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1. GIỚI THIỆU 
Tập đoàn Acheson (TAG) đã so sánh tiêu chuẩn FSSC 22000 (chỉ trong Phạm vi sản 

xuất thực phẩm) với Đạo luật hiện đại hóa an toàn thực phẩm ( Food safety 

modernization act - FSMA)  của Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) 

về các biện pháp kiểm soát phòng ngừa cho thực phẩm dành cho người ( Preventive 

controls for human food rule- PCHF).  

 

Báo cáo này cho rằng phần lớn các yêu cầu của FSSC 22000 thì  

“ phần lớn các biện pháp tương đương với các yêu cầu của Quy tắc cuối cùng của 

FSMA” (TAG, tháng 4 năm 2016).  Cả FSSC 22000 và FSMA đều có chung mục tiêu 

là đạt an toàn thực phẩm thông qua cách tiếp cận hệ thống quản lý linh hoạt với thực 

hành sản xuất tốt và kiểm soát phòng ngừa. 

 

Tuy nhiên, có một số yêu cầu trong Quy tắc PCHF đã được xác định là “khác biệt” với 

các yêu cầu của FSSC 22000, hoặc là “cụ thể hơn” theo cách họ cần để đạt được sự 

tuân thủ. Để làm rõ những sự khác biệt và để giúp các tổ chức sử dụng chứng nhận 

FSSC 22000 như một công cụ để đáp ứng các yêu cầu của các quy định, tiếp theo 

trong phân tích chuyên sâu của cả hai bộ yêu cầu đã được hoàn thành để đánh giá 

chương trình chứng nhận FSSC 22000 (trong phạm vi sản xuất thực phẩm) với Quy 

tắc PCHF. 

Dòng so sánh này đã được xuất bản trong “FSSC 22000-FSMA Alignment - Tháng 9 

năm 2017. Tài liệu liên kết này cũng chứa một danh sách các định nghĩa FSMA và 

ISO. 

1.1  Mục đích 
Tài liệu cơ bản này nhằm giúp các tổ chức được chứng nhận FSSC 22000 tích hợp các 

yêu cầu theo Quy tắc PCHF của FSMA vào hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của họ 

(FSMS), do đó tránh sự cần thiết phải có hai kế hoạch an toàn thực phẩm riêng biệt. Nó 

sẽ giúp các cơ sở hoàn thành việc tự đánh giá theo các yêu cầu của Quy tắc PCHF 

và sẽ cung cấp thông tin về cách đóng các khoảng trống (sự không phù hợp) theo yêu 

cầu. Nó cũng có thể được sử dụng cho nhà nhập khẩu Hoa Kỳ để xác định chứng nhận 

FSSC 22000 có nghĩa gì so với yêu cầu của Chương trình xác minh nhà cung cấp nước 

ngoài (Foreign supplier verification program -FSVP). 

 

Tất cả các Chương đề cập đến các phần phụ của Tiêu đề 21 của Bộ luật Quy định Liên 

bang Phần 117- Thực hành sản xuất tốt hiện nay (Current good manufacturing practice- 

CGMP), phân tích mối nguy và phòng ngừa rủi ro và Kiểm soát thực phẩm cho con người 

(FSMA- PCHF). 

Tài liệu này nhằm: 

a) nêu bật những khu vực mà các yêu cầu trong Quy tắc PCHF khác với FSSC 

22000 theo cách mà họ chỉ ra; 

b) đưa ra hướng dẫn về cách các quy tắc FSMA có thể được tích hợp vào FSSC 22000 

dựa trên hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. 
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1.2  Sự liên quan 
Các phần của mục 21 của của bộ luật quy định liên bang phần 117 mà phần này có liên 

quan đến tài liệu này như sau: 

 

PCHF Rule FSSC 22000 

Phần phụ A quy định chung Liên quan 

Phần phụ B Thực hành sản xuất tốt 
hiện tại 

Liên quan 

Phần phụ C Phân tích mối nguy và biện 
pháp kiểm soát cơ bản 

Liên quan 

Phần phụ D các yêu cầu bổ sung Không liên quan 

Phần phụ E Rút miễn trừ cơ sở có điều 
kiện   

Không liên quan 

Phần phụ F các yêu cầu áp dụng cho 
hồ sơ phải được thiết lập và duy trì 

Liên quan 

Phần phụ B Chương trình chuỗi nhà 
cung cấp 

Liên quan 

 

1.3  Làm cách nào để sử dụng 
Người dùng tài liệu này phải quen thuộc với FSMA và các yêu cầu của nó và phải 

được đào tạo theo cấp độ Cá nhân đủ điều kiện kiểm soát phòng ngừa (Preventive controls 

qualified individual - PCQI) hoặc tương đương (hoặc thông qua đào tạo FSPCA PCQI được 

công nhận hoặc bằng cách khác). 

 

Tài liệu này không nhằm mục đích trở thành cẩm nang đào tạo cho Quy tắc PCHF. Tài liệu 

“FSSC 22000-FSMA Alignment – September 2017”, đã so sánh đầy đủ tất cả các yếu tố 

giữa Quy tắc PCHF với FSSC 22000.  

 

 

2. Phần phụ A – Các quy định chung 

2.1 Quy tắc FSMA PCHF 

Phần A của quy tắc PCHF đặt nền tảng của quy định bằng cách cung cấp các định nghĩa 

và giải thích các thuật ngữ được sử dụng trong suốt quy tắc. Cần nhớ là cá nhân chịu trách 

nhiệm cho việc tuân thủ quy định và đáp ứng các yêu cầu của quy tắc được định nghĩa như 

là chủ sở hữu. 

 

 



Bổ sung FSSC 22000 & FSMA thực phẩm cho người           

Phiên bản 1.0 – 9/2017                      Trang 5/23                  Bản dịch tiếng Việt của Trí Phúc      www.triphuc.com 

§ 117.1 Khả năng áp dụng và trạng thái 

Được xác định là Chủ sở hữu, đại lý hoặc người phụ trách điều hành, người chịu trách nhiệm 

pháp lý, và người ký trên kế hoạch an toàn thực phẩm: 

a) Khi hoàn thành ban đầu (ban hành lần đầu tiên); và 

b) Khi có bất kỳ sửa đổi. 

Ngoài ra, các nhân sự chủ chốt khác cũng được xác định: 

§ 117.3 Định nghĩa 

Cá nhân được phê duyệt về kiểm soát phòng ngừa trong thực phẩm (PCQI) có nghĩa là một cá 

nhân đủ điều kiện đã hoàn thành lớp đào tạo việc phát triển và áp dụng rủi ro dựa trên kiểm 

soát phòng ngừa. Là chương trình tiêu chuẩn được công nhận bởi FDA hoặc có đủ kinh 

nghiệm làm việc để phát triển và áp dụng hệ thống an toàn thực phẩm.  

 Cá nhân đủ điều kiện (Qualified individual - QI): một người có trình độ, được đào tạo hoặc có 

kinh nghiệm (hoặc kết hợp của chúng) cần thiết để sản xuất, chế biến, đóng gói hoặc giữ 

sạch sẽ và an toàn thực phẩm để thực hiện nhiệm vụ được giao. Một cá nhân đủ điều kiện có 

thể, nhưng không bắt buộc là nhân viên của cơ sở đó.  

2.2 So sánh với FSSC 22000 

FSSC 22000 không sử dụng thuật ngữ PCQI/QI cũng không có thuật ngữ người điều hành/phụ 

trách. 

