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I. MỤC ĐÍCH
Chỉ thị này đưa ra các quy trình mà các nhân viên phụ trách chương trình của Cơ quan Kiểm
dịch và An toàn Thực phẩm (FSIS) phải tuân theo khi giữ lại hoặc chuẩn bị đề xuất để tịch thu
thịt, gia cầm và các sản phẩm trứng bị phát hiện đang lưu thông thương mại khi có lý do để tin
rằng các sản phẩm đó bị tạp nhiễm, ghi sai nhãn hiệu hoặc vi phạm Đạo luật Kiểm định Sản
phẩm Thịt Liên bang (FMIA), Đạo luật Kiểm định các Sản phẩm Gia cầm (PPIA) hoặc Đạo luật
Kiểm định các Sản phẩm Trứng (EPIA) (các Đạo luật). Chỉ thị này cũng đưa ra các quy trình để
tiến hành giữ lại và chuẩn bị đề xuất để tịch thu các sản phẩm trứng còn vỏ được đóng thành
các thùng mà đích đến là người tiêu dùng cuối (sau đây gọi là "các sản phẩm trứng còn vỏ") bị
phát hiện đang lưu thông thương mại khi có lý do để tin rằng các sản phẩm trứng còn vỏ này vi
phạm đạo luật EPIA. FSIS nay ban hành lại toàn bộ chỉ thị này để cập nhật thông tin liên quan
đến các hành động giữ lại và tịch thu, để đưa vào các hướng dẫn liên quan đến các hoạt động
cho tặng, bổ sung thông tin liên quan đến các sản phẩm trứng còn vỏ và để cung cấp các nội
dung cập nhật bổ sung.
CÁC ĐIỂM QUAN TRỌNG:


Các tình huống mà nhân viên phụ trách chương trình phải tiến hành quy trình giữ lại



Đưa ra luận cứ cho các hành động giữ lại và tịch thu



Trao đổi thông tin với các chủ sở hữu, đại lý hoặc người trông coi



Các quy trình giữ lại sản phẩm và các yếu tố khác cần phải coi là một phần của quy
trình giữ lại



Các hoạt động xử lý tự nguyện, bao gồm cả cho tặng sản phẩm



Lập hồ sơ các hành động giữ lại và sử dụng các Mẫu FSIS



Chấm dứt các hành động giữ lại và tịch thu sản phẩm

II. QUY ĐỊNH ĐƯỢC BÃI BỎ
Chỉ thị FSIS 8410.1, Bản sửa đổi lần 5, Giữ lại và Tịch thu, ngày 19/06/2008
III. THÔNG TIN CƠ BẢN
A. Khi FSIS có lý do để tin rằng thịt, gia cầm và các sản phẩm trứng bị phát hiện đang lưu
thông thương mại bị tạp nhiễm, ghi sai nhãn hiệu hoặc vi phạm các Đạo luật, thì FSIS được
phép giữ lại các sản phẩm như vậy theo Khoản 402 của FMIA (21 U.S.C. 672), Khoản 19 của
PPIA (21 U.S.C. 467a) và Khoản 19 của EPIA (21 U.S.C. 1048). EPIA (21 U.S.C. 1048) cũng
quy định FSIS có thẩm quyền giữ lại các sản phẩm trứng còn vỏ bị phát hiện đang lưu thông
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thương mại khi có lý do để tin rằng các sản phẩm trứng còn vỏ đó vi phạm đạo luật này. Trong
nhiều trường hợp, nhân viên phụ trách chương trình của FSIS phối hợp với chủ sở hữu, đại lý
của chủ sở hữu hoặc người trông giữ sản phẩm để đạt được biện pháp xử lý tự nguyện thích
hợp đối với sản phẩm vi phạm. Khi không thể đạt được biện pháp xử lý tự nguyện, thì FSIS
được phép:
1. Giữ lại sản phẩm, như được cho phép theo các Đạo luật và được quy định trong các
điều khoản 9 CFR phần 329.1, 9 CFR 381.210 và 9 CFR 590.240 trong thời gian không
quá 20 ngày; và
2. Đệ đơn kiến nghị tòa án cấp Quận của Hoa Kỳ tiến hành tịch thu các sản phẩm. Biện
pháp này được triển khai bởi theo Bộ Tư pháp hoặc Tổng trưởng lý Hoa Kỳ thay mặt cho
FSIS đưa ra một Cáo buộc hoặc một Đơn kiện đối Vật theo Khoản 403 của FMIA (21
U.S.C. 673), Khoản 20 của PPIA (21 U.S.C. 467b) hoặc Khoản 20 của EPIA (21 U.S.C.
1049) để chống lại sản phẩm tại một tòa án quận thích hợp.
B. Nhân viên phụ trách chương trình sau đây có quyền giữ lại sản phẩm đang lưu thông
thương mại.
a. Văn phòng Tác nghiệp Hiện trường (OFO)
i. Viên chức Pháp chế, Điều tra và Phân tích (EIAO)
ii. Bác sĩ Thú y Sở Y tế Cộng đồng (PHV) đã được huấn luyện về phương pháp
EIAO
b. Văn phòng Điều tra, Pháp chế và Kiểm toán (OIEA), Điều tra viên Phòng Điều tra và
Tuân thủ (CID); và
c. Bất kỳ nhân viên phụ trách chương trình nào khác được chỉ định thực thi lệnh giữ lại
bởi một trong các nhân viên được liệt kê ở trên hoặc bởi người giám sát chương
trình có thẩm quyền của FSIS.
LƯU Ý: Người phụ trách chương trình kiểm định phải giữ lại các sản phẩm thịt và gia cầm tại
các cơ sở thuộc diện kiểm định của cơ quan Liên bang như được quy định trong Chỉ thị FSIS
5000.1, Xác minh Hệ thống An toàn Thực phẩm của Cơ sở.
C. Khu vực tham gia chương trình (OFO/Văn phòng Khu vực (DO) hoặc OIEA/CID/Văn phòng
Vùng (RO)) triển khai hành động giữ lại chịu trách nhiệm hoàn thành hành động giữ lại, khi phải
áp dụng, bao gồm điều phối các hành động hợp tác với các khu vực tham gia chương trình khác
để gia hạn các kế hoạch xử lý tự nguyện cho hành động giữ lại.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN MÀ THEO ĐÓ CẦN PHẢI TIẾN HÀNH GIỮ LẠI
A. Nhân viên phụ trách chương trình giữ lại các loại sản phẩm vi phạm sau đây đang lưu thông
thương mại (tại các cơ sở phi chính thức).
