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PAS 96 - Bảo vệ Thực phẩm và Đồ uống 

Bảo vệ sản phẩm thực phẩm và đồ uống của Doanh 

nghiệp khỏi tấn công có chủ đích 
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Bảo vệ thực phẩm và đồ uống của Doanh nghiệp khỏi tấn công có chủ đích 

Bảo vệ sản phẩm thực phẩm và sản phẩm thực phẩm nông nghiệp là điều cần thiết đối với danh tiếng và 
sự tồn tại của bất cứ công ty thực phẩm nào. Trong khi nhiều Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm 
đang được thực hiện để ngăn ngừa sự nhiễm bẩn do vô ý, một cuộc tấn công có chủ đích có thể thường 
bỏ qua quy trình an toàn thực phẩm, thậm chí là hệ thống an toàn và chất lượng chặt chẽ nhất. 

Với sự tăng trưởng của chuỗi cung ứng thực phẩm toàn cầu và ngành thực phẩm có mức độ cạnh tranh 
cao, những cuộc tấn công có chủ đích trở nên phổ biến hơn và khi chúng xảy ra sẽ thu hút sự chú ý lớn 
từ truyền thông và cộng đồng. Đây là lý do tại sao BSI đã phát triển PAS 96, Quy định Phổ biến Rộng rãi 
(PAS) để ngăn chặn tấn công có chủ đích về thực phẩm và đồ uống. Quy trình TACCP (Đánh giá Mối đe 
dọa và Điểm Kiểm soát Tới hạn) giả sử và xây dựng trên hoạt động hiệu quả hiện nay của HACCP (Phân 
tích Mối nguy và Điểm Kiểm soát Tới hạn) của một công ty do nhiều biện pháp phòng ngừa được thực 
hiện để đảm bảo an toàn thực phẩm cũng có khả năng ngăn chặn hoặc phát hiện hành vi có chủ đích. 
Nó cũng trình bày quy trình quản lý rủi ro kinh doanh hiện nay và quản lý sự cố. 

Tác động hiện nay và trong tương lai của mối đe dọa đối với chuỗi cung ứng thực phẩm toàn cầu là đáng 
kể. Chúng có thể gồm thiệt hại trực tiếp khi phản ứng với hành vi phá hoại và thanh toán tiền bồi thường 
cho nhà cung cấp, nhà phân phối và khách hàng bị ảnh hưởng. Những ảnh hưởng lớn khác cũng có thể 
xuất phát từ cấm vận thương mại có thể được áp dụng bởi đối tác kinh doanh và thiệt hại lâu dài về danh 
tiếng có thể xảy ra do hệ quả của một cuộc tấn công. 

Việc sửa đổi PAS 96 được đồng tài trợ bởi Bộ Môi trường, Thực phẩm và Nông thôn Anh (DEFRA) và 
Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh (FSA). BSI Standards Limited tạo điều kiện cho việc phát triển tiêu 
chuẩn và nó được công bố theo giấy phép của Viện Tiêu chuẩn Anh. 

PAS 96 có thể bảo vệ Doanh nghiệp khỏi loại mối đe dọa nào? 

Hướng dẫn PAS 96:2014 là tiêu chuẩn đầu tiên giải quyết toàn diện việc phát hiện và giảm nhẹ tấn công 
có chủ đích về sản phẩm, quy trình hoặc hệ thống thực phẩm. Mục đích của PAS 96 là cải thiện khả 
năng khôi phục của tất cả bộ phận của chuỗi cung ứng và sản xuất thực phẩm đối với cuộc tấn công. 
PAS 96 quy định hướng dẫn gồm các loại đối tượng tấn công và giải quyết nhiều mối đe dọa cụ thể bao 
gồm: 

 

Giả mạo 
Tội phạm có tổ chức có thể cố làm giả hàm lượng thực phẩm hoặc làm chậm việc phát 
hiện và kiểm tra. 

Tội phạm mạng 
Đối tượng lừa đảo trên mạng lừa đảo công ty và người tiêu dùng. Việc này có thể gồm 
đánh cắp nhận dạng của tổ chức để thực hiện  lừa đảo. 

