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Khi dân số thế giới tăng lên, chất lượng và 
tính bền vững của việc cung cấp thực phẩm 
phải được bảo vệ. Thế giới cần thực phẩm 
được sản xuất theo cách có trách nhiệm về 
đạo đức và bền vững về môi trường. 

Nhà sản xuất, nhà chế biến, nhà bán lẻ thực 
phẩm và nhà cung cấp nguyên liệu có trách 
nhiệm đảm bảo sản phẩm của họ an toàn và 
có chất lượng cao nhất. Trong thời kỳ toàn 
cầu hóa nhanh hiện nay, bên cạnh sự thay 
đổi về yêu cầu của người tiêu dùng và thách 
thức liên quan đến tính bền vững, thực phẩm 
giả, quy định và chuỗi cung ứng toàn cầu, các 
công ty đối mặt với thách thức phức tạp trong  

 

việc cố gắng thực hiện trách nhiệm này và 
đảm bảo tuân thủ hướng dẫn và quy định. 

Xây dựng một tổ chức linh hoạt, bằng cách 
đánh giá và phát triển sản phẩm, quá trình và 
con người có thể giúp bất cứ công ty nào 
trong chuỗi cung ứng thực phẩm đạt mục 
đích an toàn và tính bền vững đồng thời bảo 
vệ họ khỏi mối đe dọa. Việc tạo một tổ chức 
có thể tồn tại lâu dài theo thời gian liên quan 
đến việc xem xét hiệu quả và tính bền vững 
trong hoạt động, chuỗi cung ứng cung cấp 
nguồn lực bạn cần và cách bảo vệ và quản lý 
tất cả thông tin hỗ trợ sự liên tục của hai điều 
trên.

 

Mô hình Linh hoạt trong Tổ chức của BSI gồm ba thành phần và 
ba lĩnh vực 
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Linh hoạt trong Tổ chức 

Bằng cách làm việc với tổ chức phát triển sản phẩm, quá trình và con người, chúng tôi 
giúp các tổ chức thực phẩm trong chuỗi cung ứng thực phẩm trở nên linh hoạt hơn. 

 

 

 

 

Sản phẩm 
Linh hoạt có nghĩa là khả 
năng và sản phẩm/dịch vụ 
của tổ chức đáp ứng nhu cầu 
của thị trường và tuân thủ quy 
định hiện nay và trong tương 
lai. Để đi đầu trong cạnh 
tranh, một công ty thực sự 
linh hoạt tạo ra sản phẩm và 
thị trường thực phẩm mới để 
tạo nên sự khác biệt cho sản 
phẩm của họ. 

Quá trình 
Tổ chức linh hoạt đảm bảo sự 
nhất quán trong điểm mạnh 
và độ tin cậy của quá trình 
trong khi vẫn có sự đổi mới và 
sáng tạo. Quá trình kinh 
doanh quan trọng trong quản 
lý các lĩnh vực như an toàn và 
chất lượng thực phẩm, môi 
trường, sức khỏe và an toàn, 
an toàn thông tin và liên tục 
trong kinh doanh phải mạnh 
mẽ và có tính tuân thủ trong 
tổ chức và thông qua chuỗi 
cung ứng. 

Con người 
Sự mong đợi của khách hàng 
và sự gắn kết của nhân viên 
được kết hợp trong tổ chức 
linh hoạt. Từ công nhân ở 
trang trại đến đến nhân viên 
thu ngân thực phẩm bán lẻ, 
khi con người cảm thấy có giá 
trị, mức độ gắn kết và đóng 
góp sẽ tăng. Sự phát triển của 
văn hóa nơi những đề nghị 
được khuyến khích như quy 
tắc và nhận xét không chỉ 
được tập hợp mà còn được 
tuân thủ, đóng vai trò quan 
trọng với sự linh hoạt do nó 
phát triển một nơi làm việc có 
mức độ tinh thần, phúc lợi và 
gắn bó cao. 

Sản xuất Thực phẩm 

Chế biến sản phẩm thô, 
đóng gói và ghi nhãn 

Phục vụ Thực phẩm 

Bữa ăn được chuẩn bị ở 
ngoài gồm chuỗi đồ ăn 
nhanh, khách sạn, nhà hàng, 
cơ sở phục vụ 

Bán lẻ Thực phẩm Bán lẻ thực phẩm 

Siêu thị và cửa hàng 
bán lẻ thực phẩm 

 

Kho vận & Bảo quản 

Lưu kho, vận chuyển, 
bảo quản lạnh và kho 
vận nguyên liệu thô và 
sản phẩm thực phẩm 

 

Bán buôn/Xuất khẩu 

Nhà môi giới, Nhà đồng 
đóng gói, hợp tác xã và 
nhóm mua hàng 

 

Sản xuất chính 

Sản xuất hoa màu độc 
canh, làm vườn, nông 
nghiệp và chăn nuôi 
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Giải pháp của BSI 

Phạm vi dịch vụ tích hợp của chúng tôi có thể được cấu trúc theo nhu cầu cụ thể và giúp bạn 
giải quyết vấn đề an toàn, chất lượng, tính bền vững của thực phẩm và xây dựng sự linh hoạt 
trong tổ chức: 

 Tiêu chuẩn và dịch vụ đăng ký tạo ra sự tiếp cận nguồn kiến thức phong phú thông qua tiêu 
chuẩn và tài liệu xuất bản gồm tiếp cận với hơn 1.800 tiêu chuẩn của ngành thực phẩm và 
1.000 tiêu chuẩn liên quan đến nông nghiệp. 