Người điều hành nếu so sánh trong FSSC 22000 là lãnh đạo cao nhất. Tuy nhiên, FSSC 22000 

không yêu cầu “lãnh đạo cao nhất” ký kế hoạch an toàn thực phẩm cũng như không có yêu 

cầu đặc biệt về đào tạo như PCQI. 

Phần 5.5 của ISO 22000 diễn tả vai trò của đội trưởng đội an toàn thực phẩm như sau: 

“Lãnh đạo cao nhất  phải bổ nhiệm đội trưởng đội an toàn thực phẩm người mà ngoài các trách nhiệm 
khác sẽ phải có trách nhiệm và quyền hạn sau: 

a) quản lý nhóm an toàn thực phẩm và tổ chức hoạt động của nhóm, 

b) đảm bảo việc đào tạo và giáo dục liên quan của các thành viên trong nhóm an toàn thực phẩm. 

c) đảm bảo rằng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm được thiết lập, áp dụng, duy trì và cập nhật, và 

d) báo cáo cho lãnh đạo cao nhất của tổ chức về hiệu lực và sự phù hợp của hệ thống quản lý an toàn 
thực phẩm. 
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2.3 Hướng dẫn về sự hội nhập 
PCQI, được định nghĩa trong quy tắc PCHF có thể so sánh với đội trưởng đội HACCP như trong 

định nghĩa của ISO 22000. Tuy nhiên, cơ sở nên đảm bảo rằng đội trưởng đội an toàn thực phẩm có 

kiến thức về luật US liên quan đến quy tắc PCHF và có thể xem xét tư vấn đào tạo cho PCQI. 

Chương trình đào tạo cho PCQI không phải là quy định trong FSSC 22000. 

Yêu cầu cho cá nhân đủ điều kiện (QI) như định nghĩa trong quy tắc PCHF so sánh với yêu cầu 

trong mục 6.2.2 của ISO 22000 “để đảm bảo rằng người chịu trách nhiệm cho việc giám sát, khắc 

phục và hành động khắc phục của hệ thống an toàn thực phẩm được đào tạo”. 

 

Quy tắc PCHF yêu cầu kế hoạch an toàn thực phẩm (FSP- food safety plan) được giám sát bởi cá 

nhân đủ điều kiện về kiểm soát phòng ngừa (PCQI). Cơ sở có ít nhất là 1 PCQI. PCQI cũng chịu 

trách nhiệm cho xác nhận giá trị sử dụng của các biện pháp ngăn ngừa. 

 

3. Phần phụ B – Thực hành sản xuất tốt hiện tại 

3.1 Quy tắc FSMA PCHF 

Quy tắc PCHF bao gồm các yêu cầu cập nhật cho thực hành sản xuất tốt hiện tại (cGMP’s) 

3.2 So sánh với FSSC 22000 

Trong FSSC 2200, Chương trình tiên quyết ISO/TS 22002-1 phần 1 cho chế biến thực phẩm. Đáp 

ứng tất cả các yêu cầu của quy tắc PCHF cho thực hành sản xuất tốt ngoại trừ một vài yêu cầu cho 

các cơ sở nhỏ. Chúng được xác định có thể có sự khác biệt trong trong “FSSC 22000 – FSMA 

Alignment – September 2017”. 

 

3.3 Hướng dẫn hội nhập  
Tổ chức tìm kiếm sự phù hợp FSMA nên có kiến thức về các yêu cầu của GMP áp dụng cho cơ sở 

hoặc quy trình của họ. Những yêu tố này nên đưa vào chương trình an toàn thực phẩm khi thích 

hợp. 

4. Phần phụ C – Phân tích mối nguy và rủi ro – 

kiểm soát phòng ngừa dự phòng 

4.1 Phân tích mối nguy 

4.1.1 Quy tắc FSMA PCHF 

Quy tắc PCHF yêu cầu cho phân tích mối nguy bao gồm trong phần C §117.130 b 
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(b) Nhận diện mối nguy phải xem xét đến: 

(1) Những mối nguy đã biết hoặc có thấy trước bao gồm: 

i. Mối nguy sinh học, bao gồm vi sinh, ký sinh trùng, mầm bệnh môi trường hoặc các vi 

sinh vật gây bệnh khác. 

ii. Mối nguy hóa học, bao gồm chất phóng xạ, thuốc trừ sâu, dư lượng thuốc, chất độc tự 

nhiên, các thành phần không được cho phép trong thực phẩm hoặc màu phụ gia, chất dị 

ứng thực phẩm; và 

iii. Mối nguy vật lý (chẳng hạn như đá, thủy tinh, mảnh kim loại); và 

(2) Những mối nguy đã biết hoặc thấy trước có thể hiện diện trong thực phẩm bất kỳ lý do 

nào như bên dưới: 

i. Mối nguy xảy ra tự nhiên 

ii. Mối nguy có chủ ý hoặc 

iii. Mối nguy có chủ ý với lợi ích kinh tế 

4.1.2 So sánh với FSSC 22000 

Quy tắc PCHF khá cụ thể cho các yếu tố được xem xét như là mối nguy tiềm ẩn khi so sánh 

với ISO 22000, mục 7.4.2 

4.1.3 Hướng dẫn hội nhập 

Đánh giá mối nguy là chìa khó cho kế hoạch an toàn thực phẩm PCHF vì vậy nó nên được 

lập văn bản tất cả các mối nguy (từ mục 117.130b). 

Trong đó phân tích mối nguy được xem xét như là: “mối nguy cố ý có mục đích kinh tế”. Yêu 

cầu bổ sung của FSSC 22000 Phần 2 mục 2.1.4.4 (ngăn ngừa gian lận thực phẩm) thì phù 

hợp với các yêu cầu của quy tắc PCHF.  

Trong đó: “mối nguy bên ngoài có mục đích kinh tế” được phân ra thành phân tích gian lận 

thực phẩm (vi dụ VACCP), kế hoạch phân tách này có thể thêm vào kế hoạch an toàn thực 

phẩm. Vì vậy không có yêu cầu PCHF cho điều này bao gồm trong phân tích mối nguy đơn 

lẻ. 

4.2 Kiểm soát phòng ngừa dựa trên rủi ro 

4.2.1 Quy tắc FSMA PCHF  
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Một yếu tố có ý nghĩa của quy tắc PCHF là yêu cầu kiểm soát phòng ngừa, điều này được 

diễn tả trong quy tắc § 117.135 Preventive Controls: 

§ 117.135 Kiểm soát phòng ngừa 

(a)(1) Bạn phải nhận diện và thực hiện các kiểm soát phòng ngừa để cung cấp đảm bảo rằng bất mọi mối nguy 

kiểm soát phòng ngừa sẽ được giảm thiểu hoặc được ngăn chặn đáng kể và thực phẩm được sản xuất, chế 

biên, đóng gói hoặc gia công sẽ không bị thay thế dưới mục 402 của Đạo luật Thực phẩm, Dược phẩm và Mỹ 

phẩm Liên bang hoặc ghi nhãn sai theo mục 403 (w) của Đạo luật Thực phẩm, Dược phẩm và Mỹ phẩm Liên 

bang. 

(2) Kiểm soát phòng ngừa theo yêu cầu của đoạn (a)(1) của mục này bao gồm 

 (i) các kiểm soát tại những điểm kiểm soát tới hạn (CCPs), nếu có bất kỳ CCPs, và 

 (ii) các kiểm soát, ngoài các biện pháp kiểm soát tại CCP, cũng phù hợp với an toàn thực phẩm. 

