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Bài 5. ThÈm tra

hÖ thèng HACCP

HACCP System Verification
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Trong nh÷ng bµi gi¶ng tíi

chóng ta sÏ häc vÒ

 ThÈm tra mét hÖ thèng 
HACCP lµ g×

 Nh÷ng bíc ph¶i thùc 
hiÖn trong thÈm tra hÖ 
thèng HACCP

 §¸nh gi¸ néi bé lµ g× vµ 
t¹i sao §¸nh gi¸ néi bé 
l¹i quan träng

 Lµm thÕ nµo ®Ó thùc 
hiÖn §¸nh gi¸ néi bé

 C¸ch thiÕt kÕ vµ sö 
dông biÓu mÉu §¸nh gi¸ 
néi bé
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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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ThÈm tra hÖ thèng HACCP

 ThÈm tra hÖ thèng HACCP lµ 

g× ?

– ThÈm tra toµn bé hÖ 

thèng HACCP

 Khi nµo ph¶i tiÕn hµnh thÈm 

tra hÖ thèng HACCP ?

– Ýt nhÊt hµng n¨m

– Khi cã sai lçi hÖ thèng 

hoÆc thay ®æi ®¸ng kÓ 

trong s¶n phÈm hay qu¸ 

tr×nh chÕ biÕn
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ThÈm tra hÖ thèng HACCP

§Ó thÈm tra tÝnh h÷u hiÖu cña 

toµn bé hÖ thèng HACCP cÇn:

1. Xem xÐt ®¸nh gi¸ (Review) toµn 

bé tài liệu, hồ sơ của hÖ thèng 

HACCP (xem xÐt ®¸nh gi¸ chÝnh 

thøc hµng n¨m)

2. TiÕn hµnh ®¸nh gi¸ néi bé 

(Internal Audit)

3. TiÕn hµnh kiÓm nghiÖm vi sinh 

vµ hãa häc ®èi víi thµnh phÈm 
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1. Xem xÐt tµi liÖu & hå s¬ 

cña hÖ thèng HACCP

 §éi HACCP häp Ýt nhÊt 1 n¨m 1 lÇn 

nh»m xem xÐt ®¸nh gi¸ cÈn thËn c¸c tµi 

liÖu vµ hå s¬ cña hÖ thèng HACCP

 Môc ®Ých cña viÖc xem xÐt ®¸nh gi¸ ®Ó:

– §¶m b¶o mäi th«ng tin ghi trªn tµi 

liÖu vµ c¸c thñ tôc ®îc cËp nhËt mét 

c¸ch hoµn chØnh.

– §iÒu chØnh / c¶i thiÖn trªn c¬ së c¸c 

xem xÐt ®¸nh gi¸/ thÈm ®Þnh / th«ng 

tin míi.
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1. Xem xÐt tµi liÖu & hå s¬ 

cña hÖ thèng HACCP (tiÕp)

 Ph¶i xem xÐt / cËp nhËp (vÝ dô)

– Thµnh viªn ®éi HACCP

– §éi trëng ®éi HACCP

– Qui tr×nh c«ng nghÖ

– Ph©n tÝch mèi nguy

H·y hoµn tÊt b¶n liÖt kª nµy
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§éi HACCP

xem xÐt ®¸nh 

gi¸ hÖ thèng 

HACCP

KhiÕu n¹i 
cña kh¸ch 

hµng

Xem xÐt ®¸nh gi¸ 
tæng thÓ c¸c hå 
s¬ ghi chÐp vµ 

biÓu mÉu

Xem xÐt ®¸nh 

gi¸ c¸c kÕt qu¶ 

kiÓm nghiÖm 

thµnh phÈm

Nh÷ng thay 

®æi theo së 

thÝch cña 

kh¸ch hµng

C¸c b¸o c¸o 

thÈm ®Þnh 

néi bé

C¸c b¸o c¸o 

thÈm tra tõ bªn 

ngoµi

C¸c b¸o c¸o vÒ viÖc 

x¸c nhËn/ x¸c nhËn 

l¹i gi¸ trÞ sö dông

CËp nhËt luËt 
lÖ trong nước

vµ quèc tÕ
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1. Xem xÐt ®¸nh gi¸ tµi liÖu

& hå s¬ cña hÖ thèng HACCP (tiÕp)

Ghi nhí!

Tµi liÖu vÒ hÖ thèng 

HACCP sau khi cËp 
nhËp ph¶i ®ược  ký vµ 

ghi ngµy cËp nhËp.
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2. TiÕn hµnh ®¸nh gi¸ néi bé

®¸nh gi¸ néi bé lµ viÖc thu thËp th«ng tin mét 

c¸ch cã hÖ thèng nh»m kh¼ng ®Þnh hÖ thèng 

HACCP ®ang ho¹t ®éng vµ ®îc duy tr×.

