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Mở đầu 
Qui phạm thực hành HACCP này được thiết lập bởi TQCS International pty Ltd 
(TQCSI). TQCSI được công nhận bởi tổ chức JAS-ANZ một tổ chức chứng nhận của 
bên thứ ba cho hệ thống quản lý. Ban an toàn thực phẩm của TQCSI gồm nhóm các 
chuyên gia quốc tế của ngành công nghiệp thực phẩm, họ đóng góp các ý kiến của mình 
đối với các sửa đổi của qui phạm diễn ra 2 năm 1 lần.  
Qui phạm thực hành HACCP 2003 này được soát xét lại từ phiên bản đầu tiên, được sử 
dụng đặc biệt trong ngành công nghiệp thực phẩm để đáp ứng các đòi hỏi ngày càng 
cao của khách hàng về chất lượng và đặc biệt là sự an toàn trong thực phẩm và đồ uống. 
Mục đích trước tiên của qui phạm này là dành cho các tổ chức sản xuất nhỏ như sản 
xuất thực phẩm, sản xuất và chế biến, phân phối thực phẩm và đồ uống, các cửa hàng, 
khách sạn và các đại lý tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm và đồ uống. Qui phạm này 
cũng được sử dụng tương tự đối với các tổ chức sản xuất và kinh doanh có liên quan tới 
nền công nghiệp thực phẩm ví dụ như đóng gói. 
Qui phạm này là một tiêu chuẩn của ngành công nghiệp thực phẩm được sử dụng để 
hướng dẫn các tổ chức áp dụng chương trình an toàn thực phẩm, kết hợp với HACCP ở 
bất kỳ nơi nào trên thế giới. Qui phạm này không dự định thay thế cho tiêu chuẩn chất 
lượng ISO 9001 hoặc hệ thống quản lý chất lượng nào khác. Hơn nữa, qui phạm này 
dựa trên tiêu chuẩn quốc tế và được thiết kế để bổ sung cho các khiếm khuyết đối với 
các tổ chức có qui mô nhỏ khi họ không có hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 hoặc 
không có đủ nguồn lực để áp dụng và duy trì nó. Tuy nhiên, khi qui mô của tổ chức lớn 
lên, qui phạm này được thiết kế để dễ dàng đáp ứng toàn bộ tiêu chuẩn ISO 9001. 
Đặc tính chủ yếu của qui phạm thực hành HACCP này là mối quan hệ của nó với hệ 
thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), phương pháp phân tích 
mối nguy đã được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp thực phẩm, trên bình diện 
quốc tế, để giảm thiểu mức độ tác động của các sản phẩm thực phẩm không an toàn đối 
với thị trường. Qui phạm này cũng bao gồm một số khía cạnh của các yêu cầu trong hệ 
thống quản lý chất lượng ISO 9001 và công nhận các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm hỗ 
trợ cho HACCP. 
Các công ty thực phẩm và đồ uống được chứng nhận theo qui phạm thực hành HACCP, 
có thể chứng minh với khách hàng của mình về khả năng đáp ứng đối với các yêu cầu 
chất lượng, đặc biệt của thực phẩm và đồ uống theo chương trình an toàn thực phẩm, 
được đánh giá bởi một tổ chức chứng nhận độc lập của bên thứ ba. Họ cũng chứng 
minh được sự năng động trong việc tạo ra sự tin tưởng hơn của khách hàng, những 
người đòi hỏi chứng nhận HACCP. Khi thích hợp các tổ chức được chứng nhận có thể 
sử dụng biểu tượng đã được chứng nhận quốc tế TQCSI HACCP, tuy nhiên việc sử 
dụng biểu tượng không được hiểu nhầm rằng sản phẩm là an toàn hoặc được chứng 
nhận (xem Nguyên tắc chứng nhận TQCSI). 
Các viện dẫn đối với 'thực phẩm' trong toàn bộ qui phạm này tương đương với 'thực 
phẩm' và 'đồ uống'. Qui phạm này chứa những diễn giải được mô tả dưới dạng chữ 
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đậm. Để hỗ trợ các diễn giải này, các giải thích của mỗi yếu tố của qui phạm được biểu 
diễn dưới dạng chữ nghiêng. 
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Phạm vi 
Qui phạm thực hành HACCP này xác định các yêu cầu về an toàn thực phẩm sử dụng 
áp dụng cho các tổ chức có qui mô nhỏ trong ngành công nghiệp thực phẩm và đồ 
uống, để cung cấp bằng chứng khách quan về khả năng của tổ chức có khả năng cung 
cấp sản phẩm thực phẩm và đồ uống đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và các yêu 
cầu chế định. 
Phù hợp với qui phạm này cũng tạo thuận lợi cho việc phù hợp với các qui định ngành 
và các yêu cầu chế định liên quan đến thực phẩm như qui phạm tiêu chuẩn thực phẩm. 
Mục đích của qui phạm này là đạt được sự an toàn đối với thực phẩm và đồ uống. Nó 
giúp tổ chức nhận biết và văn bản hoá các chuẩn mực an toàn. Bằng cách áp dụng các 
nguyên tắc của HACCP, mối nguy đối với sự an toàn của thực phẩm và chất lượng kém 
được nhận biết. Những chiến lược này được xây dựng và thực hiện để giảm tối đa mối 
nguy. 

Viện dẫn và loại trừ 
Qui phạm này viện dẫn đến HACCP (phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn) 
phương pháp nhận biết mối nguy đối với an toàn thực phẩm. Nó dựa trên nguyên lý của 
HACCP và thực hành an toàn thực phẩm được xây dựng bởi uỷ ban tiêu chuẩn hoá thực 
phẩm (CAC), cũng như bởi Tổ chức y tế thế giới (WHO) 
Trong khi các nguyên lý của CAC chỉ ra ‘điểm kiểm soát tới hạn’, thì qui phạm này 
cũng khuyến khích tổ chức đưa ra toàn bộ các ‘điểm kiểm soát’ liên quan tới an toàn 
thực phẩm. 
