
Nâng cấp Hệ thống quản lý An toàn 
thực phẩm tại Doanh nghiệp:
Giải pháp "Đôi bên cùng có lợi" cho 
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Cùng hợp tác với



Tại sao an toàn thực phẩm 
đóng vai trò quan trọng trong 
kinh doanh?
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Tại sao cần có một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm hiện đại?

Tỷ lệ % người được hỏi, các công ty chế biến thực phẩm Ucraina

Nguồn: Kết quả khảo sát qua điện thoại, IFC, 2013

Người tiêu dùng hiện nay quan tâm nhiều hơn đến an toàn thực 
phẩm

Tỷ lệ % người tiêu dùng trả lời

Nguồn: Deloitte Development LLC, Kết quả khảo sát an toàn thực phẩm với 
người tiêu dùng, 2013

Gia tăng doanh số, 
xuất khẩu và tiếp cận 

các thị trường mới

Giảm chi phí và cải 
thiện hiệu quả

Tăng cường quản 
trị rủi ro

38 % 37 % 31 %

Tin rằng số lượng các 
vụ triệu hồi liên quan 
đến thực phẩm không 
giảm kể từ năm 2008

Ngừng ăn một loại thức 
ăn cụ thể, tạm thời hoặc 
vĩnh viễn, do một vụ triệu 

hồi thực phẩm gần đây

Quan tâm nhiều 
hơn đến thực 

phẩm ăn vào so 
với 5 năm trước

57 %73 %
90 %

Nghiên cứu:

Bạn có chắc chắn 100% rằng nhân 
viên của bạn quan tâm đến vấn đề vệ 
sinh?

"97% các vụ bùng phát ngộ độc thực 
phẩm liên quan đến lỗi xử lý thực 
phẩm"

Nguồn: Howes et al., 1996.

"Thách thức là rõ ràng. Việc tập trung 
vào các chương trình an toàn thực 
phẩm để  bảo vệ thương hiệu và người 
tiêu dùng của bạn không phải là một 
lựa chọn. Đó là chìa khóa để tồn tại."

Nguồn: Deloitte Development LLC, Kết 
quả khảo sát an toàn thực phẩm với người 
tiêu dùng, 2011

"Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng các 
tiêu chuẩn là yếu tố quan trọng thứ 
hai đóng góp vào tăng trưởng, chỉ sau 
yếu tố Tích lũy vốn."

Nguồn: Ngân hàng Thế giới, 2007



Nguồn: Clayton, D., Griffi  th C.J. 
(2004) Quan sát thực tiễn an toàn 
thực phẩm trong ăn uống bằng cách 
sử dụng các phân tích mang tính lý 
thuyết. British Food Journal, 106(3): 
221-227; 29 Doanh nghiệp; quan sát 
31.050 thao tác

Nghiên cứu:

“Tại hầu hết các doanh nghiệp, 
ngay cả các thực hành an toàn 
cơ bản nhất cũng thường không 
được thực hiện chính xác”

Rửa tay

Đúng

Không đúng

Thực hành 
vệ sinh

14 % 31 %

86 % 69 %

Tại sao công ty của tôi cần có 
hệ thống quản lý an toàn thực 
phẩm?

Kiểm soát an toàn thực phẩm truyền thống
• Tập trung vào sản phẩm cuối cùng
• Tiết lộ các vấn đề sau khi đã xảy ra
• Dựa trên cách tiếp cận lỗi thời và thiếu các tiêu chuẩn quốc tế hiện 

đại

Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm dựa trên HACCP: thiết lập 
các biện pháp an toàn để loại bỏ hoặc giảm các nguy cơ tiềm ẩn trong 
quá trình sản xuất, lưu trữ và phân phối.

Tiêu chuẩn an toàn thực phẩm là gì?
Có nhiều tiêu chuẩn, nhưng tất cả đều có một nền tảng chung: các 
chương trình tiên quyết (các yêu cầu cơ bản về vệ sinh, sản xuất, v.v.) 
thể hiện yêu cầu bắt buộc tối thiểu của cơ quan quản lý nhà nước đối 
với các doanh nghiệp thực phẩm. Một hệ thống dựa trên HACCP được 
thiết kế và thực hiện xoay quanh các yêu cầu về an toàn thực phẩm cơ 
bản này. Các yêu cầu bổ sung có thể khác nhau tùy thuộc vào chương 
trình chứng nhận do doanh nghiệp lựa chọn.