1. Thịt, gia cầm và các sản phẩm trứng có khả năng sử dụng làm thực phẩm cho con
người mà có lý do để tin là bị tạp nhiễm;
LƯU Ý: Các sản phẩm trứng còn vỏ được đóng trong các dụng cụ chứa đựng có đích đến là
người tiêu dùng cuối bị phát hiện vi phạm các quy định về nhiệt độ của EPIA không được coi là
bị tạp nhiễm
2. Thịt, gia cầm hoặc các sản phẩm trứng có khả năng sử dụng làm thực phẩm cho con
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người mà có lý do để tin là bị ghi sai nhãn hiệu;
3. Các sản phẩm phải quản lý do tương đồng (tức là các sản phẩm bắt buộc phải được chế
biến hoặc xử lý thuộc thẩm quyền tài phán của FSIS) hoặc các sản phẩm có những đặc
trưng như sản phẩm phải quản lý do tương đồng mà có lý do để tin rằng chưa được cơ
quan liên bang hoặc Tiểu bang kiểm định và thông qua;
4. Các sản phẩm phải quản lý do tương đồng mà có lý do để tin rằng đã hoặc dự kiến phân
phối vi phạm các Đạo luật, bao gồm cả sản phẩm được nhập khẩu trái phép hoặc sản
phẩm từ các quốc gia không đủ điều kiện hoặc các cơ sở nước ngoài không đủ điều
kiện; và
5. Các sản phẩm trứng còn vỏ, được đóng gói trong các dụng cụ chứa đựng mà đích đến là
người tiêu dùng cuối, có lý do để tin là được bảo quản, cất giữ hoặc vận chuyển ở nhiệt
độ lớn hơn 45 độ F sau khi đóng thùng hoặc không có nhãn ghi rõ là phải bảo quản lạnh,
vi phạm đạo luật EPIA (21 U.S.C 1034, 1037).
V. GIỮ LẠI
A. Để đảm bảo rằng FSIS có thể có có luận cứ chứng minh cho hành động giữ lại và, nếu cần,
đệ đơn kiến nghị tịch thu trong thời gian 20 ngày kể từ ngày giữ lại theo quy định, nhân viên phụ
trách chương trình phải thu thập bằng chứng để làm luận cứ cho việc giữ lại sản phẩm khi bắt
đầu quy trình giữ lại. Các bằng chứng như vậy bao gồm, nhưng không giới hạn, các tài liệu và
thông tin khác như các ảnh chụp, hồ sơ kinh doanh của công ty, các tuyên bố, các bản ghi nội
dung cuộc họp, các kết quả lấy mẫu và xét nghiệm, các mẫu của hành động giữ lại và các quan
sát bằng cảm quan. Các bằng chứng này là căn cứ cho hành động giữ lại của FSIS và, nếu cần,
kiến nghị tịch thu.
B. Nhân viên phụ trách chương trình phải đánh giá các hồ sơ và tham vấn chủ sở hữu, đại lý
của chủ sở hữu hoặc người trông coi để xác minh rằng tất cả sản phẩm vi phạm nằm dưới sự
kiểm soát của họ đã được nhận diện, như được quy định trong Phần VIII dưới đây.
C. Sau khi nhận diện được tất cả sản phẩm vi phạm, nhân viên phụ trách chương trình phải
thông báo cho chủ sở hữu, đại lý của chủ sở hữu hoặc người trông coi rằng họ được phép đề
nghị và thực hiện biện pháp xử lý tự nguyện đối với sản phẩm trước khi áp dụng hành động giữ
lại.
D. Nếu chủ sở hữu, đại lý của chủ sở hữu hoặc người trông coi để nghị và thực hiện biện pháp
xử lý tự nguyện thích hợp đối với sản phẩm, thì nhân viên phụ trách chương trình phải xác minh
rằng việc đó được thực hiện như được quy định trong Phần IX dưới đây. Nếu biện pháp xử lý tự
nguyện được áp dụng ngay lập tức dưới sự giám sát của nhân viên phụ trách chương trình, thì
nhân viên phụ trách chương trình không cần phải áp dụng hành động giữ lại và không cần phải
điền thông tin vào mẫu giữ lại.
LƯU Ý: Nhân viên phụ trách chương trình phải điền thông tin vào các mẫu xử lý sản phẩm
thích hợp.
E. Nếu chủ sở hữu, đại lý của chủ sở hữu hoặc người trông coi không đồng ý với biện pháp xử
lý ngay lập tức đối với sản phẩm vi phạm hoặc không hoàn thành biện pháp xử lý tự nguyện một
cách thích đáng, thì nhân viên phụ trách chương trình phải giữ lại sản phẩm vi phạm như được
quy định trong Phần VIII dưới đây.
VI. THÔNG BÁO VÀ LẬP HỒ SƠ HÀNH ĐỘNG GIỮ LẠI
A. Nhân viên phụ trách chương trình phải gắn Mẫu FSIS 8400-2, Thẻ Giữ lại Nội địa, lên sản
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phẩm đang bị giữ lại.
B. Nhân viên phụ trách chương trình phải:
1. Thông báo cho chủ sở hữu, đại lý của chủ sở hữu hoặc người trông coi sản phẩm biết về
hành động giữ lại và rằng không được phép sử dụng, thay đổi, di chuyển hoặc bán sản
phẩm trong lưu thông thương mại trong khi đang bị giữ lại;
2. Cung cấp cho chủ sở hữu, đại lý của chủ sở hữu hoặc người trong coi lý do tại sao sản
phẩm bị giữ lại (Phần VI); và
3. Tạo cơ hội cho chủ sở hữu, đại lý của chủ sở hữu hoặc người trông coi đề xuất một
phương thức để làm cho sản phẩm tuân thủ đạo luật hiện hành để tránh bị tịch thu.
C. Nhân viên phụ trách chương trình phải:
1. Điền thông tin vào Mẫu FSIS 8080-1, Thông báo Giữ lại, trong Phần Kiểm soát Sản
phẩm của AssuranceNet/Hệ thống Lưu thông Thương mại (ANet/ICS);
LƯU Ý: Hướng dẫn điền thông tin vào Mẫu FSIS 8080-1 có ở mặt sau của phiên bản PDF
chính thức của mẫu. ANet/ICS có một liên kết đến hướng dẫn này, cũng như có hướng dẫn
điền thông tin vào các mẫu khác của FSIS liên quan đến các biện pháp kiểm soát sản phẩm.
Nếu ANet/ICS không khả dụng, nhân viên phụ trách chương trình phải điền thông tin vào phiên
bản PDF của mẫu và làm theo hướng dẫn trên để in, phân phát và lưu giữ mẫu. Khi ANet/ICS
khả dụng, nhân viên phụ trách chương trình phải nhập biện pháp kiểm soát sản phẩm vào hệ
thống và đính kèm bản quét của mẫu có chữ ký vào hồ sơ biện pháp kiểm soát sản phẩm có
liên quan.