Khi áp dụng chương trình an toàn thực phẩm phù hợp với qui phạm này, tổ chức phải 
đảm bảo rằng cũng phù hợp với tất cả các yêu cầu pháp luật hoặc chế định, các qui 
phạm của ngành và khi có thể là qui phạm các tiêu chuẩn trong thực phẩm có liên quan   
Tại phần 3 của qui phạm này (thực hành an toàn thực phẩm) điều nào không liên quan 
tới hoạt động của tổ chức thì điều đó có thể được loại trừ ra khỏi chương trình an toàn 
thực phẩm, nhưng phải cung cấp các mô tả về việc loại trừ này để kiểm tra xác nhận. 
Tuy nhiên tất cả các phần trong qui phạm này phải được đưa ra và mô tả trong chương 
trình an toàn thực phẩm 

Các định nghĩa  
Các định nghĩa sau được áp dụng cho qui phạm này: 
 Thực phẩm: Thức ăn hoặc đồ uống ăn được và thích hợp với con người 
 Thực hành sơ chế tốt: được tiến hành bởi các bộ phận sơ chế để đảm bảo kiểm soát 
các quá trình và môi trường làm việc an toàn 

 Thực hành sản xuất tốt: được tiến hành bởi các nhà sản xuất và các tổ chức để đảm 
bảo kiểm soát các quá trình và môi trường làm việc an toàn   
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 Thực hành vệ sinh tốt: được thực hiện bởi các cá nhân trong các tổ chức liên quan 
đến thực phẩm để đảm bảo sự an toàn và phù hợp của thực phẩm trong tất cả các 
công đoạn sản xuất, chế biến, bao gói, vận chuyển, lưu kho và bán hàng 

 HACCP: Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn 
 Sản phẩm không phù hợp: nguyên liệu thô hoặc sản phẩm không đáp ứng được các 
yêu cầu hay đặc tính cho mục đích kinh doanh 

 Thực phẩm có mối nguy tiềm ẩn: thực phẩm phải được giữ ở một nhiệt độ xác định 
để giảm thiểu sự phát triển mầm bệnh và ngăn cản sự hình thành độc tố trong thực 
phẩm 

 Kiểm soát nhiệt độ: để duy trì nhiệt độ của thực phẩm trong phạm vi nhiệt độ, đảm 
bảo sự an toàn vi sinh của sản phẩm, ví dụ các thực phẩm đông lạnh được duy trì 
nhiệt độ đông (bình thường -15°C tới -18°C), các thực phẩm lạnh là dưới 5°C và thực 
phẩm nóng là trên 60°C trừ khi sự an toàn vi sinh của thực phẩm được chứng minh 
bằng cách khác. 

Các yêu cầu đối với chương trình an toàn thực phẩm 
1 Cam kết của lãnh đạo 
1.1 Tổ chức và trách nhiệm 
Tổ chức phải xây dựng, lập văn bản, áp dụng và duy trì chương trình an toàn thực phẩm 
kết hợp với kế hoạch HACCP đã được xác nhận phù hợp 
Cấu  trúc của tổ chức phải mô tả chi tiết những ai có trách nhiệm đối với an toàn thực 
phẩm, mối tương quan và sự trao đổi thông tin giữa lãnh đạo và các nhân viên. Mô tả 
yêu cầu công việc của các nhân viên phải được văn bản hoá. 
Lãnh đạo phải đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu chế định có liên quan được đáp ứng. 
Giải thích:  
Tài liệu thích hợp phải được sử dụng để hỗ trợ kế hoạch HACCP. Điển hình là sổ tay 
với các thủ tục và biểu mẫu hỗ trợ. 
Sự không thành công của các tổ chức nhỏ là không có những cam kết chính thức và sự 
phân bổ  trách nhiệm. Trong một vài trường hợp, các nhân viên không biết chắc chắn 
vai trò của họ trong tổ chức. Do vậy cần thiết phải xây dựng một sơ đồ tổ chức để chỉ 
ra mối tương quan về trách nhiệm và đặc biệt chỉ ra một khía cạnh ở đó trách nhiệm 
xác định đôi với an toàn thực phẩm được định rõ. 
Mô tả tóm tắt bổn phận, trách nhiệm và thẩm quyền của mỗi vị trí là một yêu cầu. Nó 
có thể ở dạng mô tả công việc hoặc hợp đồng làm việc. 
Lãnh đạo phải định kỳ xem xét lại hoạt động của nó để đảm bảo tất cả các yêu cầu 
pháp luật và chế định được đáp ứng.  
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1.2 Đào tạo  
Lãnh đạo phải thực hiện việc đào tạo thích hợp cho các nhân viên để đảm bảo họ được 
trang bị các kiến thức để thực hiện các công việc của mình, bao gồm cả việc đào tạo các 
thủ tục dạng văn bản có liên quan. Bản sao của các chứng chỉ có liên quan của các tổ 
chức đào tạo bên ngoài về mức độ năng lực của các cá nhân phải được tổ chức lưu giữ 
khi thích hợp. 
Tất cả các nhân viên liên quan tới việc tiếp xúc với thực phẩm, đặc biệt tại công đoạn 
chuẩn bị và phân phối phải có kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tương tự, họ 
phải hiểu rõ bổn phận cá nhân của mình đối với vệ sinh an toàn thực phẩm và các hồ sơ 
về đào tạo phải được duy trì. 
Các nhân viên cũng phải được đào tạo để thấy được trách nhiệm phải thông báo với 
người giám sát khi có vấn đề về sức khỏe. 
Việc đào tạo những vấn đề liên quan đến thực phẩm đối với những nhân viên mới phải 
được thực hiện, khi trước đây họ chưa được đạo tạo về những vấn đề này 
Giải thích:  
Tất cả các nhân viên phải được đào tạo để thực hiện những nội dung công việc mà họ 
phải đảm nhận, để  xác định và hoạch định được điều này cần thiết phải duy trì đầy đủ 
các hồ sơ, trong đó chỉ ra năng lực, kỹ năng và đào tạo đã có của mỗi thành viên trong 
tổ chức.  
