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VASEP
Bài 7: Biểu mẫu thẩm định

Khóa tập huấn “Thẩm tra Nội bộ Hệ thống HACCP trong Doanh nghiệp CBTS” 2

Bài 7. ThiÕt kÕ vµ sö dông

c¸c biÓu mÉu §¸NH GI¸

Design and using checklist
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Néi dung cña phÇn nµy

TÝnh h÷u Ých cña biÓu mÉu ®¸nh gi¸  trong 

qu¸ tr×nh tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ néi bé

§iÓm m¹nh vµ ®iÓm yÕu cña biÓu mÉu ®¸nh 

gi¸ 

Lµm thÕ nµo ®Ó thiÕt kÕ được mét biÓu mÉu 

®¸nh gi¸ phï hîp

Lµm thÕ nµo ®Ó sö dông biÓu mÉu ®¸nh gi¸ 

mét c¸ch hiÖu qu¶
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BiÓu mÉu ®¸nh gi¸

B¶n liÖt kª c¸c c©u hái mµ ngêi ®¸nh gi¸ cÇn 

ph¶i t×m c©u tr¶ lêi

C«ng cô h÷u Ých ®Ó tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ mét xÝ 

nghiÖp chÕ biÕn

* Híng dÉn tõng bíc qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ néi bé

* X¸c ®Þnh ph¹m vi ®¸nh gi¸ néi bé

* Gi÷ cho viÖc ®¸nh gi¸ tËp trung

* §¶m b¶o mäi lÜnh vùc ®Òu ®îc bao qu¸t kü lìng

* Cung cÊp chøng cø cho nh÷ng ph¸t hiÖn trong 
®¸nh gi¸
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BiÓu mÉu ®¸nh gi¸

Dï sao – H·y cÈn thËn!

Kh«ng ®ược qu¸ tËp trung hoÆc phô thuéc 

vµo biÓu mÉu

* §«i khi, người ®¸nh gi¸ cã thÓ lu ý thªm vÊn ®Ò 

kh¸c kh«ng cã trong biÓu mÉu mµ cÇn ph¶i t×m hiÓu 

s©u h¬n

* Quan träng lµ người ®¸nh gi¸ cÇn linh ho¹t vµ ph¶n 

øng kÞp thêi víi nh÷ng ®iÒu quan s¸t thÊy trong xÝ 

nghiÖp
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BiÓu mÉu ®¸nh gi¸

– §ược lËp theo c¸c yªu cÇu /  tiªu chuÈn hoÆc 

thñ tôc

– Nh÷ng yªu cÇu cô thÓ ®ược chuyÓn thµnh 

c¸c c©u hái, vÝ dô:

Yªu cÇu: C¸c thñ tôc thÈm tra ph¶i ®ược tài

liÖu hãa

C©u hái trong biÓu mÉu ®¸nh gi¸: C¸c thñ 

tôc thÈm tra cã ®ược tài liÖu ho¸ kh«ng?
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VÝ dô vÒ c¸c c©u hái:

TÊt c¶ c¸c mèi nguy g¾n liÒn víi tõng c«ng ®o¹n 

chÕ biÕn ®· ®îc liÖt kª hÕt cha ?

C¸c giíÝ h¹n tíi h¹n ®· ®îc thiÕt lËp cho mçi biÖn 

ph¸p kiÓm so¸t cha ?

C¸c thñ tôc gi¸m s¸t ®· ®îc thiÕt lËp t¹i tõng 

§KSTH cha?

S¬ ®å Qui tr×nh c«ng nghÖ ®· ®îc thÈm tra so víi 

qu¸ tr×nh ho¹t ®éng trªn thùc tÕ cha ?



VASEP
Bài 7: Biểu mẫu thẩm định

Khóa tập huấn “Thẩm tra Nội bộ Hệ thống HACCP trong Doanh nghiệp CBTS” 8

Chóng ta cã thÓ dïng

biÓu mÉu ®¸nh gi¸ ®Ó
 TiÕn hµnh nghiªn cøu c¸c tµi liÖu HACCP, vÝ dô:

* Cã ®ñ c¸c néi dung kh«ng?

