACCP Thñy s¶n 
cña Mü t¬ng tù víi LuËt 
lÖ ViÖt Nam

 Tuy nhiªn: kh«ng ®Ò 
cËp cô thÓ vÒ c¸c thñ 
tôc thÈm tra GMP (còng 
kh«ng ®Ò cËp tíi viÖc 
gi¸m s¸t vµ lu tr÷ hå s¬ 
GMP)
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Qui chÕ HACCP thñy s¶n cña Mü

 8 lÜnh vùc vÖ sinh cña SSOP 

ph¶i  ®îc gi¸m s¸t vµ hå s¬ 

gi¸m s¸t ph¶i ®îc lu tr÷ (21 

CFR 123 )

 Tuy nhiªn, kh«ng cã yªu cÇu 

cô thÓ vÒ thÈm tra SSOP –

ngo¹i trõ viÖc xö lý hå s¬ 

SSOP gièng nh ®èi víi hå s¬ 

HACCP (nghÜa lµ hå s¬ ph¶i ®-

îc ®Þnh kú xem xÐt ®¸nh gi¸ –

lµ mét bíc thÈm tra)
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Bộ quy ®Þnh vÒ vÖ sinh TP 
vµ kiÓm tra nhµ níc của EU ®èi víi SP§V

 Quy đÞnh 178/2002 vÒ c¸c Nguyªn t¾c chung cña LuËt An toµn TP
 Quy đÞnh 852/2004 EC Quy ®Þnh vÒ vÖ sinh an toµn thùc phÈm 

(HACCP)

 Quy đÞnh 853/2004EC Quy ®Þnh ®iÒu kiÖn vệ sinh ¸p dụng cho c¸c 
sản phẩm cã nguån gèc tõ ®éng vËt và c¸c quy ®Þnh söa ®æi bæ 
sung (Quy định (EU) số 1276/2011 ngày 8/12/2011 sửa đổi Phụ lục III, 
Quy định EC số 853/2004 về kiểm so¸t ký sinh trùng trong sản 
phẩm thủy sản dïng làm thực phẩm); Quy định (EU) số 16/2012 
ngày 11/01/2012 bổ sung, sửa đổi Phụ lục II Quy định (EC) số
853/2004 về các yêu cầu liên quan đến thực phẩm đông lạnh có 
nguồn gốc từ động vật)

 Quy đÞnh 854/2004/EC Quy ®Þnh vÒ tæ chøc vµ c¸ch thøc lµm viÖc 
cña c¬ quan cã thÈm quyÒn

 Quy đÞnh 882/2004/EC Quy ®Þnh vÒ c¸ch thøc thÈm tra cña thanh tra 
EU

 ChØ thÞ 41/ 2004/ EC- Danh môc c¸c chØ thÞ ®· hÕt hiÖu lùc 
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Bộ quy ®Þnh vÒ vÖ sinh TP 
vµ kiÓm tra nhµ níc của EU ®èi víi SP§V

 Qui  định của EC số 2074/2005 ngày 5/12/2005 về thực hiện c¸c biện ph¸p 
với một số sản phẩm theo Qui  định (EC) số 853/2004 và  để tổ chức c¸c 
kiểm so¸t chÝnh thức theo c¸c Qui định số 854/2004 và số 882/2004, rót ra 
từ Qui định số 852/2004 và sửa đổi c¸c Qui định số 853/2004 và số 854/2004

 Qui định 2006/765/EC ngµy 6/11/2006 hñy bá mét sè luËt lÖ vÒ ATVSTP cho 
SX vµ ®a ra thÞ trêng c¸c SP ĐV dù kiÕn dïng lµm thùc phÈm

 Quyết định 2007/275/EC ngày 17/4/2007 ban hành danh mục ĐV và SP là 
đối tượng kiểm tra tại trạm kiểm soát biên giới

 Quy định (EC) 116/2009 ngày 18/12/2008 về việc XK SP nuôi trồng
 ChØ thÞ 470/2009/EC Quy ®Þnh vÒ MRLs c¸c ho¹t chÊt dîc lý cã trong SP cã 

nguån gèc ®éng vËt (thay thÕ ChØ thÞ 2377/90)
 Quy định EU số 16/2012 ngày 11/1/2012 bổ sung sửa đổi Phụ lục II QĐ EC 