Điều này phải được đặc biệt lưu ý đối với những người liên quan, tổ chức hoặc kiểm 
soát các quá trình chuẩn bị, chế biến và vận chuyển thực phẩm. Lãnh đạo phải đảm 
bảo rằng các nhân viên có liên quan đến vệ sinh và an toàn thực phẩm phải có đủ năng 
lực. 
Các nhân viên phải nhận thức được vai trò cá nhân của họ trong việc báo các bất cứ 
căn bệnh nào mà họ đang mắc phải mà căn bệnh này có thể ảnh hưởng đến tính an 
toàn của thực phẩm. Tương tự như vậy, khi bắt đầu làm việc, các nhân viên phải trải 
qua một khoá học về tiếp xúc với thực phẩm trừ khi trước đây họ đã được đào tạo qua 
1.3 Sản phẩm không phù hợp và các vấn đề khắc phục 
Tổ chức phải thiết lập và duy trì thủ tục dạng văn bản để đảm bảo rằng các sản phẩm 
không phù hợp với các yêu cầu đã xác định được bảo vệ khỏi việc sử dụng vô tình và 
đảm bảo rằng các khiếu nại của khách hàng được xác định và xử lý thích hợp.  
Tổ chức phải có một thủ tục dạng văn bản cho việc xác định nguyên nhân của vấn đề có 
ảnh hưởng tới chất lượng và tính an toàn của thực phẩm, mà vấn đề này có thể xuất 
phát từ nguyên liệu thô hoặc từ công đoạn chuẩn bị, lưu kho, bán hàng, phân phối. 
Hành động thích hợp phải được đưa ra để giảm khả năng tái diễn của vấn đề 
Giải thích: 
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Khi có trục trặc, thì việc quan trọng là phân tích sự không phù hợp để ngăn ngừa tái 
diễn. Các nhân viên phải được khuyến khích để đưa các vấn đề này lên lãnh đạo mà 
không sợ bị phạt. 
Khi nguyên liệu hoặc sản phẩm được phát hiện là không phù hợp (ví dụ: quá hạn sử 
dụng, nhiễm bẩn, ôi thiu, ngoại quan không đẹp) thì chúng phải được dán nhãn và được 
đặt ở khu vực được cách ly để tất cả các nhân viên được bảo vệ khỏi việc sử dụng vô 
tình. Có thể có lựa chọn khác, như loại bỏ ngay lập tức, tuy nhiên khi hoạt động được 
tiến hành thì cần phải quan tâm đến hoạt động kiểm tra để đảm bảo rằng không có sự ô 
nhiễm chéo sang các sản phẩm khác. 
Sự không phù hợp (hay các vấn đề) xảy ra tại một số khía cạnh trong sản xuất kinh 
doanh như kết quả các khiếu nại của khách hàng (khách hàng nội bộ và bên ngoài), 
nguyên liệu thô nhận được từ các nhà cung ứng, sản phẩm hoặc dịch vụ bị sai hỏng 
trong quá trình chuẩn bị, sản phẩm cuối cùng hoặc chuyển giao dịch vụ và sự không 
chính xác của các thiết bị đo. Trong thực tế chúng có thể là các khuyến nghị cải tiến 
được đưa ra bởi các nhân viên hoặc khách hàng. Sự không phù hợp nên được ghi nhận 
bằng một cách thức nào đó để cho phép lãnh đạo của tổ chức có thể xem xét chúng từ 
đầu đến cuối để xác định phương hướng giải quyết (ví dụ: nhật ký, sổ ghi chép hoặc 
một số bản ghi khác). 
Nhận biết sự không phù hợp và sự không phù hợp lặp lại xác định thông qua khiếu nại 
của khách hàng ví dụ sự  cần thiết tiến hành việc phân tích sự không phù hợp đó và 
điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động  cải tiến liên tục và ngăn ngừa tái 
diễn. Hoạt động này được gọi là hành động khắc phục và yêu cầu xác định nguyên 
nhân sâu xa gây ra vấn đề. 
Các bằng chứng bằng văn bản của hành động khắc phục là không bắt buộc, nhưng tổ 
chức phải đảm bảo rằng các hành động thích hợp đã được thực hiện. 
1.4 Đánh giá nội bộ 
Tổ chức phải tiến hành đánh giá nội bộ để xác định rằng các hoạt động của mình phù 
hợp với các yêu cầu dạng văn bản và để xác định hiệu lực của chương trình an toàn 
thực phẩm. Hành động phải được tiến hành để khắc phục bất cứ sự thiếu hụt được phát 
hiện. 
Giải thích:  
cần thiết phải đảm bảo rằng chương trình an toàn thực phẩm được thiết kế và áp dụng 
như dự định trong tổ chức. Chương trình này thông thường được văn bản hoá dưới 
dạng sổ tay HACCP, kế hoạch HACCP và các chỉ dẫn công việc. Do đó việc đánh giá 
đều đặn phải được tiến hành (12 tháng hoặc 6 tháng), đảm bảo rằng cái gì được nêu ra 
là phải làm (chỉ dẫn bằng văn bản) thì cần phải được làm trong thực tế. 