Pha trộn nguyên liệu rẻ hơn 
Loại tấn công có chủ đích này có động cơ từ tài chính như đánh lừa một nguyên liệu 
rẻ hơn để bán với giá cao. 

Gián điệp 
Đối thủ cạnh tranh tìm kiếm lợi thế thương mại thường sử dụng gián điệp để tiếp cận 
sở hữu trí tuệ. 

Tống tiền 
Động cơ cá nhân hoặc tổ chức tống tiền là tài chính, để nhận tiền từ tổ chức 
của nạn nhân. 

Gây nhiễm độc 
Động cơ của việc gây nhiễm độc có thể là gây thương vong cục bộ hoặc 
trên quy mô rộng 
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Giới thiệu về Đánh giá Mối đe dọa và Điểm Kiểm soát Tới hạn (TACCP) 

Để giải quyết loại tấn công này, PAS 96 giới thiệu TACCP, một khuôn khổ quản lý rủi ro có liên quan chặt 
chẽ với HACCP. TACCP cần được sử dụng bởi công ty thực phẩm như một phần của chiến lược quản lý 
rủi ro toàn diện để: 

 Giảm thiểu khả năng của một cuộc tấn công có chủ đích 

 Giảm thiểu tác động của một cuộc tấn công đối với công ty thực phẩm 

 Tái đảm bảo bên liên quan về độ an toàn của chuỗi sản xuất và cung ứng 

Quy trình TACCP cung cấp một khuôn khổ cho tổ chức nhận dạng và đánh giá có hệ thống rủi ro của 
một cuộc tấn công có chủ đích. Do mỗi công ty thực phẩm là duy nhất, quy trình này cung cấp thông tin 
tùy chỉnh để xác định và thực hiện biện pháp kiểm soát hiệu quả để bảo vệ công ty. 

Doanh nghiệp nào cần sử dụng PAS 96? 

PAS 96 áp dụng với tất cả các lĩnh vực trong ngành thực phẩm và đồ uống. 

 

Chứng minh cam kết của Doanh nghiệp đối với việc bảo vệ thực phẩm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nông nghiệp - thực phẩm 
Nhà cung ứng nông nghiệp - thực phẩm phải 
đảm bảo sản phẩm của họ không bị phá hoại do 
sản phẩm của họ có tầm quan trọng với xã hội 

Sản xuất Thực phẩm 
Giả mạo và gây nhiễm độc lượng lớn thực phẩm 
đã chế biến có tác động lớn đến công ty và 
người tiêu dùng 

Dịch vụ Thực phẩm 
Công ty thực phẩm phải cẩn thận với nguyên liệu 
từ bên ngoài do trường hợp gây nhiễm độc có 
thể làm thiệt hại danh tiếng của họ 

Kho vận và Bảo quản 
Tổ chức bảo quản và phân phối thực phẩm cần 
đảm bảo vận chuyển sản phẩm an toàn do 
ngành kho vận tạo cơ hội cho lừa đảo 

Đại lý và Bên môi giới 
Nhà nhập khẩu và Nhà xuất khẩu cần thận trọng 
khi giao dịch với nhà cung ứng để không chịu rủi 
ro của hàng hóa giả mạo hoặc pha trộn nguyên 
liệu rẻ hơn từ bên ngoài 

Bán lẻ Thực phẩm 
Nhà bán lẻ có rủi ro cao trong việc bị tác động 
bởi đối thủ cạnh tranh và phải thực hiện quy trình 
bảo vệ an toàn để ngăn chặn gián điệp doanh 
nghiệp 

Tóm tắt Nửa Ngày cho Quản lý Cấp cao về PAS 96 
sẽ cho phép Doanh nghiệp tham gia hiệu quả cùng 
với lãnh đạo cấp cao và đảm bảo tổ chức của Doanh 
nghiệp hiểu rủi ro và nhu cầu kiểm soát chúng. 

 

 

Tải xuống bản sao của PAS 96:2014 từ cửa 
hàng Tiêu chuẩn BSI hoặc thêm vào đăng ký 
BSOL. 

