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BỘ NÔNG NGHIỆP  
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 
Số:     02 / 2013 /TT-BNNPTNT      

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày  05  tháng  01  năm 2013     

 

THÔNG TƯ 

Quy định phân tích nguy cơ và quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi 
sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản và muối 

 

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 
năm 2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 
tháng 01 năm 2008; 

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 
2010; 

 Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/04/2012 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều trong Luật An toàn thực phẩm; 

 Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và 
Thủy sản, 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư quy 
định phân tích nguy cơ và quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi sản xuất kinh 
doanh nông lâm thủy sản và muối. 

 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định về phân tích nguy cơ và quản lý an toàn thực phẩm 
theo chuỗi sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản và muối thuộc phạm 
vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; trách nhiệm của các tổ 
chức và cá nhân có liên quan. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Các cơ quan quản lý thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn;  

2. Các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thuỷ sản và muối dùng làm thực 
phẩm (sau đây gọi tắt là Cơ sở); các tổ chức và cá nhân có liên quan. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ  

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
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1. Mối nguy: là tác nhân sinh học, hoá học hay vật lý có trong thực phẩm hoặc 
điều kiện thực phẩm có khả năng gây hại cho sức khoẻ con người. 

2. Nguy cơ: là khả năng xảy ra và mức độ nghiêm trọng gây hại cho sức khoẻ 
con người do một (hay nhiều) mối nguy trong thực phẩm gây nên. 

3. Phân tích nguy cơ an toàn thực phẩm bao gồm các hoạt động về đánh giá, 
quản lý và truyền thông về nguy cơ đối với an toàn thực phẩm. 

4. Đánh giá nguy cơ: là quá trình dựa trên cơ sở khoa học gồm các bước: nhận 
diện mối nguy, mô tả mối nguy, đánh giá phơi nhiễm, mô tả nguy cơ. 

5. Nhận diện mối nguy: là nhận diện các tác nhân sinh học, hoá học và vật lý 
có trong một hoặc một nhóm thực phẩm cụ thể có khả năng gây hại cho sức khoẻ 
con người. 

6. Mô tả mối nguy: là đánh giá định lượng hoặc định tính bản chất của tác 
động gây hại cho sức khoẻ con người gắn liền với tác nhân sinh học, hoá học và vật 
lý có thể có trong thực phẩm.   

7. Đánh giá phơi nhiễm: là đánh giá định tính hoặc định lượng số lượng tác 
nhân hoá học, sinh học và vật lý được đưa vào cơ thể theo thực phẩm cũng như qua 
tiếp xúc với các nguồn khác có liên quan. 

8. Mô tả nguy cơ: là quá trình đánh giá định tính hoặc định lượng khả năng 
xảy ra và mức độ nghiêm trọng của tác nhân gây hại tiềm ẩn đã biết đối với sức 
khoẻ gồm cả mức độ không chắc chắn đi kèm, trong một khu vực dân cư nhất định 
dựa trên nhận diện mối nguy, mô tả mối nguy và đánh giá phơi nhiễm. 

9. Hồ sơ nguy cơ an toàn thực phẩm (sau đây gọi tắt là Hồ sơ nguy cơ): là bản 
mô tả các vấn đề về an toàn thực phẩm cùng bối cảnh hình thành của chúng nhằm 
nhận diện những yếu tố của mối nguy hoặc nguy cơ liên quan đến các quyết định 
quản lý nguy cơ. 

10. Đánh giá nguy cơ định lượng: là đánh giá nguy cơ đưa ra những thông tin 
bằng con số về nguy cơ và biểu thị về các mức độ không chắc chắn đi kèm. 

11. Đánh giá nguy cơ định tính: là đánh giá nguy cơ dựa trên các dữ liệu dù 
không tạo ra đủ cơ sở cho ước tính nguy cơ, nhưng qua những con số nếu được hỗ 
trợ bởi kiến thức chuyên môn và sự biểu thị về yếu tố không chắc chắn đi kèm cũng 
cho phép xếp hạng nguy cơ. 

12. Ước tính nguy cơ: là kết quả của quá trình mô tả nguy cơ.  

13. Quản lý nguy cơ: là quá trình cân nhắc các phương án chính sách dựa trên 
kết quả của đánh giá nguy cơ, lựa chọn và thực hiện biện pháp kiểm soát phù hợp. 

14. Truyền thông nguy cơ: là quá trình trao đổi thông tin và ý kiến liên quan 
đến mối nguy, nguy cơ, quản lý nguy cơ cùng những yếu tố đi kèm giữa các chuyên 
gia đánh giá nguy cơ, các nhà quản lý nguy cơ, người tiêu dùng, nhà sản xuất, tổ 
chức và cá nhân liên quan khác. 

15. Quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi sản xuất kinh doanh: là quản lý an 
toàn thực phẩm được thực hiện trong suốt quá trình sản xuất kinh doanh nông lâm 
thuỷ sản và muối từ công đoạn sản xuất ban đầu đến sơ chế, chế biến, phân phối. 
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Điều 4. Đối tượng thực phẩm cần thực hiện đánh giá nguy cơ an toàn 
thực phẩm  

Thực phẩm cần thực hiện đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm khi xảy ra một 
hoặc một số trường hợp sau: 

1. Thực phẩm có tỷ lệ gây ngộ độc cao;  

2. Thực phẩm có khả năng gây bệnh nguy hiểm;  

3. Thực phẩm có kết quả lấy mẫu giám sát cho thấy tỷ lệ vi phạm các quy 
định, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thực phẩm ở mức cao; 

4. Thực phẩm cần quy định hoặc bổ sung quy định về chỉ tiêu an toàn thực 
phẩm;  

5. Thực phẩm cần phân tích nguy cơ an toàn thực phẩm theo yêu cầu quản lý. 

Điều 5. Cơ quan quản lý chuyên môn 

1. Về phân tích nguy cơ an toàn thực phẩm  

a) Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản là cơ quan chủ trì tổ 
chức thực hiện phân tích nguy cơ an toàn thực phẩm đối với thủy sản, sản phẩm 
thuỷ sản và muối dùng làm thực phẩm; đồng thời là Cơ quan đầu mối phân tích 
nguy cơ an toàn thực phẩm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

b) Cục Bảo vệ Thực vật là cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện phân tích nguy cơ 
an toàn thực phẩm đối với thực vật và sản phẩm thực vật dùng làm thực phẩm.  

c) Cục Thú y là cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện phân tích nguy cơ an toàn 
thực phẩm đối với động vật và sản phẩm động vật trên cạn dùng làm thực phẩm.  