Ở đâu được xác định có sự hoạt động trong thực tế khác với yêu cầu trong các tài liệu 
dạng văn bản, thì chúng phải được xác định và tiến hành ngay hành động khắc phục 
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2 HACCP  
2.1 Đội HACCP và phân tích sản phẩm  
Đội HACCP được đào tạo thích hợp và có đủ kinh nghiệm phải được thiết lập để xây 
dựng, áp dụng và duy trì kế hoạch HACCP 
Trong quá trình chuẩn bị kế hoạch HACCP, đội HACCP phải phân tích các sản phẩm 
liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, bao gồm phạm vi các hoạt động tác 
nghiệp của tổ chức 
Giải thích:  
Các kế hoạch HACCP được xây dựng sẽ chỉ đạt yêu cầu khi cung cấp đủ thông tin cho 
việc triển khai các kế hoạch. Các nhân viên thích hợp có năng lực và kinh nghiệm cần 
thiết nên được lựa chọn để so sánh với đội HACCP. Thậm chí có thể sử dụng các 
chuyên gia bên ngoài tham gia vào đội HACCP khi họ có  kiến thức chuyên sâu về sản 
phẩm và các quá trình sản xuất. 
Trách nhiệm đầu tiên của đội HACCP là xác định phạm vi của kế hoạch HACCP và 
phân tích các loại sản phẩm nào được quan tâm 
2.2 Biểu đồ 
Mỗi quá trình trong tổ chức có khả năng gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm phải được 
xác định trong biểu đồ 
Biểu đồ phải được kiểm tra xác nhận bởi đội HACCP để đảm bảo tất cả các bước có 
liên quan phải được xác định 
Giải thích: biểu đồ phải xác định các bước có thể tồn tại mối nguy trong mỗi quá trình. 
những bước đó được gọi là những điểm kiểm soát. Việc sử dụng các biểu tượng tiêu 
chuẩn là được khuyến khích. Đội HACCP phải xem xét toàn bộ biểu đồ để xác nhận 
tính chính xác của nó trước khi xác định các mối nguy ở mỗi bước. 
2.3. Phân tích mối nguy và các biện pháp kiểm soát 
Tổ chức phải xác định các mối nguy đối với an toàn thực phẩm, mà lý do có thể do 
thiếu các biện pháp kiểm soát thích hợp 
Các biện pháp kiểm soát phải được xác định để hạn chế mối nguy xuất hiện tại mối 
điểm kiểm soát 
Mối nguy được xác định là có mức độ rủi ro lớn đối với an toàn thực phẩm thì mối 
nguy đó cần được cân nhắc để coi như một điểm kiểm soát tới hạn. 
Giải thích:  
Mỗi mối nguy đối với an toàn thực phẩm do các biện pháp kiểm soát chưa được đặt 
đúng vị trí cần phải được nhận biết. Trước khi nhận biết, các rủi ro tiềm ẩn và tính 
nghiêm trọng của các mối nguy nên được xác định.  
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Biện pháp kiểm soát nên được nhận biết cho mỗi mối nguy. Biện pháp kiểm soát này 
không nên là hoạt động theo dõi mà nên tập trung vào việc ngăn ngừa các mối nguy 
tiềm ẩn xảy ra, đầu tiên là qua hoạt động đào tạo, bảo dưỡng thiết bị hoặc áp dụng các 
tiêu chuẩn khác 
Các điểm kiểm soát hoặc các bước trong quá trình có thể gây ra rủi ro lớn đối với an 
toàn thực phẩm được xác định như những điểm kiểm soát tới hạn. Việc xác định các 
điểm kiểm soát tới hạn phải kiểm tra xác nhận được và việc này thường được làm tốt 
khi sử dụng quá trình "cây quyết định"  
2.4. Xác định và theo dõi giới hạn tới hạn 
Giới hạn tới hạn phải được thiết lập cho mỗi điểm kiểm soát, nếu giới hạn tới hạn bị 
vượt quá, sự an toàn của thực phẩm có thể không được đảm bảo. Giới hạn tới hạn này 
phải phù hợp với các yêu cầu chế định và pháp luật. Cách thức của việc theo dõi các 
giới hạn tới hạn phải được thiết lập để đảm bảo tổ chức nhận biết được sự vượt qua giới 
hạn tới hạn  
Giải thích:  
Việc thiết lập giới hạn tới hạn cho mỗi điểm kiểm soát là quan trọng nếu các quá trình 
được theo dõi có hiệu lực. Các giới hạn tới hạn nên nằm trong một giải rộng thích hợp, 
nên khách quan không nên chủ quan (nghĩa là "nhiệt độ nằm trong khoảng 1°C đến 
5°C" thì sẽ dễ dàng cho việc theo dõi hơn là "nhiệt độ đúng"). Ở đâu các giới hạn 
khách quan không thể xác định được thì việc kiểm tra chủ quan phải càng rõ ràng càng 
tốt và không tạo ra những sự suy diễn khác nhau (Nghĩa là "ghế nhìn sạch sẽ và sáng 
bóng không có vết bẩn tự nhiên và dấu vết không thích hợp nào" thì tốt hơn "ghế phải 
sạch"). 
Trước khi giới hạn tới hạn được thiết lập, cách thức theo dõi là giới hạn này phải được 
xác định và văn bản hoá. Việc theo dõi nên là giới hạn tới hạn và không phải là việc đo 
lường hành động phòng ngừa. Các nhân viên thực hiện các hoạt động thường nhật 
trong quá trình tác nghiệp thường là những vị trí tốt nhất để theo dõi các giới hạn tới 
hạn. 
2.5. Hành động khắc phục và hành động phòng ngừa 
Tổ chức phải xác định ngay hành động khắc phục trong trường hợp các giới hạn tới hạn 
bị vượt qua. Tổ chức cũng phải xác định giai đoạn xa hơn, hành động phòng ngừa để 
ngăn ngừa tái diễn   
Giải thích:  
Nếu giới hạn tới hạn bị vượt quá, thì việc quan trọng là trao quyền một cách thích hợp 
cho các nhân viên để cho phép họ chỉ ra vấn đề một cách thích hợp và có hiệu lực. Đây 
là phần quan trọng nhất của kế hoạch HACCP và lý do tại sao các kế hoạch HACCP 
được chỉ ra cho các nhân viên sử dụng và tiếp cận đến. 
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Xa hơn nữa, hành động khắc phục nên được tiến hành bởi các nhân viên có trách 
nhiệm trong việc theo dõi giới hạn tới hạn. 