Chuyên gia trong ngành của BSI thực hiện đào tạo 
rộng rãi và nội bộ về tiêu chuẩn, đảm bảo Doanh 
nghiệp thực hiện hiệu quả PAS 96 và yêu cầu đầy đủ 
nhân viên tuân thủ nguyên tắc TACCP. 

BSI thực hiện đánh giá thẩm tra tại cơ sở để xác 
định xem hệ thống có làm việc hiệu quả không. 
Khách hàng đáp ứng thành công yêu cầu của PAS 
96 có thể đạt Con dấu xác thực thông tin PAS 96, 
một biểu tượng đảm bảo toàn cầu. 

Tóm tắt Nửa Ngày cho Lãnh đạo Cấp cao  

Giới thiệu Khóa Đào tạo về PAS 96 

Tải xuống tiêu chuẩn 

BSI Thực hiện Đánh giá xác thực thông tin 
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Về Tập đoàn BSI 

 

BSI, Tổ chức được thành lập theo Sắc lệnh Hoàng gia Anh vào năm 1901, tập trung 
vào việc kiến tạo các tiêu chuẩn, cấp giấy chứng nhận, thẩm tra nhà cung ứng và đào 
tạo để quản lý rủi ro, giảm chi phí và đảm bảo sự bền vững. 

Là Cơ quan Tiêu chuẩn có nhiều kinh nghiệm nhất trên thế giới và là thành viên sáng 
lập của ISO, BSI đi đầu trong việc tạo ra nhiều tiêu chuẩn được công nhận nhất trên thế 
giới, bao gồm tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, Quản lý Liên tục trong 
Kinh doanh, An toàn Thông tin, Điện toán Đám mây, Quản lý Nước, Năng lượng, 
Chống Hối lộ và lập tiêu chuẩn chứng nhận điều kiện của nhà cung ứng khác gồm An 
toàn, Sơ tuyển Nhà cung ứng, CSR, GMP, Chuỗi Hành trình Sản phẩm và nhiều đề tài 
khác. 

 Tiêu chuẩn 
ISO 9001 Hệ thống Quản lý Chất lượng - bắt đầu 
thực hiện tại BSI vào năm 1979 là BS 5750 là tiêu 
chuẩn thành công nhất thế giới, đã áp dụng bởi hơn 1 
triệu tổ chức ở 179 quốc gia 

 
 

 Chứng nhận 

 100.000 địa điểm kinh doanh được chứng nhận 
bởi BSI 

 25.038 địa điểm kinh doanh được chứng nhận bởi 
BSI tại Châu Á 

 Đứng số 1 tại Bắc Mỹ và Vương quốc Anh 

 7.424 giấy chứng nhận dấu CE 

 Đánh giá viên của chúng tôi đạt điểm trung bình 
9,25/110 trong Khảo sát Sự hài lòng của Khách 
hàng Toàn cầu 

 

 

 Chứng nhận Sản phẩm 
92% trong top 25 nhà sản xuất thiết bị y tế toàn cầu 
tin tưởng BSI như cơ quan chứng nhận dấu CE mà 
họ có thể tiếp cận thị trường toàn cầu. 

 

 Viện Đào tạo BSI 
Tổ chức của Doanh nghiệp là duy nhất, do đó, chúng 
tôi cung cấp nhiều tùy chọn đào tạo để phù hợp với 
Doanh nghiệp. Thực hiện bởi các chuyên gia trong 
ngành, từ các khóa học đào tạo nội bộ đến đào tạo 
bên ngoài và từ xa, sẽ có một giải pháp đào tạo phù 
hợp với Doanh nghiệp. 

 
Đào tạo 

       Vào năm 2014, chúng tôi đã   
đào tạo 105.000 người 

 

 

 

 

 

 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi 
BSI Vietnam Ltd 
Phòng 1106, Tầng 11, Tòa nhà Citilight, 45 Võ Thị Sáu, P. Đa kao, 
Q.1, HCM 
Số điện thoại: (028) 3820 0066 
Email: info.vietnam@bsigroup.com  
Trang web: bsigroup.com/en-au 

                    10.000 
Chuyên gia trong ngành tận tâm với 

sự thành công của Doanh nghiệp 

                72.000 
Khách hàng trên toàn thế giới 
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