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1. CƠ SỞ 

 
Phòng vệ thực phẩm là một yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu 

dùng của bạn khỏi các mối đe dọa bên trong và bên ngoài. Nó bao gồm một loạt các mối đe 

dọa tiềm tàng từ các trò lừa đảo tương đối phổ biến đến các cuộc tấn công khủng bố ít có khả 

năng xảy ra.  

 

Tìm kiếm trên web về “sản phẩm giả mạo” hoặc “sử dụng sản phẩm giả mạo” cho ra một loạt 

các ví dụ để chứng mình rằng mối đe dọa là có thật. Thông thường các mối đe dọa chuỗi cung 

ứng hoặc các mối đe dọa sản xuất có thể được giảm thiểu. Ví dụ, gắn khóa trên nắp thùng có 

thể làm giảm một loạt các cuộc tấn công có chủ ý tiềm ẩn. 

 

Chương trình phòng vệ thực phẩm phải được phát triển để giảm thiểu rủi ro từ các mối đe dọa 

bên trong và bên ngoài nhằm bảo vệ khách hàng của bạn. 

 

Yêu cầu bổ sung của FSSC 22000 có một đoạn về Phòng vệ thực phẩm. Mặc dù trong ISO/TS 

22002-1 chương 18, chủ đề này được đề cập các yêu cầu bổ sung của FSSC được liên kết 

với các yêu cầu của GFSI và được đưa đến cấp hệ thống quản lý, biến nó thành một phần của 

quá trình quản lý có trách nhiệm. 

 

2. ĐỊNH NGHĨA 
Có nhiều định nghĩa khác nhau về Phòng vệ thực phẩm nhưng về bản chất rất giống nhau. 

Một số thậm chí mâu thuẩn với định nghĩa GFSI, bao gồm gian lận thực phẩm trong phạm vi 

Phòng vệ thực phẩm. Điều quan trọng là phải nhận ra rằng gian lận thực phẩm là một chủ đề 

riêng biệt và một chương khác trong chương trình FSSC 22000. 

 

Định nghĩa của GFSI về Phòng vệ thực phẩm là “quá trình đảm bảo an toàn thực phẩm và đồ 

uống khỏi mọi hình thức tấn công độc hại có chủ ý bao gồm tấn công có chủ ý dẫn đến ô 

nhiễm” (GFSI 2017). 
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Các đinh nghĩa thường sử dụng khác là:  

 

PAS 96:2017: Phòng vệ thực phẩm: các thủ tục được thông qua để đảm bảo an ninh cho thực 

phẩm và đồ uống và chuỗi cung ứng của họ từ cuộc tấn công độc hại và có chủ ý dẫn đến ô 

nhiễm hoặc gián đoạn cung cấp. 

 

FDA (quy tắc Giả mạo có chủ ý của FSMA): Phòng vệ thực phẩm là nổ lực bảo vệ thực phẩm 

khỏi sự pha trộn có chủ ý khỏi các hành vi gây tổn hại trên diện rộng cho sức khỏe cộng đồng, 

bao gồm các hành vi khủng bố nhằm vào nguồn cung cấp thực phẩm (tờ thông in về phòng vệ 

thực phẩm của FDA) 

 

Ngành công nghiệp và cơ quan quản lý đã phát triển Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm dựa 

trên các nguyên tắc Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) đã được chứng 

mình là có hiệu quả trong việc ngăn ngừa các mối nguy an toàn thực phẩm không chủ ý. Tuy 

nhiên, các nguyên tắc HACCP đã không được sử dụng thường xuyên để phát hiện hoặc giảm 

thiểu các cuộc tấn công có chủ ý và do đó không liên quan đến phòng vệ thực phẩm. 

 

Động lực hoặc nguyên nhân gốc rễ cho Phòng vệ thực phẩm là mục đích gây hại cho người 

tiêu dùng hoặc công ty. Điều này khác với động lực của Giam lận thực phẩm dành riêng cho 

lợi ích kinh tế. Do đó, Phòng vệ thực phẩm đòi hỏi một các tiếp cận khác với kiểm soát các mối 

nguy không chủ ý và ngăn ngừa gian lận thực phẩm.  

