
Bộ phận/Facility Ngày bắt đầu/Start Date:

Quá trình/Process Ngày kết thúc/End date:

Sản phẩm/Products

Các lần Xem xét, Rà soát Chương trình Tiên quyết/PRP Review History

Loại PRP/PRP Type
Đánh dấu vào ô dưới đây nếu thích hợp/                                                 

Tick as appropriate

Lưu ý/Lý do của việc xem xét không 

theo kế hoạch/                   Notes/reason 

for unscheduled review

Chương trình tiên quyết mới 

(New PRP Study)

Xem xét theo kế hoạch 

(Scheduled Review)

Tên, họ/Name Vị trí/Position Bộ phận/Department

Tên, họ/Name Vị trí/Chức danh/Location/Job Title
Ý kiến của Chuyên gia/Input/Specialist 

Advice

Đánh giá/Ý kiến của Chuyên gia/Specialist Input

Các thành viên Đội/Nhóm PRP/PRP Team Members

Loại sản phẩm/Product 

category

[BM 1]  Biểu mẫu Phạm vi Chương trình Tiên quyết (PRP Scope Worksheet)

Các Chương trình Tiên quyết/Prerequisite Programs

Trưởng nhóm/đội An toàn 

Thực phẩm/Quản lý Đảm bảo 

Chất lượng (Food Safety Team 

Leader/Quality Assurance 

Manager   

Tình trạng/Status:

Xem xét không theo kế hoạch                 

(Unscheduled Review)

Chữ ký/Signature: Ngày/Date

Phạm vi Nghiên cứu PRP/PRP Study Scope

Ủy quyền/Thẩm quyền(Authorization)
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Thành viên Ban Lãnh đạo 

(Management Team Member):
Chữ ký/Signature: Ngày/Date

Trưởng nhóm/đội An toàn 

Thực phẩm/Quản lý Đảm bảo 

Chất lượng (Food Safety Team 

Leader/Quality Assurance 

Manager   

Chữ ký/Signature: Ngày/Date



Thời gian 3 lần xem xét, rà soát 

trước đây/                                     

Dates of last 3 reviews

Trách nhiệm hoặc Vai trò 

(Responsibility/Role)

Các thành viên Đội/Nhóm PRP/PRP Team Members

[BM 1]  Biểu mẫu Phạm vi Chương trình Tiên quyết (PRP Scope Worksheet)

Các Chương trình Tiên quyết/Prerequisite Programs

Phạm vi Nghiên cứu PRP/PRP Study Scope





Các tác 

nhân/ 

Agent(s)

Sự hiện diện, tăng 

trưởng, sống sót, 

gia tăng, nhiễm bẩn 

hoặc tái nhiễm bẩn/ 

Presence, Growth, 

Survival, Increase, 

Re(Contamination)

Nguồn gốc, nguyên nhân, 

nguồn và phương thức lây 

nhiễm, điều kiện / Origin, 

Cause, Source, Vector, 

Condition

[BM 2] BIỂU MẪU QUẢN LÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH TIÊN QUYẾT (PRP MANAGEMENT WORKSHEET)

Chương trình tiên quyết (lần 

lượt từng bước một theo 

Tiêu chuẩn ISO/TS 22002-1) 

Điền tên và số chương trình 

tiên quyết/ Prerequisite 

program (go step by step 

through ISO/TS 22002-1) 

Enter PRP Chapter Number 

and Title

Các mối nguy hại/Hazards

Các biện pháp 

kiểm soát / 

Control 

measures

Hồ sơ/ 

Records

Hành động khắc 

phục / Correction 

/ Corrective 

action

Nội dung giám 

sát và khi nào 

giám sát / What 

is monitored 

and when

Trách nhiệm/ 

Who is 

responsible



Các tác 

nhân/ 

Agent(s)

Sự hiện diện, tăng 

trưởng, sống sót, 

gia tăng, nhiễm bẩn 

hoặc tái nhiễm bẩn/ 

Presence, Growth, 

Survival, Increase, 

Re(Contamination)

Nguồn gốc, nguyên nhân, 

nguồn và phương thức lây 

nhiễm, điều kiện / Origin, 

Cause, Source, Vector, 

Condition

Chương trình tiên quyết (lần 

lượt từng bước một theo 

Tiêu chuẩn ISO/TS 22002-1) 

Điền tên và số chương trình 

tiên quyết/ Prerequisite 

program (go step by step 

through ISO/TS 22002-1) 