(b) kiểm soát phòng ngừa phải được lập văn bản 

(c) kiểm soát phòng ngừa bao gồm, khi thích hợp với cơ sở và thực phẩm 

 (1) Kiểm soát quá trình. Kiểm soát quá trình bao gồm quy trình, thực hành, và các quá trình để đảm bảo 

kiểm soát các thông số trong quá trình vận hành chẳng hạn như quá trình gia nhiệt, acid hóa, chiếu xạ, và làm 

lạnh thực phẩm. Các kiểm soát quá trình phải nên bao gồm, phù hợp với tính chất của kiểm soát áp dụng và 

vai trò của nó đối với thực phẩm hệ thống an toànthực thẩm của cơ sở: 

(i)  Các thông số liên quan đến kiểm soát mối nguy; và 

(ii) Giá trị tối đa và tối thiểu, hoặc giá trị liên kết, mà bất kỳ thông số sinh học, hóa học, hoặc 

vật lý phải được kiểm soát để giảm thiểu hoặc ngăn ngừa một mối nguy cần kiểm soát trong 

một quá trình. 

(2) Các kiểm soát dị ứng thực phẩm. Kiểm soát dị ứng thực phẩm bao gồm các quy trình, 

thực hành, và quy trình kiểm soát thực phẩm dị ứng. Kiểm soát thực phẩm dị ứng phải bao 

gồm các quy trình, thực hành, và quy trình làm việc cho: 

 (i) Đảm bảo bảo vệ tránh nhiễm chéo thực phẩm dị ứng, bao gồm lưu trữ, phân phối, sử 

dụng; và 

(ii) Dán nhãn thành phẩm, bao gồm đảm bảo rằng thành phẩm không bị sai nhãn dưới mục 

403 (w) đạo luật thực phẩm, thuốc, mỹ phẩm liên ban. 

(3) Kiểm soát vệ sinh, kiểm soát vệ sinh bao gồm quy trình, thực hành, và đảm bảo cơ sở 

được duy trì trong điều kiện vệ sinh thích hợp để giảm thiểu hoặc ngăn chặn mối nguy đáng 

kể như mầm bệnh môi trường, có tính đến mối nguy sinh học do công nhân xử lý, và mối 

nguy thực phẩm dị ứng. Kiểm soát vệ sinh phải bao gồm, khi thích hợp cho cơ sở và thực 

phẩm, quy trình, thực hành, và quy trình cho: 

(i) Làm sạch bề mặt tiếp xúc với thực phẩm, bao gồm bề mặt tiếp xúc thực phẩm của đồ 

dùng và thiết bị; 
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(ii) Ngăn ngừa nhiễm chéo chất dị ứng và nhiễm chéo từ đồ vật không vệ sinh và từ con 

người đến thực phẩm, vật liệu đóng gói thực phẩm, và các bề mặt tiếp xúc khác và từ sản 

phẩm thô đến sản phẩm được chế biến. 

(4) Kiểm soát chuỗi cung cấp. Kiểm soát chuỗi cung cấp bao gồm chương trình chuỗi cung 

cấp như yêu cầu trong phần phụ G của chương ngày. 

(5) Kế hoạch thu hồi. Kế hoạch như yêu cầu trong §117.139 

(6) Các kiểm soát khác. Kiểm soát phòng ngừa bao gồm bất kỳ các quy trình, thực hành, 

và quá trình cần thiết khác để thỏa mãn yêu cầu của chương này. Ví dụ của các kiểm soát 

khác bao gồm đào tạo về vệ sinh và thực hành sản xuất tốt hiện tại. 

4.2.2 So sánh với FSSC 22000 

Kiểm soát phòng ngừa được nhận diện thông qua phân tích mối nguy của Quy tắc PCHF 

có để xem xét tương đồng với oPRPs và CCPs của ISO 22000. ISO 22000, mục 7.6.2-7.6.5 

diễn tả xác định CCP, giới hạn tới hạn, quan sát và các hành động vượt quá giới hạn tới hạn 

và đáp ứng đủ các yêu cầu của quy tắc PCHF. ISO 22000 mục 7.5 nói đến các yêu cầu cho 

các oPRPs. 

Tuy nhiên, FSSC 22000 không yêu cầu cụ thể về nhận điện kiểm soát phòng ngừa dị ứng, 

kiểm soát phòng ngừa vệ sinh hoặc kiểm soát phòng ngừa chuỗi cung cấp. Những kiểm 

soát này được diễn tả chi tiết hơn trong phần bên dưới. 

Các kiểm soát phòng ngừa này cần được xem xét và lập hồ sơ thẩm định trong 7 ngày làm 

việc, bao gồm khắc phục và hành động khắc phục. Điều này không cụ thể trong FSSC 22000. 

Quy tắc PCHF yêu cầu giám sát tất cả các kiểm soát phòng ngừa phải được thực hiện bởi 

một cá nhân đủ điều kiện (QI). 

4.2.3 Hướng dẫn hội nhập 

Trong khi không cần thiết để lập 1 kế hoạch HACCP mới để chứa thêm các kiểm soát phụ, 

đề nghị rằng yêu cầu kiểm soát phòng ngừa được nhận diện (ví dụ kiểm soát phòng ngừa 

chất dị ứng) được bổ sung vào kế hoạch HACCP. Giới hạn tới hạn cho oPRPs không thể 

lập, nhưng giá trị tới hạn nên được diễn tả (ví dụ sự sạch sẽ, công bố có thành phần sữa 

như là chất dị ứng trong thành phẩm). 

Nó cũng được yêu cầu xem xét kế hoạch HACCP để quyết định các yếu tố cGMP có cần 

được nhận diện và quản lý như kiểm soát phòng ngừa không. 

Đảm bảo rằng tất cả các nhân viên giám sát và thẩm tra Kiểm soát phòng ngừa được nhận 

diện như là người đủ điều kiện (QI) và các hoạt động thẩm định được hoàn thành trong 7 

ngày làm việc. 
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4.2.4 Hướng dẫn Kiểm soát phòng ngừa cụ thể 

1) Quy trình kiểm soát phòng ngừa  

Quy trình kiểm soát phòng ngừa tương tự như CCP’s và oPRPs của ISO 22000 với các 

thông số được định nghĩa kiểm soát mối nguy. 

2) Kiểm soát phòng ngừa chất dị ứng với FSSC 22000 Oprp: ISO/TS 22002-1 

Quy tắc PCHF yêu cầu một quá trình kiểm soát chất dị ứng vượt ra ngoài yêu cầu kiểm soát 

chất gây dị ứng được định nghĩa trong ISO/TS 22002-1 và phần 2 của FSSC 22000, mục 

2.1.4.6 Quản lý chất gây dị ứng. 

PHCF yêu cầu rằng bất kỳ tình huống nào trong đó chất gây dị ứng hiện diện, biện pháp 

kiểm soát phòng ngừa phải được đưa ra. Nó cũng được kỳ vọng rằng có biện pháp kiểm 

soát phòng ngừa trên nhãn: để đảm bảo nhãn ghi đúng thành phần chất gây dị ứng, đúng 

nhãn để truy vết chất gây dị ứng, thêm vào câu “có thể chứa” và kiểm soát người dùng để 

sản phẩm đã đóng gói/dán đúng trên sản phẩm. 

Nơi có một rủi ro nhiễm chéo, biện pháp kiểm soát phòng ngừa chất gây dị ứng nhên đưa 

ra để quản lý rủi ro. Điều này có thể là biện pháp kiểm soát phòng ngừa vệ sinh/làm sạch. 