2. In một mẫu để cung cấp cho từng nơi nhận trong phần "nơi nhận" của Mẫu 8080-1;
3. Yêu cầu người chịu trách nhiệm ký vào tất cả các mẫu;
4. Cung cấp, nếu áp dụng, một mẫu có chữ ký cho chủ sở hữu, đại lý của chủ sở hữu hoặc
người trông coi bằng cách gửi trực tiếp, qua thư bảo đảm hoặc fax;
LƯU Ý: Có thể có những tình huống mà trong đó không xác định được chủ sở hữu hoặc đại lý
của chủ sở hữu và người trong coi sản phẩm sẽ là người nhận duy nhất của mẫu có chữ ký.
5. Đính kèm một bản scan của mẫu có chữ ký vào hồ sơ biện pháp kiểm soát sản phẩm có
liên quan trong ANet/ICS,
6. Lưu giữ mẫu có chữ ký phù hợp với lịch giữ lại ghi trong các hồ sơ thích hợp
LƯU Ý: Nếu nhiều sản phẩm phải giữ lại đều thuộc về một chủ sở hữu tại một địa điểm, thì chỉ
sử dụng một Thông báo Giữ lại duy nhất. Phải sử dụng các trang đánh số liên tục để liệt kê các
sản phẩm bị giữ lại trong trường hợp có nhiều mục hàng. Nếu có nhiều chủ sở hữu, thì mỗi chủ
sở hữu có thể đề xuất biện pháp xử lý tự nguyện cho sản phẩm của mình. Trong các vụ việc
như vậy, nhân viên phụ trách chương trình phải phân chia sản phẩm của mỗi chủ sở hữu theo
từng lệnh giữ lại riêng biệt. Trang được đánh số liên tục phải được sử dụng để liệt kê hàng tồn
kho của các sản phẩm tương ứng của chủ sở hữu.
VII. CÁC YẾU TỐ KHÁC CẦN XEM XÉT
Nhân viên của chương trình, khi cần, phải:
1. Đánh giá các hồ sơ và yêu cầu ban giám đốc hoặc các nhân viên của doanh nghiệp xác
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định liệu tất cả sản phẩm vi phạm có được để ở doanh nghiệp không hoặc liệu còn thêm
sản phẩm vi phạm tại các địa điểm khác không thuộc quyền kiểm soát của doanh nghiệp
không. Việc không có biện pháp kiểm soát sản phẩm vi phạm của doanh nghiệp có thể
dẫn đến việc nhân viên phụ trách chương trình tiến hành thêm các hoạt động tìm hiểu,
xác minh, giám sát, điều tra hoặc các hoạt động khác tại các doanh nghiệp khác hoặc
các cơ sở thuộc diện kiểm định của cơ quan liên bang. Nếu tin rằng có thể có vi phạm
hình sự hoặc cần sự hỗ trợ trong các hoạt động điều tra này, thì nhân viên phụ trách
chương trình phải liên lạc với người giám sát trực tiếp của mình. Nhân viên phụ trách
chương trình phải chuyển thông tin hoặc các cáo buộc liên quan đến các vi phạm hình
sự có thể có cho OIEA/CID/RO thích hợp. Nếu có quan ngại rằng một cơ sở thuộc diện
kiểm định của cơ quan liên bang đã sản xuất hoặc vẫn đang sản xuất, sản phẩm vi
phạm, thì nhân viên phụ trách chương trình phải liên lạc với OFO/DO thích hợp;
2. Gửi các mẫu sản phẩm để xét nghiệm tại phòng thí nghiệm để làm luận cứ cho hành
động giữ lại hoặc phát hiện tình trạng dương tính của tác nhân gây tạp nhiễm nếu có
những quan ngại về sức khỏe cộng đồng (ví dụ: tác nhân gây nhiễm bẩn có vẻ như là
một chất độc);
3. Điền thông tin vào Mẫu FSIS 5500-4, Báo cáo Sự vụ Quan trọng, nếu có một sự vụ quan
trọng đưa đến một mối đe dọa nguy hiểm hoặc tiềm ẩn nguy hiểm, đối với sức khỏe
cộng đồng hoặc độ an toàn của sản phẩm do FSIS quản lý (Chỉ thị FSIS 5500-2, Đối phó
Sự vụ Quan trọng);
4. Thông báo cho Văn phòng Tổng Thanh tra (OIG), thông qua người giám sát trực tiếp và
OIEA/CID/RO thích hợp nếu các sản phẩm bị giữ lại bộc lộ các đặc điểm của hoạt động
làm giả sản phẩm (Chỉ thị FSIS 8030.1, Trao đổi Thông tin với Văn phòng Tổng Thanh
tra); và
5. Liên lạc với cơ quan liên bang, Tiểu bang hoặc địa phương thích hợp (ví dụ: Cơ quan
Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA)), thông qua người giám sát trực tiếp khi các
sản phẩm không thuộc diện phải quản lý do tương đồng có vẻ như bị tạp nhiễm, ghi sai
nhãn hiệu hoặc vi phạm pháp luật.
VIII. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ TỰ NGUYỆN
A. Chủ sở hữu, đại lý của chủ sở hữu hoặc người trông coi có nhiều lựa chọn để xử lý tự
nguyện thịt, gia cầm và các sản phẩm trứng, bao gồm: làm cho sản phẩm tuân thủ quy định (ví
dụ: ghi lại nhãn), sử dụng cho mục đích cá nhân, cho phép cho tặng các sản phẩm ghi sai nhãn
hiệu hoặc bị tạp nhiễm về mặt kinh tế cho các tổ chức phi lợi nhuận hoặc tiêu hủy sản phẩm để
tiêu dùng cho con người.
B. Không được phép sử dụng sản phẩm bị tạp nhiễm cho mục đích cá nhân hoặc cho tặng. Sản
phẩm bị tạp nhiễm về mặt kinh tế có thể được cho tặng (Xem Phần IX).