853/2004 về cac yêu cầu liên quan đến TPĐL nguồn gốc từ ĐV
 Quy định của EU số 28/2012 ngày 11/1/2012 sửa đổi QĐ 2007/275/EC và 

116/2009 về yêu cầu đối với SP tổng hợp từ ĐV và TV được NK hoặc trung 
chuyển qua EU

Còng cha ®Ò cËp cô thÓ vÒ c¸c thñ tôc thÈm tra GMP, SSOP hay c¸c 
ch¬ng tr×nh tiªn quyÕt kh¸c
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Luật Thực phẩm178/2002

 Luật mới yªu cầu thực phẩm an toµn bao gồm 2 yếu tố:

- Thực phẩm kh«ng ®îc lµm hại sức khỏe vµ đủ dinh dìng 
cho con người.

- Một trong những yếu tố nµy kh«ng ®¶m b¶o th× được cho lµ 
thực phẩm kh«ng an toµn

 Luật mới nµy bắt buộc c¸c nhµ kinh doanh thực phẩm để loại 
bỏ những thực phẩm kh«ng an toµn vµ cung cấp th«ng tin cho 
kh¸ch hµng. 

 Luật nµy yªu cầu quan t©m đến tất cả c¸c giai ®o¹n cã khả
năng t¸c động đến sự an toµn của thực phẩm

 LuËt nµy kh«ng quy ®Þnh cô thÓ vÒ viÖc thÈm tra hÖ thèng 
HACCP



VASEP Bài 1: Qui định về thẩm tra
Khóa tập huấn “Thẩm tra Nội bộ Hệ thống HACCP trong Nhà máy CBTS”

21

Quy ®Þnh EU _ QuyÕt ®Þnh 852/2004

 Yªu cÇu thiÕt lËp vµ thùc 

hiÖn ®Þnh kú c¸c thñ tôc ®Ó 

®¶m b¶o r»ng c¸c biÖn 

ph¸p ®Ò ra cho 5 nguyªn 

t¾c HACCP ®Çu ®îc vËn 

hµnh mét c¸ch hiÖu qu¶ 
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Quy ®Þnh EU _ QuyÕt ®Þnh 852/2004

 Thñ tôc thÈm tra kÕ ho¹ch 

HACCP trong Quyết định 

852/2004 t¬ng tù nh LuËt 

lÖ ViÖt Nam

 Kh«ng ®Ò cËp tíi c¸c thñ 

tôc thÈm tra GMP, c¸c ch-

¬ng tr×nh  vÖ sinh hay c¸c 

ch¬ng tr×nh tiªn quyÕt 

kh¸c
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Tãm t¾t c¸c yªu cÇu vÒ thÈm tra

02 - 02:2009/BNNPTNT 

(Quy chuÈn quèc gia

cña ViÖt Nam)

Qui chÕ HACCP Thñy s¶n 

cña Mü

Ch¬ng tr×nh “tù kiÓm 

tra” cña EU

ThÈm tra toµn bé kÕ 

ho¹ch HACCP- B¾t 

buéc

ThÈm tra toµn bé kÕ

ho¹ch HACCP- B¾t buéc

ThÈm tra toµn bé kÕ 

ho¹ch HACCP- B¾t 

buéc

ThÈm tra GMP- B¾t 

buéc

Kh«ng qui ®Þnh Kh«ng qui ®Þnh

ThÈm tra SSOP- B¾t 

buéc

Xem xÐt ®¸nh gÝ¸ hå s¬ 

gi¸m s¸t SSOP (mét h×nh 

thøc thÈm tra)

Yªu cÇu lÊy mÉu 

ph©n tÝch (mét bíc 

thÈm tra)

Thñ tôc thÈm tra b»ng 

v¨n b¶n (lÞch tr×nh 

thÈm tra)- B¾t buéc 

(®èi víi HACCP, GMP 

vµ SSOP)

LÞch thÈm tra b»ng v¨n 

b¶n- cã ®Ò cËp ®Õn nhng 

kh«ng ph¶i lµ yªu cÇu 

b¾t buéc

Ph¶i t liÖu hãa mäi 

th«ng tin liªn quan 

tíi ho¹t ®éng “tù 

kiÓm tra” vµ viÖc 

thÈm tra c¸c ho¹t 

®éng ®ã
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