Hạ tầng 
và cơ sở 
vật chất

Địa điểm 
và thiết 

bị

Vận 
chuyển 
và lưu 

trữ

Vệ sinh 
cá nhân

Kiểm 
soát 

động vật 
gây hại, 

chất thải

Làm sạch 
và vệ sinh

Triệu 
hồi sản 
phẩm

Dựa trên Thực hành Sản xuất, Phòng thí nghiệm và Nông nghiệp tốt 
(GMP, GLP, GAP)

Hệ thống HACCP

Yêu cầu bổ sung
từ các chương trình chứng nhận khác nhau 

(IFS, BRC, FSSC 22000)

Yêu cầu pháp lý

Lựa chọn bởi công ty sản xuất

HACCP * (Hazard Analysis and Critical Control Points - Phân tích mối nguy 
và điểm kiểm soát tới hạn) - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm được xây 
dựng trên phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro, phân tích và ngăn ngừa các 
mối nguy tiềm ẩn được ưu tiên trong suốt quá trình sản xuất.



Là nhà quản lý, vai trò của tôi là gì?

Không một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm nào có thể hoạt 
động hiệu quả nếu không có sự hỗ trợ đầy đủ của ban lãnh đạo.

Yêu cầu đối với một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm hiệu quả
•  Cam kết của cấp quản lý
•  Nguồn lực đầy đủ
•  Tuân thủ các thực hành an toàn thực phẩm

Bằng chứng thực nghiệm cho thấy thách thức lớn nhất trong việc 
xây dựng một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm chính là thay đổi 
tư duy của nhân viên. Đó là lý do vì sao sự cam kết, lòng kiên trì, và cách 
tiếp cận từng bước một cách có hệ thống và đầy am hiểu đối với thay 
đổi chính là chìa khóa dẫn đến sự thành công của lãnh đạo doanh nghiệp.

Trách nhiệm quản lý

Lập kế hoạch Mua sắm nguồn lực

Thiết lập mục tiêu Thành lập nhóm HACCP

Xây dựng chính sách Phân bổ nguồn lực

Nhận thức của nhân viên Quy trình hiện có

Phân tích Thiết lập thời hạn

Những sai lầm điển hình của các nhà quản lý khi làm việc với 
chuyên gia tư vấn
• Để cho chuyên gia tư vấn, thay vì nhân viên, làm tất cả mọi việc

• Tập trung vào mục tiêu đạt được chứng nhận, chứ không phải là sự tiến bộ 
thực sự

• “Tất cả nhân viên của tôi đều rất bận rộn, chúng tôi không có tiền/thời gian 
để làm việc này hay việc kia”

• “Chúng tôi sẽ không bao giờ có thể thực hiện tất cả những khuyến nghị này”

Điều kiện để thực hiện thành công
•  Những người quản lý tham gia đầy đủ và thực sự quan tâm

•  Các thời hạn được xác định rõ ràng, phạm vi công việc và các sản 
phẩm được thiết lập theo cách tiếp cận từng bước

•  Xác định vai trò của chuyên gia tư vấn, nhà quản lý và nhân viên tại 
thời điểm triển khai hệ thống

•  Hiểu và công nhận vai trò của các chuyên gia tư vấn: "Chúng tôi giúp 
bạn nhưng không làm thay công việc của bạn"

•  Nhận thức rõ rằng hệ thống này chỉ bền vững nếu có sự tham gia tích 
cực của toàn bộ nhân viên trong quá trình xây dựng hệ thống

•  Có sự hiểu biết lẫn nhau giữa chuyên gia tư vấn và quản lý về mục 
tiêu của những thay đổi dự kiến

•  Hiểu được lợi ích của các hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

•  Có những kỳ vọng thực tế về thời gian cần thiết để đạt được kết quả

Nguồn: Tài liệu đào tạo của IFC dành cho chuyên gia tư vấn an toàn thực phẩm

Chia sẻ từ lãnh đạo doanh nghiệp:

“An toàn thực phẩm phải là một phần 
của chiến lược tăng trưởng của Azalai 
để đáp ứng mục tiêu duy trì vị thế dẫn 
đầu trong ngành khách sạn của khu 
vực Tây Phi.”

Ông Mossadeck Bally,
Tổng Giám đốc Tập đoàn Azalai, 
Cote D’Ivoire



Quản lý an toàn thực phẩm là một công cụ kinh doanh làm nổi 
bật lợi thế cạnh tranh của bạn

Chia sẻ từ lãnh đạo doanh 
nghiệp:

“Trong năm 2018, PAN GROUP tiếp 
tục theo đuổi kế hoạch đầy tham 
vọng của mình, tăng cường các hoạt 
động Nghiên cứu & Phát triển, tập 
trung nghiên cứu và phát triển các 
sản phẩm giá trị gia tăng đáp ứng 
các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng 
và an toàn thực phẩm. Điều này sẽ 
không chỉ tạo ra lợi nhuận lớn cho 
PAN mà còn nâng cao vị thế của các 
thương hiệu truyền thống Việt Nam 
trên thị trường trong nước và quốc 
tế...”

Ông Nguyễn Duy Hưng,  
Chủ tịch HĐQT, PAN GROUP, 
Việt Nam

Chính xác thì công ty của tôi sẽ 
được lợi gì từ hệ thống quản lý 
an toàn thực phẩm?