C. Không được phép sử dụng các sản phẩm trứng còn vỏ vi phạm quy định về nhiệt độ môi
trường bảo quản cho mục đích cá nhân hoặc cho tặng. Cũng không được phép sử dụng các
sản phẩm trứng còn vỏ vi phạm quy định về nhiệt độ môi trường bảo quản làm thực phẩm cho
con người, trừ khi được xử lý để tiêu diệt vi khuẩn Salmonella. Các sản phẩm trứng còn vỏ có
thể được chuyển từ các kênh làm thực phẩm cho con người (vd: làm thức ăn cho thú nuôi hoặc
thành các sản phẩm không ăn được) đến một nhà máy đập vỏ thuộc thẩm quyền tài phán của
FSIS, đến một cơ sở thuộc thẩm quyền tài phán của FDA để được nấu chín trong vỏ hoặc được
đập vỏ và nấu chín trong ống/khuôn bằng cách sử dụng một quy trình đã được hợp thức hóa
đảm bảo tạo ra một thực phẩm âm tính với Salmonella hoặc Salmonella bị tiêu diệt.
D. Không được phép tung ra sản phẩm phi pháp, không đủ điều kiện từ nước ngoài để sử dụng
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cho mục đích cá nhân hoặc cho tặng. Sản phẩm như vậy phải được tiêu hủy đúng quy định.
Trước khi sản phẩm được nhập khẩu bị tiêu hủy một cách tự nguyện, nhân viên phụ trách
chương trình phải liên lạc với Cơ quan Kiểm định Sức khỏe Động Thực vật (APHIS) để xác định
liệu sản phẩm đó có đưa đến những quan ngại về sức khỏe động vật, an toàn thực phẩm hoặc
các mối đe dọa không. Không được cho phép tiêu hủy tự nguyện đối với sản phẩm như vậy cho
đến khi APHIS nhận được thông tin.
E. Không được phép cho tặng sản phẩm được chế biến theo quy chế miễn trừ do tập quán. Sản
phẩm được chế biến theo quy chế miễn trừ do tập quán có thể được trả lại cho chủ sở hữu,
miễn là điều tra viên có thể xác định được rằng sản phẩm an toàn, lành tính và có khả năng sử
dụng làm thực phẩm cho con người.
F. Nếu biện pháp xử lý sản phẩm thích hợp được áp dụng trước khi hành động giữ lại được
triển khai hoặc nhằm ứng phó với hành động giữ lại, thì nhân viên phụ trách chương trình phải
chứng kiến quá trình làm cho sản phẩm tuân thủ quy định; chứng kiến quá trình tiêu hủy tự
nguyện hoặc làm biến đổi tính chất của sản phẩm; tung ra sản phẩm để sử dụng cho mục đích
cá nhân; hoặc cho phép cho tặng các sản phẩm thịt và gia cầm bị ghi sai nhãn hiệu cho các tổ
chức phi lợi nhuận (Phần IX).
LƯU Ý: Khi sản phẩm không bị giữ lại do một biện pháp xử lý tự nguyện ngay lập tức được áp
dụng, thì nhân viên phụ trách chương trình phải đánh dấu vào ô "chứng kiến lúc" trong
ANet/ICS trong thẻ Kiểm soát Sản phẩm.
G. Khi biện pháp xử lý sản phẩm thích hợp không được áp dụng ngay lập tức, nhân viên phụ
trách chương trình phải thông báo cho chủ sở hữu, đại lý của chủ sở hữu hoặc người trông coi
rằng họ được phép gửi đề xuất về biện pháp xử lý tự nguyện thỏa đáng đối với sản phẩm vi
phạm. Đề xuất này cần phải đề cập đến:
1. Liệu sản phẩm vi phạm có được di chuyển để tái kiểm định hoặc xử lý không;
2. Cách thức tiến hành di chuyển; và
3. Các biện pháp khắc phục và ngăn chặn nào mà chủ sở hữu, đại lý của chủ sở hữu hoặc
người trông coi sẽ áp dụng.
H. Sản phẩm được cho là an toàn, lành tính và có khả năng sử dụng làm thực phẩm cho con
người có thể được tung ra để sử dụng cho mục đích cá nhân. Nhân viên phụ trách chương trình
không được tung ra sản phẩm để sử dụng cho mục đích cá nhân nhiều hơn mức được quy định
trong các quy định (9 CFR 303.1(d)(2)(ii), 327.16, 381.10(d)(2)(ii) và 381.207). Nhân viên phụ
trách chương trình phải điền thông tin vào Mẫu FSIS 8080-6, Thông báo Sử dụng Cá nhân.
I. Thực phẩm không được phép sử dụng làm thực phẩm cho con người phải được làm biến
tính, làm mất tính chất hoặc tiêu hủy. Các sản phẩm này có thể được gửi đến bãi chôn lấp, nhà
máy xử lý hoặc nhà sản xuất thức ăn cho thú nuôi. Nhân viên phụ trách chương trình phải có
mặt trong quá trình làm biến tính, làm mất tính chất hoặc tiêu hủy sản phẩm. Nhân viên phụ
trách chương trình phải điền thông tin vào Mẫu FSIS 8080-4, Thông báo Tiêu hủy Tự nguyện
Thực phẩm cho Con người.
J. Nhân viên phụ trách chương trình có thể chuyển giao quyền kiểm soát sản phẩm vi phạm cho
Nhân viên của FSIS (phần X) tại cơ sở chính thức hoặc cơ sở nhập khẩu chính thức để chờ
khắc phục tình trạng sản phẩm theo một quy trình đã được quyết định là thích hợp bởi nhân viên
Tác nghiệp Hiện trường và Trụ sở chính của FSIS (OFO hoặc OIEA).
K. Chủ sở hữu, đại lý của chủ sở hữu hoặc người trông coi được phép làm cho sản phẩm bị ghi
sai nhãn hiệu tuân thủ quy định bằng cách tự nguyện gỡ bỏ các dấu kiểm chính thức khỏi sản
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phẩm không phải là sản phẩm phải quản lý do tương đồng. Khi một sản phẩm không thuộc diện
phải quản lý do tương đồng bị phát hiện đang lưu thông thương mại bên trong bao gói/hộp chứa
có dấu kiểm định của của sản phẩm thịt, gia cầm hoặc trứng, thì sản phẩm này phải bị giữ lại.
Nhân viên phụ trách chương trình có thể yêu cầu lấy sản phẩm này ra khỏi bao gói/ hộp chứa
hoặc phải xóa dấu kiểm định. Nếu các sản phẩm trứng còn vỏ không có tuyên bố bảo quản
lạnh, thì được phép ghi nhãn lại để thêm tuyên bố đó vào và, do đó, làm cho tuân thủ quy định.
L. Trong những tình huống mà sẽ mất nhiều hơn 20 ngày để hoàn thành biện pháp xử lý tự
nguyện, thì chủ sở hữu, đại lý của chủ sở hữu hoặc người trông coi có thể đề nghị FSIS chấp
thuận gia hạn kế hoạch xử lý như được quy định trong Phần X. C.