3) Biện pháp kiểm soát phòng ngừa với FSSC 22000: OPRP: ISO/TS 22002-1 

Kiểm soát vệ sinh bao gồm quy trình, thực hành, và các quá trình để đảm bảo rằng cơ sở 

duy trì điều kiện vệ sinh phù hơp để giảm thiểu hoặc ngăn chặn đến mức có thể các mối 

nguy về mầm bệnh môi trường, mối nguy sinh học có tính đến công nhân xử lý, mối nguy dị 

ứng thực phẩm. Yêu cầu cụ thể về biện pháp kiểm soát phòng ngừa vệ sinh  thì không cụ 

thể trong FSSC 22000. 

Các tổ chức đang tìm cách tìm kiếm sự tuân thủ FSMA nên xác định xem có cần kiểm soát 

phòng ngừa vệ sinh như là một yêu cầu cần xem xét trong kế hoạch an toàn của họ không. 

FDA đã ban hành hướng dẫn Giám sát môi trường và khoanh vùng như một biện pháp 

kiểm soát phòng ngừa nhiễm bẩn (https: //fda.gov/Food). 

4) Kiểm soát phòng ngừa chuỗi cung ứng. 

Kiểm soát phòng ngừa bổ sung thứ tư mà Quy tắc PCHF yêu cầu là Kiểm soát phòng ngừa 

chuỗi cung ứng như được mô tả dưới đây trong Chương 6 Phần G - Chuỗi cung ứng 

Chương trình so với ISO 22000 7.3.3.1 ISO / TS 20002-1: 9.2. 
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4.3 Khắc phục và hành động khắc phục 

4.3.1 Quy tắc PCHF 

Quy tắc PCHF yêu cầu cho khắc phục và hành động khắc phục phần lớn được đề cập ở 

mục 7.10.3 của ISO 22000. 

4.3.2 So sánh với FSSC 22000 

Quy tắc PCHF yêu cầu rằng các bằng chứng phải được cung cấp cho khắc phục và hành 

động khắc phục, các chi tiết về cách thức thực phẩm bị ảnh hưởng được đánh giá trong an 

toàn thực phẩm, cũng như tiêu hủy các thực phẩm bị ảnh hưởng. Điều này không có trong 

FSSC 22000. 

4.3.3 hướng dẫn hội nhập 

Ghi nhớ rằng lý do đằng sau các quyết định được thực hiện nhằm xác định số phận của 

các sản phẩm bị chặn/giữ lại, và/hoặc xử lý/làm lại/tiêu hủy phải ghi rõ trong báo cáo. 

4.4 Thẩm tra 

4.4.1 Quy tắc FSMA PCHF 

Các yếu tố chính của yêu cầu thẩm tra của quy tắc PCHF được liệt kê bên dưới (nên nhớ 

đây là một tóm tắt không phải là văn bản hoàn chỉnh). 

§ 117.155 Thẩm tra 

(a) Hoạt động thẩm tra. Các hoạt động thẩm tra phải bao gồm, phù hợp với bản chất của 

kiểm soát phòng ngừa và vai trò của nó trong hệ thống an toàn thực phẩm của cơ sở: 

(1) Xác nhận hợp lệ theo § 117.160. 

(2) Thẩm tra việc giám sát đang được tiến hành theo yêu cầu của § 117.140 (và phù hợp 

với §117.145). 

(3) Thẩm tra các quyết định phù hợp về hành động khắc phục đang được được thực hiện 

theo yêu cầu của §117.140 (và phù hợp với §117.150). 

(4) Thẩm tra việc thực hiện và hiệu quả theo § 117.165; và 

(5) Phân tích lại theo §117.170.  

Tài liệu. Tất cả các hoạt động thẩm tra được thực hiện theo phần này phải được ghi lại 

trong hồ sơ. 
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4.4.2 So sánh với FSSC 22000 

Trong PCHF. Thẩm tra là một phần quan trọng quy định của chuỗi cung ứng, vệ sinh, dị ứng và 

kiểm soát quá trình phòng ngừa. Nó xác nhận rằng kế hoạch an toàn thực phẩm đang hoạt động 

như dự định. Nó cũng là một phần quan trọng của FSSC 22000 FSMS. 

        Trong FSSC 22000, tất cả các hoạt động thẩm tra sẽ được lên kế hoạch và mô tả theo ISO 22000 7.8 

Lập kế hoạch thẩm tra. Điều này đòi hỏi tất cả các hoạt động thẩm tra được xác định (theo mục đích, phương 

pháp, tần suất và trách nhiệm) và đưa vào một kế hoạch. 

Tuy nhiên, các hoạt động thẩm tra có thể diễn ra ở các cấp độ khác nhau trong tổ chức. ISO 22000; 8.4.2 và 

8.4.3 mô tả kết quả từ các hoạt động thẩm tra sẽ như thế nào đánh giá và phân tích. 

Quy tắc PCHF cụ thể hơn FSSC 22000 về số lượng hoạt động thẩm tra phải được giải quyết và yêu cầu 

Thẩm tra phải được thực hiện bởi một Cá nhân Đủ điều kiện (trong vòng 7 ngày làm việc) và PCQI cần giám 

sát tất cả các hoạt động thẩm tra. Đây là điều không được quy định trong FSSC 22000. 

4.4.3 Hướng dẫn hội nhập 

Quy tắc PCHF chỉ định các hoạt động thẩm tra phải được giải quyết trong kế hoạch thẩm tra: 

“Các hoạt động thẩm tra quy định có thể bao gồm: 

• giám sát các biện pháp kiểm soát phòng ngừa (xem xét hồ sơ trong vòng 7 ngày làm việc) 

• hành động khắc phục (xem xét hồ sơ trong vòng 7 ngày làm việc) 

• thử nghiệm sản phẩm (xem xét hồ sơ trong vòng 7 ngày làm việc) 

• kiểm soát môi trường* 

• hồ sơ chương trình nhà cung cấp 

• hiệu chuẩn thiết bị 

• đánh giá nội bộ và bên ngoài 

• thẩm tra Kế hoạch An toàn Thực phẩm ** 

• các hoạt động thẩm tra khác 

* Kiểm soát môi trường 

Quy tắc PCHF xem giám sát môi trường là một hoạt động thẩm tra cho kiểm soát phòng ngừa vệ sinh và các 

yêu cầu cụ thể để giám sát môi trường được trình bày đầy đủ trong § 117.165 (3) Mặc dù FSSC 22000 Phần 

2 mục 2.1.4.7 bao gồm nhu cầu giám sát môi trường và thẩm tra về hiệu quả của nó, quy tắc PCHF chỉ định 

các yêu cầu chi tiết hơn. 

Theo Quy tắc PCHF (xem § 117.165-3) các quy trình về giám sát môi trường phải bao gồm: 

• Xác nhận khoa học 
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• Xác định vi sinh vật (s) 

• Vị trí và số lượng địa điểm được kiểm tra phải được xác định và phải đầy đủ để xác định xem các biện pháp 

kiểm soát phòng ngừa có hiệu quả không 

• Thời gian và tần suất cần được xác định 

• Các thử nghiệm được tiến hành phải được mô tả, bao gồm cả phương pháp phân tích được sử dụng phải 

Được xác định 

• Bao gồm các thủ tục hành động khắc phục 

 

** Thẩm tra Kế hoạch an toàn Thực phẩm 

Thẩm tra Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm FSSC 22000 được mô tả trong ISO 22000: 8,5 Cải thiện. Điều 

này bao gồm yêu cầu cập nhật liên tục Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Điều này khác với yêu cầu trong 

Quy tắc PCHF, yêu cầu cập nhật Kế hoạch An toàn Thực phẩm ít nhất 3 năm một lần, sau một thay đổi đáng 

kể trong sản phẩm hoặc quy trình, hoặc sau khi thu hồi. PCQI chịu trách nhiệm việc thẩm tra Kế hoạch An 

toàn Thực phẩm, điều này không được mô tả trong FSSC 22000. 

