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THƯ MỜI

KHÓA ĐÀO TẠO 
FSMA - PCQI



Kính gửi Quý Doanh Nghiệp

FSMA – Food Safety Modernization Act – Bộ luật Hiện đại hóa an toàn vệ sinh 
thực phẩm của Hoa Kỳ được ban hành năm 2011 nhằm mục đích đảm bảo việc 
cung cấp lương thực vào nước Mỹ là phải an toàn bằng cách chuyển trọng tâm 
từ kiểm tra tại cảng sang ngăn chặn phòng ngừa trong suốt quá trình sản xuất.

Từ ngày 16 tháng 9 năm 2016 FSMA yêu cầu các nhà xuất khẩu thực phẩm lớn  
phải có cá nhân được phê duyệt về kiểm soát phòng ngừa trong thực phẩm - 
“Preventive Controls Quali�ed Individual (PCQI)” để thiết lập và áp dụng, 
giám sát Kế hoạch an toàn thực phẩm theo thời hạn quy định . Đây là một 
khái niệm hoàn toàn mới trong Đạo luật FSMA.  

Nhận thấy đạo luật FSMA tác động rất lớn đến hoạt động xuất khẩu của Việt 
Nam - một trong 15 đối tác thương mại nông nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ. 
Cách phổ biến và chuyên nghiệp nhất để các doanh nghiệp có cá nhân được 
phê duyệt về PCQI là tham dự Khóa đào tạo FSMA – PCQI theo chương trình 
chuẩn được thừa nhận là đáp ứng bởi FDA. Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam 
Chất lượng cao đã hợp tác trực tiếp với tổ chức Bureau Veritas thực hiện khóa 
đào tạo FSMA – PCQI tạo cơ hội cho các nhà xuất khẩu thực phẩm Việt Nam 
tiếp cận gần hơn các yêu cầu quốc tế, với nội dung cụ thể như sau:
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KHÓA ĐÀO TẠO FSMA - PCQI
PCQI là gì?

“Preventive Controls Quali�ed Individual (PCQI)” là cá nhân được phê 
duyệt về kiểm soát phòng ngừa trong thực phẩm.

Lợi ích của khóa học
Sau khi tham gia khóa đào tạo, học viên sẽ được cấp 
chứng chỉ của Hoa Kỳ: AFDO. Chứng chỉ này có lợi ích 
trong việc chứng minh năng lực của PCQI đối với bất kỳ 
hoạt động đánh giá hoặc làm việc với các đối tác tại thị 
trường Hoa Kỳ.

Các PCQI giúp cho các doanh nghiệp trong ngành thực 
phẩm của Việt Nam đưa ra các biện pháp kiểm soát các 
mối nguy về vi sinh, tạp chất, chất hóa học... trước khi 
xuất hàng hóa sang thị trường Hoa Kỳ. 

TỔNG QUAN KHÓA HỌC 

 Giảng viên: Khóa đào tạo sẽ do giảng viên chính đầu tiên của 
Việt Nam đã hoàn thành khóa tập huấn bởi FSPCA.
Nội dung đào tạo & giáo trình: Chương trình chuẩn được thừa 
nhận là đáp ứng bởi FDA.
Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Việt
Bằng chứng nhận: Giấy chứng nhận chính - AFDO - Association 
of Food and Drug O�cials.TM. BAN TỔ CHỨC

HỘI DN HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO
CHỦ TỊCH

Vũ Kim Hạnh

        Học phí: 8.000.000 VNĐ /học viên 
* Học phí này được hỗ trợ bởi Hội DN HVNCLC, Ban dự án
HVNCLC - Chuẩn hội nhập,  Bureau Veritas, VTFA 
(Liên minh Tạo thuận lợi thương mại VN)
* Chi phí này đã bao gồm phí  đăng ký cấp chứng chỉ 
50 USD với FDA.
* Học phí đã bao gồm tài liệu, teabreak và bữa trưa.
                   

Ưu đãi giảm 5% cho Hội viên 
                của Hội DN HVNCLC.


