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Cải thiện sự tin tưởng với 

Chương trình Thực phẩm Chất lượng An toàn 

Thực phẩm An toàn Chất lượng (SQF) là một trong những chương trình quản lý an 
toàn và chất lượng thực phẩm hàng đầu thế giới được thiết kế để đáp ứng nhu cầu 
của nhà bán lẻ, chuỗi cung ứng toàn cầu và công nhận bởi Sáng kiến An toàn Thực 
phẩm Toàn cầu (GFSI). 

 

 

SQF quy định chứng nhận độc lập về một sản phẩm, 
quy trình hoặc dịch vụ tuân thủ chuẩn mực an toàn 
thực phẩm nội địa và quốc tế. Nó cho phép Doanh 
nghiệp đảm bảo thực phẩm đã được sản xuất, chế 
biến và xử lý theo tiêu chuẩn cao nhất có thể. Để 
thực hiện SQF, Doanh nghiệp sẽ cần: 
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ng của tổ chức 

 Thực hiện quy trình yêu cầu và tiêu chuẩn an 
toàn thực phẩm và/hoặc cung cấp có đạo đức 

 Duy trì và theo dõi hệ thống của Doanh nghiệp 

Có lợi ích rõ ràng liên quan đến chứng nhận theo 
chương trình SQF gồm: 

 Nâng cao sự tin tưởng của bên liên quan - đưa 
ra chứng cứ về hệ thống kiểm soát của Doanh 
nghiệp được duy trì để bảo vệ sản phẩm thực 
phẩm 

 Vị trí lãnh đạo - thể hiện cam kết của Doanh 
nghiệp với chất lượng và an toàn thực phẩm 

 Cải thiện kết quả hoạt động - thông qua giảm 
thiểu chất thải và thường xuyên đánh giá để đảm 
bảo hệ thống làm việc 

 Lợi thế cạnh tranh - tạo ra lĩnh vực kinh doanh 
mới và tiếp cận thị trường thông qua việc cải 
thiện danh tiếng 

 Nâng cao sự tuân thủ - đáp ứng yêu cầu pháp lý 
và tiêu chuẩn thực hành tốt nhất 

 Quản lý rủi ro - bằng cách bảo vệ nhãn hiệu của 
Doanh nghiệp và tránh việc hủy bỏ và thu hồi sản 
phẩm có chi phí cao. 

 Sự tin tưởng của khách hàng - thêm sự chặt chẽ 
là kết quả của chương trình đánh giá bất ngờ 
SQF 

 

 

 

 

 

 

Giải pháp của BSI 

 Chất lượng và An toàn 
Thực phẩm 
FSSC 20000  

BSI HACCP/GMP 
BRC 

GLOBALG.A.P 
SQF  

ISO 22000 

Sự bền vững 
Quản lý Môi trường 
Quản lý Năng lượng 

Dấu chân Carbon/Carbon 
Trung tính của Sản phẩm 
Hội nghị Bàn tròn về Dầu 

Cọ Bền vững (RSPO) 
Hạch toán Dòn chảy 

Nguyên Vật liệu (MFCA) 
Dấu chân Nước 

 

Quản lý Chuỗi Cung 
ứng 

Đánh giá Xác nhận Nhà 
cung ứng 

Đánh giá Rủi ro Chuỗi 
Cung ứng (SCREEN) 
Quản lý Tuân thủ của 
Nhà cung ứng (SCM) 

 

Trách nhiệm Xã hội 
Đánh giá Báo cáo Bền 

vững (SRA) 
Trách nhiệm Xã hội 

Sáng kiến Tuân thủ Xã 
hội Kinh doanh 

Sức khỏe và An toàn 
Nghề nghiệp 

 

Quản lý Kinh doanh 
Quản lý Chất lượng 
An toàn Thông tin 

Kinh doanh Liên tục 
Mối quan hệ Kinh doanh 

Cộng tác 
Quản lý Tài sản 

Chống Hối lộ 
Tiêu chuẩn Anh Quốc Trực 

tuyến (BSOL) 
 

Lĩnh vực 

thực phẩm 

nông 

nghiệp  

Giải pháp dịch vụ của BSI đối với an toàn thực 

phẩm gồm chứng nhận, đào tạo, đánh giá và 

phần mềm chuỗi cung ứng. Tái đảm bảo cho 

Doanh nghiệp và khách hàng và cho phép 

Doanh nghiệp quản lý rủi ro hiệu quả hơn. 

mailto:info.vietnam@bsigroup.com


 

 

Viện Tiêu Chuẩn Anh 

BSI Việt Nam 

Phòng 1106, Lầu 11, Tòa nhà Citilight,  

Võ Thị Sáu, P. Dakao, Q.1, HCMC 

info.vietnam@bsigroup.com 

bsigroup.com.vn                                   

 

Trụ sở chính Hồ Chí Minh  

T: +84 (028) 38 200 066 

F: +84 (028) 38 200 022 

Văn phòng Hà Nội  

T: +84 (024) 3762 1170 

F: +84 (024) 3762 1171              

 

Văn phòng Đà Nẵng 

T: +84 (0236) 3888 720 

F: +84 (0236) 3888 719 

Văn phòng Cần Thơ 

T: +84 (0292) 3819 092 

F: +84 (0292) 3819 093        

 