Khi lập kế hoạch đầu tư, một người quản lý thận trọng chắc chắn sẽ tự 
hỏi: "Hệ thống này sẽ mang lại lợi ích gì cho việc kinh doanh của công 
ty? Chi phí cho một hệ thống như vậy là bao nhiêu? Mất bao lâu thì tôi 
sẽ thu được lợi nhuận?"

Nguồn: Phỏng vấn của IFC

Câu chuyện thành công từ Chương trình Tư vấn An 
toàn Thực Phẩm Toàn cầu của IFC

Morozprodukt

Morozprodukt là nhà sản xuất kem và đồ tráng 
miệng lớn thứ hai của Belarus và là nhà nhập khẩu 
hàng đầu về thực phẩm đông lạnh. Tháng 8 năm 

2012, Morozprodukt hợp tác với IFC nhằm thực hiện một hệ thống 
quản lý an toàn thực phẩm được quốc tế công nhận. Tháng 6 năm 
2013, Morozprodukt vượt qua đợt kiểm tra và được cấp chứng nhận 
FSSC 22000, mở ra những cơ hội tốt hơn cho công ty ở Belarus cùng 
với những triển vọng xuất khẩu mới. Hệ thống quản lý an toàn thực 
phẩm được cải thiện đã cho phép Morozprodukt:

•  Trở thành nhà sản xuất kem với kỹ thuật tiên tiến nhất tại Belarus

•  Trở thành nhà sản xuất kem lớn nhất tại Belarus

•  Gia tăng sự hiện diện trên khắp Liên minh Thuế quan

•  Trở thành nhà cung cấp kem cho Thế vận hội mùa đông Sochi vào 
năm 2014.

Tăng doanh 
thu Giảm chi phí Giảm thiểu 

rủi ro

•  Niềm tin 
lớn hơn của 
người tiêu 
dùng dẫn đến 
vị trí mạnh 
mẽ hơn trên 
thị trường

•  Các điểm bán 
lẻ bổ sung

•  Tiếp cận thị 
trường xuất 
khẩu

• Hiệu quả cao hơn

• Kiểm soát tốt hơn 
(thông qua việc chuẩn 
hóa quy trình và kiểm 
soát)

•  Giảm chất thải, giảm 
chi phí

•  Tăng cường thông tin 
liên lạc

•  Tinh thần người lao 
động cao hơn, gia tăng 
lòng trung thành

•  Thương hiệu 
được bảo vệ 
tốt hơn

•  Khách hàng ít 
phàn nàn hơn

•  Thu hút sự 
quan tâm của 
nhà đầu tư



Hệ thống quản lý an toàn thực 
phẩm có chi phí bao nhiêu và 
khi nào công ty tôi sẽ nhận 
được lợi tức đầu tư?
Một doanh nghiệp xây dựng được văn hoá an toàn thực phẩm càng 
mạnh, doanh nghiệp đó càng dễ dàng và nhanh chóng xây dựng được 
một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm hoàn chỉnh với chi phí thấp 
hơn. Với vị thế thị trường tốt hơn, thương hiệu mạnh hơn và quản lý rủi ro 
triệt để hơn, công ty sẽ trở nên hấp dẫn hơn nhiều đối với các nhà đầu tư.

Chi phí chính

Giới thiệu các chương trình tiên quyết
Chi phí thành lập, chi phí cố định cho thiết bị mới, cải tạo cơ sở

Xây dựng và triển khai kế hoạch hành động HACCP
Chi phí xây dựng kế hoạch hành động HACCP, đào tạo nhân 
viên, đánh giá kế hoạch HACCP

Duy trì hệ thống HACCP
Chi phí lưu giữ hồ sơ và xác minh kế hoạch HACCP, hành 
động khắc phục

Ví dụ: Trong một nghiên cứu trường hợp ngành sữa ở Ukraina

Chi phí xây dựng và triển khai kế hoạch HACCP ước tính khoảng 
6.000 USD. Chi phí hoạt động trong năm đầu tiên là khoảng 6.500 USD.

Thời gian hoàn vốn

Một hoặc hai năm, theo bằng chứng từ quá trình triển khai trên phạm 
vi quốc tế trong ngành sữa.

Lợi ích chính

Tăng doanh thu
Tiếp cận thị trường mới, mở rộng bán lẻ

Giảm tổng chi phí
Quản lý tốt hơn, tăng động lực và trách nhiệm của nhân 
viên, quy trình sản xuất hợp lý

Tăng tính ổn định của sản phẩm, hạn sử dụng và đặc 
tính sản phẩm
(ít lãng phí và hư hỏng)

Nguồn: Kết quả khảo sát của IFC: Triển khai hệ thống quản lý an toàn thực 
phẩm tại các doanh nghiệp chế biến thực phẩm Ukraina. Phân tích chi phí-lợi 
ích, năm 2010

Chia sẻ từ lãnh đạo doanh nghiệp:
“Các tiêu chuẩn là ngôn ngữ thị 
trường để trao đổi với khách hàng và 
đối tác xuất khẩu. Và chúng tôi đã học 
được điều đó ... Chúng tôi xem IFC 
không chỉ là nguồn cung cấp cơ hội tài 
chính dài hạn, mà còn là một đối tác 
chiến lược với kinh nghiệm phong phú 
và kiến thức về thực hành quốc tế tốt 
nhất.”