(sau đây gọi tắt các cơ quan nêu trên là Cơ quan quản lý chuyên môn trung 
ương) 

2. Về quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi sản xuất kinh doanh nông lâm 
thuỷ sản và muối dùng làm thực phẩm 

a) Cơ quan quản lý  chuyên môn trung ương: chủ trì thực hiện kiểm tra, giám 
sát an toàn thực phẩm đối với chuỗi sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản và 
muối có xuất khẩu theo lĩnh vực được phân công quản lý. 

b) Cơ quan quản lý chuyên môn địa phương: là các cơ quan quản lý chuyên 
ngành do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân công thực hiện nhiệm vụ 
quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thuỷ sản và muối tại địa phương, chịu trách 
nhiệm chủ trì thực hiện kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với chuỗi sản xuất 
kinh doanh nông lâm thuỷ sản và muối chỉ tiêu thụ nội địa thuộc phạm vi được 
phân công quản lý. 

Điều 6. Cơ quan phối hợp thực hiện phân tích nguy cơ an toàn thực phẩm 
(sau đây gọi tắt là Cơ quan phối hợp) 

1. Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố. 

2. Các viện nghiên cứu, trường đại học, phòng thử nghiệm thuộc các lĩnh vực 
có liên quan. 

3. Các hội nghề nghiệp, hội người tiêu dùng. 
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4. Các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thuỷ sản và muối dùng làm thực 
phẩm. 

5. Các tổ chức, cá nhân liên quan. 

Điều 7. Kinh phí thực hiện phân tích nguy cơ an toàn thực phẩm và quản 
lý an toàn thực phẩm theo chuỗi sản xuất kinh doanh nông lâm thuỷ sản và 
muối 

Cơ quan đầu mối, Cơ quan quản lý chuyên môn trung ương, địa phương lập kế 
hoạch, dự trù kinh phí từ nguồn ngân sách hàng năm, trình cấp có thẩm quyền phê 
duyệt và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.  

 

Chương II 

QUY TRÌNH PHÂN TÍCH NGUY CƠ AN TOÀN THỰC PHẨM 

Mục 1 

HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ AN TOÀN 
THỰC PHẨM  

 

Điều 8. Ban Chuyên trách 

1. Ban Chuyên trách do Cơ quan quản lý chuyên môn trung ương thành lập, 
gồm có: Trưởng ban, Phó ban và các thành viên. 

2. Thành viên của Ban Chuyên trách là các chuyên gia thuộc Cơ quan quản lý 
chuyên môn trung ương và các cơ quan, tổ chức bên ngoài có kiến thức, kinh 
nghiệm về một hoặc một số lĩnh vực sau: quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm; 
công nghệ thực phẩm; sinh học; hóa học; dịch tễ học; y học và các lĩnh vực có liên 
quan theo yêu cầu của đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm. 

Điều 9. Hội đồng Chuyên gia đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm (sau 
đây gọi tắt là Hội đồng Chuyên gia) 

1. Hội đồng Chuyên gia đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm do Cơ quan quản 
lý chuyên môn trung ương thành lập (từ 7-11 người) gồm có: Chủ tịch Hội đồng, 
Phó chủ tịch Hội đồng, đại diện Ban Chuyên trách; các Uỷ viên. 

2. Thành viên của Hội đồng Chuyên gia là các chuyên gia có kiến thức, kinh 
nghiệm về một hoặc một số lĩnh vực sau: quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm; 
công nghệ thực phẩm; sinh học; hóa học; dịch tễ học; y học và các lĩnh vực có liên 
quan theo yêu cầu của Cơ quan quản lý chuyên môn trung ương. 

3. Quy chế hoạt động của Hội đồng Chuyên gia do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn quy định. 

Điều 10. Trách nhiệm của Ban Chuyên trách 

1. Thiết lập cơ sở dữ liệu về các vấn đề an toàn thực phẩm đối với chuỗi sản 
xuất kinh doanh thực phẩm theo yêu cầu của Cơ quan quản lý chuyên môn trung 
ương. 

2. Lập danh mục các cặp Mối nguy - Thực phẩm cần xây dựng Hồ sơ nguy 
cơ, xác định thứ tự ưu tiên khi thực hiện và báo cáo Hội đồng chuyên gia và Cơ 
quan quản lý chuyên môn trung ương. 
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3. Xây dựng Hồ sơ nguy cơ đối với cặp Mối nguy - Thực phẩm đã được xác 
định theo yêu cầu của Cơ quan quản lý chuyên môn trung ương. 

4. Thực hiện đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm và lập báo cáo Đánh giá 
nguy cơ an toàn thực phẩm đối với cặp Mối nguy - Thực phẩm đã được xác định 
theo yêu cầu của Cơ quan quản lý chuyên môn trung ương. 

Điều 11. Trách nhiệm của Hội đồng Chuyên gia 

1. Căn cứ báo cáo đề xuất của Ban Chuyên trách, đề xuất với Cơ quan quản lý 
chuyên môn trung ương về cặp Mối nguy - Thực phẩm phải xây dựng Hồ sơ nguy 
cơ.  

2. Xem xét Hồ sơ nguy cơ do Ban Chuyên trách cung cấp và đề xuất với Cơ 
quan quản lý chuyên môn trung ương: cặp Mối nguy - Thực phẩm cần lập Báo cáo 
đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm; cặp Mối nguy - Thực phẩm không cần lập 
Báo cáo đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm. 

3. Đề xuất với Cơ quan quản lý chuyên môn trung ương về các biện pháp 
quản lý nguy cơ an toàn thực phẩm đối với cặp Mối nguy - Thực phẩm đã được 
Ban Chuyên trách xây dựng Hồ sơ nguy cơ hoặc lập Báo cáo đánh giá nguy cơ an 
toàn thực phẩm.  