* Chóng cã ®îc cËp nhËt kh«ng?

* Chóng cã ®îc ký vµ ghi ngµy kh«ng?...

 KiÓm tra x¸c ®Þnh xem ®iÒu kiÖn phÇn cøng trong xÝ 

nghiÖp cã tèt kh«ng, vÝ dô:

* G¹ch l¸t cã bÞ h háng kh«ng ?

* Líi ch¾n c«n trïng cßn tèt kh«ng ?

* M¸i nhµ cã chç nµo dét kh«ng ?....
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Chóng ta cã thÓ dïng

biÓu mÉu ®¸nh gi¸ ®Ó (tiÕp)

 KiÓm tra xem qu¸ tr×nh lµm vÖ sinh vµ khö trïng cã ®-
îc tiÕn hµnh ®óng kh«ng, vÝ dô:
* BÒ mÆt vµ gÇm c¸c bµn chÕ biÕn ®· s¹ch cha?

* R·nh tho¸t níc th¶i cã s¹ch kh«ng ?

* Cã dÊu vÕt bôi / bÈn trªn bÖ cöa sæ kh«ng?

 KiÓm tra xem c¸c SSOP cã ®ang ®îc tu©n thñ kh«ng, 
vÝ dô:
* ViÖc ph©n tÝch mÉu níc cã ®îc thùc hiÖn ®óng nh kÕ ho¹ch 

kh«ng?

* Cã ®îc thùc hiÖn bëi ®óng ngêi ®îc giao tr¸ch nhiÖm 
kh«ng? 

* Cã hå s¬ ghi chÐp kh«ng vµ hå s¬ cã ®îc s¾p xÕp ®óng 
c¸ch kh«ng?
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Bµi tËp 1

X©y dùng mét biÓu mÉu ®¸nh gi¸ ®Ó ®¸nh 

gi¸ xem c¸c néi dung cña tµi liÖu kÕ ho¹ch 

HACCP cã theo ®óng yªu cÇu cña Quy 

chuÈn kü thuËt quèc gia 02 – 02:2009/ 

BNNPTNT (10 c©u hái)
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§¸nh gi¸ néi bé hÖ thèng HACCP

 CÇn hiÓu biÕt s©u s¾c vÒ hÖ thèng HACCP cña 
c«ng ty

 §Ó ®¸nh gi¸ xem tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc cña hÖ thèng 
HACCP ®· cã cha, c©u hái cã thÓ tæng qu¸t:

* Cã ch¬ng tr×nh lµm vÖ sinh / khö trïng kh«ng?

* Ch¬ng tr×nh ®ã cã ®Çy ®ñ vµ phï hîp víi quy 

chuÈn kü thuËt quèc gia kh«ng?

* Ch¬ng tr×nh ®ã cã ®îc gi¸m s¸t kh«ng ?

* C¸c hå s¬ ghi chÐp cã ®îc duy tr× ®óng c¸ch 

kh«ng ?
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§¸nh gi¸ néi bé toµn diÖn

hÖ thèng HACCP

Mét biÓu mÉu ®¸nh gi¸ toµn diÖn gåm c¸c c©u hái vÒ 

hiÖu qu¶ cña viÖc thùc hiÖn an toµn thùc phÈm

* C¸c biÖn ph¸p kiÓm so¸t t¹i mçi §KSTH cã ®ang ®îc 

thùc hiÖn nh thiÕt kÕ kh«ng?

* NhiÖt ®é luéc cã ®îc gi¸m s¸t kh«ng?

* C¸c thñ tôc lµm vÖ sinh cã ®îc tu©n thñ vµ cã hiÖu qu¶ 

kh«ng? 

* GMP cã ®îc thùc hiÖn nh thiÕt kÕ kh«ng?
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VÝ dô c¸c c©u hái trong

biÓu mÉu ®¸nh gi¸ toµn diÖn

C©u hái Quan s¸t 

C¸c thñ tôc lµm vÖ sinh cã ®îc viÕt 

thµnh v¨n b¶n (t liÖu ho¸) kh«ng?