Ông Vahe Ghazaryan,
Tổng Giám đốc, Noyan (nước hoa 
quả), Khách hàng của IFC, Armenia



An toàn thực phẩm có thể giúp 
tăng doanh thu của công ty 
như thế nào?

Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm giúp các công ty thu hút khách 
hàng mới, tăng doanh thu.

Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm dựa trên HACCP
là yêu cầu tối thiểu để xuất khẩu sang EU và các thị trường 
lớn khác

Các nhà bán lẻ lớn ngày càng yêu cầu hệ thống được 
chứng nhận quản lý an toàn thực phẩm từ nhà cung cấp 
của họ, đặc biệt là các nhà cung cấp có nhãn hàng riêng

Người tiêu dùng ngày càng mong đợi sản phẩm an toàn, 
do đó ngày càng có nhiều công ty xây dựng thương hiệu về 
an toàn thực phẩm nhằm thu hút khách hàng mới

Chia sẻ từ lãnh đạo doanh nghiệp:

"Nhìn vào hiệu quả hoạt động của 
chúng tôi trong năm qua, dẫn đến 
tăng 50% doanh thu, tôi cảm thấy 
rằng thời gian, nỗ lực và nguồn lực 
mà chúng tôi đầu tư vào việc cải thiện 
thực hành an toàn thực phẩm đã thu 
lại lợi ích một cách đáng kể.

Với việc cải thiện vệ sinh cá nhân, 
làm sạch và vệ sinh, thực hành lưu 
trữ và truy xuất nguồn gốc, cùng với 
việc hệ thống hóa tài liệu và đào tạo 
tốt về nhân sự, chúng tôi cảm thấy 
thoải mái hơn khi tiếp cận nhóm 
khách hàng lớn hơn, bước vào các thị 
trường mới và mở rộng kinh doanh."

Ông Michael Parulava,
Giám đốc, Công ty Bakers Georgia 
(bánh kẹo), Georgia

Chia sẻ từ lãnh đạo doanh nghiệp:

“Các tiêu chuẩn giúp xây dựng lòng tin: với người tiêu dùng, nhà 
bán lẻ, đối tác xuất khẩu, ngân hàng và các bên liên quan khác…”

Bà Olena Kosyuk,
Giám đốc chất lượng, MHP (ngành thịt lợn), Ukraine

Câu chuyện thành công từ Chương trình Tư vấn An 
toàn Thực phẩm Toàn cầu của IFC

Georgian Bakers

Georgian Bakers được thành lập vào năm 2008. 
Công ty sản xuất các sản phẩm bánh kẹo bao 
gồm các loại bánh quy dành cho trẻ em. Đây là 
một doanh nghiệp nhỏ, đang trên đà tăng trưởng 

với 56 nhân viên và doanh thu năm 2011 khoảng 1,3 triệu USD. Hiện 
tại, Georgian Bakers bán các sản phẩm của mình thông qua các cửa 
hàng bán lẻ trên khắp Georgia, với kế hoạch trước mắt là xuất khẩu 
sang các nước láng giềng. Năm ngoái, ban lãnh đạo đã cam kết đưa 
vào áp dụng các thực hành quốc tế tốt nhất về an toàn thực phẩm 
và triển khai chương trình Thị trường toàn cầu, ở cấp độ cơ bản (xem 
thêm thông tin dưới đây). Năm qua là một năm rất thành công đối 
với công ty cả về mặt thu hút khách hàng mới và tăng doanh số bán 
hàng (50%, tương đương hơn 600.000 USD).



Chia sẻ từ lãnh đạo doanh nghiệp:

"Sự hợp tác với IFC có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi. Globino là 
một công ty trẻ và chúng tôi nỗ lực tăng trưởng hơn nữa bằng cách 
nâng cao các tiêu chuẩn chất lượng sản xuất và vận hành. Nhờ sự 
trợ giúp tư vấn của IFC, chúng tôi đang tích cực nâng cấp hệ thống 
quản lý an toàn thực phẩm. IFC đã trở thành đối tác đáng tin cậy và 
sau đó là nhà đầu tư chiến lược của chúng tôi."

Ông Olexander Bondarenko,
Giám đốc, Nhà máy thịt Globino, Ukraina

Chia sẻ từ nhà đầu tư:
“Triển khai các hệ thống và hoạt động 
an toàn thực phẩm được quốc tế chấp 
nhận ở trong nước là hoạt động thiết 
yếu đối với tăng trưởng kinh doanh 
nông nghiệp ở Việt Nam. Việc này sẽ 
giúp cải thiện năng lực cạnh tranh và 
doanh thu cho nông dân và nhà sản 
xuất thực phẩm.