Tương tự, nếu giới hạn tới hạn bị vượt qua, việc theo dõi phòng ngừa có liên quan rõ 
ràng là không thành công và lãnh đạo nên xem xét các hoạt động theo dõi phòng ngừa- 
điều này bình thường được coi như những hành động phòng ngừa. 
Các nhân viên có trách nhiệm giám sát việc theo dõi phòng ngừa cho mỗi điểm kiểm 
soát có trách nhiệm thực hiện các hành động phòng ngừa này 
2.6. Các hồ sơ 
Các hồ sơ phải được duy trì cho việc theo dõi các giới hạn tới hạn có liên quan tới bất 
kỳ một điểm kiểm soát tới hạn nào. 
Giải thích: 
Bằng chứng khách quan của việc theo dõi các giới hạn tới hạn được yêu cầu khi tại bất 
cứ đâu các mối nguy được xem xét trở thành các điểm kiểm soát tới hạn. Các hồ sơ có 
lẽ cũng nên giữ lại đối với các điểm kiểm soát khác.  
Các hồ sơ này phải được kiểm tra xác nhận bởi lãnh đạo một cách đều đặn để đảm bảo 
rằng nếu các giới hạn tới hạn bị vượt quá, thì các hành động khắc phục thích hợp phải 
được tiến hành để ngăn ngừa sự nhiễm bẩn hoặc các thực phẩm không an toàn được 
tiêu thụ. Các hồ sơ phải được lưu trữ định kỳ khi việc theo dõi có thể là lý do được đề 
cập tới bởi các cấp có thẩm quyền. 
2.7. Kiểm tra xác nhận 
Việc kiểm tra xác nhận các kế hoạch HACCP phải được tiến hành để đảm bảo tổ chức 
được tin chắc rằng, sự an toàn của thực phẩm được đảm bảo và bất cứ đặc tính nào của 
sản phẩm có liên quan đều phù hợp 
Việc kiểm tra xác nhận phải bao gồm việc xem xét liên tục các hồ sơ, việc thử nghiệm 
hóa học và vi sinh thích hợp của sản phẩm được phân công trách nhiệm và xem xét 
thích hợp các kế hoạch HACCP theo định kỳ liên tục. 
Giải thích:  
Việc kiểm tra xác nhận các kế hoạch HACCP là cần thiết để đảm bảo mọi việc đang 
diễn ra đúng với kế hoạch.  
Một biểu mẫu riêng biệt được duy trì trong đó liệt kê những vấn đề cần kiểm tra xác 
nhận trong kế hoạch HACCP. 
Việc kiểm tra xác nhận trên cũng phải bao gồm các thử nghiệm vi sinh đối với thực 
phẩm (và các thử nghiệm hoá học khi cần) theo định kỳ, việc này tạo ra sự tin tưởng có 
lý do rằng các quá trình sản xuất chế biến trong tổ chức đang tạo ra các sản phẩm thực 
phẩm an toàn cho khách hàng và bất cứ đặc tính nào của sản phẩm đều được đáp ứng. 
Tương tự, các thử ngiệm vi sinh phải được kiểm tra bởi ai hoặc tốt nhất khi nào, những 
điều này phải được xác định bởi tổ chức. Các kết quả kiểm tra thử nghiệm phải được 
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phân tích và thấu hiểu bởi lãnh đạo và khi có thể bất cứ sự vi phạm các giới hạn tới 
hạn phải được nghiên cứu. Khi các báo cáo từ phòng thí nghiệm không được thông 
hiểu, lãnh đạo cần tiến hành các bước thích hợp để hiểu chúng. 
Các hồ sơ kiểm tra xác nhận, bao gồm các báo cáo của phòng thí nghiệm cho bất cứ 
thử nghiệm nào được tiến hành, phải được giữ lại trong một khoảng thời gian thích 
hợp. 
3. Thực hành an toàn thực phẩm 
3.1. Nhận thực phẩm  
Tổ chức phải đảm bảo rằng các nguyên liệu thô hoặc các thực phẩm khác nhận được 
đều được bảo vệ khỏi khả năng nhiễm bẩn. 
Tổ chức cũng phải duy trì các hồ sơ đối với tất cả các nhà cung cấp các nguyên liệu thô 
hoặc các thực phẩm được giao nhận khác. 
Các thực phẩm tiềm ẩn các mối nguy phải được giao nhận dưới một nhiệt độ được kiểm 
soát. 
Giải thích: 
 Thực phẩm bình thường đều có thể bị nhiễm bẩn hoặc hư hỏng tại thời điểm phân 
phối. Mỗi tổ chức đều phải đảm bảo thực phẩm được phân phối trong điều kiện thích 
hợp, an toàn. Đặc biệt, thực phẩm đông lạnh phải được nhận từ kho lạnh và các thực 
phẩm tiềm ẩn các mối nguy phải được nhận dưới một nhiệt độ được kiểm soát. Mỗi tổ 
chức được đòi hỏi có thiết bị đo nhiệt độ để có thể ghi lại nhiệt độ của các thực phẩm 
có mối nguy tiềm ẩn được nhận. Thông thường, là các đồng hồ có que đo. 
3.2. Lưu kho thực phẩm 
Thực phẩm được lưu kho phải được bảo vệ khỏi khả năng nhiễm bẩn và các thực phẩm 
có mối nguy tiềm ẩn phải được duy trì dưới một nhiệt độ được kiểm soát. 
Giải thích: các thực phẩm có mối nguy tiềm ẩn phải được lưu trữ càng sớm càng tốt 
sau khi nhận được để đảm bảo nó được duy trì trong một nhiệt độ được kiểm soát. Tất 
cả các thực phẩm phải được lưu trữ theo cách để chống lại sự nhiễm bẩn, đặc biệt từ 
các côn trùng xâm nhập và sự nhiễm bẩn từ khu vực lưu trữ không sạch sẽ.   
