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Nội dung Thời gian Chủ trì 

Ngày thứ nhất (01/12/2020) 

Phát biểu chào mừng và khai mạc 08h00 – 8h15 Ban tổ chức 

Giới thiệu chung về hệ thống HACCP 8h15 – 09h00 

Nafiqad 4 

Mối nguy an toàn thực phẩm 09h00 – 10h15 

Nghỉ giải lao 10h15 – 10h30 

Yêu cầu chung về điều kiện nhà xưởng 10h30 – 11h15 

Quy phạm thực hành sản xuất tốt 11h15 – 12h00 

Nghỉ trưa 12h00 – 13h30 

Quy phạm vệ sinh chuẩn 13h30 – 14h30 

Quy phạm vệ sinh chuẩn 14h30 – 15h30 

Nghỉ giải lao 15h30 – 15h45 

Các bước chuẩn bị xây dựng HACCP 15h45 – 16h30 

Ngày thứ hai (02/12/2020) 

Nguyên tắc 1: Phân tích mối nguy 8h30 – 09h15 

Nafiqad 4 

Nguyên tắc 2: Xác định điểm kiểm soát tới 

hạn 
9h15 – 10h00 

Nghỉ giải lao 10h00 – 10h15 

Nguyên tắc 3: Thiết lập giới hạn tới hạn 10h15 – 11h00 

Nguyên tắc 4: Thiết lập thủ tục giám sát 11h00 – 12h00 

Nghỉ trưa 12h00 – 13h30 

Nguyên tắc 5: Hành động sửa chữa 13h30 – 14h15 

Nguyên tắc 6: Thủ tục thẩm tra 14h15 – 15h00 

Nghỉ giải lao 15h00 – 15h15 

Nguyên tắc 7: Hồ sơ ghi chép 15h15 – 17h00 

Ngày thứ ba (03/12/2020) 



Ghi nhãn thực phẩm 

Tổng quan về các yêu cầu của Codex và các 

quy định quốc gia về ghi nhãn thực phẩm 

- Định nghĩa 

- Xác định yêu cầu ghi nhãn 

- Nguyên tắc chung 

- Thực hành giao dịch công bằng 

- Thông tin sản phẩm 

Bài tập 1: Đánh giá nhãn. Xem lại nhãn 

thực phẩm đóng gói để tìm hiểu thông tin 

quan trọng của người tiêu dùng cần được 

chỉ định. Sử dụng một sản phẩm thực phẩm 

mà bạn đã mang theo khóa học 

08h30 – 09h30 Smedec 2 

Nghỉ giải lao 09h30 – 09h45  

Ghi nhãn thực phẩm (tiếp theo) 

- Ghi nhãn thực phẩm đóng gói 

- Nhận dạng thực phẩm 

- Tên quy định cho thực phẩm 

- Số lượng thực phẩm 

- Chi tiết về người bán 

- Nước xuất xứ 

- Tính dễ đọc và ngôn ngữ 

- Thành phần đặc trưng 

- Dị ứng 

- Phụ gia thực phẩm 

Bài tập 2: Thông tin ghi nhãn thực phẩm: 

Danh sách thành phần, thành phần đặc 

trưng, chất gây dị ứng, phụ gia thực phẩm – 

Thành phần. 

09h45 – 11h30 Smedec 2 

Nghỉ trưa 11h30 – 13h30  

Ghi nhãn thực phẩm (tiếp theo) 

Thông tin truy xuất nguồn gốc 

- Thời hạn sử dụng 

- Đánh dấu ngày 

- Lưu trữ thông tin 

- Hướng dẫn chuẩn bị và sử dụng 

13h30 – 16h00 Smedec 2 



- Hướng dẫn nấu ăn và sử dụng 

- Thông tin dinh dưỡng (NIP) 

Bài tập 3: Thông tin ghi nhãn thực phẩm: 

Thông tin truy xuất nguồn gốc, đánh dấu 

ngày, thông tin lưu trữ, hướng dẫn chuẩn bị 

và sử dụng. 

Làm bài kiểm tra 16g00 – 17h00  

Ngày thứ tư (04/12/2020) 

Tham quan thực tế tại phòng kiểm nghiệm 

thực phẩm nông lâm thủy sản của Nafiqad 

4 

08h30 – 12h00 Nafiqad 4 

Nghỉ trưa 12h00 – 13h30  

Công bố kết quả kiểm tra và trao giấy 

chứng nhận 
13h30 – 16h00 Ban tổ chức 

 

 