Hoạt động của IFC tại Việt Nam dựa 
trên kinh nghiệm của chúng tôi ở các 
quốc gia khác trên toàn cầu nơi chúng 
tôi giúp các công ty trong nước tăng 
trưởng và tạo ra cơ hội mới.”

Ông Kyle Kelhofer
Giám đốc Quốc gia của IFC tại Việt 
Nam, Campuchia và Lào

Câu chuyện thành công từ Chương trình Tư vấn An 
toàn Thực phẩm Toàn cầu của IFC

Globino
Globino, một công ty Ukraina, đã hợp tác với IFC 
để cải thiện mức độ an toàn của các sản phẩm 
thực phẩm trong hai năm.

Công ty đã đầu tư khoảng 140.000 USD để nâng cấp hệ thống quản 
lý an toàn thực phẩm và cải thiện phương pháp tiếp cận đối với sự an 
toàn của khách hàng. Một năm sau, doanh số bán hàng đã tăng 10% 
(tương đương 3,8 triệu USD); năng suất tăng 30% trong khi hiệu quả 
hoạt động tăng 20%. Đã có tổng cộng 8.000 điểm bán lẻ mới.

"Công ty chúng tôi đã đạt được những lợi ích thương mại to lớn từ 
việc đưa vào áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Những lợi 
ích này chủ yếu bao gồm hợp tác với các chuỗi bán lẻ lớn, và còn hơn 
thế nữa là tiếp cận thị trường quốc tế. Ngoài ra, chúng tôi đã đạt được 
hiệu quả kinh tế tuyệt vời nhờ tối ưu hóa quá trình sản xuất và xử lý dữ 
liệu. Tóm lại, công ty đã tiến lên một tầm cao mới." – ông Olexander 
Bondarenko, Giám đốc Nhà máy thịt Globino.

Sự cống hiến của Globino đối với chất lượng và an toàn thực phẩm tốt 
hơn đã thu hút sự quan tâm của IFC, dẫn đến khoản đầu tư 25 triệu 
USD vào công ty. Điều này đã khiến Globino trở thành công ty đi đầu 
không có đối thủ trong ngành và tạo ra 600 việc làm mới.

Làm thế nào hệ thống quản 
lý an toàn thực phẩm có thể 
giảm thiểu rủi ro và thu hút các 
nhà đầu tư?

Trong kinh doanh thực phẩm, các mối đe dọa an toàn có thể dẫn đến 
mất thị trường ngay lập tức. Các sự cố an toàn thực phẩm có thể ngay 
lập tức hủy hoại một doanh nghiệp đã mất nhiều năm để phát triển và 
trưởng thành. Các nhà đầu tư hiểu rất rõ điều này. Đối với họ, một hệ 
thống quản lý an toàn thực phẩm mạnh mẽ và hiệu quả là một dấu hiệu 
chắc chắn cho thấy doanh nghiệp hoạt động lành mạnh và bền vững - 
và là bằng chứng thuyết phục rằng các rủi ro đang được nhận diện và 
kiểm soát.



Đối với các doanh nghiệp muốn triển khai hệ thống quản lý an toàn 
thực phẩm, Chương trình Tư vấn Tiêu chuẩn ngành Nông nghiệp của 
IFC ở Châu Âu và Trung Á cung cấp:

Hỗ trợ triển khai hệ thống quản lý tùy chỉnh theo từng khách 
hàng
Các doanh nghiệp của khách hàng được cung cấp đầy đủ các dịch vụ 
chuyên nghiệp chất lượng cao nhằm đưa vào các hệ thống quản lý: 
từ đánh giá và đào tạo nhân viên đến giúp doanh nghiệp đạt được 
chứng nhận quốc tế.

IFC giúp khách hàng lựa chọn chương trình chứng nhận phù hợp 
nhất, sau đó giám sát tiến trình một cách cẩn thận. Các chương trình 
chứng nhận được dựa trên nhu cầu thị trường và các chương trình an 
toàn thực phẩm phổ biến (như FSSC 22000 và GLOBALG.A.P.).

Đánh giá chuyên môn

IFC cung cấp đánh giá kỹ thuật và lập báo cáo, bao gồm:

•  Tóm tắt báo cáo ngắn với các khuyến nghị chiến lược

•  Chấm điểm, so sánh công ty với các đối thủ cạnh tranh theo các 
thực hành quốc tế tốt nhất

•  Đề xuất cho các bước tiếp theo với các khuyến nghị thực tế và các 
kết quả đánh giá chi tiết

•  Bộ công cụ An toàn Thực phẩm của IFC, cho phép công ty tự cải 
thiện hoặc với sự giúp đỡ của một chuyên gia tư vấn.