 
 

3. CÁC YÊU CẦU CỦA FSSC 22000 
 

Phần 2: Các yêu cầu đối với chứng nhận phiên bản 5 

 

2.5.3 Phòng vệ thực phẩm 

2.5.3.1 Đánh giá mối đe dọa 

 

Tổ chức phải có một thủ tục dạng văn bảng được thực hiện để: 

a. Tiến hành đánh giá mối đe dọa nhằm xác định và đánh giá các mối đe dọa tiềm ẩn. 
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b. Phát triển và thực hiện các biện pháp giảm thiểu cho các mối đe dọa đáng kể. 

 

2.5.3.2 Lập kế hoạch 

a. Tổ chức phải có một kế hoạch phòng vệ thực phẩm được lập thành văn bản trong đó quy 

định rõ các biện pháp giảm thiểu bao gồm các quá trình và sản phẩm trong phạm vi của FSMS 

của tổ chức 

b. Kế hoạch phòng vệ thực phẩm phải được hỗ trợ bởi FSMS của tổ chức. 

c. Kế hoạch phải tuân thủ luật pháp hiện hành và phải được cập nhật.  

4. THỰC HIỆN 
 

Để thực hiện các yêu cầu Phòng vệ thực phẩm FSSC 22000, cần tuân theo cách tiếp cận hợp 

lý, có hệ thống và dựa trên rủi ro. Cần lưu lý rằng có nhiều cách tiếp cận và FSSC để tổ chức 

lựa chọn. Tuy nhiên, các phương pháp bổ biến nhất là TACCP (Đánh giá mối đe dọa và Điểm 

kiểm soát tới hạn, được PAS 96 khuyến nghị). 

 

CARVER + Shock và trình xây dựng kế hoạch phòng vệ thực phẩm của FDA (lưu lý PAS 96 

bao gồm cả phòng vệ thực phẩm và ngăn ngừa gian lận thực phẩm, hãy cẩn thận khi sử dụng 

tài liệu này). 

Để giúp thực hiện các điều khoản của FSSC 22000, cách làm sau đây được khuyến nghị. 

1. Thành lập đội phòng vệ thực phẩm 

2. Thực hiện đánh giá các mối đe dọa (ví dụ TACCP), nhận diện và đánh giá các mối đe dọa 

và lỗ hổng tiềm tàng 

3. Xác định và lựa chọn các biện pháp kiểm soát tương ứng. 

4. Lập văn bản đánh giá mối đe dọa, các biện pháp kiểm soát, thẩm tra và thủ tục quản lý sự 

cố trong kế hoạch phòng vệ thực phẩm được hỗ trợ bởi Hệ thống quản lý an toàn thực 

phẩm.  

5. Phát triển một chiến lược đào tạo và truyền thông hiệu quả và thực hiện Kế hoạch phòng 

vệ thực phẩm. 

Khi xác định phạm vi đánh giá của bạn, điều quan trọng là phải nhận ra rằng mức độ đe dọa đã được 

chứng minh là cao nhất tại các cơ sở sản xuất. Đảm bảo trong địa điểm của riêng bạn bao gồm cả 

nhân viên, bao gồm nhưng không giới hạn chỉ trong cơ sở của bạn và bao gồm chuỗi cung ứng. 

Ad 1/2 Bạn cần triển khai một hệ thống đánh giá hợp lý các mối đe dọa bằng một số công cụ có sẵn 

(ví dụ TACCP, carver + shock, trình xây dựng kế hoạch phòng vệ thực phẩm của FDA, FDBP). Bất cứ 

công cụ nào được sử dụng, là tùy thuộc vào tổ chức. 

Về bản chất, cách tiếp cận Phòng vệ thực phẩm cố gắng trả lời các câu hỏi chính sau đây. 