4.5 Xác nhận giá trị sử dụng 

4.5.1 Quy tắc FSMA PCHF 

Phần chính của xác nhận giá trị sử dụng ở mục §117.160 được liệt kê bên dưới (ghi nhớ rằng đây chỉ là 

phần tóm tắt không phải là văn bản hoàn chỉnh). 

§117.160 Xác nhận giá trị sử dụng 

(b) Xác nhận giá trị sử dụng của kiểm soát phòng ngừa: 

 (1) Phải được thực hiện (hoặc giám sát) bởi một cá nhân kiểm soát phòng ngừa đủ điều kiện: 

(A) Trước khi thực hiện kế hoạch an toàn thực phẩm; hoặc là 

(B) Khi cần thiết để chứng minh các biện pháp kiểm soát có thể được thực hiện như 

được thiết kế: 

(1) Trong vòng 90 ngày theo lịch sau khi sản xuất thực phẩm áp dụng đầu tiên bắt đầu; hoặc là 

(2) Trong khung thời gian hợp lý, miễn là các biện pháp kiểm soát phòng ngừa được cá nhân đủ điều 

kiện cá nhân chuẩn bị (hoặc giám sát việc chuẩn bị) một lời biện minh bằng văn bản cho một khung 

thời gian vượt quá 90 ngày theo lịch sau khi sản xuất thực phẩm áp dụng đầu tiên bắt đầu; 

  (3) Phải bao gồm thu thập và đánh giá bằng chứng khoa học và kỹ thuật (hoặc, khi bằng chứng đó không 

có sẵn hoặc không đầy đủ, tiến hành nghiên cứu) để xác định xem các biện pháp kiểm soát phòng ngừa, 

khi được thực hiện đúng cách, sẽ kiểm soát hiệu quả các mối nguy hiểm; và 

(C) Bạn không cần xác thực: 
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(1) Kiểm soát chất gây dị ứng thực phẩm trong § 117.135 (c) (2); 

(2) Các biện pháp kiểm soát vệ sinh trong § 117.135 (c) (3); 

(3) Kế hoạch thu hồi trong § 117.139; 

(4) Chương trình chuỗi cung ứng trong tiểu phần G của phần này; và 

(5) Các biện pháp kiểm soát phòng ngừa khác, nếu cá nhân đủ điều kiện kiểm soát phòng ngừa chuẩn 

bị (hoặc giám sát việc chuẩn bị) một văn bản biện minh rằng xác nhận là không áp dụng dựa trên các 

yếu tố như bản chất của mối nguy hiểm và tính chất về kiểm soát phòng ngừa và vai trò của nó trong 

hệ thống an toàn thực phẩm của cơ sở. 

4.5.2 So sánh với FSSC 22000 

Tất cả các hoạt động xác nhận sẽ được PCQI ghi lại và thực hiện hoặc giám sát lý tưởng trước khi Kế hoạch An 

toàn Thực phẩm được thực hiện hoặc trong vòng 90 ngày sau khi sản phẩm đầu tiên được sản xuất. Bất kỳ trường 

hợp ngoại lệ sẽ được biện minh và tài liệu của PCQI. Điều này không được chỉ định trong FSSC 22000. Mục đích 

của xác nhận là cung cấp bằng chứng khách quan cho thấy quá trình kiểm soát phòng ngừa được sử dụng trong 

kế hoạch an toàn thực phẩm có cơ sở khoa học hữu ích và phù hợp để việc kiểm soát các mối nguy tương ứng.  

Quy tắc PCHF quy định bắt buộc xác nhận chỉ kiểm soát phòng ngừa quá trình. ISO 22000 yêu cầu xác nhận tất 

cả các biện pháp kiểm soát đối với các CCP và OPRP. 

4.5.3 Hướng dẫn hội nhập 

Đảm bảo tài liệu được phê duyệt của PCQI cho các hoạt động xác nhận giá trị sử dụng 

Đảm bảo tài liệu của bất kỳ nghiên cứu xác nhận giá trị sử dụng đáp ứng quy tắc PCHF, FSSC 22000 không yêu 

cầu cụ thể quy tắc này. 

4.6 Kế hoạch thu hồi 

4.6.1 Quy tắc FSMA PCHF 

§ 117.139 Kế hoạch thu hồi. 

Đối với thực phẩm có nguy cơ cần kiểm soát phòng ngừa: 

(a) Bạn phải thiết lập một kế hoạch thu hồi bằng văn bản cho thực phẩm. 

(b) Kế hoạch thu hồi bằng văn bản phải bao gồm các quy trình mô tả các bước cần thực hiện, 

và giao trách nhiệm thực hiện các bước đó, để thực hiện các hành động sau phù hợp với cơ 

sở: 

(1) Thông báo trực tiếp cho người nhận hàng về thực phẩm bị thu hồi, bao gồm cả cách 

thức để trả lại hoặc xử lý thực phẩm bị ảnh hưởng; 

(2) Thông báo cho công chúng về bất kỳ nguy cơ nào do thực phẩm gây ra khi thích hợp 

với bảo vệ sức khỏe cộng đồng; 
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(3) Tiến hành kiểm tra hiệu quả để xác minh rằng việc thu hồi được thực hiện; và 

(4) Vứt bỏ thức ăn bị thu hồi một cách thích hợp, ví dụ, thông qua xử lý lại, làm lại, chuyển 

hướng sang sử dụng không gây lo ngại về an toàn hoặc phá hủy thực phẩm. 

4.6.2 So sánh với FSSC 22000 

Quy tắc PCHF yêu cầu thu hồi là hành động cần có bằng cách thiết lập để di chuyển sản 

phẩm bị thay thế, sai nhãn hoặc vi phạm từ thị trường. 

Trong FSSC 22000, ISO 22000: mục 7.10.4 và ISO / TS 22002-1 mục 15 mô tả các quy trình 

cho triệu hồi Trong khi FDA đề cập đến thu hồi, các quy trình được mô tả trong ISO 22000 

mục 7.10.4 cho triệu hồi cũng được áp dụng cho thu hồi. 

Quy tắc PCHF cũng có một số thông số kỹ thuật bổ sung. Sau khi thu hồi, một sự phân tích 

lại của Kế hoạch an toàn thực phẩm là bắt buộc, điều này không được yêu cầu cụ thể bởi 

FSSC 22000. 

4.6.3 Hướng dẫn hội nhập 

FDA xác định ba loại thu hồi: 

• Loại I: có khả năng gây hậu quả bất lợi nghiêm trọng về sức khỏe hoặc tử vong 

• Loại II: có thể gây ra tình trạng bất lợi tạm thời hoặc có thể hồi phục về mặt y tế hoặc có khả 

năng gây hậu quả bất lợi nghiêm trọng về sức khỏe là Xa xôi 

• Thu hồi loại III: không có khả năng gây hậu quả bất lợi cho sức khỏe 

Thu hồi loại I (và một số loại II) là thu hồi công khai và FDA sẽ được thông báo. 

Để đáp ứng quy tắc PCHF, bạn phải đảm bảo rằng: 

• Kế hoạch thu hồi xác định từng bước trong quá trình thu hồi và mô tả rõ ràng những gì cần 

phải được thực hiện và ai chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ. 

