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Sở Y Tế Virginia (Virginia Department of Health) đã sửa đổi Các Quy Định Về Thực 
Phẩm (12 VAC5-421 và các điều tiếp theo) vào ngày 12 tháng 07 năm 2016. Một phần 
trong các sửa đổi yêu cầu hầu hết các cơ sở có hoạt động liên quan đến thực phẩm 
phải tuyển dụng một cán bộ quản lý bảo vệ thực phẩm có chứng nhận (food 
establishments to employ a certified food protection manager, CFPM) trước ngày 01 
tháng 07 năm 2018. Phải có ít nhất một nhân viên nhà hàng với trách nhiệm giám sát 
và quản lý và có quyền hạn hướng dẫn và kiểm soát quá trình chế biến và dịch vụ thực 
phẩm là cán bộ quản lý bảo vệ thực phẩm có chứng nhận. Tài liệu này sẽ cung cấp 
thông tin về cách nhận được chứng chỉ và mang đến sự hiểu biết sâu sắc về tầm quan 
trọng của vị trí cán bộ quản lý bảo vệ thực phẩm tại nơi làm việc.  
 
 
 
Theo Các Quy Định Về Thực Phẩm, CFPM là bất kỳ người nào đã vượt qua cuộc kiểm 
tra cán bộ quản lý bảo vệ thực phẩm được chứng nhận với một tổ chức được chỉ định.  
 

Thông thường, các cơ sở có hoạt động liên quan đến thực phẩm với cán 
bộ quản lý thực phẩm được chứng nhận….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CFPM không chỉ là một yêu cầu trong Các Quy Định Về Thực Phẩm, mà các cơ sở có 
hoạt động liên quan đến thực phẩm có CFPM trong đội ngũ nhân viên đã cho thấy có ít 
vi phạm hơn trong các mục được kiểm tra có liên quan trực tiếp đến bệnh dịch từ thực 
phẩm. Cuối cùng, chứng chỉ cán bộ quản lý an toàn thực phẩm cho thấy một người có 
kiến thức, kỹ năng và khả năng cần thiết để bao quát quy trình bảo quản, chế biến và 
phục vụ an toàn thực phẩm cho công chúng.  
 
 
 
Chứng chỉ được cấp khi vượt qua cuộc kiểm tra được phê duyệt.  VDH công nhận các 
khóa học và kiểm tra cấp chứng chỉ sau đã được cấp phép công nhận thông qua Hội 
Thảo Bảo Vệ Thực Phẩm (Conference of Food Protection): (1) Cơ Quan Đăng Ký 

Chứng Chỉ  Cán Bộ  Quả n Lý Bả o 

Vệ  Thực Phẩ m 
Cả i Thiệ n An Toàn Thự c Phẩ m Trong Khố i 

Thị nh Vượ ng Chung  

Cán Bộ Quản Lý Bảo Vệ Thực Phẩm là ai? 

Làm thế nào để tôi nhận được chứng chỉ? 

Tại sao việc chứng nhận lại quan trọng? 

có thực hành 

an toàn và hành 

vi liên quan đến 

thực phẩm tốt 

hơn.  

có ít đợt bùng 

phát bệnh dịch từ 

thực phẩm hơn 

 

dường như ít vi phạm 

nghiêm trọng hơn 

trong các cuộc kiểm 

tra của họ   

http://law.lis.virginia.gov/admincodeexpand/title12/agency5/chapter421
http://law.lis.virginia.gov/admincodeexpand/title12/agency5/chapter421
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Chuyên Gia An Toàn Thực Phẩm (National Registry of Food Safety Professionals), (2) 
Prometric, (3) ServSafe®, (4) 360training.com, và (5) Statefoodsafety.com. 
 