 

Mục 2 

NHẬN DIỆN VẤN ĐỀ VÀ ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ AN TOÀN THỰC PHẨM  

 

Điều 12. Thiết lập cơ sở dữ liệu  

1. Các nguồn cung cấp dữ liệu về vấn đề an toàn thực phẩm gồm có: 

a) Các vi phạm hoặc không tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm của Cơ sở 
trong quá trình lưu thông, nhập khẩu, xuất khẩu thực phẩm bị cơ quan thanh tra, 
kiểm tra có thẩm quyền của Việt Nam hoặc của các nước nhập khẩu phát hiện; 

b) Các chương trình giám sát quốc gia về an toàn thực phẩm;  

c) Giám sát dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm, các nghiên cứu dịch tễ, nghiên 
cứu lâm sàng; 

d) Các thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng về dịch bệnh có liên 
quan đến thực phẩm, các trường hợp ngộ độc thực phẩm, các khiếu nại của khách 
hàng, báo cáo của các nhà khoa học, thông báo về vấn đề an toàn thực phẩm của  
Cơ sở. 

2. Ban Chuyên trách thu thập, tổng hợp thông tin về các vấn đề an toàn thực 
phẩm đối với chuỗi sản xuất kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của 
Cơ quan quản lý chuyên môn trung ương theo quy định tại Điều 5 Thông tư này.  

3. Căn cứ thông tin thu thập được, Ban Chuyên trách nhận diện bản chất, đặc 
tính của vấn đề an toàn thực phẩm để xác định mối nguy có trong thực phẩm cụ thể. 

Điều 13: Xác định các cặp Mối nguy - Thực phẩm phải xây dựng Hồ sơ 
nguy cơ 
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1. Căn cứ đối tượng tại Điều 4 của Thông tư này, Ban Chuyên trách lập danh 
mục, xác định thứ tự ưu tiên khi thực hiện đối với các cặp Mối nguy - Thực phẩm 
cần xây dựng Hồ sơ nguy cơ và báo cáo Hội đồng Chuyên gia và Cơ quan quản lý 
chuyên môn trung ương. 

2. Căn cứ các thông tin do Ban Chuyên trách cung cấp, Hội đồng Chuyên gia 
xem xét và đề xuất cặp Mối nguy - Thực phẩm cụ thể cần xây dựng Hồ sơ nguy cơ, 
báo cáo Cơ quan quan lý chuyên môn trung ương. 

3. Cơ quan quản lý chuyên môn trung ương quyết định cặp Mối nguy - Thực 
phẩm cần xây dựng Hồ sơ nguy cơ và giao Ban chuyên trách xây dựng Hồ sơ nguy 
cơ của cặp Mối nguy - Thực phẩm đã xác định. 

Điều 14. Xây dựng Hồ sơ nguy cơ  

1. Ban Chuyên trách có trách nhiệm xây dựng Hồ sơ nguy cơ đối với các cặp 
Mối nguy - Thực phẩm đã được xác định tại Điều 13 của Thông tư này và cung cấp 
Hồ sơ nguy cơ tới Hội đồng Chuyên gia và Cơ quan quản lý chuyên môn trung 
ương. 

2. Hồ sơ nguy cơ bao gồm các thông tin sau: 

a) Mô tả vấn đề an toàn thực phẩm cần xây dựng Hồ sơ nguy cơ; 

b) Thông tin về mối nguy và các thực phẩm có liên quan;  

c) Nguyên nhân, cách thức và công đoạn sản xuất mà mối nguy có khả năng 
xâm nhập vào chuỗi sản xuất kinh doanh thực phẩm; 

d) Thông tin về các đường lây nhiễm dẫn đến người tiêu dùng bị phơi nhiễm 
trước mối nguy; 

đ) Thông tin về tình hình sản xuất thực phẩm và những hậu quả có khả năng 
xảy ra (về kinh tế, về sức khoẻ của người tiêu dùng); 

e) Các quy định và biện pháp kiểm soát mối nguy trong thực phẩm đang được 
thực hiện; 

g) Đề xuất biện pháp quản lý an toàn thực phẩm đối với cặp Mối nguy - Thực 
phẩm; 

h) Đề xuất cặp Mối nguy - Thực phẩm cần thực hiện và lập báo cáo đánh giá 
nguy cơ; 

i) Dữ liệu khoa học còn thiếu có khả năng gây hạn chế hoặc khó khăn cho việc 
thực hiện đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm đối với cặp Mối nguy - Thực phẩm; 

k) Các nội dung khác có liên quan theo yêu cầu của Cơ quan quản lý chuyên 
môn trung ương. 

3. Các thông tin, dữ liệu trong Hồ sơ nguy cơ phải trích dẫn nguồn cung cấp 
thông tin. 

Điều 15. Xác định sự cần thiết phải thực hiện lập Báo cáo đánh giá nguy 
cơ an toàn thực phẩm đối với cặp Mối nguy - Thực phẩm  

1. Hội đồng Chuyên gia xem xét, đánh giá Hồ sơ nguy cơ; báo cáo kết quả 
đánh giá Hồ sơ nguy cơ và đề xuất biện pháp tiếp theo đối với cặp Mối nguy - Thực 
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phẩm theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này tới Cơ quan quản lý chuyên 
môn trung ương.  

2.Cặp Mối nguy - Thực phẩm không cần lập Báo cáo đánh giá nguy cơ đối với 
một hoặc một số trường hợp sau: 

a) Nguy cơ đã được mô tả đầy đủ với các số liệu xác thực; 

b) Nguy cơ tương đối đơn giản; 

c) Tại Hồ sơ nguy cơ đã xác định được biện pháp quản lý nguy cơ phù hợp; 

d) Nguy cơ không thuộc diện phải quản lý . 

3. Cặp Mối nguy - Thực phẩm cần lập Báo cáo đánh giá nguy cơ đối với một 
hoặc một số trường hợp sau: 

a) Nguy cơ chưa được mô tả đầy đủ; 

b) Nguy cơ là mối quan tâm cấp thiết của cộng đồng; 

c) Nguy cơ gây ảnh hưởng đối với nhiều đối tượng trong xã hội hoặc ảnh 
hưởng lớn đến thương mại.  