Nâng cao chuyên môn
Chương trình cung cấp nhiều loại hình đào tạo cho các nhà quản lý 
kinh doanh và các chuyên gia kỹ thuật, do các chuyên gia tư vấn trong 
và ngoài nước cung cấp.

Tài liệu hướng dẫn được thiết kế để cho phép các chuyên gia của công 
ty đào tạo các đồng nghiệp của họ đồng thời duy trì và củng cố văn 
hóa an toàn thực phẩm bền vững xuyên suốt trên toàn công ty.

IFC có thể giúp tôi như thế 
nào?

Chia sẻ từ lãnh đạo doanh nghiệp:

“Chúng tôi xem IFC không chỉ là đối tác tài chính dài hạn mà còn là 
một đối tác chiến lược với kinh nghiệm và kiến thức phong phú về 
các thông lệ và chuẩn mực quốc tế tốt nhất.”

Ông Nguyễn Khắc Hải, 
              Phó Tổng Giám đốc, PAN GROUP, Việt Nam

Chia sẻ từ lãnh đạo doanh nghiệp:

"Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác 
với IFC về Dự án An toàn Thực phẩm 
nhằm đạt được chứng chỉ GLOBAL 
G.A.P. cho 54 trại gia cầm để hoàn 
thành sứ mệnh của chúng tôi về việc 
sản xuất, cung cấp các sản phẩm gia 
cầm an toàn, giá cả phải chăng và có 
thể truy xuất nguồn gốc cho người 
tiêu dùng Việt Nam. Công tác vệ sinh 
an toàn thực phẩm ngày càng đóng 
vai trò quan trọng tại Việt Nam. Việc 
xây dựng hệ thống quản lý an toàn 
thực phẩm minh chứng cho cam kết 
mạnh mẽ của Bel Gà trong việc sản 
xuất sản phẩm gia cầm an toàn, giá 
cả hợp lý và truy xuất được nguồn gốc 
cho người tiêu dùng.”

Ông Kay De Vreese,
Nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ 
phần Bel Gà phát biểu



Chương trình cải thiện an toàn 
thực phẩm cho các công ty chế 
biến thực phẩm

IFC đang đưa ra một chương trình xây dựng năng lực độc đáo cho các nhà sản 
xuất thực phẩm giúp họ nâng cấp các hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

Các khoá đào tạo của IFC

Các khoá đào tạo này được xây dựng bởi tổ chức Sáng kiến An toàn Thực 
phẩm Toàn cầu (GFSI), với sự đóng góp từ IFC, dựa trên yêu cầu của các 
chuỗi bán lẻ toàn cầu. Các khóa này đặc biệt phù hợp với các công ty chế 
biến thực phẩm ở các nền kinh tế chuyển đổi. Việc từng bước đáp ứng yêu 
cầu tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế (với chi phí tối thiểu) mang lại những 
cơ hội phát triển mới cho các công ty chế biến thực phẩm nhỏ hơn, giúp 
họ chuyển từ thị trường nội địa sang các chuỗi bán lẻ lớn hơn và thậm chí 
các thị trường xuất khẩu toàn cầu.

Ba bước để đạt được chứng nhận

Khoá đáo tạo cơ bản 
về ATTP

Khoá đào tạo Bộ 
công cụ ATTP IFC 

Khoá đào tạo Đánh 
giá Nội bộ

Các khoá đào tạo về ATTP của IFC cho phép các doanh nghiệp tập trung 
và nhanh chóng giải quyết các vấn đề đã được xác định rõ ràng (như truy 
xuất nguồn gốc, quản lý khủng hoảng, các thực hành sản xuất tốt), để 
đạt được các kết quả:

• Từng bước nâng cao hệ thống ATTP
• Học nhanh, kỹ năng thực hành dẫn đến thay đổi hành vi
• Giải quyết những thách thức thường gặp với giải pháp đạt kết quả nhanh
• Cách tiếp cận thực hành & phương pháp tương tác
•  Các biện pháp chi phí thấp giúp cải thiện nhanh chóng

Chia sẻ từ người tham gia đào tạo:

Khóa đào tạo IFC tập trung không chỉ vào việc cung cấp tư vấn với 
kiến thức kỹ thuật, mà còn giúp thay đổi tư duy về các cách tiếp cận 
khác nhau: có thể không chỉ có một câu trả lời chính xác duy nhất 
cho một câu hỏi, một nhà tư vấn tốt sẽ giúp khách hàng đạt được 
mục tiêu ATTP bằng cách tối đa hóa nguồn lực hiện tại đồng thời xây 
dựng văn hóa ATTP.

Bà Hoàng Thị Thu, 
Tư vấn Cấp cao về ATTP từ Fresh Studio

Chia sẻ từ lãnh đạo doanh nghiệp:
"Nhân viên của chúng tôi hiện đã thực sự 
gắn kết với hệ thống quản lý an toàn thực 
phẩm: họ nhận thấy rằng tiền lương của 
họ đã tăng lên kể từ khi doanh thu của 
chúng tôi tăng lên. Tất cả nhân viên đều 
rất hạnh phúc!