- Ai có thể tấn công chúng ta. 

- Làm thế nào họ có thể làm điều đó. 

- Tác động tiềm ẩn đối với sức khỏe cộng đồng là gì. 

- Làm thế nào chúng ta có thể ngăn chặn điều này . 
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Sự quen thuộc với các thuộc tính chế biến thực phẩm có thể làm cho thực phẩm của bạn trở 

thành mục tiêu (ví dụ: các lô lớn hoặc dễ truy cập có chủ ý làm tàng rủi ro). Bao gồm cả rủi ro 

bên ngoài (nơi khác trong chuỗi cung ứng) và rủi ro nội bộ (vi dụ: tiếp cận cơ sở/thiết bị, nhân 

viên bất mãn). 

 

Điều quan trọng cần lưu ý là mọi mối đe dọa được xác định sẽ không tự động được xác định là 

có ý nghĩa và sẽ không tự động được yêu cầu xử lý bằng biện pháp kiểm soát. Điều quan 

trọng là xác định càng nhiều mối đe dọa càng tốt để chúng có thể được đánh giá. Sau các sự 

cố lặp đi lặp lại hoặc nghiệm trọng, đánh giá mối đe dọa tiếp theo có thể xác định rằng cần 

phải có biện pháp kiểm soát.  

 

Khi tiến hành đánh giá mối đe dọa, ban đầu được phép nhóm nguyên liệu (ví dụ: nguyên liệu 

thô tương tự hoặc thành phẩm tương tự) Khi rủi ro đáng kể được xác định trong một nhóm, có 

thể cần phân tích sâu hơn. 

 

Ad 3/4 Khi xác định chiến lược Phòng vệ thực phẩm, các mối đe dọa tiềm ẩn được xác định ở 

mục 1 phải được đánh giá về tầm quan trọng của chúng. Có thể sử dụng ma trận rủi ro tương 

tự như HACCP (ví dụ: Khả năng xảy ra, tác động, hậu quả). Các yếu tố khác như khả năng 

tiếp cận, khả năng phát hiện và nhận dạng có thể được sử dụng làm chỉ số tiếp theo.  

 

Một chiến lược phòng ngừa cho những rủi ro đáng kể sẽ được phát triển và ghi lại. Để giúp 

xác định các biện pháp phòng ngừa, FDA đã công bố một cơ sở dữ liệu với các biện pháp 

phòng ngừa cho các loại hoạt động khác nhau trong toàn bộ chuỗi thực phẩm FDA. 

 

AD 5 Kế hoạch nên được hỗ trợ bởi Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của tổ chức cho tất 

cả các sản phẩm của mình, nghĩa là nó phải chức các yêu tố như biện pháp kiểm soát, hoạt 

động xác minh, sữa chưa và hành động khắc phục, trách nhiệm, lưu giữ hồ sơ và cải tiến liên 

tục. Ngoài ra, FSMS cần đưa yếu tố Phòng vệ thực phẩm vào ví dụ chính sách, đánh giá nộ 

bộ, xem xét của lãnh đạo. 

  

Ad 6. Hiệu quả của việc bảo vệ bản thân phần lớn phụ thuộc vào mọi người. Những điều này 

có thể là bên ngoài (ví dụ: nhà cung cấp) hoặc nội bộ (cộng sự riêng của bạn) Do đó, một 

chương trình đào tạo và hoặc truyền thông là cần thiết. 

 

5. ĐỘI PHÒNG VỆ THỰC PHẨM VÀ ĐÀO TẠO 

 
Đánh giá mối đe dọa được thực hiện bởi một nhóm đa ngành với nhiều chuyên môn (nhân sự, 

an ninh, chất lượng, It, sản xuất, hành chính). Thành phần của nhóm Phòng vệ thực phẩn có 

thể khác so với các nhóm Đánh giá lỗ hổng về gian lận thực phẩm. Thành phần của nhóm có 

thể phát triển theo thời gian vì sự hiểu biết về Phòng vệ thực phẩm phát triển chuyên môn bên 

ngoài có thể được yêu cầu. Cần phải đào tạo đội ngủ. Nhiều khóa đào tạo có sẵn từ một loạt 

các tổ chức.  