4. Căn cứ kết quả đánh giá Hồ sơ nguy cơ và đề xuất của Hội đồng Chuyên 
gia, Cơ quan quản lý chuyên môn trung ương quyết định biện pháp xử lý tiếp theo 
đối với cặp Mối nguy - Thực phẩm, cụ thể như sau: 

a) Cặp Mối nguy – Thực phẩm phải lập Báo cáo đánh giá nguy cơ; 

b) Cặp Mối nguy – Thực phẩm không phải lập Báo cáo đánh giá nguy cơ  

Điều 16. Thực hiện đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm 

1. Ban Chuyên trách thực hiện đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm đối với 
cặp Mối nguy - Thực phẩm đã được xác định theo yêu cầu của Cơ quan quản lý 
chuyên môn trung ương và gửi Báo cáo đánh giá nguy cơ tới Hội đồng Chuyên gia 
và Cơ quan quản lý chuyên môn trung ương xem xét, đánh giá. 

2. Các bước thực hiện đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm theo hướng dẫn tại 
Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. 

3. Trong trường hợp cần thiết, Ban Chuyên trách sử dụng thông tin của các 
công trình đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm tương tự của các tổ chức quốc tế, 
các quốc gia, các Bộ, ngành trong nước đã được công bố trong quá trình đánh giá 
đối với cặp Mối nguy - Thực phẩm đã được xác định có xem xét đến các yếu tố đặc 
thù của quá trình sản xuất kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm trong nước. 

4. Báo cáo đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm gồm các nội dung sau: 

a) Mục đích của đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm; 

b) Nhận diện mối nguy; 

c) Mô tả mối nguy; 

d) Đánh giá phơi nhiễm; 

đ) Mô tả nguy cơ;  

e) Ước tính nguy cơ; 

g) Xác định khoảng trống dữ liệu; 
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h) Đề xuất các biện pháp quản lý nguy cơ an toàn thực phẩm theo chuỗi sản 
xuất kinh doanh thực phẩm. 

 

Mục 3 

QUẢN LÝ NGUY CƠ AN TOÀN THỰC PHẨM  
 

Điều 17. Xem xét, đánh giá các biện pháp quản lý nguy cơ an toàn thực 
phẩm 

1. Hội đồng Chuyên gia xem xét, đánh giá các biện pháp quản lý nguy cơ an 
toàn thực phẩm đối với các trường hợp sau: 

a) Cặp Mối nguy - Thực phẩm đã được xây dựng Hồ sơ nguy cơ; 

b) Hoặc cặp Mối nguy – Thực phẩm đã có Báo cáo đánh giá nguy cơ an toàn 
thực phẩm. 

2. Các biện pháp quản lý nguy cơ an toàn thực phẩm theo chuỗi sản xuất kinh 
doanh được đánh giá theo các tiêu chí sau: 

a) Mức độ an toàn thực phẩm đạt được (mức bảo vệ sức khoẻ của người tiêu 
dùng);  

b) Tính khả thi và thực tiễn khi thực hiện; 

c) Tính kinh tế (xem xét các yếu tố chi phí và lợi ích khi thực hiện biện pháp 
quản lý nguy cơ); 

d) Tính xã hội. 

3. Hội đồng chuyên gia đề xuất với Cơ quan quản lý chuyên môn trung ương 
về biện pháp quản lý nguy cơ an toàn thực phẩm.  

Điều 18. Quyết định biện pháp quản lý nguy cơ an toàn thực phẩm 

Cơ quan quản lý chuyên môn trung ương xem xét báo cáo do Hội đồng 
Chuyên gia đề xuất và quyết định biện pháp quản lý nguy cơ an toàn thực phẩm đối 
với cặp Mối nguy - Thực phẩm đã được xác định.  

Điều 19. Triển khai các biện pháp quản lý nguy cơ và điều chỉnh khi cần 
thiết 

1. Cơ quan quản lý chuyên môn trung ương chủ trì, phối hợp với các tổ chức, 
cá nhân có liên quan  thực hiện các biện pháp quản lý cụ thể tại từng công đoạn 
phát sinh các mối nguy đã xác định trong chuỗi sản xuất, kinh doanh thực phẩm, 
nhằm bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng.  

2. Định kỳ, Cơ quan quản lý chuyên môn trung ương tổng hợp thông tin, đánh 
giá kết quả triển khai các biện pháp quản lý nguy cơ an toàn thực phẩm và đề xuất 
điều chỉnh khi cần thiết. 

3. Biện pháp quản lý nguy cơ được xem xét, điều chỉnh lại khi xảy ra một 
trong các trường hợp sau: 

a) Xuất hiện dữ liệu hoặc kiến thức khoa học mới liên quan đến cặp Mối nguy 
- Thực phẩm đang được kiểm soát; 
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b)  Khi Cơ quan quản lý chuyên môn trung ương, Cơ quan quản lý chuyên 
môn địa phương, Cơ quan đầu mối hoặc Cơ quan phối hợp liên quan phát hiện các 
biện pháp quản lý nguy cơ không phù hợp. 

 

Mục 4 

TRUYỀN THÔNG NGUY CƠ AN TOÀN THỰC PHẨM  
 

Điều 20. Trao đổi thông tin trong quá trình thực hiện đánh giá nguy cơ, 
quản lý nguy cơ an toàn thực phẩm 

1. Cơ quan quản lý chuyên môn trung ương xác định các tổ chức, cá nhân có 
liên quan tham gia việc trao đổi thông tin trong quá trình thực hiện đánh giá nguy 
cơ và quản lý nguy cơ an toàn thực phẩm. 