IX. SẢN PHẨM ĐƯỢC CHO TẶNG
A. Các sản phẩm thịt và gia cầm an toàn, lành tính và có khả năng sử dụng làm thực phẩm cho
con người, trong một số tình huống nhất định, được phép cho tặng cho các tổ chức phi lợi
nhuận chẳng hạn như các tổ chức từ thiện, các ngân hàng thực phẩm và các cơ sở được chính
phủ bảo trợ (ví dụ: các cơ sở phục hồi nhân phẩm, các cơ sở chăm sóc trẻ em, các viện dưỡng
lão, các tổ chức dành cho những người bị bệnh thể chất hoặc tinh thần hoặc các cơ sở đủ điều
kiện tương tự) (xem các điều 21 U.S.C. 673(a)(5)(A) và 467(a)(5)(A)).
B. Được phép cho tặng sản phẩm bị ghi sai nhãn hiệu nhất định cho các tổ chức phi lợi nhuận.
Các ví dụ về sản phẩm bị ghi sai nhãn hiệu lành tính được phép cho tặng bao gồm sản phẩm có
thông tin trọng lượng tịnh không chính xác trên nhãn hoặc sản phẩm không đáp ứng các quy
định mua hàng.
C. Không được phép cho tặng sản phẩm bị tạp nhiễm cho các tổ chức phi lợi nhuận trừ khi sản
phẩm bị phát hiện tạp nhiễm về mặt kinh tế theo khoản 1(m)(8) của đạo luật FMIA (21 U.S.C.
601 (m)(8)) hoặc khoản 4(g)(8) của PPIA (21 U.S.C. 453(g)(8)). Doanh nghiệp không được phép
xử lý sản phẩm bị phát hiện tạp nhiễm do các lý do không phải bị tạp nhiễm về mặt kinh tế bằng
cách cho tặng sản phẩm cho các tổ chức phi lợi nhuận.
D. Sản phẩm bị tạp nhiễm về mặt kinh tế là sản phẩm có bất kỳ thành phần có giá trị nào bị
thiếu hoặc loại bỏ toàn bộ hoặc một phần hoặc trong đó có bất kỳ chất nào kém giá trị hơn đã
được đưa vào thay thế. Các sản phẩm mà trong đó có bất kỳ chất nào đã được thêm vào hoặc
trộn vào hoặc được đóng thùng theo cách thức không phản ánh chính xác trọng lượng hoặc số
lượng hoặc làm cho sản phẩm có vẻ như có giá trị hơn, cũng được xem là bị tạp nhiễm về mặt
kinh tế (21 U.S.C. 601(m)(8) và 453 (g)(8)).
E. FSIS sẽ cho phép các doanh nghiệp đang lưu thông thương mại cho tặng sản phẩm bị ghi
sai nhãn hiệu hoặc tạp nhiễm về mặt kinh tế, mà không cần chấp thuận nhãn tạm thời từ Ban
Phụ trách Nhãn mác và Phân phối Chương trình (LPDS), trừ sản phẩm bị ghi sai nhãn hiệu do
có chứa các thành phần ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng cần quan tâm không được khai
báo trên nhãn bắt buộc phải được khai báo trong tuyên bố thành phần. Các thành phần đáng
quan tâm vì sức khỏe cộng đồng bao gồm tám chất gây dị ứng thực phẩm thường gặp nhất ("bộ
tám"). "Bộ tám" chất gây dị ứng hàng đầu bao gồm bột mì, động vật Giáp xác có vỏ (ví dụ: tôm,
cua, tôm hùm), các sản phẩm trứng, cá, đậu phộng, sữa, hạt từ cây (ví dụ: quả hạnh, hạt bồ đào
pêca, hạt hồ đào) và đậu nành. Các thành phần ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng cần quan
tâm cũng bao gồm các thành phần gây ra các phản ứng bất lợi ở những người nhạy cảm,
chẳng hạn như các sulfite, lactose và Yellow 5 (tartrazine). Các phản ứng bất lợi khi tiếp xúc với
các chất này là do chính các thành phần đó gây ra hoặc thành phần cấu tạo hóa học của thành
phần đó. Ngoài ra, FSIS sẽ yêu cầu ghi nhãn lại sản phẩm để bao gồm tuyên bố "Không Bán"
trên từng dụng cụ chứa đựng trực tiếp của sản phẩm.
LƯU Ý: FSIS sẽ không cho phép sản phẩm bị ghi sai nhãn hiệu có chứa các thành phần không
được khai báo trên nhãn sản phẩm đáng quan tâm vì sức khỏe cộng đồng bắt buộc phải được
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thể hiện trong tuyên bố thành phần được cho tặng mà không được sự chấp thuận cho phép sử
dụng nhãn tạm thời bởi vì những thành phần không được ghi trên nhãn này là có liên quan đến
các phản ứng bất lợi, chẳng hạn như các chất gây dị ứng trong thực phẩm hoặc chất không
dung nạp có mặt trong sản phẩm
F. Đối với sản phẩm đủ điều kiện được cho tặng, thì vận đơn cần phải có thông tin sau:
1. Số lượng sản phẩm được cho tặng;
2. Mô tả sản phẩm được cho tặng;
3. Lý do sản phẩm được chuyển mục đích sử dụng sang cho tặng (ví dụ: trọng lượng tịnh
không đúng); và
4. Tuyên bố rằng sản phẩm "Không Bán".
G. Nếu vận đơn không chứa tất cả thông tin nói trên thì không đủ điều kiện được đưa vào lưu
thông thương mại và do vậy không đủ điều kiện được cho tặng.
H. Nếu không có vận đơn để trình cho nhân viên của FSIS kiểm tra và sao chép nếu cần, thì
sản phẩm không đủ điều kiện được đưa vào lưu thông thương mại và do vậy không đủ điều
kiện được cho tặng.
I. FSIS không yêu cầu các Điều tra viên OIEA lấy chữ ký của chủ sở hữu, đại lý của chủ sở hữu
hoặc người trông coi đối với sản phẩm được cho tặng.
J. Nếu trong khi thực hiện hoạt động giám sát, Điều tra viên quan sát thấy sản phẩm bị ghi sai
nhãn hiệu hoặc tạp nhiễm về mặt kinh tế có mặt tại doanh nghiệp không lưu thông thương mại
và doanh nghiệp đó khẳng định rằng mình dự định cho tặng sản phẩm bị ghi sai nhãn hiệu hoặc
tạp nhiễm về mặt kinh tế cho một tổ chức phi lợi nhuận, thì điều tra viên OIEA phải:
1. Kiểm tra vận đơn và xác minh rằng các vận đơn có thông tin trong đoạn F. trên đây; và
2. Ghi lại các phát hiện, một cách thích hợp, phù hợp với Chỉ thị FSIS 8010.1, Phương
pháp Tiến hành các Hoạt động Giám sát Trong Lưu thông Thương mại; Chỉ thị FSIS
8010.2, Phương pháp Điều tra; Chỉ thị FSIS 8010.3, Quy trình Thu thập Bằng chứng, Bảo
vệ và Xử lý; và Chỉ thị FSIS 8010.4, Báo cáo Điều tra.
