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Bài 2. Các lĩnh vực thẩm tra

Verification fields.
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Trong phÇn nµy chóng ta sÏ

«n l¹i vÒ thñ tôc thÈm tra

 §Þnh nghÜa thÈm tra

 TÇm quan träng cña thÈm tra

 Nh÷ng chøc n¨ng quan träng cña thÈm tra trong 

hÖ thèng HACCP

 LÞch tr×nh thÈm tra lµ g×
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§Þnh nghÜa thÈm tra
(theo Quy chuÈn Kü thuËt Qu«c gia

02 - 02:2009/BNNPTNT – môc 1.3.17)

“ViÖc ¸p dông c¸c ph¬ng 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”.
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“ChØ tin vµo nh÷ng g× ®· ®ược thÈm tra’’

ThÈm tra cho biÕt møc ®é tin 

ch¾c r»ng kÕ ho¹ch HACCP, 

GMP vµ SSOP:

- ®îc x©y dùng trªn nh÷ng 

nguyªn lý khoa häc v÷ng 

ch¾c,

- phï hîp ®Ó kiÓm so¸t c¸c 

mèi nguy liªn quan tíi s¶n 

phÈm vµ qu¸ tr×nh

- ®ang ®îc doanh nghiÖp tu©n 

thñ mét c¸ch hiÖu qu¶
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ThÈm tra

ThÈm tra tõ 

bªn ngoµi

NAFIQAD KiÓm 

tra theo luËt ®Þnh

ThÈm tra néi bé
Do doanh nghiÖp tiÕn hµnh

X¸c nhËn 

gi¸ trÞ sö 

dông cña  

HACCP, 

GMP & 

SSOP

ThÈm tra c¸c 

CCP, c¸c 

biÖn ph¸p 

kiÓm so¸t 

trong GMP, 

SSOP

ThÈm tra hÖ 

thèng 

HACCP

C¸c lÜnh vùc cña thÈm tra:
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C¸c lÜnh vùc cña thÈm tra
X¸c nhËn gi¸ trÞ sö dông 

C¸c ho¹t ®éng thÈm tra CCP (gåm c¶ ho¹t ®éng thÈm 

tra c¸c biÖn ph¸p kiÓm so¸t trong GMP & SSOP):
* HiÖu chuÈn c¸c thiÕt bÞ gi¸m s¸t
* Xem xÐt ®¸nh gi¸ hå s¬ hiÖu chuÈn thiÕt bÞ
* LÊy mÉu vµ kiÓm nghiÖm theo tiªu chÝ ®· ®Þnh

* Xem xÐt hå s¬ gi¸m s¸t CCP
 ThÈm tra hÖ thèng HACCP (gåm c¶ GMP vµ SSOP):

* Xem xÐt hå s¬ tµi liÖu
* Quan s¸t vµ xem xÐt ®¸nh gi¸ (đ¸nh gi¸néi bé)

* KiÓm nghiÖm thµnh phÈm

 ThÈm tra tõ bªn ngoµi do C¬ quan thÈm quyÒn tiÕn 
hµnh (vd. NAFIQAD ë ViÖt Nam).
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LÞch tr×nh thÈm tra

Mét yªu cÇu quan träng lµ kÕ ho¹ch thÈm tra 

hoÆc ‘LÞch tr×nh thÈm tra’ ph¶i ®îc lËp thµnh 

v¨n b¶n 

§©y lµ yªu cÇu cña 02 - 02:2009/BNNPTNT (Quy 

chuÈn Kü thuËt Quèc gia).

Lµ kÕ ho¹ch chi tiÕt toµn bé c¸c ho¹t ®éng 

thÈm tra (c¸i g×, nh thÕ nµo, khi nµo vµ ai chÞu tr¸ch 

nhiÖm)
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§éi HACCP vµ / hoÆc 

C¸c chuyªn gia 

HACCP – trong hoÆc 

ngoµi doanh nghiÖp

Ghi nhí!

Ngêi ®ã ph¶i cã n¨ng 

lùc phï hîp

Ai thùc hiÖn thÈm tra néi bé ?
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Trong 3 ngµy tiÕp theo,  chóng ta sÏ 

xem xÐt chi tiÕt c¸c lÜnh vùc kh¸c 

nhau cña “ThÈm tra” mét hÖ thèng 

HACCP.
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Ban quản lý Dự án EU-MUTRAP 

Phòng 1203, Tầng 12, Khu Văn phòng, Tòa tháp Hà Nội, 

49 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel:  (84 - 4) 3937 8472

Fax: (84 - 4) 3937 8476

Email: mutrap@mutrap.org.vn

Website: www.mutrap.org.vn

(Tài liệu đào tạo được đăng trên trang Web này)

http://www.mutrap.org.vn/