 

Một ví dụ là Đại học bang Michigan cung cấp khóa học trên web miễn phí (hướng dẫn đánh 

giá MOOC FOOD DEFEN –MOOC = khóa học trực tuyến mở. 
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FDA cung cấp tài liệu đào tạo trực tuyến miễn phí (nhận thức về phòng vệ thực phẩm cho 

chuyên gia thực phẩm) và mặc dù đó là sự tuân thủ quy định của Hòa Kỳ, FDA, nhưng khó 

đào tạo này cung cấp một cái nhìn tổng quan tốt. 

 

 

 

 

 

   AN TOÀN THỰC PHẨM PHÒNG VỆ THỰC PHẨM 
 

GIAN LẬN THỰC PHẨM 
 

          HACCP 
Các mối nguy 

TACCP 
Những mối đe dọa 

VACCP 
Những lỗ hổng 

Phòng ngừa sự vô 
tình làm giả 

• Dựa trên khoa học 

• Bệnh từ thực phẩm 
 

Phòng ngừa làm giả 
có chủ ý 
Hành vi hoặc động cơ 
có ý thức 

Phòng ngừa làm 
giả có chủ ý 
Có động cơ kinh tế 

 

 

6. ĐÁNH GIÁ 

Đánh giá viên cần đánh giá rủi ro và xác định và thực hiện các hành động phòng ngừa là đầy đủ 

thông qua việc đặt các câu hỏi sau đây: 

- Có một đội ngũ đủ năng lực/kiến thức không? 

- Có một đánh giá rủi ro có được thực hiện và có được lập văn bản không? 

- Độ rộng của đánh giá rủi ro (toàn bộ chuỗi cung ứng được đánh giá và các địa chỉ liên quan)? 

- Có một phương phá để xác định tầm quan trọng của các mối đe dọa không? 

- Khi các mối đe dọa quan trọng được xác định, có một kế hoạch phòng vệ thực phẩm bằng văn 

bản không? 

- Đào tạo và truyền thông được giải quyết như thế nào? 

- Kết quả hoạt động của quá trình Phòng vệ thực phẩm có được đánh giá theo điều khoản 9 

(đánh giá kết quả hoạt động của tiêu chuẩn ISO 22000:2018 không? 

- Phân tích có được xem xét thường xuyên và tần suất xem xét có đầy đủ? 

- Đội ứng phó tình huống khẩn cấp được chuẩn bị không 

- Tất cả những điều trên có được triển khai hiệu quả thông qua FSMS của tổ chức (ví dụ: hồ sơ, 

nhận thức về con người, an ninh nhà máy, đánh giá nội bộ, xem xét lãnh đạo)? 
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7. THAM KHẢO 

 
1. GFSI benchmarking requirements version 7.2 (drap 2017) 

2. Pas 96:2017. Guide to protecting and defending food and drink from deliberate attack. 

3. FDA food defence fact sheet:  

https://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceRegulation/FSMA/UCM503566.pdf 

4. GFSI position on mitigating the public health risk of food fraud: 

https://www.mygfsi.com/files/Technical_Documents/Food_Fraud_Position_Paper.pdf 

 

5. FDA Food defense plan builder: 

https://www.fda.gov/Food/FoodDefense/ToolsEducationalMaterials/ucm349888.htm 

 

Video https://www.fda.gov/food/food-defense-tools-educational-materials/food-defense-plan-

builder-training-videos 

6.  

 

7. FDA database of mitigation strategies: 

https://www.fda.gov/Food/FoodDefense/ToolsEducationMaterials/ucm295898.htm 

 

8. FDA Food Defence 101 training:  

9. https://www.accessdata.fda.gov/scripts/FDTraining/index.cfm 
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