C¸c thñ tôc lµm vÖ sinh cã ®Çy ®ñ 

kh«ng? 

HiÖu qu¶ cña viÖc lµm vÖ sinh cã ®îc 

gi¸m s¸t kh«ng?

C¸c hå s¬ gi¸m s¸t vµ hµnh ®éng söa 

ch÷a cã ®îc duy tr× kh«ng?
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BiÓu mÉu ®¸nh gi¸ theo chñ ®Ò

C¸c c©u hái cô thÓ h¬n ®èi víi c¸c thñ tôc 

®ang ®îc ®¸nh gi¸

* Ch¼ng h¹n c¸c s¶n phÈm cã ®îc gia nhiÖt ®Ó ®¹t 

tíi nhiÖt ®é trung t©m lµ 75 0C kh«ng ?

Cã thÓ t×m thÊy c©u tr¶ lêi b»ng c¸ch:  

* KiÓm tra c¸c hå s¬ ghi chÐp

* Quan s¸t thùc tÕ

* Hái c«ng nh©n vËn hµnh thiÕt bÞ 
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VÝ dô c¸c c©u hái trong

biÓu mÉu ®¸nh gi¸ theo chñ ®Ò

C©u hái Quan s¸t

S¶n phÈm cã ®îc cÊp ®«ng ®Õn  -

18oC tríc khi xuÊt kho kh«ng ?

Ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn cã ®îc 

kiÓm tra tríc khi ®a hµng lªn xe 

kh«ng ?

NhiÖt ®é xe chuyªn chë cã ®îc 

duy tr× thÊp h¬n -18oC trong qu¸ 

tr×nh vËn chuyÓn  kh«ng ?
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Ghi NHí!

H·y thiÕt kÕ mét c¸ch cÈn thËn c¸c c©u hái 

trong biÓu mÉu ®¸nh gi¸. §¶m b¶o r»ng c¸c 

c©u hái thÝch hîp víi môc ®Ých ®¸nh gi¸ néi 

bé

H·y b¸m s¸t c¸c thñ tôc ®· ®îc m« t¶ trong 

tµi liÖu ®Ó ®Æt c©u hái. V× chóng ta cÇn kh¼ng 

®Þnh “nãi nh÷ng g× m×nh lµm” (viÕt thµnh v¨n 

b¶n ®iÒu m×nh lµm) vµ lµm nh ®· viÕt (“lµm 

nh÷ng g× m×nh nãi”).
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Bµi tËp 2 (theo nhãm)

 TiÕn hµnh ®¸nh gi¸ tµi liÖu HACCP cña c«ng 

ty b¹n ®Ó kiÓm tra r»ng tÊt c¶ c¸c néi dung 

trong ®ã ®Òu phï hîp víi Quy chuÈn kü 

thuËt quèc gia 02 – 02 : 2009/BNNPTNT

1. X©y dùng biÓu mÉu ®¸nh gi¸

2. TiÕn hµnh ®¸nh gi¸ néi bé

3. KÕt luËn (tµi liÖu HACCP cña c«ng ty b¹n cã tháa 

m·n yªu cÇu cña Quy chuÈn kü thuËt quèc gia 02 

– 02 : 2009/BNNPTNT kh«ng?)
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Bµi tËp 3 (theo nhãm)

X©y dùng mét biÓu mÉu ®¸nh gi¸ theo chñ ®Ò ®Ó cã 

thÓ dïng trong xÝ nghiÖp cña b¹n cho mét trong c¸c 

SSOP sau ®©y:

– “VÖ sinh c«ng nh©n”

– “Søc khoÎ c«ng nh©n”

– “An toµn cña níc vµ ®¸”

– “KiÓm so¸t ®éng vËt g©y h¹i”

– “ B¶o qu¶n ho¸ chÊt”

Giíi h¹n biÓu mÉu ®¸nh gi¸ trong ph¹m vi 12 h¹ng 

môc
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Ban quản lý Dự án EU-MUTRAP 
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Tel:  (84 - 4) 3937 8472
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(Tài liệu đào tạo được đăng trên trang Web này)
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