2.  Các Cơ quan có liên quan tham gia vào quá trình đánh giá nguy cơ, quản lý 
nguy cơ  an toàn thực phẩm có trách nhiệm: 

a) Trao đổi thông tin liên quan đến Mối nguy - Thực phẩm trong quá trình xác 
định vấn đề an toàn thực phẩm, đánh giá nguy cơ, quản lý nguy cơ an toàn thực 
phẩm; 

b) Thông báo và lấy ý kiến góp ý của các Cơ quan phối hợp liên quan, đại diện 
cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thuỷ sản các thông tin về: mối 
nguy, sản phẩm và các thông tin liên quan để thực hiện đánh giá nguy cơ an toàn 
thực phẩm; các dự thảo Hồ sơ nguy cơ và dự thảo Báo cáo đánh giá nguy cơ; dự 
thảo quy định pháp luật về biện pháp quản lý nguy cơ an toàn thực phẩm. 

3. Phương pháp trao đổi thông tin: tổ chức cuộc họp, hội thảo chuyên đề, gửi 
bảng câu hỏi, gửi văn bản góp ý hoặc các hình thức khác. 

Điều 21. Phổ biến thông tin về nguy cơ an toàn thực phẩm 

1. Phổ biến thông tin về cặp Mối nguy – Thực phẩm phải thực hiện xây dựng 
Hồ sơ nguy cơ: Cơ quan quản lý chuyên môn trung ương thông báo tới tổ chức, cá 
nhân có liên quan về cặp Mối nguy - Thực phẩm đã được quyết định phải xây dựng 
Hồ sơ nguy cơ. 

2 Phổ biến thông tin về kết quả đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm: Trên cơ 
sở Hồ sơ nguy cơ hoặc Báo cáo đánh giá nguy cơ, Cơ quan quản lý chuyên môn 
trung ương thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan về kết quá đánh giá 
nguy cơ an toàn thực phẩm với cặp Mối nguy - Thực phẩm đã được xác định. 

3. Công bố thông tin về nguy cơ và biện pháp quản lý nguy cơ: Cơ quan quản 
lý chuyên môn trung ương có trách nhiệm công bố thông tin về nguy cơ và biện 
pháp quản lý nguy cơ đối với cặp Mối nguy - Thực phẩm đã được xác định tới tổ 
chức, cá nhân có liên quan theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn và phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

4 Hình thức công bố thông tin: Tổ chức hội nghị công bố, đăng tải trên 
website của Cơ quan quản lý chuyên môn trung ương, thông qua các phương tiện 
thông tin đại chúng hoặc các hình thức khác. 
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Chương III 

QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM THEO CHUỖI  
SẢN XUẤT KINH DOANH NÔNG LÂM THUỶ SẢN VÀ MUỐI  

DÙNG LÀM THỰC PHẨM 
 

Điều 22: Nguyên tắc quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi sản xuất kinh 
doanh nông lâm thuỷ sản và muối dùng làm thực phẩm 

1. Quản lý an toàn thực phẩm được thực hiện trong toàn bộ chuỗi sản xuất 
kinh doanh nông lâm thuỷ sản và muối từ các công đoạn sản xuất ban đầu đến phân 
phối thực phẩm. 

2. Cơ sở tham gia vào chuỗi sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản và muối 
chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm đối với sản phẩm được sản xuất, kinh doanh 
tại Cơ sở.  

3. Hoạt động quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm phải được thực hiện tại 
từng công đoạn trong toàn bộ chuỗi sản xuất kinh doanh trên cơ sở phân tích nguy 
cơ an toàn thực phẩm. 

Điều 23: Hoạt động quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi sản xuất kinh 
doanh nông lâm thuỷ sản và muối dùng làm thực phẩm 

1. Tự kiểm soát an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất kinh doanh thực 
phẩm của Cơ sở. 

2. Giám sát an toàn thực phẩm của cộng đồng. 

3. Giám sát, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm của Cơ quan 
quản lý chuyên môn. 

4. Kế hoạch dự phòng xử lý khi có sự cố về an toàn thực phẩm. 

5. Đánh giá và đề xuất biện pháp cải thiện hiệu quả hoạt động quản lý an toàn 
thực phẩm. 

 Điều 24: Tự kiểm soát an toàn thực phẩm của Cơ sở  

1. Hoạt động tự kiểm soát (bao gồm cả việc thực hiện các chương trình quản 
lý chất lượng an toàn thực phẩm) tại Cơ sở phải tuân thủ theo các quy định, quy 
chuẩn kỹ thuật đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.  

2. Cơ sở thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm và thu hồi sản phẩm 
không bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định tại Thông tư số 03/2011/TT-
BNNPTNT ngày 21/01/2011 và Thông tư số 74/2011/TT-BNNPTNT ngày 
31/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

3. Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thực hiện hoạt động tự kiểm 
soát phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định cụ thể về điều kiện bảo 
đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ. 

4. Căn cứ Hồ sơ nguy cơ hoặc Báo cáo đánh giá nguy cơ đối với cặp Mối 
nguy - Thực phẩm đã thực hiện đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm, Cơ sở xác 
định các công đoạn trọng yếu của quá trình sản xuất kinh doanh để thực hiện các 
biện pháp quản lý nguy cơ theo hướng dẫn của Cơ quan quản lý chuyên môn trung 
ương hoặc theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
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5. Đối với cặp Mối nguy - Thực phẩm đã xác định cần đánh giá nguy cơ 
nhưng chưa có Hồ sơ nguy cơ hoặc chưa hoàn thành Báo cáo đánh giá nguy cơ, Cơ 
sở xây dựng, thực hiện chương trình giám sát mối nguy gồm: 

a) Xác định mối nguy đối với sản phẩm: theo cảnh báo của Cơ quan thẩm 
quyền, phản ánh của khách hàng;  

b) Tăng cường biện pháp kiểm soát mối nguy đã xác định tại điểm a khoản 
này theo các chương trình quản lý chất  lượng, an toàn thực phẩm mà Cơ sở đang 
áp dụng; tăng cường lấy mẫu kiểm tra, giám sát mối nguy trong quá trình sản xuất 
tại Cơ sở; 

c) Truy xuất nguồn gốc, xác định nguyên nhân thực phẩm không bảo đảm an 
toàn thực phẩm (nếu có);  

d) Định kỳ báo cáo Cơ quan quản lý chuyên môn trung ương hoặc cơ quan 
quản lý chuyên môn địa phương về kết quả kiểm tra giám sát mối nguy an toàn 
thực phẩm. 

