
Tài liệu hướng dẫn: Giảm thiểu gian lận thực phẩm           

                                                                     Trang 1/8                  Bản dịch tiếng Việt của Trí Phúc      www.triphuc.com 

 

 

 

                  HỆ THỐNG CHỨNG NHẬN  
                AN TOÀN THỰC PHẨM 22000 
                      
 
 
                                    TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN: GIẢM THIỂU GIAN LẬN THỰC PHẨM 

 
 

PHIÊN BẢN 5 | THÁNG 5 NĂM 2019 
 

 

 

 

Bản dịch tiếng Việt của Công ty THHH Một Thành Viên Tư Vấn Đào Tạo Trí Phúc (www.triphuc.com) 



Tài liệu hướng dẫn: Giảm thiểu gian lận thực phẩm           

                                                                     Trang 2/8                  Bản dịch tiếng Việt của Trí Phúc      www.triphuc.com 

 

MỤC LỤC 

 

1. Cơ sở 

2. Định nghĩa 

3. Các yêu cầu của FSSC 22000 

4. Thực hiện 

5. Đội ngăn ngừa gian lận thực phẩm và đào tạo 

6. Đánh giá 

7. Tham khảo 

 

 

1. CƠ SỞ 

 
Mức độ Gian lận thực phẩm đã tăng lên trong những năm qua, không phải chỉ sau một số vụ bê bối thực phẩm 

đã dẫn đến giảm niềm tin của người tiêu dùng đối với ngành công nghiệp thực phẩm. 

 

Mặc dù người điều khiển hành vi Gian lận Thực phẩm (nguyên nhân) có thể vì lợi ích kinh tế, tuy nhiên nó có thể 

dẫn đến rủi ro an toàn thực phẩm. Rủi ro như vậy rất thường xảy ra do sơ suất hoặc thiếu hiểu biết của những kẻ 

lừa đảo. Đối với các rủi ro liên quan đến gian lận thực phẩm tiêu dùng có thể là1: 

 

a) Rủi ro an toàn thực phẩm trực tiếp: người tiêu dùng bị đặt vào rủi ro tức thì (ví dụ: thêm melamine 

vào sữa bột dẫn đến phơi nhiễm độc hại; che giấu các chất dẫn đến chất dị ứng không được khai báo). 

 

b) Rủi ro an toàn thực phẩm gián tiếp: người tiêu dùng gặp rủi ro khi tiếp xúc lâu dài (ví dụ: hàm lượng 

kim loại nặng cao trong thực phẩm bổ sung gây hại - hoặc thiếu lợi ích - trong một thời gian dài hơn) 

 

c) Rủi ro gian lận thực phẩm kỹ thuật: không có rủi ro an toàn thực phẩm trực tiếp hoặc gián tiếp (ví dụ: 

thông tin sai lệch về thông tin xuất xứ). Tuy nhiên, điều này cho thấy khả năng truy vết nguồn gốc vật 

liệu có thể đã bị xâm phạm và công ty không còn có thể đảm bảo sự an toàn cho các sản phẩm thực 

phẩm của họ. 

 

Đối với các nhà sản xuất thực phẩm, tác động kinh tế có thể cao (ví dụ như thu hồi, mất doanh thu, chi 

phí xây dựng lại danh tiếng, v.v.), nhưng niềm tin của người tiêu dùng cũng rất quan trọng, không chỉ 

đối với các công ty mà cả ngành (lĩnh vực) công nghiệp thực phẩm nói chung. 

 

Các yêu cầu bổ sung của FSSC 22000 có một đoạn về Ngăn ngừa Gian lận Thực phẩm bao gồm Đánh 

giá Điểm yếu về Gian lận Thực phẩm áp dụng cho tất cả các sản phẩm, phù hợp với các yêu cầu của 

GFSI. 