3.3. Chế biến thực phẩm 
Hoạt động thích hợp phải được tiến hành để chống lại khả năng nhiễm bẩn trong quá 
trình sản xuất thực phẩm. Các điều kiện môi trường phải đảm bảo thực phẩm không bị 
nhiễm bẩn trong quá trình chế biến, xa hơn nữa là ngăn ngừa sự phát triển của mầm 
bệnh. Khi làm lạnh các thực phẩm đã nấu, các tổ chức phải đảm bảo độ lạnh của thực 
phẩm: 

Từ 60°C tới 21°C trong 2 giờ, và 

Từ 21°C tới 5°C trong hơn 4 giờ 
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Trừ khi tổ chức có thể chứng minh cách khác có thể an toàn cho thực phẩm  

Thực phẩm làm nóng lại phải được gia nhiệt trên 60°C Trừ khi tổ chức có thể chứng 
minh cách khác có thể an toàn cho thực phẩm 
Giải thích: 
 Trách nhiệm của tổ chức để đảm bảo họ chế biến thực phẩm an toàn. Khi một bước 
của quá trình chế biến là cần thiết để giảm mầm bệnh xuống mức độ an toàn, tổ chức 
phải sử dụng một quá trình chế biến được chấp nhận có lý do để có thể đạt được sự an 
toàn vi sinh 
Việc làm lạnh thực phẩm sau khi nấu, đặc biệt các gói thịt ướt và nước sốt, phải đạt 
được trong một khung thời gian xác định để ngăn chặn sự phát triển của mầm bệnh 
không kiểm soát được. Thật đáng tiếc là, với khí hậu nóng như Úc, thì đây thường là 
điều khó đạt được và tổ chức phải chứng minh qua thử nghiệm vi sinh là quá trình chế 
biến thực phẩm đông lạnh là an toàn. Trong nhiều trường hợp, các giai đoạn làm lạnh 
phải được ấn định và càng kín càng tốt như mô tả trên. Kết quả thử nghiệm có liên 
quan phải được duy trì như các bằng chứng. Tương tự, các thực phẩm làm nóng lại 
phải đảm bảo duy trì ở nhiệt độ lớn hơn 60°C. 
3.4. Trưng bày thực phẩm  
Tất cả các hoạt động đo lường phải được tiến hành để ngăn ngừa sự nhiễm bẩn của thực 
phẩm được trưng bày 
Giải thích: Các qui luật xác định áp dụng cho việc trưng bày các thực phẩm không bao 
gói, sự sẵn sàng đối với các thực phẩm tự phục vụ. Các thực phẩm sử dụng vào các 
mục đích tự phục vụ không được bày ra trừ khi chúng được bao gói 
3.5. Đóng gói thực phẩm 
Bất kỳ một quá trình đóng gói nào, bao gồm cả vật liệu sử dụng cho việc đóng gói phải 
được ngăn ngừa sự nhiễm bẩn 
Giải thích: Tổ chức phải đảm bảo vật liệu và phương pháp đóng gói không nhiễm bẩn 
hoặc gây ra mầm bệnh trong thực phẩm. 
3.6. Giao nhận thực phẩm 
Tất cả thực phẩm phải được bảo vệ khỏi khả năng nhiễm bẩn trong quá trình giao nhận. 
Thực phẩm tiềm ẩn mối nguy phải được giao nhận dưới nhiệt độ được kiểm soát. 
Giải thích: Tổ chức phải đảm bảo có hiệu lực thực phẩm có mối nguy tiềm ẩn được 
giao nhận trong một phương tiện sạch sẽ và có thiết bị đông lạnh. Việc vận tải tất cả 
các thực phẩm nên trong những phương tiện có mái che. 
3.7. Tiêu hủy thực phẩm 
Thực phẩm được tiêu huỷ phải được cách ly đối với các thực phẩm khác 
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Giải thích: Thực phẩm được tiêu huỷ phải được cách ly và sẵn sàng cho việc nhận biết. 
Các thực phẩm không được bao gói có lẽ không nên bán lại cho khách hàng, các thực 
phẩm có mối nguy tiềm ẩn có lẽ không nên bán trừ khi nó được rã đông và làm lạnh lại 
cho mục đích chế biến. 
3.8. Thu hồi thực phẩm 
Tổ chức phải có thủ tục dạng văn bản tại vị trí để đảm bảo thu hồi các sản phẩm thô 
hoặc thực phẩm không an toàn. 
Giải thích: Việc thu hồi thực phẩm áp dụng tương tự đối với các nhà sản xuất sơ chế, 
chế biến, phân phối và bán lẻ. Thủ tục thu hồi của ngành công nghiệp thực phẩm có 
liên quan nên được sử dụng như cơ sở cho việc thu hồi tất cả các thực phẩm. Các tổ 
chức cũng nên đảm bảo có các thủ tục để giải quyết đối với các sản phẩm thô hoặc 
thực phẩm đối với các nhà cung cấp có liên quan - điều này liên đặc biệt đối với các 
nhà phân phối và bán lẻ. 
4. Kiểm soát chất lượng 
4.1. Các thủ tục 
Tổ chức phải thiết lập và duy trì các thủ tục dạng văn bản để đảm bảo kiểm soát thích 
hợp các điểm kiểm soát tới hạn.    
Giải thích: Các chỉ dẫn công việc, các thủ tục hoặc check list phải được duy trì theo 
các bước để xem xét các điểm kiểm soát tới hạn. Tổ chức cũng được khuyến khích duy 
trì chúng cho các điểm kiểm soát khác. Các chỉ dẫn công việc, các thủ tục hoặc check 
list phải sẵn sàng có sẵn cho các nhân viên sử dụng và khi đòi hỏi. 
4.2. Thực hành sản xuất, vệ sinh, nuôi trồng tốt 
Tổ chức phải thiết lập và duy trì thủ tục dạng văn bản để đảm bảo rằng nguyên lý của 
thực hành sản xuất, vệ sinh tốt được theo dõi. 