Chúng tôi đã tham gia các khoá đào tạo 
và các hoạt động tư vấn của IFC. Chúng tôi 
nhận thấy các chương trình đào tạo của 
IFC rất hữu ích ngay cả đối với một công ty 
như công ty chúng tôi với hệ thống HACCP 
đang hoạt động. Các biểu mẫu cụ thể theo 
ngành được sử dụng trong chương trình đào 
tạo rất thiết thực và giúp chúng tôi đánh giá 
lại và xác định các cải tiến đối với Phân tích 
Nguy cơ và Kế hoạch HACCP của chúng tôi!

Chúng tôi tin rằng an toàn thực phẩm là 
lợi thế cạnh tranh của chúng tôi. Chúng tôi 
cũng đã tìm ra các hướng phát triển kinh 
doanh khác. Chúng tôi thiết kế lại các mối 
quan hệ với chuỗi bán lẻ và khách hàng. 
Khi chúng tôi nói với khách hàng rằng 
chúng tôi đã xây dựng thành công chương 
trình, chúng tôi được khách hàng đối xử 
như một công ty đáng tin cậy.”

Ông Nguyễn Quốc Hoàng,
Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Chế 
biến Thực phẩm PAN và Công ty Thực 
phẩm PAN, Việt Nam

Cấp độ cơ bản Cấp độ trung cấp

IFS, BRC,
FSSC 22000
SQF 2000

GLOBALG.A.P.

Cấp độ chứng nhận

% tuân thủ

30%

70%

100%



Khoá đào tạo cơ bản về ATTP

Các chương trình tiên quyết (PRP)
• Phòng ngừa nhiễm bẩn chéo
• Vệ sinh và Cơ sở hạ tầng
• Tương tác với nhà cung cấp và người tiêu dùng

Tài liệu và đào tạo
• Môi trường vệ sinh cá nhân và cơ sở vật chất
• Làm sạch và khử trùng
• Chất lượng nước và quy trình đánh giá

Khoá đào tạo Bộ công cụ ATTP IFC

Giới thiệu Bộ công cụ ATTP
• Cam kết và trách nhiệm của cấp quản lý
• Lập kế hoạch hệ thống theo tiêu chuẩn FSSC  22000

Các chương trình tiên quyết (PRP)
• Các bước và 7 nguyên tắc của HАССР
• Xây dựng & giới thiệu kế hoạch HACCP & Các Chương trình tác 

nghiệp tiên quyết.

Cơ sở của hệ thống quản lý ATTP
• Ôn lại về các chương trình tiên quyết

• Định hướng và thực hành sử dụng các bảng công việc PRP chính

Xây dựng hệ thống НАССР
• Mục đích, yêu cầu, tài liệu
• Quy trình lập tài liệu 
• Nhu cầu đào tạo và các giai đoạn
• Tài liệu đào tạo

Kiểm tra xác nhận, xác nhận giá trị sử dụng và đánh giá nội bộ
• Kiểm tra xác nhận, xác nhận giá trị sử dụng
• Đánh giá nội bộ
• Cải thiện hệ thống và rà soát của lãnh đạo

Khoá đạo tạo về Đánh giá Nội bộ IFC

Lập kế hoạch và chuẩn bị
• Các yêu cầu tiêu chuẩn về đánh giá nội bộ
• Lập kế hoạch và chuẩn bị cho đánh giá nội bộ
• Các chuyên gia đánh giá nội bộ

Thực hiện đánh giá nội bộ
• Đánh giá hai giai đoạn. Họp khởi động
• Kỹ thuật hoạt động: phỏng vấn cơ bản và phân tích các hành động
• Rà soát tài liệu. Kiểm tra thử nghiệm hệ thống

Truyền đạt thông tin và các hành động khắc phục
• Truyền đạt về các kết quả đánh giá
• Phân nhóm các trường hợp không phù hợp
• Họp tổng kết, báo cáo chính thức
• Các hành động khắc phục

Bộ công cụ về ATTP IFC: “lộ trình” để 
xây dựng và cải thiện hệ thống ATTP

• Hướng dẫn thực tiễn để đánh giá các 
cải thiện theo thông lệ quốc tế tốt 
nhất.

• Các biểu mẫu, có thể được điều chỉnh 
theo cơ sở chế biến.