6.  Phát hiện và báo cáo Cơ quan quản lý chuyên môn trung ương hoặc cơ 
quan quản lý chuyên môn địa phương khi sản phẩm của Cơ sở có khả năng gây mất 
an toàn thực phẩm. 

7. Thông tin về an toàn thực phẩm trên nhãn, bao bì, trong tài liệu kèm theo 
thực phẩm theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa. 

8. Cảnh báo kịp thời, đầy đủ, chính xác về nguy cơ gây mất an toàn thực 
phẩm, cách phòng ngừa cho người tiêu dùng theo quy định của pháp luật. 

Điều 25. Giám sát an toàn thực phẩm của cộng đồng 

Các tổ chức, cá nhân tham gia phát hiện thực phẩm vi phạm quy định về an 
toàn thực phẩm và thông báo kịp thời tới Cơ quan quản lý chuyên môn trung 
ương hoặc cơ quan chuyên môn địa phương, đồng thời thông báo tới cơ quan 
chức năng ở địa phương.  

Điều 26. Kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm của Cơ quan quản lý 
chuyên môn trung ương, cơ quan quản lý chuyên môn địa phương 

1. Cơ quan quản lý chuyên môn trung ương hoặc cơ quan quản lý chuyên môn 
địa phương lấy mẫu giám sát an toàn thực phẩm các sản phẩm nông lâm thủy sản 
và muối trong toàn bộ chuỗi sản xuất theo các quy chuẩn/quy định hiện hành, tập 
trung vào sản phẩm và công đoạn có nguy cơ cao đã được nhận diện trong Hồ sơ 
nguy cơ, Báo cáo đánh giá nguy cơ và kết quả đánh giá phân loại điều kiện bảo 
đảm an toàn thực phẩm của Cơ sở. 

2. Căn cứ kết quả phân loại của Cơ sở, Cơ quan quản lý chuyên môn trung 
ương hoặc cơ quan quản lý chuyên môn địa phương áp dụng tần suất giám sát phù 
hợp để kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của Cơ sở trong từng công 
đoạn trên toàn bộ chuỗi theo các quy chuẩn kỹ thuật và quy định hiện hành.  

3. Các hình thức kiểm tra bao gồm: 

a) Kiểm tra đánh giá phân loại điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm; 

b) Kiểm tra, thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch việc chấp hành theo quy 
định của pháp luật; 
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c) Kiểm tra đột xuất, thanh tra chuyên ngành khi có dấu hiệu vi phạm quy định 
về an toàn thực phẩm. 

4. Đối với các Cơ sở sản xuất, công đoạn sản xuất không bảo đảm an toàn thực 
phẩm, Cơ quan quản lý chuyên môn trung ương, cơ quan quản lý chuyên môn địa 
phương tập trung nguồn lực, tăng cường kiểm tra, giám sát và có  biện pháp xử lý 
phù hợp nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng; 

5. Đối với cặp Mối nguy - Thực phẩm đã xác định phải đánh giá nguy cơ 
nhưng chưa có Hồ sơ nguy cơ hoặc chưa hoàn thành Báo cáo đánh giá nguy cơ, Cơ 
quan quản lý chuyên môn trung ương, cơ quan quản lý chuyên môn địa phương xây 
dựng, triển khai chương trình giám sát mối nguy đối với chuỗi sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm, tăng cường kiểm tra tại công đoạn sản xuất có nhiều khả năng gây mất 
an toàn thực phẩm; tăng tần suất lấy mẫu giám sát đối với cặp Mối nguy - Thực 
phẩm đã xác định;  

6. Đối với cặp Mối nguy - Thực phẩm đã thực hiện phân tích nguy cơ, Cơ 
quan quản lý chuyên môn trung ương hướng dẫn triển khai các biện pháp quản lý 
nguy cơ. Trong trường hợp cần thiết, Cơ quan quản lý chuyên môn trung ương sẽ 
đề xuất xây dựng văn bản quy định về biện pháp quản lý nguy cơ an toàn thực 
phẩm trình Bộ xem xét ban hành. 

Điều 27. Kế hoạch dự phòng giải quyết sự cố về an toàn thực phẩm 

Cơ quan quản lý chuyên môn trung ương, cơ quan quản lý chuyên môn địa 
phương xây dựng Kế hoạch dự phòng giải quyết sự cố về an toàn thực phẩm trong 
kế hoạch hoạt động thường xuyên hàng năm, bao gồm các nội dung:  

1. Dự kiến các sự cố về an toàn thực phẩm có khả năng xảy ra; 

2. Phương án xử lý đối với từng loại sự cố: nêu rõ các bước triển khai và 
nguồn lực thực hiện; 

3. Phân công tổ chức thực hiện đối với từng phương án xử lý; 

4. Kinh phí thực hiện. 

Điều 28. Tổ chức xử lý, khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm 

Khi có sự cố về an toàn thực phẩm xảy ra, Cơ quan quản lý chuyên môn trung 
ương, cơ quan quản lý chuyên môn địa phương chủ trì tổ chức thực hiện truy xuất 
nguồn gốc và thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm theo đúng quy 
định tại Thông tư số 03/2011/TT-BNNPTNT ngày 21/01/2011 và Thông tư số 
74/2011/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn. 

 

Chương IV 

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN  
 

Điều 29. Trách nhiệm của Cơ quan đầu mối về phân tích nguy cơ an toàn 
thực phẩm 
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1. Hàng năm, tổng hợp đề xuất của các Cơ quan quản lý chuyên môn trung 
ương, xây dựng kế hoạch thực hiện phân tích nguy cơ an toàn thực phẩm và xây 
dựng kế hoạch dự trù kinh phí thực hiện trình Bộ phê duyệt;  

2. Tổng hợp nhu cầu, lập kế hoạch và chủ trì tổ chức đào tạo, tập huấn về phân 
tích nguy cơ an toàn thực phẩm cho cán bộ thực hiện công tác quản lý nguy cơ an 
toàn thực phẩm của các đơn vị có liên quan; 

3. Đầu mối tham gia mạng lưới về đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm trong 
nước và quốc tế; 

4. Hàng năm, tổng hợp và báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
kết quả phân tích nguy cơ an toàn thực phẩm của các Cơ quan quản lý chuyên môn 
trung ương và Cơ quan phối hợp liên quan. 