Đối với các sản phẩm nhập khẩu được bán trên thị trường Hoa Kỳ, phải làm rõ ai là phụ trách 

của việc thu hồi: nhà cung cấp hoặc nhà nhập khẩu Hoa Kỳ. 

• Các chi tiết liên lạc được mở rộng bao gồm các liên hệ tại Hoa Kỳ và cũng có thể bao 

gồm điều phối viên thu hồi của FDA (xem trang web của FDA để biết thông tin liên hệ: 

Văn phòng FDA, Cơ quan quản lý (ORA)). 

• Kiểm tra hiệu quả được thực hiện như một phần của quy trình thu hồi (tức là khối 

lượng cân bằng sản phẩm pha trộn). 

• Kế hoạch thu hồi được kiểm tra định kỳ. 

• Kế hoạch An toàn Thực phẩm được xem xét sau khi thu hồi 
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5. Phần F- Các yêu cầu cho áp dụng cho hồ 

sơ 

5.1 Quy tắc FSMA PCHF 
§ 117.305 Yêu cầu chung áp dụng cho hồ sơ. 

Hồ sơ phải: 

(a) Được lưu giữ như hồ sơ gốc, bản sao thật (như bản sao giấy, hình ảnh, được quét 

bản sao, microfilm, microfiche hoặc bản sao chính xác khác của hồ sơ gốc), hoặc 

hồ sơ điện tử; 

(b) Chứa các giá trị và quan sát thực tế thu được trong quá trình giám sát và, như 

thích hợp, trong quá trình hoạt động xác minh; 

(c) Chính xác, không thể xóa và dễ đọc; 

 (d) Được tạo đồng thời với các hoạt động được ghi nhận; 

(e) Càng chi tiết khi cần thiết để cung cấp lịch sử công việc được thực hiện; và 

(f) Bao gồm: 

(1) Thông tin đầy đủ để xác định nhà máy hoặc cơ sở (ví dụ: tên và khi cần thiết, vị trí 

của nhà máy hoặc cơ sở); 

(2) Ngày và khi thích hợp, thời gian của hoạt động được ghi lại; 

(3) Chữ ký hoặc tên viết tắt của người thực hiện hoạt động; và 

(4) Khi thích hợp, danh tính của sản phẩm và mã lô, nếu có. 

 

(g) Các hồ sơ được thiết lập hoặc duy trì để đáp ứng các yêu cầu của việc này một phần 

và đáp ứng định nghĩa của hồ sơ điện tử trong §11.3 (b) (6) của chương này được miễn 

các yêu cầu của phần 11 của chương này. Hồ sơ đáp ứng các yêu cầu của phần này, 

nhưng điều đó cũng được yêu cầu theo phần khác các quy định hoặc quy định theo luật 

định hiện hành, vẫn tuân theo phần 11 của chương này. 

 

§ 117.315 Yêu cầu lưu giữ hồ sơ. 

 

(a) (1) Tất cả các hồ sơ theo yêu cầu của phần này phải được lưu giữ tại nhà máy hoặc cơ 

sở tại ít nhất 2 năm sau ngày lập. 

(2) Hồ sơ mà một cơ sở dựa vào trong thời gian 3 năm trước khi áp dụng để hỗ trợ tư 

cách là cơ sở đủ điều kiện phải được giữ lại tại cơ sở miễn là cần thiết để hỗ trợ tình trạng 

của một cơ sở như là một cơ sở đủ điều kiện trong năm dương lịch áp dụng. 

(b) Các hồ sơ liên quan đến tính thỏa đáng chung của thiết bị hoặc quy trình đang được sử 

dụng bởi một cơ sở, bao gồm kết quả nghiên cứu và đánh giá khoa học, phải được cơ sở 

giữ lại ít nhất 2 năm sau khi ngừng sử dụng. 

 

(ví dụ: vì cơ sở đã cập nhật kế hoạch an toàn thực phẩm bằng văn bản (§ 117.126) hoặc 

hồ sơ xác nhận tài liệu của kế hoạch an toàn thực phẩm bằng văn bản (§ 117.155 (b); 
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(c) Ngoại trừ kế hoạch an toàn thực phẩm, việc lưu trữ hồ sơ ngoài cơ sở được cho phép 

nếu như vậy hồ sơ có thể được lấy và cung cấp tại chỗ trong vòng 24 giờ kể từ khi yêu cầu 

đánh giá chính thức. Kế hoạch an toàn thực phẩm phải được duy trì tại chỗ. Hồ sơ điện tử 

là được coi là tại chỗ nếu họ có thể truy cập từ một vị trí tại chỗ. 

(d) Nếu nhà máy hoặc cơ sở đóng cửa trong thời gian dài, kế hoạch an toàn thực phẩm 

có thể được chuyển đến một số vị trí có thể truy cập hợp lý khác nhưng phải trở lại nhà 

máy hoặc cơ sở trong vòng 24 giờ để xem xét chính thức theo yêu cầu. 

 

5.2 So sánh với FSSC 22000 
Quy tắc PCHF sử dụng các định nghĩa khác nhau cho các định nghĩa được sử dụng trong 

Tiêu chuẩn ISO và đề cập là “hồ sơ” cho toàn bộ kế hoạch an toàn thực phẩm, trong khi 

ISO sử dụng thuật ngữ “ quy trình được lập văn bản và hồ sơ”. Quy tắc PCHF xác định 

yêu cầu đối với hai loại hồ sơ: 

1) Bản thân Kế hoạch An toàn Thực phẩm và 2) hồ sơ thực hiện Kế hoạch An toàn Thực 

phẩm. 

Quy tắc PCHF có các yêu cầu dứt khoát đối với các hồ sơ mà phần lớn vượt ra ngoài 

các yêu cầu của FSSC 22000. Hồ sơ được tổ chức và truy cập là phần rất quan trọng 

để chứng minh một Kế hoạch an toàn Thực phẩm hiệu quả. 

Các quy trình được lập văn bản và hồ sơ có thể được lưu giữ ở dạng giấy hoặc điện tử và 

các tài liệu này có thể được xem xét và sao chép bởi nhân viên được phân công. 

 

5.3 Hướng dẫn hội nhập 
Quy tắc PCHF có các yêu cầu vượt ra ngoài các quy định trong FSSC 22000 với cụ thể 

yêu cầu về thủ tục và hồ sơ bằng văn bản. 

 

§ 117.305 đặt tiêu chí cho hồ sơ điện tử không phải là một phần của FSSC 22000, vui lòng 

đảm bảo hồ sơ điện tử của bạn đáp ứng các tiêu chí chi tiết trong đoạn này. 

 

Một số yêu cầu như được mô tả trong § 117.315 vượt xa những yêu cầu của FSSC 

22000 và bạn cần đảm bảo rằng: 

 

• Hồ sơ được lưu giữ ít nhất 2 năm (lâu hơn nếu thời hạn sử dụng sản phẩm dài hơn). 

• Kế hoạch an toàn Thực phẩm được giữ lại tại chỗ 

• Các hồ sơ khác, ví dụ: hồ sơ giám sát, được lưu trữ ngoài trang web, có sẵn trong 

24 tiếng. 

• Các hồ sơ liên quan đến tính thỏa đáng chung của thiết bị hoặc quy trình được sử dụng 

bởi một cơ sở, bao gồm kết quả của các nghiên cứu và đánh giá khoa học, là được giữ lại 

ít nhất 2 năm sau khi ngừng sử dụng. 