 

2. ĐỊNH NGHĨA 

Định nghĩa mà FSSC sử dụng dựa trên bản GFSI ban hành năm 2014 2: The definition that FSSC uses is based on 

the GFSI Position paper issued in 2014 2  
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Gian lận Thực phẩm là thuật ngữ tổng hợp bao gồm sự thay thế có chủ ý, bổ sung, giả mạo hoặc trình bày sai về 

thực phẩm / thức ăn chăn nuôi, thành phần thực phẩm / thức ăn chăn nuôi hoặc bao bì thực phẩm, nhãn mác, thông 

tin sản phẩm hoặc tuyên bố sai lệch về sản phẩm có thể gây ảnh hưởng kinh tế sức khỏe người tiêu dùng (GFSI 

BRv7: 2017) 

Phòng vệ Thực phẩm khác với Gian lận Thực phẩm ở chỗ động cơ không phải là lợi ích kinh tế, mà là một ý định gây 

tổn hại cho người tiêu dùng hoặc các công ty từ một nền tảng ý thức hệ hoặc hành vi được thúc đẩy. Tác hại có thể 

về kinh tế, sức khỏe cộng đồng hoặc khủng bố. Vì có những động cơ khác nhau Phòng vệ Thực phẩm và Ngăn ngừa 

Gian lận thực phẩm đòi hỏi một cách tiếp cận cũng khác nhau. 

Gian lận Thực phẩm đã có từ thời La Mã cổ đại và sẽ không bao giờ được loại bỏ hoàn toàn, các biện pháp thực 

hiện chỉ nhằm mục đích giảm thiểu điểm yếu của Gian lận Thực phẩm bằng cách giảm cơ hội cho những kẻ lừa đảo. 

 

 
 

3. CÁC YÊU CẦU CỦA FSSC 22000 
 

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

 

2.5.4 NGĂN NGỪA GIAN LẬN THỰC PHẨM 

2.5.4.1 ĐÁNH GIÁ ĐIỂM YẾU 

 

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

a. Tiến hành đánh giá điểm yếu gian lận thực phẩm nhằm nhận diện và đánh giá các điểm yếu 

tiềm ẩn. 

b. Phát triển và thực hiện các biện pháp giảm thiểu cho các mối đe dọa đáng kể. 

 

2.5.4.2 LẬP KẾ HOẠCH 

a. Tổ chức phải có một kế hoạch ngăn ngừa gian lận 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 (hệ thống an toàn thực phẩm) của tổ chức. 
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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 giúp thực hiện các điều khoản của FSSC 22000, cách làm sau đây được khuyến nghị: 

 

1. Thành lập đội ngăn ngừa gian lận thực phẩm 

2. Thực hiện đánh giá các mối đe dọa (FFVA), nhận diện các lỗ hổng tiềm ẩn. 

3. Xác định các lỗ hỏng (điểm yếu) đáng kể. 

4. Xác định và lựa chọn các biện pháp kiểm soát tương ứng cho các điểm yếu đáng kể. 

5. 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 ngăn ngừa gian lận thực phẩm được hỗ trợ bởi Hệ thống quản lý an toàn 

thực phẩm.  

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

ngừa gian lận thực phẩm. 

Chú thích: Đề cập đến các loại Gian lận thực phẩm được định nghĩa bởi GFSI (thay thế, bổ sung không 

được chấp thuận, ghi nhãn sai, làm giả, hàng hóa bị đánh cắp hoặc các loại khác); Đề cập đến các sản 

phẩm từ hàng hóa đến (ví dụ: nguyên liệu thô, vật liệu bao gói) đến hàng hóa đi (ví dụ: (bán) thành 

phẩm). 

Xem Phụ lục 1 để biết thêm thông tin. 

Điều quan trọng cần lưu ý là mọi điểm yếu 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 điểm yếu càng tốt để chúng có thể được đánh giá. Ví dụ, thay thịt ngựa là thịt bò ban đầu 

không được coi là một điểm yếu cần có biện pháp kiểm soát. Sau các sự cố nghiêm trọng, việc đánh giá 

điểm yếu có thể xác định điều này có ý nghĩa theo cách mà một biện pháp kiểm soát được yêu cầu. 