Điều 30. Trách nhiệm của Cơ quan quản lý chuyên môn trung ương 

1. Hàng năm, xây dựng kế hoạch hoạt động, dự trù kinh phí thực hiện gửi Cơ 
quan đầu mối. Kế hoạch chi tiết gồm các nội dung: dự kiến Danh mục Mối nguy - 
Thực phẩm phải xây dựng Hồ sơ nguy cơ, lập Báo cáo đánh giá nguy cơ; kế hoạch 
đào tạo, truyền thông; kinh phí dự kiến và các nội dung khác theo yêu cầu quản lý. 
Đồng thời đề xuất danh mục theo thứ tự ưu tiên để triển khai áp dụng mô hình 
quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi sản xuất kinh doanh đối với một số sản 
phẩm, nhóm sản phẩm thuộc phạm vi được phân công quản lý. 

2. Xây dựng các tài liệu kỹ thuật có liên quan, hướng dẫn áp dụng thống 
nhất; 

3. Thành lập Hội đồng Chuyên gia, Ban Chuyên trách;  

4. Xây dựng cơ sở dữ liệu mạng lưới chuyên gia về đánh giá nguy cơ an toàn 
thực phẩm đối với nhóm thực phẩm được phân công quản lý;  

5. Thiết lập cơ sở dữ liệu về các vấn đề an toàn thực phẩm đối với nhóm thực 
phẩm được phân công quản lý; 

6. Xác định cặp Mối nguy – Thực phẩm phải xây dựng Hồ sơ nguy cơ và Báo 
cáo đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm; tổ chức thực hiện xây dựng Hồ sơ nguy 
cơ và lập Báo cáo đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm đối với cặp Mối nguy - 
Thực phẩm đã được xác định; 

7. Phối hợp chặt chẽ và cung cấp đầy đủ thông tin cho Ban Chuyên trách khi 
thực hiện đánh giá nguy cơ đối với nhóm Mối nguy – Thực phẩm đã được xác 
định; 

8. Lựa chọn, quyết định biện pháp quản lý nguy cơ an toàn thực phẩm đối với 
cặp Mối nguy - Thực phẩm đã được xác định, trường hợp cần thiết, đề xuất xây 
dựng văn bản quy định về biện pháp quản lý nguy cơ an toàn thực phẩm trình Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành;  

9. Phối hợp thực hiện phân tích nguy cơ an toàn thực phẩm khi được yêu cầu 
đối với nhóm sản phẩm do Cơ quan quản lý chuyên môn trung ương khác thực 
hiện; 

10. Tổ chức quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi sản xuất, kinh doanh thực 
phẩm được phân công quản lý; 
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11. Xây dựng kế hoạch dự phòng giải quyết sự cố về an toàn thực phẩm; tổ 
chức xử lý, khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm; 

12. Hàng năm, lập báo cáo gửi Cơ quan đầu mối về tình hình thực hiện phân 
tích nguy cơ an toàn thực phẩm và báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
về tình hình quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi sản xuất kinh doanh đối với 
nhóm thực phẩm được phân công quản lý; 

13. Đánh giá và đề xuất biện pháp cải thiện hiệu quả hoạt động quản lý an toàn 
thực phẩm theo chuỗi sản xuất kinh doanh thực phẩm được phân công quản lý tại 
Điều 5 Thông tư này. 

Điều 31. Cơ quan quản lý chuyên môn địa phương 

1. Cung cấp thông tin về các vấn đề an toàn thực phẩm cần thực hiện phân tích 
nguy cơ tới Cơ quan đầu mối, Cơ quan quản lý chuyên môn trung ương có liên 
quan; 

2. Kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm theo chuỗi sản xuất, kinh doanh thực 
phẩm được phân công quản lý; 

3. Thực hiện chương trình kiểm tra giám sát mối nguy đối với chuỗi sản xuất 
thực phẩm xác định, tăng cường kiểm soát tại công đoạn sản xuất có khả năng mất 
kiểm soát nhằm hạn chế nguy cơ theo phân công của Cơ quan quản lý chuyên môn 
trung ương. 

Điều 32. Cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thuỷ sản và muối dùng làm 
thực phẩm 

1. Định kỳ, hoặc đột xuất khi có yêu cầu, hoặc khi phát hiện sản phẩm của Cơ 
sở có khả năng gây mất an toàn thực phẩm, Cơ sở báo cáo Cơ quan quản lý chuyên 
môn trung ương hoặc cơ quan quản lý chuyên môn địa phương về hoạt động kiểm 
soát an toàn thực phẩm, biện pháp xử lý, thu hồi sản phẩm không an toàn và kết 
quả thực hiện các hành động khắc phục của Cơ sở. 

2. Cung cấp các thông tin về hoạt động kiểm soát an toàn thực phẩm và các 
thông tin có liên quan khác của Cơ sở theo yêu cầu của Cơ quan quản lý chuyên 
môn trung ương hoặc cơ quan quản lý chuyên môn địa phương phục vụ cho hoạt 
động đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm và hoạt động quản lý an toàn thực phẩm 
theo chuỗi. 

3. Triển khai các biện pháp quản lý nguy cơ an toàn thực phẩm tại Cơ sở, các  
biện pháp khắc phục các sự cố về an toàn thực phẩm theo hướng dẫn của Cơ quan 
quản lý chuyên môn trung ương hoặc theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn. 

4. Thiết lập và thực hiện chương trình quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm 
đối với quá trình sản xuất kinh doanh thực phẩm tại Cơ sở theo quy định. 