K. Điều tra viên phải ghi lại việc cho tặng bằng cách điền thông tin vào các trường dữ liệu trong
ANet/ICS trên thẻ Kiểm soát Sản phẩm, Sử dụng Cá nhân; và:
L. Nhân viên phụ trách chương trình phải đánh dấu chọn vào ô trường dữ liệu "Cho tặng";
1. Nhập tổng số lượng sản phẩm được cho tặng (tính bằng pao) trong trường dữ liệu
"Trọng lượng Sản phẩm";
2. Nhập mô tả sản phẩm được cho tặng trong trường dữ liệu "Mô tả Sản phẩm/Thông tin
Khác";
3. Nhập lý do sản phẩm bị ghi sai nhãn hiệu trong trường dữ liệu "Mô tả Sản phẩm/Thông
tin Khác"; và
4. Nhập "Không Bán" trong trường dữ liệu "Mô tả Sản phẩm/Thông tin Khác".
M. Điều tra viên phải tải phiên bản scan của vận đơn lên ANet/ICS.
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N. Nếu doanh nghiệp, theo các quy định của FSIS, không tự nguyện xử lý sản phẩm bị ghi sai
nhãn hiệu hoặc tạp nhiễm về mặt kinh tế hoặc, trong những tình huống thích hợp, cho tặng sản
phẩm, thì nhân viên phụ trách chương trình phải giữ lại sản phẩm và làm theo Phần V của chỉ
thị này.
O. Điều tra viên phải xác minh các quy định trên đều được đáp ứng khi thực hiện giám sát tại
các tổ chức phi lợi nhuận (ví dụ: các ngân hàng thực phẩm) bằng cách xem xét (các) vận đơn
và kiểm tra các sản phẩm được cho tặng có mặt tại các tổ chức phi lợi nhuận. Nhân viên phụ
trách chương trình phải ghi các kết quả giám sát vào ANet/ICS.
X. KẾT THÚC GIỮ LẠI
A. Nhân viên phụ trách chương trình phải:
1. Điền thông tin vào Mẫu FSIS 8400-1, Thông báo Kết thúc Giữ lại và bất kỳ mẫu xử lý tự
nguyện thích hợp nào khác trong phần Kiểm soát Sản phẩm của ANet/ICS;
2. In một mẫu để cung cấp cho từng nơi nhận trong phần "nơi nhận" của Mẫu 8400.1 và
các mẫu xử lý tự nguyện thích hợp;
3. Yêu cầu người có trách nhiệm ký vào tất cả các mẫu;
4. Cung cấp, nếu áp dụng, một mẫu được điền thông tin một cách thích hợp cho chủ sở
hữu, đại lý của chủ sở hữu hoặc người trông coi bằng cách gửi trực tiếp, qua thư bảo
đảm hoặc fax;
5. Scan và đính kèm một mẫu đã được điền thông tin vào hồ sơ biện pháp kiểm soát sản
phẩm có liên quan trong ANet/ICS;
6. Lưu giữ mẫu có chữ ký phù hợp với lịch giữ lại ghi trong các hồ sơ thích hợp; và
7. Cung cấp một mẫu cho văn phòng giám sát thích hợp của nhân viên phụ trách chương
trình (OFO/DO hoặc OIEA/RO), nếu cần.
B. Nhân viên phụ trách chương trình phải thông báo cho văn phòng giám sát thích hợp
(OFO/DO hoặc OIEA/RO) rằng hành động giữ lại đã kết thúc.
LƯU Ý: Nếu quyền kiểm soát sản phẩm bị giữ lại sẽ được chuyển sang một khu vực chương
trình khác hoặc cơ quan khác, thì các viên chức thích hợp phải điền thông tin và ký vào Mẫu
FSIS 8400-1, Thông báo Kết thúc Giữ lại. Bản sao của các tài liệu chính thức sẽ được thu thập
từ khu vực chương trình hoặc cơ quan tiếp nhận các tài liệu này và lưu giữ phù hợp với Chỉ thị
8010.3, Các Quy trình Thu thập Bằng chứng, Bảo vệ và Xử lý.
C. Trong các trường hợp mà chủ sở hữu, đại lý của chủ sở hữu hoặc người trông coi đưa ra
một kế hoạch xử lý thích hợp và rõ ràng là không thể xử lý sản phẩm bị giữ lại trước thời hạn 20
ngày, thì chủ sở hữu, đại lý của chủ sở hữu hoặc người trông coi có thể gửi một đề nghị hoặc
đề xuất bằng văn bản cho FSIS đề nghị được chấp thuận gia hạn kế hoạch xử lý đối với sản
phẩm bị giữ lại. Nếu FSIS chấp thuận kế hoạch, thì hành động giữ lại ban đầu sẽ kết thúc. Tuy
nhiên, nếu chủ sở hữu, đại lý của chủ sở hữu hoặc người trông coi không đáp ứng các điều kiện
trong mục 1 và 2 dưới đây, thì hành động giữ lại mới sẽ lại được áp dụng đối với sản phẩm (21
U.S.C. § 467a, 21 U.S.C. § 672, 21 U.S.C. 1048).
1. Nhân viên phụ trách chương trình phải thông báo cho chủ sở hữu, đại lý của chủ sở hữu
hoặc người trông coi rằng đề nghị hoặc đề xuất bằng văn bản phải:
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a. Được ghi trên phần đầu thư của công ty và đề gửi viên chức phụ trách chương
trình thích hợp (OFO/Giám đốc Khu vực (DM) hoặc OIEA/Giám đốc Khu vực
(RD)) và giải thích các trường hợp giảm nhẹ (ví dụ: số lượng sản phẩm lớn,
không thể liên lạc với chủ sở hữu hoặc các vấn đề liên quan đến vận chuyển
hoặc chôn lấp) làm căn cứ cho đề nghị gia hạn;
b. Có tuyên bố ghi rõ sản phẩm bị tạp nhiễm, ghi sai nhãn hiệu hoặc vi phạm các
Đạo luật;
c. Mô tả sản phẩm, bao gồm khối lượng của sản phẩm tính theo pao (hoặc số tá
trứng còn vỏ), địa điểm, phương pháp xử lý sản phẩm, khung thời gian dự kiến
mà trong đó hoạt động xử lý sẽ diễn ra và hình thức chịu trách nhiệm nếu hoạt
động xử lý diễn ra quá khung thời gian đã được gia hạn;
d. Khẳng định rằng, nếu việc xử lý sản phẩm không diễn ra trong khung thời gian cụ
thể đó, thì sản phẩm sẽ bị tiêu hủy tự nguyện hoặc bị áp dụng hành động giữ lại
và tịch thu mới; và
e. Đồng ý rằng sản phẩm sẽ không được di chuyển nếu không có sự chấp thuận
của FSIS và xác nhận rằng nếu điều này không được tuân thủ, thì chủ sở hữu,
đại lý của chủ sở hữu hoặc người trông coi sẽ bị buộc các trách nhiệm hình sự do
vận chuyển sản phẩm bị tạp nhiễm, ghi sai nhãn hiệu hoặc vi phạm khác trong
lưu thông thương mại.