Bao gåm:

* Xem xÐt ®¸nh gi¸ c¸c tµi liÖu vµ hå s¬ ghi 

chÐp

* Quan s¸t t¹i hiÖn trêng trong xÝ nghiÖp

a. §¸nh gi¸ néi bé lµ g× ?
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b. C¸c ho¹t ®éng ®¸nh gi¸ néi bé

Gåm qu¸ tr×nh kiÓm tra:

 Sù chÝnh x¸c cña s¬ ®å quy 
tr×nh c«ng nghÖ vµ b¶n m« t¶ 
s¶n phÈm. 

 C¸c CCP ®îc gi¸m s¸t nh ®· 
qui ®Þnh trong kÕ ho¹ch 
HACCP (vd. tÇn suÊt nh thiÕt 
kÕ)

 C¸c qu¸ tr×nh chÕ biÕn ®ang 
®îc vËn hµnh trong ph¹m vi 
giíi h¹n tíi h¹n ®· thiÕt lËp. 

 C¸c hå s¬ ®Òu ®îc ghi chÐp 
®Çy ®ñ, chÝnh x¸c vµ ®óng 
vµo kho¶ng thêi gian yªu cÇu. 
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b. C¸c ho¹t ®éng ®¸nh gi¸ néi bé (tiÕp)

T¬ng tù, kiÓm tra c¸c 
GMP vµ SSOP xem:

 chóng cã ®îc gi¸m 
s¸t nh c¸c tµi liÖu ®· 
viÕt cña c«ng ty 
kh«ng?

 c¸c thñ tôc ®ang ®îc 
thùc hiÖn trong giíi 
h¹n ®· thiÕt lËp 
kh«ng?

 c¸c hå s¬ cã ®îc ghi 
chÐp ®Çy ®ñ, chÝnh 
x¸c vµ ®óng vµo thêi 
gian yªu cÇu kh«ng?
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c. Xem xÐt ®¸nh gi¸ 

hå s¬ ®¸nh gi¸ néi bé
VÝ dô: 

 C¸c ho¹t ®éng gi¸m s¸t ®îc thùc hiÖn t¹i nh÷ng 

n¬i ®· quy ®Þnh.

 C¸c ho¹t ®éng gi¸m s¸t ®îc thùc hiÖn víi tÇn 

suÊt ®· ®Þnh.

 C¸c hµnh ®éng söa ch÷a ®îc thùc hiÖn khi qu¸ 

tr×nh gi¸m s¸t chØ ra cã sù sai lÖch so víi c¸c giíi 

h¹n tíi h¹n 

 ThiÕt bÞ ®îc hiÖu chuÈn víi tÇn suÊt ®· ®Þnh vµ ®-

îc xem xÐt ®¸nh gi¸ kÞp thêi
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3. KiÓm nghiÖm thµnh phÈm

C¸c chØ tiªu vi sinh vµ hãa 

häc ®îc ¸p dông cho thùc 

phÈm ®Ó:

 KiÓm tra thµnh phÈm 

nh»m thÈm tra tÝnh hiÖu 

qu¶ cña hÖ thèng HACCP. 

 X¸c nhËn s¶n phÈm ®¸p 

øng c¸c tiªu chuÈn vi sinh 

vµ hãa häc tèi thiÓu ¸p 

dông ë níc së t¹i hay níc 

nhËp khÈu
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3. KiÓm nghiÖm thµnh phÈm

Cã nhiÒu vÝ dô vÒ møc 

híng dÉn trong cuèn 

Híng dÉn Mèi nguy 

(B¶ng #A-3) phÇn Phô 

lôc. 

Danh môc t¬ng tù cã 

thÓ t×m thÊy trong 

Codex hay trong nh÷ng 

qui ®Þnh cña c¸c níc 

kh¸c (vÝ dô ch©u ¢u)
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KiÓm nghiÖm thµnh phÈm
TÇn suÊt kiÓm nghiÖm phô thuéc 

vµo:

 C¸c yÕu tè g¾n víi nguy c¬ –

s¶n phÈm cã nguy c¬ cao ®îc 

kiÓm tra thêng xuyªn h¬n s¶n 

phÈm cã nguy c¬ thÊp 

 C¸c kÕt qu¶ kiÓm nghiÖm tríc 

®©y – mét lo¹t c¸c kÕt qu¶ tèt 

cho thÊy hÖ thèng HACCP ®ang 

ho¹t ®éng vµ tÇn suÊt kiÓm 

nghiÖm cã thÓ gi¶m xuèng 
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