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 Khi thực hiện đánh giá điểm yếu gian lận thực phẩm những yếu tố sau nên được tính đến 

chẳng hạn như. 

• Điểm yếu về kinh tế (mức độ hấp dẫn về mặt kinh tế để gian lận) 

• Dữ liệu lịch sử (đã xảy ra) 

• Khả năng phát hiện (ví dụ: cách dễ dàng phát hiện, sàng lọc thường xuyên) 

• Tiếp cận nguyên liệu, vật liệu đóng gói và thành phẩm trong chuỗi cung ứng 

• Mối quan hệ với nhà cung cấp (ví dụ: mối quan hệ lâu dài hoặc mua tại chỗ) 

• Chứng nhận thông qua một hệ thống kiểm soát cụ thể của ngành độc lập về gian lận và tính xác thực 

• Độ phức tạp của chuỗi cung ứng (ví dụ: chiều dài, nguồn gốc và nơi sản phẩm được thay đổi / xử lý 

đáng kể) 

 

Nhiều khía cạnh hơn có thể được tính đến khi được coi là thích hợp. Một số công cụ đã được phát triển để hỗ 

trợ các công ty thiết lập FFVA, một trong số đó là SSAFE 3, công cụ này có sẵn và miễn phí. Hội đồng GFSI tán 

thành công cụ đánh giá lỗ hổng SSAFE này. 
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Chứng nhận nhà cung cấp (xuôi và ngược) bởi các hệ thống kiểm soát cụ thể của chuyên ngành để ngăn ngừa 

hoặc giảm thiểu gian lận thực phẩm có thể thay thế sàng lọc phân tích thường quy. Một ví dụ là chứng nhận nhà 

cung cấp thông qua chương trình kiểm soát tự nguyện trong lĩnh vực nước ép trái cây và rau quả. 

 

Sơ đồ chuỗi cung ứng bao gồm các yếu tố như kinh tế xã hội, dữ liệu hành vi, địa chính trị và lịch sử có thể là 

một công cụ hữu ích để sử dụng. Ngăn ngừa Gian lận thực phẩm (hoặc các yếu tố của chúng) cần được giải 

quyết một cách rất thường xuyên ở cấp độ tổ chức kinh doanh thay vì chỉ ở cấp độ địa điểm. 

Điểm mấu chốt để đánh giá các điểm yếu là: “Hãy suy nghĩ như một tên tội phạm” 

 

Khi đánh giá các điểm yếu gian lận thực phẩm (FFVA), cho phép tạo thành nhóm các vật liệu giống nhau để bắt 

đầu đánh giá (ví dụ: các nguyên liệu thô tương tự hoặc các sản phẩm hoàn chỉnh tương tự). Khi rủi ro đáng kể 

được xác định trong một nhóm, có thể cần phải phân tích sâu hơn. 

 

Ad 3/4. Khi xác định chiến lược ngăn ngừa các các điểm yếu tiềm ẩn được xác định tại 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 x 

Hậu quả). Sự có lợi là một yếu tố quan trọng của khả năng xảy ra. Một chiến lược phòng ngừa cho những rủi ro 

đáng kể phải được phát triển và được lập thành văn bản. 

 

Ad 5. Kế hoạch phải được hỗ trợ bởi Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (FSMS) của tổ chức cho tất cả các 

sản phẩm của mình, nghĩa là nó sẽ chứa các yếu tố hệ thống như đào tạo, đánh giá nội bộ, xem xét của lãnh 

đạo,... cũng như các biện pháp kiểm soát điều hành, hoạt động kiểm tra xác nhận, khắc phục và hành độngkhắc 

phục, các trách nhiệm, lưu trữ hồ sơ, hoạt động kiểm tra xác nhận, cải tiến liên tục. Ví dụ về các hoạt động kiểm 

tra xác nhận có thể là xác minh nguồn gốc / nhãn, thử nghiệm, đánh giá nhà cung cấp, quản lý tiêu chuẩn kỹ 

thuật. Ngoài ra, FSMS cũng cần đưa yếu tố ngăn ngừa Gian lận Thực phẩm vào ví dụ: chính sách, đánh giá nội 

bộ, xem xét của lãnh đạo, v.v 

 