• Các hồ sơ liên quan đến tính thỏa đáng chung của thiết bị hoặc quy trình, bao gồm cả kết 

quả nghiên cứu khoa học và đánh giá, được giữ lại ít nhất 2 năm sau khi ngừng sử dụng. 
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Tuân thủ quy tắc PCHF yêu cầu các hồ sơ (thực hiện) sau đây là duy trì. Mặc dù điều này 

phần lớn tương đương với các yêu cầu 22000 của FSSC, hãy cẩn thận xem xét các yêu 

cầu cụ thể này: 

• Hồ sơ giám sát cho tất cả các kiểm soát phòng ngừa 

 

Tuân thủ quy tắc PCHF, các yêu cầu về hồ sơ (thực hiện) sau đây là duy trì. Mặc dù điều 

này phần lớn tương đương với các yêu cầu 22000 của FSSC, hãy cẩn thận nên xem xét 

các yêu cầu cụ thể này: 

• Hồ sơ giám sát cho tất cả các kiểm soát phòng ngừa 

Hồ sơ hành động khắc phục 

• Hồ sơ xác minh, khi được yêu cầu 

• Thẩm định 

• Xác minh giám sát và hành động khắc phục 

• Hiệu chuẩn của các công cụ giám sát và xác minh 

• Thử nghiệm sản phẩm 

• Kiểm soát môi trường 

• Hồ sơ đánh giá 

• Phân tích lại kế hoạch an toàn thực phẩm 

• Chương trình chuỗi cung ứng và tài liệu hỗ trợ 

• Hồ sơ đào tạo, khi thích hợp 

Ngoài ra, việc xem xét các thông tin bắt buộc cần thiết cho mỗi hồ sơ theo 

quy tắc PCHF cũng được khuyến nghị vì điều này có thể được chỉ định chi tiết trong FSSC 

222000: 

• Thông tin cơ bản cho mỗi hồ sơ trong Kế hoạch an toàn Thực phẩm phải bao gồm: 

• Tên của hồ sơ 

• Tên và địa điểm của cơ sở 

• Ngày và khi thích hợp, thời gian của hoạt động được ghi lại 

• Đo lường hoặc quan sát thực tế khi áp dụng 

• Nhận dạng sản phẩm, nếu có 

• Chữ ký hoặc tên viết tắt của người thực hiện các hoạt động giám sát 

• Chữ ký hoặc tên viết tắt của người xem xét hồ sơ và ngày đánh giá 

6. Phần G – chương trình chuỗi cung cấp 

6.1 Quy tắc FSMA PCHF  

Phần G của Quy tắc PCHF xác định yêu cầu cho chương trình chuỗi cung ứng 

có thể bao gồm sự cần thiết cho Kiểm soát phòng ngừa chuỗi cung ứng sẽ mở rộng 

ngoài các thông số kỹ thuật của FSSC 22000. 

Một số yếu tố từ quy tắc khác với FSSC được liệt kê bên dưới (xin lưu ý đây là tóm tắt từ Quy 

tắc, không phải toàn văn): 
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§ 117.405 Yêu cầu thiết lập và thực hiện chương trình chuỗi cung ứng. 

(c) Khi kiểm soát áp dụng chuỗi cung ứng được áp dụng bởi một thực thể không phải là nhà 

cung cấp của cơ sở tiếp nhận. Cơ sở tiếp nhận phải: 

(1) Xác minh kiểm soát áp dụng chuỗi cung ứng; hoặc là 

(2) Có được tài liệu của một hoạt động xác minh thích hợp từ người khác, xem xét và 

đánh giá tài liệu áp dụng  

§ 117.410 Yêu cầu chung áp dụng cho chương trình chuỗi cung ứng. 

(a) Chương trình chuỗi cung ứng phải bao gồm: 

(1) Sử dụng các nhà cung cấp được phê duyệt theo yêu cầu của § 117.420; 

(2) Xác định các hoạt động xác minh nhà cung cấp phù hợp (bao gồm cả xác định 

tần suất tiến hành hoạt động) theo yêu cầu của § 117.425. 

(3) Tiến hành các hoạt động xác minh nhà cung cấp theo yêu cầu của § §117.430 

và117.435; 

(4) Tài liệu về các hoạt động xác minh nhà cung cấp theo yêu cầu của § 117.475; và 

(5) Khi có thể, xác minh kiểm soát áp dụng chuỗi cung ứng được áp dụng bởi một thực 

thể ngoài nhà cung cấp của cơ sở tiếp nhận và ghi lại xác minh đó là được yêu cầu bởi 

§117.475 hoặc có được tài liệu xác minh phù hợp hoạt động từ một thực thể khác, xem 

xét và đánh giá tài liệu đó, và ghi lại việc xem xét và đánh giá theo yêu cầu của § 

117.475. 

(b) Sau đây là các hoạt động xác minh nhà cung cấp phù hợp đối với nguyên liệu thô và 

các thành phần khác: 

(1) Đánh giá tại chỗ; 

(2) Lấy mẫu và thử nghiệm nguyên liệu thô hoặc thành phần khác; 

(3) Xem xét hồ sơ an toàn thực phẩm có liên quan của nhà cung cấp; và 

(4) Các hoạt động xác minh nhà cung cấp phù hợp khác dựa trên năng lực của nhà cung 

cấp và rủi ro liên quan đến nguyên liệu thô hoặc thành phần khác. 

(c) Chương trình chuỗi cung ứng phải đảm bảo rằng mối nguy cần kiểm soát đã được 

giảm thiểu hoặc ngăn chặn đáng kể. 

(d) (1) Trừ khi được quy định tại đoạn (d) (2) của phần này, trong việc phê duyệt các nhà 

cung cấp và thẩm tra các hoạt động của nhà cung cấp phù hợp và tần suất chúng được 

tiến hành, những điều sau đây phải được xem xét: 
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(i) Phân tích nguy cơ của thực phẩm, bao gồm bản chất của mối nguy được kiểm soát    

trước khi nhận nguyên liệu thô hoặc thành phần khác, áp dụng cho nguyên liệu 

nguyên liệu và các thành phần khác; 

(ii) Thực thể hoặc thực thể sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát đối với các mối nguy 

yêu cầu kiểm soát chuỗi cung ứng; 

(iii) Hiệu suất của nhà cung cấp, bao gồm: 

(A) Các quy trình của nhà cung cấp, quá trình và thực hành của nhà cung cấp liên 

quan đến an toàn của nguyên liệu thô và các thành phần khác; 

(B) Áp dụng các quy định an toàn thực phẩm của FDA và thông tin liên quan đến 

việc nhà cung cấp tuân thủ các quy định đó, bao gồm cảnh báo của FDA thư hoặc 

cảnh báo nhập khẩu liên quan đến an toàn thực phẩm và FDA hành động tuân thủ 

liên quan đến an toàn thực phẩm (hoặc, khi áp dụng, có liên quan luật pháp và quy 

định của một quốc gia có hệ thống an toàn thực phẩm FDA chính thức được công 

nhận là tương đương hoặc đã xác định là tương đương với của Hoa Kỳ và thông 

tin liên quan đến nhà cung cấp tuân thủ các luật và quy định đó); và 

(C) Lịch sử an toàn thực phẩm của nhà cung cấp liên quan đến nguyên liệu thô 

hoặc các thành phần khác mà cơ sở tiếp nhận nhận được từ nhà cung cấp, bao 

gồm thông tin có sẵn về kết quả từ thử nghiệm thô vật liệu hoặc các thành phần 

khác cho các mối nguy hiểm, kết quả kiểm toán liên quan đến an toàn thực phẩm 

và phản ứng của nhà cung cấp trong việc sửa chữa các vấn đề; và 

(iv) Bất kỳ yếu tố nào khác khi thích hợp và cần thiết, chẳng hạn như lưu trữ và thực 

hành vận chuyển. 

