Hoạt động công nhận:
Hỗ trợ thực phẩm an toàn và nước uống sạch

Các vấn đề ở đây là gì?
■ Thực phẩm và nước uống của chúng ta có an

toàn không? Có độc tố không? Có chất gây nhiễm
bẫn hoặc ô nhiễm không? Có tác nhân gây bệnh
không? Nếu chúng ta dị ứng với một số thành phần
nhất định, liệu chúng ta có thể tin tưởng vào nhãn
mác không?

■ Thực phẩm và nước uống có đáng tin không?

Liệu chúng ta có đang tiêu thụ những gì mà chúng ta
nghĩ không? Các thành phần có chính xác là những
gì họ đề cập trên chai hoặc trên nhãn không?

■ Thực phẩm và nước uống được sản xuất như

thế nào? Ngày càng có nhiều người quan tâm đến
cách thức sản xuất thực phẩm và nước đóng chai ở
khía cạnh môi trường, phúc lợi động vật và nguồn
gốc xuất xứ. Liệu chúng có phải là những sản phẩm
của thương mại công bằng hoặc có nguồn gốc hữu
cơ?

Việc sản xuất và phân phối thực phẩm và nước bao gồm
các chuỗi cung ứng và quy trình phức tạp. Nói một cách
đơn giản, đó là quá trình sản xuất cây trồng và nuôi động
vật, tiếp theo là các hoạt động liên quan đến tìm nguồn
cung ứng, thu hoạch và giết mổ. Sau đó là bảo quản, xử
lý,chế biến và lần lượt đóng gói, phân phối. Ngành công
nghiệp thực phẩm và nước hoạt động trong môi trường
có tính cạnh tranh cao, năng động và được quản lý.

Vậy làm thế nào chúng ta có
thể tự tin rằng thức ăn của
chúng ta là an toàn và nước
uống là sạch?
Mẫu, sản phẩm, dịch vụ, hệ thống quản lý hoặc con
người có thể được đánh giá theo yêu cầu cụ thể của
phòng thí nghiệm, tổ chức chứng nhận và tổ chức giám
định (gọi chung là tổ chức đánh giá sự phù hợp). Đánh
giá sự phù hợp được sử dụng để kiểm tra xem các sản
phẩm có phù hợp và an toàn để tiêu thụ đáp ứng với
một tiêu chuẩn, quy tắc áp dụng hoặc các yêu cầu quy
định.
Do đó, đánh giá sự phù hợp cung cấp phương tiện để
ngăn chặn các sản phẩm không an toàn, không lành
mạnh hoặc có hại cho môi trường xâm nhập vào thị
trường. Các nhà quản lý có thể đặt ra các yêu cầu chính
sách tổng thể hoặc các yêu cầu kỹ thuật chi tiết và dựa
vào các phòng thí nghiệm, các tổ chức giám định hoặc
các tổ chức chứng nhận để kiểm tra sự tuân thủ.

Hoạt động Công nhận có vai
trò gì?

Lợi ích của hoạt động công
nhận là gì?

Hoạt động công nhận là sự đánh giá độc lập các tổ
chức đánh giá sự phù hợp trên dựa trên các tiêu chuẩn
được công nhận để thực hiện các hoạt động cụ thể
nhằm đảm bảo tính toàn vẹn, công bằng và năng lực.
Thông qua việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia và
quốc tế, chính phủ, người mua và người tiêu dùng có
thể tin tưởng vào kết quả hiệu chuẩn và thử nghiệm,
báo cáo giám định và chứng nhận do tổ chức đánh giá
sự phù hợp cung cấp.

Đối với các cơ quan quản lý và các cơ quan có
thẩm quyền quốc gia
Cơ quan quản lý có thể đưa ra các quy định về chính
sách hoặc các yêu cầu kỹ thuật cụ thể và dựa vào các
phòng thí nghiệm, tổ chức giám định hoặc tổ chức
chứng nhận được công nhận để kiểm tra sự phù hợp.
Do đó, các nhà quản lý có thể giảm số lượng chuyên
gia đánh giá và giám định nội bộ nhằm giảm thiểu chi phí
hoặc giúp hoạt động giám định trở nên hiệu quả hơn.
Việc sử dụng các dịch vụ được công nhận cũng làm
giảm nhu cầu bổ sung luật, giảm nguy cơ xảy ra các hậu
quả không mong muốn. Các thỏa thuận công nhận
quốc tế cung cấp cho các nhà quản lý một khuôn khổ
mạnh mẽ và đáng tin cậy để chấp nhận các chứng
nhận, báo cáo giám định và kết quả thử nghiệm đã
được công nhận từ nước ngoài với mức độ tin tưởng
tương đương nếu thực hiện tại nước sở tại. Do vậy,
hoạt động công nhận cung cấp một công cụ giám sát
đáng tin cậy để hỗ trợ công việc của các tổ chức an
toàn thực phẩm và nước uống.

