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Hội thảo trực tuyến

Văn hóa an toàn thực phẩm cho các tiêu chuẩn được GFSI công nhận

Xây dựng một nền văn hóa An toàn Thực phẩm mạnh mẽ, tích cực là một thách thức mà nhiều
doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm phải đối mặt. Các hướng dẫn công việc và quy
trình sản xuất dễ dàng được xác định và đo lường, nhưng việc khuyến khích các hành động, hành
vi đúng đắn và các chuẩn mực đòi hỏi một cách tiếp cận khác.

Ngoài việc tuân thủ theo tiêu chuẩn, một nền Văn hóa An toàn Thực phẩm bao gồm và ưu tiên an
toàn thực phẩm trong các hành động và quyết định của mọi người, từ bên ngoài của các khâu sản
xuất đến bên trong phòng họp. Việc này đòi hỏi sự tích hợp của bộ kỹ năng và các công cụ quản
lý khác nhau đòi hỏi đội ngũ nhân viên cần được đào tạo hiệu quả.

Là Cơ quan tiêu chuẩn quốc gia của Anh, đơn vị có hơn 100 năm tiên phong trong việc phát triển,
gắn kết Tiêu chuẩn vào hoạt động thực tế của Tổ chức, BSI Việt Nam mong muốn chia sẻ những
thông tin hữu ích để hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động tăng cường nhận thức và tạo dựng một
nền văn hóa an toàn thực phẩm thông qua chuyên đề Hội thảo trực tuyến “Văn hóa an toàn thực
phẩm cho các tiêu chuẩn được GFSI công nhận“.

Thông Tin Hội Thảo

Thời gian: 08:30 - 11:30 sáng, 24/03/2023

Hình thức: Trực tuyến thông qua Connected Learning Live của BSI

Chi phí: Miễn phí

Trình bày: 

Bà. NGUYỄN THỊ KIỀU LOAN 

Đánh giá viên trưởng, giảng viên các HTQL ATTP và Trách nhiệm xã hội | BSI Việt Nam

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Đô i t ng:

Lãnh đạo doanh nghiệp trong ngành thực phẩm và công nghiệp phụ trợ 

Ban An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm (cấp quản lý, giám sát, triển khai)

https://www.bsigroup.com/


Người chịu trách nhiệm chính cho hoạt động xây dựng, áp dụng, cải tiến hệ thống

quản lý ATTP

Các các nhân, doanh nghiệp và tổ chức có quan tâm hoạt động xây dựng văn hóa

ATTP.

Lưu ý: 

Sau khi đăng ký thành công, hệ thống sẽ gửi thông báo xác nhận đến quý khách trong vòng 24h.
Quý khách có thể kiểm tra trong hộp thư đến / junk mail. Trong trường hợp không nhận được email
xác nhận, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.
BSI tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng. Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể sẽ sử dụng email
của Quý khách hàng cho việc gửi các thư mời, thư cảm ơn, tài liệu liên quan. Trường hợp Quý
khách hàng không mong muốn nhận email, vui lòng phản hồi lại BSI thông tin link cuối thư này.
Tìm hiểu thêm về lộ trình xây dựng văn hóa an toàn thực phẩm vào chuỗi cung ứng TẠI ĐÂY.
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