Giải pháp đào tạo của BSI  Chứng nhận SQF 
Chúng tôi cung cấp nhiều khóa đào tạo từ xử lý thực 
phẩm cơ bản, thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống 
Quản lý An toàn Thực phẩm và đánh giá để giúp 
Doanh nghiệp giải quyết vấn đề về an toàn, chất lượng 
thực phẩm và sự bền vững trong tổ chức. Giải pháp 
đào tạo của chúng tôi bao gồm: 

 Xử lý Thực phẩm Cơ bản 

 Vệ sinh Thực phẩm Cơ bản 

 Thực hành Sản xuất Tốt 

 Phát triển và Thực hiện kế hoạch HACCP 

 Yêu cầu của Hệ thống Quản lý An toàn Thực 
phẩm 

 Thực hiện Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm 

 Đánh giá viên Nội bộ Hệ thống Quản lý An toàn 
Thực phẩm 

 Đánh giá viên Trưởng Hệ thống Quản lý An toàn 
Thực phẩm 

 Chúng tôi là một cơ quan chứng nhận được phê duyệt 
bởi Viện SQF cung cấp chứng nhận đối với SQF và 
nhiều dịch vụ liên quan đến ngành thực phẩm. SQF 
gồm các phần sau: 

 Chương trình An toàn Thực phẩm (L2) và An 
toàn/Chất lượng Thực phẩm (L3) 

 Có lấy mẫu tại cơ sở đối với sản xuất chính 

 Giấy chứng nhận thường niên của riêng cơ sở 

 Quy trình chứng nhận Giai đoạn 1 và Giai đoạn 2 

 Tần suất đánh giá giám sát phụ thuộc vào kết quả 
đánh giá 

 Thời gian đánh giá chứng nhận và đánh giá giám sát 
giống nhau 

 Tiêu chuẩn SQF có yêu cầu theo quy định 

 

Hành trình của Doanh nghiệp cùng với BSI 

 

 

 

 

 

 

Tại sao chọn BSI? 

Chúng tôi là nhà cung cấp chứng nhận SQF hàng đầu tại 
Úc, Nhật Bản và Hoa Kỳ, giúp những nhãn hiệu hàng đầu 
như Coles Group Limited, Costco, ALDI và Wal-Mart. 

Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong ngành thực phẩm đã 
phát triển nhiều tiêu chuẩn hàng đầu thế giới gồm ISO 9001 
- Quản lý Chất lượng, ISO/IEC 27001 - An toàn Thông tin và 
PAS 220 - An toàn Thực phẩm để Sản xuất Thực phẩm, 
PAS 223 - Yêu cầu Thiết kế về An toàn Thực phẩm trong 
Sản xuất và Cung cấp Bao bì Thực phẩm, PAS 7000 - Quản 
lý Chuỗi Cung ứng. 

Những nhà phát triển, đánh giá viên và giảng viên tiêu 
chuẩn của chúng tôi gồm các chuyên gia về an toàn thực 
phẩm hàng đầu thế giới có thể hỗ trợ cho Doanh nghiệp. 
Chúng tôi kết hợp các chuyên gia và nhà sáng tạo để giải 
quyết những vấn đề luôn thay đổi mà toàn bộ chuỗi cung 
ứng trong lĩnh vực thực phẩm nông nghiệp đối mặt và đi 
đầu thực hiện những sáng kiến chính gồm trở thành một 
thành viên của FSSC 22000 Ủy ban Bên liên quan 

Với hơn 2.800 tiêu chuẩn về thực phẩm và thực phẩm 
nông nghiệp trong danh mục, chúng tôi có uy tín trong 
việc hỗ trợ ngành này và giải quyết thách thức mà chuỗi 
cung ứng đối mặt gồm an toàn thực phẩm, an ninh lương 
thực, sự bền vững, sử dụng đất, năng lượng, nước và 
vấn đề trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. 

Là một công ty theo Sắc lệnh Hoàng gia Anh với 65 văn 
phòng trên toàn thế giới, chúng tôi tiếp cận để giúp đỡ tổ 
chức của Doanh nghiệp, bất kể lớn hay nhỏ trên phạm vi 
toàn cầu. Chúng tôi giúp Doanh nghiệp tạo nên sự khác 
biệt không chỉ đối với công ty mà còn đảm bảo sự bền 
vững của việc sản xuất lương thực cho thế hệ tương lai 
và cải thiện đời sống của mọi người. 

Để biết thêm 
thông tin về cách 
chúng tôi có thể giúp Doanh 
nghiệp biến sự hoàn hảo thành 
thói quen, truy cập: bsigroup.com.vn 

 

Phân tích thực 

trạng (tùy chọn) 

Hành động 
khắc phục 

Phát 
triển hệ 
thống 

quản lý 

Áp 
dụng 

 

Báo 
cáo 

đánh 
giá 

Giai đoạn 
2 đánh giá 

chứng 
nhận 

 

 Giai đoạn 
1 đánh giá 

sơ bộ 
 

Giai đoạn 
1 đánh giá 

tài liệu 
 

Hành động 
khắc phục 

Chứng 

nhận 

Phát triển 
hệ thống 
quản lý 

 

Đánh giá Giám sát 

 

Và giải pháp cải tiến thường xuyên 
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