Đặc biệt, tổ chức phải đảm bảo duy trì nhà xưởng trong điều kiện sạch sẽ vệ sinh và 
khu vực tiếp xúc với thực phẩm và các dụng cụ được làm vệ sinh trước khi sử dụng, khi 
có thể áp dụng. Việc lĩnh vực sơ chế phải đảm bảo thực hành nuôi trồng tốt phải được 
theo dõi, đặc biệt sự đảm bảo an toàn của thực phẩm   
Giải thích: Các nguyên lý của GMP và GHP là một nền tảng vững chắc cho sử phát 
triển của bất cứ tổ chức nào. Các hướng dẫn của qui phạm các chuẩn mực thực phẩm 
cho thực hành an toàn thực phẩm phải được theo dõi để ngăn ngừa sự nhiễm bẩn của 
thực phẩm. GMP và GHP bao gồm, liên quan tới bảo dưỡng các phương tiện, kiểm 
soát côn trùng, kiểm soát chất thải, sử dụng quần áo bảo hộ, sự vệ sinh các dụng cụ 
bao gồm cả bảo dưỡng và lựa chọn và sử dụng hoá chất, khi thích hợp 
Việc làm sạch môi trường và các hoạt động theo dõi khu vực bề mặt và dụng cụ được 
khuyến khích để xác nhận rằng các quá trình làm sạch tại các vị trí là có hiệu lực. 
Tương tự, tổ chức và các cá nhân phải nhận thức trách nhiệm của mình cho việc tạo ra 
thực phẩm an toàn. Các thủ tục thích hợp phải được xây dựng để đảm bảo vấn đề này 
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được áp dụng trong mỗi tổ chức. GAP cho các ngành công nghiệp sơ chế khi có liên 
quan cũng bao gồm lựa chọn hoá chất nuôi trồng và thú y, áp dụng, lưu trữ và tiêu huỷ. 
4.3. Nhận biết, truy tìm nguồn gốc và ghi nhãn 
Tổ chức phải có thể nhận biết từ nơi nguồn nguyên liệu khô và thực phẩm được mua 
bán. Sản phẩm cũng phải truy tìm nguồn gốc được đối với nhà cung cấp để thu hồi lại 
hoặc các quá trình điều tra khác có thể sẵn sàng một cách thuận lợi, nếu có đòi hỏi. Sản 
phẩm phải được nhận biết rõ ràng trong và sau quá trình sản xuất  
Thủ tục dạng văn bản phải được thiết lập trong đó chỉ ra làm thế nào để nhận biết và 
truy tìm nguồn gốc trong tổ chức. 
Nhãn mác phải phù hợp với tất cả các yêu cầu của pháp luật và chế định. 
Giải thích:  
Vị trí thích hợp và chuẩn mực đối với sự an toàn của thực phẩm, sản phẩm phải được 
nhận biết lúc nhận và việc nhận biết này phải duy trì trong các hoạt động chế biến và 
giao hàng. 
Điều này sẽ cung cấp khả năng truy tìm nguồn gốc của sản phẩm đối với nhà cung cấp 
trong trường hợp vấn đề an toàn đang được nhận biết. 
Đối với việc giao nhận tiếp đó từ kho đi thì hồ sơ thích hợp nên được duy trì trong thực 
tế để cung cấp việc truy tìm nguồn gốc và nhận biết sản phẩm đó đối với nhà cung cấp 
gốc. 
Khi các yêu cầu pháp luật và chế định phải áp dụng trong nhãn mác (như qui phạm các 
tiêu chuẩn thực phẩm của Úc) các yêu cầu đó phải đảm bảo phù hợp hoàn toàn. Điều 
này đặc biệt quan trọng đối với thực phẩm biến đổi gen hoặc các chất gây dị ứng phải 
được mô tả. 
4.4. Dụng cụ đo 
Tất cả các dụng cụ phải được hiệu chuẩn hoá định kỳ hoặc kiểm tra tính chính xác thích 
hợp đối với việc sử dụng. 
Giải thích:  
Đa số các tổ chức sử dụng thiết bị để đo lường sự phù hợp của đặc tính sản phẩm được 
cung cấp. Các thiết bị này sau một thời gian sử dụng có thể phát sinh ra sai số và cung 
cấp dữ liệu đo lường không chính xác. Điều này có thể có hậu quả là cung cấp các sản 
phẩm không phù hợp tới khách hàng. Các dụng cụ đó phải được nhận biết và hiệu 
chuẩn định kỳ hoặc kiểm tra theo cách đảm bảo tính chính xác liên tục của chúng. Hoạt 
động hiệu chuẩn/ kiểm tra phải được tiến hành theo phương pháp có liên kết với các 
chuẩn quốc gia hoặc bằng những cách khác tin tưởng là chính xác. 
Hồ sơ của các thiết bị và các hoạt động hiệu chuẩn/ kiểm tra phải được duy trì, các mô 
tả kết quả kiểm tra hoặc hiệu chuẩn trong thực tế và việc hiệu chỉnh các sai số đã được 
làm, nếu có yêu cầu. 
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5. Bán hàng và mua hàng 
5.1. Bán hàng 
Tổ chức phải thiết lập và duy trì thủ tục dạng văn bản cho việc nhận các đơn đặt hàng 
của khách hàng. 
Trước khi chấp nhận đơn đặt hàng, tổ chức phải chắc chắn khả năng của mình đáp ứng 
được các yêu cầu của đơn hàng. 
Giải thích:  
Vấn đề xảy ra khi các yêu cầu của khách hàng không được đáp ứng bởi vì nhà cung cấp 
sản phẩm đã không nhận biết chính xác cái gì đang được đòi hỏi, tất cả là quá thường 
xuyên trong tổ chức. Điều quan trọng để có hệ thống bằng chứng khách quan để đảm 
bảo các yêu cầu của khách hàng được biết khi nhận các đơn đặt hàng. 