• Bảy hợp phần (module) về cách tiếp 
cận có hệ thống và dựa trên khoa học 
về ATTP:

○ Module 1: Giới thiệu và tổng quan
○ Module 2: Các tiêu chuẩn và Hệ 

thống về An toàn Thực 
phẩm

○ Module 3: Các quy định pháp luật về 
An toàn thực phẩm

○ Module 4: Các công cụ và kỹ thuật 
An toàn thực phẩm
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Dịch vụ Tư vấn An toàn Thực phẩm của IFC

IFC có trên 15 năm kinh nghiệm cung cấp Dịch vụ Tư vấn An toàn Thực phẩm cho doanh nghiệp nông nghiệp và các nhà bán lẻ trên toàn cầu. Dịch 

vụ này đã giúp 150 khách hàng của IFC từ 30 quốc gia thu hút được 290 triệu USD vốn đầu tư và tạo ra trên 230 triệu USD doanh thu mới. Hơn nữa, 

khách hàng được hưởng lợi nhờ cải thiện hiệu quả và tiết kiệm chi phí, góp phần xây dựng thương hiệu mạnh mẽ hơn. IFC hiện đang áp dụng kinh 

nghiệm của mình vào các khu vực khác thông qua Chương trình An toàn Thực phẩm Toàn cầu IFC.

Dự án An toàn Thực phẩm IFC tại Việt Nam

Trong năm 2017, thông qua hợp tác với Chương trình Tài trợ của New Zealand và Bộ Tài chính của Slovakia, IFC đã khởi động Dự án An toàn Thực 

phẩm tại Việt Nam để giúp các doanh nghiệp địa phương xây dựng năng lực trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và tăng cường sự hiện diện của họ 

trong thị trường toàn cầu. Dự án còn hỗ trợ xây dựng năng lực cho ngành qua các chương trình nâng cao nhận thức và đào tạo phát triển đội ngũ 

chuyên gia về an toàn thực phẩm trong nước.

Đối tác tài trợ

Chương trình Tài trợ của New Zealand

Chương trình Tài trợ của New Zealand nhằm hỗ trợ Việt Nam giải quyết những thách thức trong nông nghiệp, quản lý rủi ro thiên tai, giáo dục và 

năng lượng tái tạo. New Zealand chia sẻ những kiến thức và công nghệ mới nhất, tốt nhất với Việt Nam để tạo nên những điều khác biệt cho cuộc 

sống của người dân Việt Nam. Như là một người tiên phong trong thực hành sản xuất nông nghiệp hiện đại, New Zealand tự hào hợp tác với IFC để 

hỗ trợ một nền nông nghiệp được dẫn dắt bởi thị trường vì lợi ích của những người sản xuất và nông dân ở Việt Nam. Để biết thêm thông tin chi tiết, 

xin hãy truy cập vào https://www.mfat.govt.nz/eid-and-development/.

Bộ Tài chính của Slovakia

Bộ Tài Chính Slovakia phối hợp các hoạt động phát triển giúp xây dựng thành phần kinh tế tư nhân và huy động các nguồn lực trong nước. Slovakia 

đã thông qua quá trình chuyển đổi phức tạp từ một nền kinh tế tập trung vào những năm 1990 - 2000, nên đã có nhiều kinh nghiệm để phát triển 

thị trường. Đó là lý do mà Bộ Tài Chính Slovakia đã hỗ trợ IFC trong nỗ lực xây dựng các thị trường bền vững, toàn diện và sáng tạo trên toàn cầu.

IFC, một thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới, tạo cơ hội cho mọi người thoát khỏi đói nghèo và cải thiện đời sống. Chúng tôi thúc đẩy tăng 

trưởng kinh tế bền vững ở các nước đang phát triển bằng cách hỗ trợ phát triển khu vực tư nhân, huy động vốn tư nhân và cung cấp các dịch vụ tư 

vấn và giảm nhẹ rủi ro cho các doanh nghiệp và chính phủ.

Tài liệu này của IFC được chúng tôi xây dựng thông qua Chương trình Tư vấn An Toàn Thực phẩm. Các kết luận và ý kiến đánh giá trong ấn phẩm 

này không nên được quy cho, và không nhất thiết phải thể hiện quan điểm của IFC hay Hội đồng Quản trị của tổ chức, hoặc của Ngân hàng Thế giới 

hay các Giám đốc điều hành của Ngân hàng, Bộ Tài chính Cộng hòa Slovakia hoặc Chương trình Tài trợ của New Zealand hoặc các quốc gia mà họ 

đại diện. IFC và Ngân hàng Thế giới không đảm bảo tính chính xác của dữ liệu trong ấn phẩm này và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hậu quả 

nào của việc sử dụng chúng.

Các tài liệu trong ấn phẩm này được bảo vệ bản quyền. Việc sao chép và/hoặc truyền bá một phần hay toàn bộ ấn phẩm này có thể vi phạm luật 

bản quyền. IFC khuyến khích phổ biến ấn phẩm này và đồng ý cho phép người sử dụng ấn phẩm này được sao chép các phần trong ấn phẩm để sử 

dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại. Bất kỳ việc  sao chép hoặc sử dụng ấn phẩm này cho mục đích khác đòi hỏi phải có sự cho phép bằng 

văn bản của IFC.
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