2. Sau khi viên chức thích hợp của FSIS (DM hoặc RD) chấp thuận đề nghị và trả lời bằng
văn bản cho chủ sở hữu, đại lý của chủ sở hữu hoặc người trông coi, thì nhân viên phụ
trách chương trình phải:
a. Kết thúc hành động giữ lại bằng cách một Mẫu FSIS 8400-1, Thông báo Kết thúc
Giữ lại;
b. Đảm bảo rằng hoạt động xử lý hoặc di chuyển để xử lý diễn ra dưới sự giám sát
của nhân viên phụ trách chương trình;
c. Đảm bảo rằng việc xử lý diễn ra trong khung thời gian quy định; và
d. Đính kèm bản scan của kế hoạch xử lý được gia hạn vào hồ sơ biện pháp kiểm
soát sản phẩm có liên quan trong ANet/ICS.
3. Khi hoàn thành kế hoạch xử lý, nhân viên phụ trách chương trình phải điền thông tin
vào mẫu xử lý tự nguyện thích hợp.
4. Trong tình huống mà kế hoạch xử lý được gia hạn không được người giám sát chấp
thuận, thì nhân viên phụ trách chương trình phải ngay lập tức đề nghị tịch thu sản phẩm
phù hợp với Phần XI.
5. Trong tình huống mà kế hoạch xử lý được gia hạn được người giám sát chấp thuận,
nhưng công ty không tuân theo các quy trình xử lý đã được gia hạn, thì nhân viên phụ
trách chương trình phải ngay lập tức giữ lại sản phẩm (21 U.S.C. § 467a, 21 U.S.C. §
672, 21 U.S.C. 1048) và đề nghị tịch thu sản phẩm phù hợp với Phần XI.
D. Nếu chủ sở hữu, đại lý của chủ sở hữu, người trông coi hàng hoặc người hoặc doanh
nghiệp không có thẩm quyền khác di chuyển sản phẩm đến một địa điểm khác mà không có sự
cho phép của viên chức phụ trách chương trình, thì nhân viên phụ trách chương trình phải
ngay lập tức giữ lại sản phẩm (trừ khi không thể xác định địa điểm giữ sản phẩm), triển khai
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tịch thu sản phẩm phù hợp với Phần XI và tiến hành điều tra hoặc chuyển vấn đề cho OIEA để
điều tra hành vi phạm tội có thể có hoặc hành động khác.
XI. TỊCH THU SẢN PHẨM
A. Nhân viên phụ trách chương trình phải triển khai thường xuyên, thông qua các kênh giám
sát, đề xuất tịch thu sản phẩm trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày giữ lại đầu tiên khi chủ sở
hữu, đại lý của chủ sở hữu hoặc người trong coi không đưa ra biện pháp xử lý tự nguyện thích
hợp đối với sản phẩm bị giữ lại.
B. Ngoài ra, nhân viên phụ trách chương trình phải triển khai ngay lập tức, thông qua các kênh
giám sát, đề xuất tịch thu sản phẩm khi:
1. DM hoặc RD không chấp thuận kế hoạch xử lý được gia hạn;
2. Chủ sở hữu, đại lý của chủ sở hữu hoặc người trông coi không thực thi kế hoạch xử lý
được gia hạn đã được chấp thuận; hoặc
3. Sản phẩm di chuyển đến địa điểm khác mà không có sự cho phép của viên chức phụ
trách chương trình.
C. Khi có kế hoạch đề xuất tịch thu sản phẩm, nhân viên phụ trách chương trình phải thông báo
cho người giám sát trực tiếp của mình và cung cấp thông tin sau, là thông tin sẽ làm căn cứ cho
đề nghị tịch thu:
1. Bản kiểm kê hàng tồn kho và mô tả sản phẩm đầy đủ, bao gồm thông tin về loài, được
nấu chín/sống, tươi sống/đông lạnh, số lượng mặt hàng, tổng khối lượng tính bằng pao
(hoặc số tá trứng) và mọi thông tin thích hợp khác;
2. Địa điểm giữ sản phẩm, bao gồm địa chỉ, số hiệu kho chứa lô hàng và mọi thông tin
thích hợp khác;
3. Ngày giữ lại, bao gồm ngày và thời gian trong ngày của mỗi hành đồng giữ lại liên quan;
4. Tên đầy của chủ sở hữu, đại lý của chủ sở hữu hoặc người trông coi sản phẩm (bao
gồm cả Nhà nhập khẩu có tên trên Hồ sơ). Đối với các trường hợp có nhiều chủ sở
hữu, đại lý của chủ sở hữu hoặc người trông coi, nhân viên phụ trách chương trình phải
cung cấp thông tin về từng đối tượng. Nếu quyền sở hữu sản phẩm không rõ ràng, thì
nhân viên phụ trách chương trình phải cung cấp thông tin này về các đại lý của chủ sở
hữu, người môi giới, người gửi hàng, đơn vị nhận hàng hoặc các đối tượng khác một
cách thích hợp;
5. Cơ sở xử lý sản phẩm. Nhân viên phụ trách chương trình phải cung cấp đầy đủ tên, địa
chỉ, bản chất hoạt động kinh doanh, mã số cơ sở, nếu có và thông tin khác về cơ sở xử
lý. Nếu cơ sở xử lý là không xác định, thì nhân viên phụ trách chương trình phải thông
báo điều đó;
6. Nếu sản phẩm đã được di chuyển, thì tất cả các điểm giao hàng (địa chỉ đầy đủ của các
cơ sở mà từ đó sản phẩm đã được đưa đi trước khi bị giữ lại và, nếu sản phẩm đã được
đưa đi sau khi giữ lại, thì địa điểm mà sản phẩm đã được đưa đến);
7. Ngày giao hàng (ngày sản phẩm được giao từ cơ sở trước khi bị giữ lại và ngày mà sản
phẩm đến đích);
8. Các điều khoản trong các Đạo luật và quy định mà căn cứ vào đó sản phẩm bị xem là
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ghi sai nhãn hiệu, tạp nhiễm hoặc vi phạm các Đạo luật;
9. Các thông tin về tất cả những nỗ lực để giải quyết việc giữ lại bằng phương thức khác
thay vì tịch thu; và
10. Các ảnh chụp, hồ sơ kinh doanh của công ty, các tuyên bố, các bản ghi nhớ cuộc họp,
các kết quả lấy mẫu và xét nghiệm, các mẫu của hành động giữ lại, các quan sát bằng
cảm quan và bằng chứng khác làm luận cứ cho quyết định rằng sản phẩm bị tạp nhiễm,
ghi sai nhãn hiệu hoặc vị phạm các Đạo luật.