Enter PRP Chapter Number 

and Title

Các mối nguy hại/Hazards

Các biện pháp 

kiểm soát / 

Control 

measures

Hồ sơ/ 

Records

Hành động khắc 

phục / Correction 

/ Corrective 

action

Nội dung giám 

sát và khi nào 

giám sát / What 

is monitored 

and when

Trách nhiệm/ 

Who is 

responsible



[BM 2] BIỂU MẪU QUẢN LÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH TIÊN QUYẾT (PRP MANAGEMENT WORKSHEET)

Tài liệu tham khảo 

/ Reference 

Documents 

Các hoạt 

động kiểm tra 

xác nhận/ 

Verification 

activities



Tài liệu tham khảo 

/ Reference 

Documents 

Các hoạt 

động kiểm tra 

xác nhận/ 

Verification 

activities



Chương trình tiên quyết / 

Prerequisite Program

Điền đội/nhóm số XX /                 

(Enter Team #XX)

Điền tên Chương trình tiên 

quyết /                                        

(Enter PRP Title)

[BM 3] BIỂU MẪU KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG KIỂM TRA XÁC NHẬN CÁC CHƯƠNG TRÌNH TIÊN QUYẾT / 

PRP VERIFICATION ACTION PLAN WORKSHEET



Hành động Kiểm tra xác nhận / Verification Action

[BM 3] BIỂU MẪU KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG KIỂM TRA XÁC NHẬN CÁC CHƯƠNG TRÌNH TIÊN QUYẾT / 

PRP VERIFICATION ACTION PLAN WORKSHEET



Ngày/Date
Người tham dự / 

Partcipants
Mục đích / Purpose

Kết quả (các quyết 

định/hành động và thời 

gian biểu) / (Outcome 

(decisions/actions and 

timescales))

Trách nhiệm/ 

Responsibility

Thời hạn/Thời gian 

hoàn thành/        

Deadline

[BM 4] BIỂU MẪU TÓM TẮT HỌP CHƯƠNG TRÌNH TIÊN QUYẾT / PRP MEETING SUMMARY WORKSHEET



Kiểm tra kết quả / 

Performed

[BM 4] BIỂU MẪU TÓM TẮT HỌP CHƯƠNG TRÌNH TIÊN QUYẾT / PRP MEETING SUMMARY WORKSHEET



Tiêu chuẩn 

ISO/TS 22002-1

Mổ tả  [các yêu cầu của 

Tiêu chuẩn] / Description 

[of the requirement of the 

Standard]

Các yêu cầu cụ thể phải được 

đáp ứng /            Specific 

requirement to be met

Các chính sách liên quan/ 

Associated Policy

Các vấn đề khiếm 

khuyết/ còn tồn tại  

/ Gap

Kế hoạch hành động [bao 

gồm thời hạn hoàn thành] / 

Action Plan [including 

timescale for completion]

Kết quả giải quyết các khiếm 

khuyết/tồn tại [hoàn thiện các 

hành động và thời gian hoàn 

thiện]  / Gap Resolution [Actions 

completed and date]

Các ý kiến/ Comments

[BM 5] BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ VÀ GIẢI QUYẾT CÁC KHIẾM KHUYẾT/TỒN TẠI CHƯƠNG TRÌNH TIÊN QUYẾT /                                                                                                                         PRP 

GAP REGISTRATION AND RESOLUTION WORKSHEET

Chỉ điền BM này khi xác định có các khiếm khuyết/thiếu hụt trong các Chương trình tiên quyết (Fill in only if gaps have been identified)
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Các tác nhân nguy hại/Hazardous Agents

Vi sinh (kiểu/dạng thực vật hoặc bào tử, phụ thuộc vào các hoàn cảnh/điều kiện cụ thể) / Microbiological (vegetative or 

spores, depending on circumstances)

Chất gây dị ứng (sữa, đậu tương, lúa mì, trứng, cá, động vật 2 mảnh vỏ, hạt cây và đậu phộng/lạc) / Allergens (milk, 

soy, wheat, egg, fish, shellfish, tree nut, peanut)

Vật lý (các loại vật liệu như kim loại, gỗ, nhựa và các vật thể lạ khác) / Physical (such as various types of foreign 

material including metal, wood, plastic, or other foreign bodies)

Hóa học (như hóa chất làm sạch, tẩy rửa, dầu, mỡ động cơ/máy móc không phải dạng dùng trong sản xuất thực phẩm 

và dư lượng hóa chất) / Chemical (such as cleaning chemicals, non-food grade lubricants, oils and greases, and 

chemical residues)

[BM 6] BIỂU MẪU CÁC TÁC NHÂN NGUY HẠI / HAZARD AGENT WOORKSHEET



Viết tắt các loại tác 

nhân gây hại/ Hazard 

Class Abbreviation

B

A

P

C

[BM 6] BIỂU MẪU CÁC TÁC NHÂN NGUY HẠI / HAZARD AGENT WOORKSHEET