§ 117.430 Thực hiện các hoạt động thẩm tra nhà cung cấp đối với nguyên liệu thô và các 

thành phần khác. 

(b) (1) Trừ khi được quy định tại đoạn (b) (2) của phần này, khi có nguy cơ về nguyên liệu thô 

hoặc thành phần khác sẽ được kiểm soát bởi nhà cung cấp và là một trong đó là một khả 

năng hợp lý rằng việc tiếp xúc với các mối nguy hiểm sẽ dẫn đến hậu quả bất lợi nghiêm 

trọng đến sức khỏe hoặc cái chết đối với con người: 

(i) Hoạt động xác minh nhà cung cấp phù hợp là đánh giá tại chỗ của nhà cung cấp; và 

(ii) Việc đánh giá phải được tiến hành trước khi sử dụng nguyên liệu thô hoặc khác thành 

phần từ các nhà cung cấp và ít nhất hàng năm sau đó.  
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6.2 So sánh với FSSC 22000 

Trong FSSC 22000, kiểm soát chuỗi cung ứng được mô tả trong điều khoản ISO 22000 mục 

7.3.3.1. vật liệu, thành phần và vật liệu tiếp xúc với sản phẩm và ISO / TS 22002-1 Chương 

9, Quản lý vật liệu đã mua. 

Quy tắc PCHF yêu cầu phải có kế hoạch phê duyệt nhà cung cấp  

Các chương trình kiểm soát phòng ngừa an toàn thực phẩm cụ thể cho từng nhà cung cấp và 

từng nguyên liệu như 

 Hồ sơ ghi lại các hoạt động này phải được duy trì để chứng minh 

chương trình nhà cung cấp của bạn đang hoạt động và hiệu quả. 

Quy tắc PCHF cho việc sử dụng các nhà cung cấp được phê duyệt (§ 117.420) được bảo vệ 

theo ISO / TS 22002-1 mục 9, Quản lý vật liệu mua vào. 

Quá trình phân tích mối nguy sẽ xác định xem có biện pháp kiểm soát phòng ngừa chuỗi 

cung ứng cần được xem xét riêng cho nguyên liệu thô, vật liệu đóng gói cũng như gia công 

đóng gói và sản xuất. 

FSSC 22000 dự kiến sẽ có các hoạt động thẩm tra, tuy nhiên quy tắc PCHF cụ thể hơn trong 

đó các hoạt động sẽ được lựa chọn. 

Chương trình chuỗi cung cấp không yêu trong các tình huống sau: 

1. Phân tích mối nguy kết luận rằng không có mối nguy nào yêu cầu kiểm soát áp dụng 

đối với chuỗi cung ứng, 

2. Bạn kiểm soát các mối nguy cần kiểm soát phòng ngừa trong cơ sở của bạn, hoặc 

3. Bạn dựa vào khách hàng của mình để kiểm soát mối nguy, bạn xác định cho khách 

hàng rằng thực phẩm chưa được xử lý để kiểm soát mối nguy và bạn có sự đảm bảo 

bằng văn bản hàng năm từ khách hàng của bạn rằng họ đang theo dõi thủ tục để làm như 

vậy. 

Xem thêm § 117.136. Các trường hợp trong đó chủ sở hữu, nhà điều hành hoặc đại lý phụ 

trách một cơ sở sản xuất / chế biến không bắt buộc phải thực hiện kiểm soát phòng ngừa. 

Điều này không được bao gồm trong FSSC 22000. 

6.3 Hướng dẫn hội nhập 

Chuỗi cung ứng của PCHF yêu cầu phân tích HACCP cho từng nguyên liệu và nhà cung cấp 

Đây có thể là một phần của Phân tích mối nguy hoặc có thể được đưa vào như một phần của 

một kế hoạch an toàn thực phẩm như là một phân tích nguy cơ nguyên liệu riêng biệt. 
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Các mối nguy được quản lý ở những nơi khác trong chuỗi cung ứng (nghĩa là không phải 

địa điểm sản xuất) sẽ được thẩm tra bằng kiểm soát phòng ngừa chuỗi cung ứng. 

Bằng chứng thẩm tra được lập văn bản nên được lấy từ các thực thể quản lý mối nguy. 

Cơ chế thẩm tra phải phù hợp với mối nguy nhưng lưu ý rằng khi có nguy cơ là một trong 

những khả năng hợp lý để việc tiếp xúc với mối nguy sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọn bất lợi 

cho sức khỏe hoặc tử vong đối với người hoặc động vật (SAHCODA), đánh giá tại chỗ được 

coi là hoạt động thẩm tra thích hợp. Đây có thể là một cuộc đánh giá một bộ phận (ví dụ khu 

nhận tiếp nhận), hoặc thông tin cụ thể từ đánh giá của bên thứ 3 có thể được dùng. 

Để tuân thủ quy tắc PCHF, cần tiến hành phân tích rủi ro cho tất cả các nguyên liệu thô 

nguyên liệu và các biện pháp kiểm soát phòng ngừa chuỗi cung ứng được đưa ra khi cần 

thiết. Kiểm soát phòng ngừa từng yêu cầu hoạt động thẩm tra trên mỗi vật liệu trên mỗi nhà 

cung cấp. Các loại hoạt động thẩm tra được sử dụng phải liên quan đến rủi ro và có thể bao 

gồm: 

• đánh giá, 

• lấy mẫu và thử nghiệm sản phẩm của nhà cung cấp về mối nguy hiểm đáng lo ngại, 

• đánh giá của nhà cung cấp Hồ sơ an toàn thực phẩm có liên quan, như thời gian chế biến 

và nhiệt độ hoặc 

• các thủ tục khác dựa trên rủi ro liên quan đến thành phần và nhà cung cấp. Giống như tất 

cả các biện pháp kiểm soát phòng ngừa, các quy trình này phải là: 

• tài liệu, 

• theo dõi, 

• được xác minh một cách thường xuyên và giám sát bởi một PCQI. 
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7. Tham khảo 
Phạm vi áp dụng của FSSC 22000 được sử dụng để so sánh là phạm vi Sản xuất Thực 

phẩm và bao gồm ba thành phần sau đây; 1) ISO 22000: 2005; (xem www.iso.org ) 2) 

ISO / TS 22002-1: 2009 (xem www.iso.org ) và 3) FSSC 22000 (phiên bản 4.1) (xem 

www.fssc22000.com). 

 

 

Phân tích lỗ hỏng của TAG (Tháng 4 năm 2016): So sánh FSSC 22000 với 

Kiểm soát phòng ngừa đối với thực phẩm của con người (Quy tắc cuối cùng) có thể được 

tìm thấy tại http://www.fssc22000.com/document/pdf/2016-tag-analysis-human-food-final-

april-2016.pdf 

 

Văn bản của Quy tắc kiểm soát phòng ngừa FSMA đối với thực phẩm cho con người 

(PCHF) được sử dụng trong phần này được tìm thấy trên https://www.ecfr.gov/cgi-

bin/ECFR?page=browse  (Tiêu đề 21 phần 117). 

 

Tài liệu hướng dẫn có thể được tìm thấy trên 

https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm334115.html 

 

  

http://www.iso.org/
http://www.iso.org/
http://www.fssc22000.com/
http://www.fssc22000.com/document/pdf/2016-tag-analysis-human-food-final-april-2016.pdf
http://www.fssc22000.com/document/pdf/2016-tag-analysis-human-food-final-april-2016.pdf
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/ECFR?page=browse
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/ECFR?page=browse
https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm334115.html