D. Nhân viên phụ trách chương trình phải ghi lại thông tin và bằng chứng làm luận cứ cho đề
nghị tịch thu. Nhân viên OFO phải sử dụng Báo cáo Biện pháp Chế tài Hành chính (AER) để ghi
lại các phát hiện và bằng chứng (Chỉ thị FSIS 5100.3, Hệ thống Báo cáo Biện pháp Chế tài
Hành chính (AER)). Các điều tra viên của OIEA/CID phải sử dụng Báo cáo Điều tra (ROI) để ghi
lại các phát hiện và bằng chứng (Chỉ thị FSIS 8010.4, Báo cáo Điều tra).
E. DM của OFO và RD của OIEA/CID phải thông báo cho Giám đốc, Ban Pháp chế và Tố tụng
(ELD) của OIEA hoặc người được chỉ định, càng sớm càng tốt liên quan đến mọi đề nghị hoặc
đề nghị có thể có về việc tịch thu sản phẩm. Thông báo này có ý nghĩa quyết định do sự hạn
chế về mặt thời gian và các vấn đề liên quan đến sức khỏe của cộng động liên quan đến hành
động giữ lại và tịch thu sản phẩm. Thông tin liên lạc với ELD có trong Danh sách Số liên lạc
Quan trọng của FSIS và dưới đây.
Director, Enforcement and Litigation Division
Office of Investigation, Enforcement and Audit
Patriots Plaza III, Room 8-205
Mail Drop 3753
1400 Independence Avenue, SW Washington, DC 20250
Điện thoại (202) 418-8872
FAX (202) 245-5097
Email CEBCorrespondence@fsis.usda.gov
F. DM của OFO và RD của OIEA/CID phải chuyển AER, ROI hoặc tài liệu vụ việc khác cho ELD
theo các quy trình được quy định trong Chỉ thị FSIS 8010.5, Chuyển và Xử lý Vụ việc (xem Chỉ
thị FSIS 8010.5).
XII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN PHÁP CHẾ VÀ TỐ TỤNG
A. ELD xem xét đề xuất hoặc đề nghị tịch thu và tài liệu vụ việc (ví dụ: AER, ROI) để xác minh
rằng sản phẩm đang lưu thông thương mại bị tạp nhiễm, ghi sai nhãn hiệu hoặc vi phạm các
đạo luật và rằng có căn cứ để tịch thu (Chỉ thị 8010.5, Chuyển và Xử lý Vụ việc).
1. Nếu ELD xác định rằng bằng chứng vụ việc là đủ căn cứ tiến hành giữ lại, thì ELD sẽ
chuyển trường hợp và bằng chứng cho OGC để tiến hành các thủ tục pháp lý thông qua
Tổng trưởng lý Hoa Kỳ.
2. Nếu ELD xác định rằng bằng chứng của vụ việc là không đủ luận cứ để tiến hành tịch
thu, thì ELD sẽ khép lại vụ việc mà không hành động gì hoặc đề xuất xác minh khác hoặc
áp dụng các hoạt động pháp quy. Trong trường hợp này, nhân viên phụ trách chương
trình phải đảm bảo sản phẩm được xử lý thích hợp.
3. Nếu ELD xác định rằng thông tin, bằng chứng hoặc sự điều tra thêm là cần thiết, thì ELD
sẽ phối hợp với khu vực chương trình thích hợp của FSIS.
B. ELD sẽ làm việc với OGC và Văn phòng Tổng trưởng lý Hoa Kỳ thích hợp thuộc Bộ Tư pháp
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để soạn thảo hoặc xây dựng một đơn kiến nghị tịch thu, Đơn kiện đối Vật, Cáo buộc, các bản
khai có tuyên thệ làm luận cứ và các văn kiện cần thiết khác, bằng chứng vụ việc hoặc thông tin
dựa trên thông tin mà nhân viên phụ trách chương trình của FSIS đã đề xuất đề nghị tịch thu
cung cấp. Nếu OGC hoặc Văn phòng Tổng trưởng lý Hoa Kỳ cần thêm thông tin, thì ELD sẽ phối
hợp với khu vực chương trình thích hợp.
C. Nhân viên phụ trách chương trình có thể được triệu tập để xác minh biện pháp xử lý sản
phẩm cuối cùng, để cung cấp các tài liệu pháp lý hoặc hỗ trợ cho các hành động tịch thu nếu
Tổng trưởng lý Hoa Kỳ hoặc Tòa án Quận của Hoa Kỳ đưa ra đơn kiện hoặc văn kiện pháp lý
khác để tiến hành tịch thu các sản phẩm, ra một Án lệnh Buộc tối hoặc Tước quyền Sở hữu Sản
phẩm hoặc triển khai hoặc áp dụng một hành động pháp lý dựa trên đề nghị của FSIS để tiến
hành các thủ tục tịch thu. ELD phải làm việc với khu vực chương trình thích hợp, người giám sát
hiện trường, luật sư OGC và Tổng trưởng lý Hoa Kỳ để hỗ trợ điều phối các hoạt động như vậy.
D. OIEA/ELD, OFO/DO và OIEA/CID/RO, khi thích hợp, sẽ phối hợp để tiến hành các hoạt
động điều tra bổ sung hoặc các hành động khác, chẳng hạn như biện pháp mang tính hành
chính của FSIS hoặc xây dựng bằng chứng để làm luận cứ cho việc ra một Thư Cảnh báo hoặc
chuyển vụ việc sang xử lý hình sự hoặc dân sự (Chỉ thị FSIS 8010.5, Chuyển và Xử lý Vụ việc).
XIII. CÂU HỎI
Gửi câu hỏi liên quan đến chỉ thị này thông qua các kênh giám sát.

Trợ lý Chánh Văn phòng
Văn phòng Phát triển Chính sách và Chương trình
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