 

   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 
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5. ĐỘI NGĂN NGỪA GIAN LẬN THỰC PHẨM VÀ ĐÀO TẠO 

 
Đánh giá điểm yếu Gian lận Thực phẩm được thực hiện bởi một nhóm đa ngành với nhiều chuyên môn 

(ví dụ: An ninh, Pháp lý, Mua hàng, Sản xuất, Nghiên cứu & Phát triển, Chất lượng). Thành phần của 

nhóm Ngăn ngừa Gian lận Thực phẩm có thể khác với thành phần của nhóm Đánh giá Mối đe dọa 

Phòng vệ Thực phẩm / HACCP của bạn.  

Thành phần của nhóm có thể phát triển theo thời gian khi sự hiểu biết về cơ hội gian lận thực phẩm tăng 

lên. Chuyên môn bên ngoài có thể được yêu cầu. Cần phải đào tạo đội ngũ. Nhiều lựa chọn  tạo có sẵn, 

một ví dụ là Đại học bang Michigan cung cấp các khóa học miễn phí trên web(hướng dẫn kiểm toán 

gian lận thực phẩm MOOC - MOOC = khóa học trực tuyến mở) 5 

 

6. ĐÁNH GIÁ 

Gian lận Thực phẩm có rủi ro đáng kể và điều quan trọng ngành công nghiệp thực phẩm trên toàn cầu phải 

hành động. Tuy nhiên, đánh giá viên phải nhận ra rằng họ không phải là nhà điều tra tội phạm; họ không 

được phép phát hiện gian lận hoặc xác nhận rằng chương trình chống gian lận thực phẩm là đủ để ngăn 

chặn các vấn đề gian lận. Đánh giá viên chỉ nên đánh giá xem công ty đã tự bảo vệ mình tốt như thế nào và 

kiểm tra xem tất cả các yếu tố theo yêu cầu của FSSC 22000 có đúng không. 

Việc đưa vào áp dụng Ngăn ngừa Gian lận Thực phẩm trong hệ thống an toàn thực phẩm của tổ chức được 

mong đợi sẽ trở nên chi tiết hơn theo thời gian. Ở giai đoạn đầu, tập trung vào hệ thống / chiến lược phù 

hợp với mục đích sẽ thực tế hơn, thay vì tập trung vào hiệu quả của các biện pháp kiểm soát. 

Là một đánh giá viên, các câu hỏi sau đây cần được hỏi ở mức tối thiểu: 

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

- Có thực hiện đánh giá điểm yếu và có lập văn bản không? 

- Tất cả các loại điểm yếu có được đánh giá hết không (thay thế, bổ sung không được cho phép, ghi nhãn 

sai, làm giả, hàng hóa bị đánh cắp hoặc các loại khác)?  

- Độ sâu của đánh giá điểm yếu (dữ liệu lịch sử, động cơ kinh tế, khả năng phát hiện, vv)? 

- Chiều rộng của đánh giá điểm yếu (tất cả các nguyên vật liệu có được đánh giá)? 

- Có một phương pháp để xác định mức độ đáng kể của các điểm yếu?  

- Khi các điểm yếu đáng kể được xác định, có một kế hoạch phòng ngừa bằng văn bản không? 

- Kết quả hoạt động của Quá trình Ngăn ngừa Gian lận Thực phẩm có được đánh giá theo điều khoản 9 

của ISO 22000: 2018 (Đánh giá kết quả hoạt động) không? 

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

- Đội ứng phó với tình huống khẩn cấp có được thành lập chưa (ISO 22000:2018 đoạn 8.4)? 