 Điều 33. Cơ quan phối hợp 

1. Cung cấp thông tin về an toàn thực phẩm có liên quan phục vụ cho hoạt 
động phân tích nguy cơ  an toàn thực phẩm tới Cơ quan đầu mối, Cơ quan quản lý 
chuyên môn trung ương; 

2. Cử chuyên gia tham gia Hội đồng chuyên gia, Ban Chuyên trách khi có yêu 
cầu của Cơ quan quản lý chuyên môn trung ương; 



3. Tham gia vdo c6c hopt dQng kh6c li6n quan d6n phAn tich nguy ccr an todn

thirc phAm tctriiO y6u cAu cua Co quan qu6n iy chuy6n m6n trung ucrng.
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KIIUNG EANH

(Ban hdnh kdm theo Th6ng
cila B0 truong

I. YGu cdu chung

1. D6nh gi6 nguy co dga tr6n co sd khoa hgc vd xem xdt todn b0 qu6 trinh tu

sin xuAt d6n ti6u d.tttg cria thr,rc phAm.

2.DAnh gi|nguy co t6ch ri6ng v6i quin ly nguy co.

3. Denh gi6 nguy co phii kh6ch quan, minh bach, dugc ghi chdp dAy dtr.

4.D1nhgi6 nguy co 
"An 

m6 ti mric d6 kh6ng chhc chhnvd noi xu6t hign trong

qu6 trinh d6nh gi6 nguy co.

5. Dt liQu cung c6p cho d6nh gilnguy co cdn b6o dAm c16 tin cQy vd chinh x6c

nhim gihmtOi ea *ri" AO khdng chhc chhntrong u6c tinh nguy co.

6. Can so6t x6t vd c4p nhat hi d6nh gi6 nguy co khi c6 th6m ntrirng th6ng tin

m6i v€ m6i nguy vd qu6 trinh s6n xu6t thyc phAm;

7. ViQc lua chgn chuy€n gia d6nh gi6 nguy co phii minh 6a?h {Ua 
v1o, trinh dQ

chuy6n m6n, sy dQc lpp vA quydin loi li€n quan d6n ngdnh sin xudt thgc phdm.

II. Phuong ph6p thr;c hiQn tl6nh gi6 nguy c(I an toirn thgc pham

Bu6c 1. Nhan diQn m6i nguy

- Xem x6t lai c6c th6ng tin trong H6 so nguy co, b6 sung c6c thdng tin cAn

thi€t vC cap M6i nguy - Thgc phAm dd dugc x6c dfnh;

- Xirc clinh c6c th6ng tin 1i6n quan d6n qu6 trinh s6n xuSt thgc phAm, sin

luqng;

- Xttc dinh ngudn ldy nhi6m m6i nguy vh thuc phAm;

- Xdc dinh mdi quan hQ gifia c6p M6i nguy - Thgc phAT vdi nhirng ca bQnh c6

ngudn g6c thgc phArn dd dugc khA"g dinh trong nu6c vd qudc t€, c6c df.9i:h benh
7 X A' .t-

co nguon goc mgc phAm, 
"irr'th,bao 

(trigu frOi san pfrAry) vi phpm qui dfnh.",t T
todnihgc pttA-" cua^co quan thAm quy6n nu6c nhap khAu vd vi pham quy dinh vO

an todn thgc ph6m cua Vi6t Nam.

Buoc 2. MO ta m6i nguY,

T6ng hgp c5c th6ng tin, tei HQu, b6o c6o cira c6c,viQn nghi€n .F: t*o"q dai

hgc, co q,t* tn rO" cAc Eq, Nganh trong nu6c, c5c qu6c gia vd c6c t6 chirc qudc t€

vd c6c nOi dung sau:

- MO th d{c di6m *6i nguy bao g6m viQc m6 ta dinh tinh vdlhoic dtnh l"qqq
mfc nghi6m trgng vd khoirng tfrOi gian gdy hpi cho sirc khod con ngudi khi mdi

nguy c6 trong thlrc phAm xdm nhpp vdo co th6 con ngudi'

- Th6ng tin vA m6 ti rn6i ttgny bao gdm: dQc lgc vd khd nd29 gdy bQnh cho

nh6m neudi dn khSc nhau; benh tr?ng (thdi gian ph6t benh, sd ngay, c6c tri€u

TOAN THU. C PHAM

IvIvPrI{r ngay\Stnar& 716*2A1 3
tri6n n6ng th6n )

t6



chimg); tic dQng ctn cindtndn thpc phAm (thanh phAn, phucrng ph6p ch5 bi6n, ...;
AOi vOi mi5i nguy.

- Th6ng tin v€ ngudi 5n thlrc phAm vd bi m6c bQnh {ottg kho6n thdi gian x6c

dinh (s6 
"uia"bgnh; 

tttft" d0 nhiSm benh; nh6m ngudi mec bpnh.'..).

- Xdc dinh m6i quan hQ gifia lugng dnttg vd phin ring (HAu gey bpnh) AOi vOi

nh6m ngudi ti6u thp (an) kh6c nhau g6m: tr6 em, ngudi trucmg thiinh, ngudi gid,

php nt mangthai vd c6c nh6m d6i tuqng mAn c6m kh6c.

Bu6c 3: D6nh gi6 phoi nhiSm

T6ng hgp c6c th6ng tin cria c6c vtdn nghiOn cr?u, trulng d1ihgc, -chc co quan

thuQc c6c BQ nganh tron! nu6c, c6c qu5c giivd cdctd chric qu6c t6rhim x6c dfnh:

luqng mtii ng.ry trong thUc phAm; lugng thgc phAm [n vdLo; tAn suAt m6J ngudi in
thlrc phdm d6.

Bu6c 4: M6 ta nguy co

- U6c trnh nguy co: Tflp hgrp c5c th6ng tin vA nhAn diQn m6i ngu,y, danh gi|
phoi nhiSm vir -O- ti mOi nguy. it AO u6c tinh s6 ngudi bi benh, mrlc d6 nghiOm

treng cua bQnh.

- EOi v6i ddnh gilnguy ccr dinh tinl1 udc tinh nguy co ld cao, vila, thdp;

- OOi v6i ctdnh gilngvy ccv dinh 1uong, u6c tinh nguy co ld s5 Uet't cU th6;

- X6c dinh khoang trt5ng dfi liQu (dfr li€.u cdn thi6u) khi thgc hiQn danh gi6

nguy co.

Bu6c 5: Ki0m tra thlrc t5

KiOm tra so sdnh chc d1b6o vA s6 ca bi benh hang ndm v6i th6ng kO vA s6 cu

bi b9nh trong ndm. 
n,fL'{H-"
-v
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