Tổ chức công nhận được thành lập ở nhiều quốc gia
với mục đích chính nhằm đảm bảo các tổ chức đánh giá
sự phù hợp được giám sát bởi một cơ quan có thẩm
quyền.
Các tổ chức công nhận đã được đánh giá bởi các tổ
chức công nhận khác là có đủ năng lực, ký các thỏa
thuận tăng cường việc chấp nhận các sản phẩm và dịch
vụ giữa các quốc gia, từ đó tạo ra một khuôn khổ hỗ
trợ thương mại.
Các thỏa thuận trong lĩnh vực công nhận phòng thí
nghiệm và giám định do ILAC quản lý và các thỏa thuận
trong lĩnh vực công nhận hệ thống quản lý, sản phẩm,
dịch vụ, con người do IAF quản lý. Cả ILAC và IAF cùng
phối hợp với nhau với nỗ lực tăng cường hoạt động
công nhận và đánh giá sự phù hợp trên toàn thế giới.

Các bài nghiên cứu và trường hợp nghiên cứu điển hình
về lợi ích của hoạt động công nhậntrong lĩnh vực thực
phẩm có thể xem tại trang web Public Sector Assurance
– www.publicsectorassurance.org/topic-areas/foodsafety-agriculture
Đối với doanh nghiệp hoạt động trong ngành thực
phẩm và nước uống
Các chuỗi siêu thị và các nhà bán lẻ thực phẩm ngày
càng yêu cầu các nhà cung cấp chứng minh được rằng
các sản phẩm của họ đáp ứng các tiêu chuẩn về an
toàn thực phẩm và nước uống dựa trên các chứng
nhận, báo cáo giám định và báo cáo thử nghiệm đã
được công nhận.
Việc tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và
nước uống cho thấy rằng các nhà cung cấp đang đáp
ứng ở mức độ thích hợp về an toàn, hiệu quả môi
trường và phúc lợi động vật. Hoạt động công nhận và
việc sử dụng các tổ chức đánh giá sự phù hợp đã
được công nhận cũng có thể hỗ trợ bảo vệ doanh
nghiệp trong chuỗi cung ứng khỏi các khiếu nại trách
nhiệm pháp lý tiềm ẩn.
Các thỏa thuận công nhận quốc tế cung cấp cơ sở hạ
tầng cho phép các chứng chỉ đã được công nhận được
chấp nhận trên toàn thế giới. Điều này làm giảm nguy cơ
sản phẩm bị từ chối bởi các đối tác thương mại quốc
tế, giảm sự cần thiết phải đánh giá lại khi nhập cảnh vào
mỗi quốc gia.
Các trường hợp nghiên cứu điển hình chứng minh giá trị
của hoạt động đánh giá sự phù hợp đã được công nhận
có thể xem tạitrang web – www.business-benefits.org

Đối với người tiêu dùng
Niềm tin của người tiêu dùng có thể được xây dựng dựa
trên các sản phẩm và dịch vụ đi kèm các chứng chỉ đã
được công nhận về sự phù hợp. Các thỏa thuận công
nhận quốc tế đảm bảo các hàng hóa và dịch vụ trên khi
được đưa ra thị trường, dù bắt nguồn từ bất kỳ
nướcnào, đều đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng và
an toàn.
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ILAC là tổ chức công nhận phòng thí nghiệm và giám
định quốc tế, với các thành viên là các tổ chức công
nhận và các tổ chức liên kết trên toàn thế giới. Trang
web www.ilac.org cung cấp một loạt thông tin về hoạt
động công nhận giám định và phòng thí nghiệm cũng
như danh sách các thành viên trên thế giới.

Diễn đàn Công nhận quốc tế (IAF) là một hiệp hội toàn
cầu của các tổ chức công nhận, hiệp hội tổ chức chứng
nhận và các tổ chức khác tham gia vào hoạt động đánh
giá sự phù hợp trong nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm
hệ thống quản lý, sản phẩm, dịch vụ và con người.

ILAC thúc đẩy việc tăng cường sử dụng và chấp nhận
của ngành công nghiệp và chính phủ kết quả từ các
phòng thí nghiệm và các tổ chức giám định đã được
công nhận, kể cả kết quả từ các tổ chức đã được công
nhận ở các quốc gia khác. ILAC liên kết với nhiều tổ
chức quốc tế và các bên liên quan để cùng đạt được
mục tiêu chung.

IAF thúc đẩy việc chấp nhận toàn cầu các chứng nhận
phù hợp được ban hành bởicác tổ chức chứng nhận
đã được công nhận bởi một tổ chức công nhận thành
viên và giúp tăng thêm giá trị cho tất cả các bên liên
quan thông qua các hoạt động và chương trình của tổ
chức.
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