- Tất cả những điều trên có được đánh giá và thực hiện một cách hiệu quả thông qua FSMS của tổ chức 

(ví dụ: hồ sơ, nhận thức về con người, an ninh, đánh giá nội bộ, xem xét của lãnh đao) không? 
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Phân loại Gian 
lận Thực phẩm 
theo GFSI (1) 

Định nghĩa của SSAFE 
(2) 

Các ví dụ của GFSI FFTT (3) 
Loại Gian lận 
Thực phẩm 

chung 

Pha loãng  

Quá trình trộn một thành 
phần chất lỏng có giá trị 
cao với chất lỏng có giá trị 
thấp hơn. 

• Các sản phẩm được nhúng trong 
nước không uống được / không an 
toàn 
• Dầu ô liu pha loãng với 
dầu cây trà có khả năng 
độc hại 

Chất pha trộn 
(Pha trộn) 

Thay thế 

Quá trình thay thế một  
thành phần hoặc một phần 
của sản phẩm có giá trị cao 
bằng một thành phần khác 
hoặc một phần của sản 
phẩm có giá trị thấp hơn. 

• Dầu hướng dương thay thế một 
phần bằng dầu khoáng 
• Protein thủy phân 
trong sữa 

Chất pha trộn 
hoặc giả mạo 

Che giấu  

Quá trình che giấu chất 
lượng thấp của một thành 
phần thực phẩm hoặc sản 
phẩm. 

• Gia cầm tiêm hormone 
để che giấu bệnh 
• Màu thực phẩm có hại 
áp dụng cho trái cây 
tươi để che khuyết điểm 

Chất pha trộn 
hoặc giả mạo 

Bổ sung 
không được 
chấp thuận 

Quá trình thêm các nguyên liệu 
chưa biết và chưa được khai 
báo vào các sản phẩm thực 
phẩm để tăng cường các thuộc 
tính chất lượng của chúng. 

• Melamine được thêm vào để 
tăng giá trị protein 
• Sử dụng phụ gia trái phép (thuốc 
nhuộm Sudan trong gia vị) 

Chất pha trộn 
hoặc giả mạo 

Ghi nhãn sai  
Tuyên bố sai sự thật trên bao 
bì để đạt được lợi ích kinh tế. 

• Hạn sử dụng, xuất xứ (nguồn gốc 
không an toàn) 
• Cây hồi độc hại Nhật Bản được 
dán nhãn là cây hồi Trung Quốc 
• Dầu ăn tái chế  

Giả mạo 

Sản xuất / trộm 
cắp / chuyển 
hướng thị 
trường không 
được phép 

Ngoài phạm vi của công cụ 
SSAFE. 

• Bán sản phẩm thừa không báo 
cáo, 
• Sản phẩm được phân bổ cho thị 
trường Mỹ xuất hiện tại Hàn Quốc 

Quá mức, Trộm 
cắp hoặc chuyển 
hướng (4) 

Hàng giả  

Quá trình sao chép tên 
thương hiệu, sao chép bao 
bì, công thức, phương pháp 
chế biến, vv của các sản 

•  Làm giả các loại thực phẩm phổ 

biến nhưng không được sản xuất 
trong điều kiện an toàn thực phẩm. 
• Thanh sô cô la giả 

Hàng giả 

https://www.mygfsi.com/files/Technical_
http://www.ssafe-food.org/ourprojects/?proj=365
https://www.sgf.org/en/home/fks/
http://foodfraud.msu.edu/mooc/
https://www.pwc.com/gx/en/services/food-supply-integrity-services/assets/pwcfood-fraud
http://www.ingentaconnect.com/content
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phẩm thực phẩm vì lợi ích 
kinh tế. 

Chú thích / Notes: 

(1) GFSI – Global Food Safety Initiative 

(2) SSAFE – Safe Secure and Affordable Food For Everyone 

(3) GFSI FFTT – Global Food Safety Initiative: Food Fraud Think Tank 

(4) Thị trường không được phép-- một thị trường sử dụng các phương pháp bất thường nhưng 

không bất hợp pháp; Trộm cắp - một cái gì đó bị đánh cắp; Giao dịch Chuyển hướng / Song song - 

hành động hoặc một trường hợp chuyển hướng khỏi một yêu cầu, hoạt động hoặc sử dụng 

 

 

 