Các quá trình cho việc tạo ra sửa đổi hoặc loại bỏ đơn đặt hàng hiện có cũng nên được 
xem xét. 
Hơn nữa, tổ chức phải phân phối các sản phẩm tương ứng. Những tác động từ pháp 
luật cũng tăng lên nếu tổ chức không thực hiện theo đúng hợp đồng. 
5.2. Mua hàng 
Tổ chức phải cung cấp các yêu cầu ngắn gọn và rõ ràng khi mua các sản phẩm có ảnh 
hưởng tới an toàn thực phẩm. 
Chỉ sử dụng những chất bảo quản, hỗ trợ chế biến hoặc phụ gia được phê duyệt bởi cấp 
có thẩm quyền có liên quan ở quốc gia hay liên bang. Chúng cũng chỉ được sử dụng 
cho mục đích đã được phê duyệt. 
Giải thích:  
Sự an toàn của thực phẩm thường bắt đầu từ các sản phẩm cung cấp từ các nhà cung 
ứng. Vì vậy, kết quả an toàn của thực phẩm cung cấp tới khách hàng phụ thuộc trực 
tiếp vào nguồn gốc cung cấp của nguyên liệu thô, vân vân. Điều chủ yếu là các nhà 
cung ứng phải hiểu chính xác cái gì đang được đòi hỏi đối với việc cung cấp. 
Tất cả các tài liệu mua bán có liên quan tới an toàn thực phẩm nên chứa thông tin, mà 
các thông tin này nên được hiểu và diễn giải rõ ràng bởi nhà cung ứng. Trong một số 
trường hợp, các thông tin dưới dạng bản cứng phải cung ứng bởi nhà cung ứng là 
không thực tế. Trong tình huống này, hồ sơ nên được duy trì tại cơ sở theo đơn đặt 
hàng đã được thiết lập và sản phẩm nhận được đáp ứng yêu cầu. Điều quan trọng 
trong việc xây dựng lòng tin của khách hàng đối với hoạt động của tổ chức đặc biệt liên 
quan tới việc bảo vệ thực phẩm và việc sử dụng các chất bảo quản, hoá chất và các phụ 
gia được phê duyệt. Điều quan trọng nữa là bằng chứng của sự sử dụng này phù hợp 
với những công bố của tổ chức là có sẵn khi có thể áp dụng. 
5.3. Lựa chọn nhà cung ứng 
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Tổ chức phải lựa chọn nhà cung ứng dựa trên khả năng của họ trong việc đáp ứng các 
yêu cầu trong hợp đồng, bao gồm bất cứ yêu cầu an toàn thực phẩm và đảm bảo chất 
lượng nào. 
Giải thích:  
Tổ chức phải tiến hành đánh giá lần đầu đối với các nhà cung ứng, được sử dụng để 
cung cấp sản phẩm bao gồm cả thực phẩm cho tổ chức.  
Việc đánh giá này phải lưu kết quả vào danh sách các nhà cung ứng đã được phê duyệt 
hoặc ưa thích và danh sách này phải được xem xét định kỳ để bổ sung hoặc loại bỏ 
những nhà cung ứng không đáp ứng được. Quá trình đánh giá này cũng nên xem xét 
khả năng truy tìm sản phẩm qua các yêu cầu nhãn mác thích hợp (ví dụ sự có mặt của 
các qui định thành phần hợp chất biến đổi gen hoặc các chất gây dị ứng). Danh sách 
này phải có sẵn đối với các nhân viên có trách nhiệm đối với đưa ra các đơn đặt hàng 
mua hàng hoá. 
6. Tài liệu 
6.1 Kiểm soát tài liệu 
Tổ chức phải đảm bảo một thủ tục được xây dựng để kiểm soát tài liệu, thủ tục này 
được sử dụng để kiểm soát các hoạt động ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm và kiểm 
soát tài liệu. 
Giải thích: Việc duy trì các thủ tục thích hợp liên quan tới việc vận hành của tổ chức là 
một công cụ quản lý mạnh được khuyến khích. Hơn nữa, các tổ chức chứng nhận của 
bên thứ ba sẽ dựa trên các bằng chứng dạng văn bản thể hiện kế hoạch HACCP đã 
được thực hiện. Để đảm bảo rằng các nhân viên sử dụng các tài liệu hiện hành trong 
đó hướng dẫn và chi tiết hoá các công việc phải thực hiện, điều quan trọng là đảm bảo 
rằng các tài liệu lỗi thời không được sử dụng. Khi tổ chức sử dụng các tài liệu đã được 
máy tính hoá, thì một qui trình tương đương phải được áp dụng để đảm bảo chỉ có 
những phương pháp tác nghiệp đã được phê duyệt và hiện hành là có sẵn đối với các 
nhân viên.    
6.2. Hồ sơ 
Các hồ sơ liên quan tới an toàn thực phẩm phải được duy trì để chứng minh rằng các 
quá trình chế biến thực phẩm và việc theo dõi hoặc thử nghiệm theo kế hoạch HACCP 
đã được hoàn thành. 
Các hồ sơ phải được giữ lại một khoảng thời gian nhất định để đảm bảo điều tra được 
bất cứ vấn đề nào xảy ra liên quan đến an toàn thực phẩm. 
Giải thích: Các hồ sơ phải được giữ lại theo yêu cầu và theo cách được kiểm soát để 
chứng minh sự an toàn của thực phẩm. Các bằng chứng này có thể được yêu cầu bởi 
các chuyên gia đánh giá để đảm bảo rằng các quá trình được tiến hành như kế hoạch, 
hoặc khác đi, có thể là một dấu hiệu nhận biết và truy tìm nguồn gốc. Bởi vậy cần thiết 
phải duy trì các hồ sơ rõ ràng, ngắn gọn và theo cách dễ sử dụng.  
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(các thông tin tham khảo) 

Danh mục 
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