 Đào tạo về tiêu chuẩn cho bạn, giải thích cách thực hiện và đánh giá chúng. 

 Chứng nhận và thẩm tra độc lập chứng minh bạn phù hợp với biên liên quan. 

 Đánh giá thẩm tra của bên thứ hai gồm công cụ chuỗi cung ứng BSI VerifEye giúp bảo vệ 
và cải tiến kết quả hoạt động của nhà cung cấp. 

 Chương trình Cải tiến Kinh doanh hoạt động bởi EntropyTM giúp bạn quản lý hiệu quả hệ 
thống và quá trình để tăng cường hoạt động. 

Bằng kinh nghiệm và phát triển đổi mới trong lĩnh vực này trong hàng thập kỷ, nhóm chuyên gia 
của chúng tôi có thể làm việc với bạn để xác định và chia sẻ tiêu chuẩn chính giải quyết mối 
quan tâm của bạn. Chuẩn mực thực hành được củng cố bằng việc áp dụng kỷ luật phù hợp 
trong tổ chức có thể đạt được thông qua đào tạo, chứng nhận và thẩm tra hệ thống quản lý. 

Dịch vụ của BSI trình bày trong tài liệu tiếp thị này giải quyết vấn đề cơ bản mà nhà sản xuất, 
nhà chế biến, nhà cung cấp và nhà bán lẻ thực phẩm đối mặt hiện nay và trong tương lai gần. 

 

Lợi ích của Sự linh hoạt trong Tổ chức 

 

 

 

Tổ chức linh hoạt có thể phát triển và tăng 
trưởng kể cả trong thời gian thử thách. Xây 
dựng tính linh hoạt yêu cầu việc xem xét tổ 
chức, chuỗi cung ứng và cách quản lý và bảo 
vệ thông tin. Hành trình đạt Sự linh hoạt trong 
Tổ chức của mỗi tổ chức khác nhau nhưng lợi 
ích toàn diện có thể đo lường được và sẽ: 

 Thúc đẩy tăng trường, cải tiến lòng tin và 
bảo vệ khỏi rủi ro danh tiếng 

 Tái đảm bảo cho bên liên quan chính về 
việc an toàn thực phẩm và rủi ro kinh 
doanh đang được giảm nhẹ 

 Bảo vệ chuỗi cung ứng bằng thẩm tra của 
bên thứ ba 

 Bảo vệ nhãn hiệu và danh tiếng của 
doanh nghiệp 

 Giảm thiểu chi phí và tăng hiệu quả 

Sự linh hoạt trong Tổ chức 
Thực hiện cải tiến trong sản 
phẩm/dịch vụ và quá trình để đáp 
ứng nhu cầu tăng của khách hàng và 
cải tiến cách quản lý công ty và đánh 
giá con người. 

Sự linh hoạt trong Thông tin 
Bảo vệ thông tin, từ việc trình bày 
công thức và công thức đã cấp bằng 
sáng chế đến dữ liệu của khách 
hàng và nhân viên và hạ tầng chống 
mối đe dọa bên trong và bên ngoài. 

Sự linh hoạt trong Chuỗi Cung ứng 
Bảo vệ sức khỏe và độ an toàn của 
khách hàng, danh tiếng và hoạt động 
chính của bạn bằng cách đảm bảo 
bạn đang sử dụng nhà cung cấp bạn 
có thể tin tưởng để giúp đưa sản 
phẩm đến thị trường. 
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Sự linh hoạt trong Tổ chức 

An toàn và Chất lượng Thực phẩm 

Sự tăng trưởng dân số, toàn cầu hóa chuỗi cung ứng, áp lực kinh tế và thói quen ăn uống ngày 
càng phức tạp của người tiêu dùng đang tạo ra áp lực rắc rối và thường mâu thuẫn với ngành 
thực phẩm toàn cầu. Việc chứng nhận theo tiêu chuẩn được công nhận trên phạm vi toàn cầu 

làm tăng sự linh hoạt và độ tin cậy của một tổ chức. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chí BSI HACCP và GMP 

Tiêu chí HACCP và GMP toàn 
diện cho nhà sản xuất, nhà chế 
biến và thực phẩm và tổ chức 
phục vụ thực phẩm thể hiện hệ 
thống kiểm soát an toàn thực 
phẩm gồm mối nguy về sinh học, 
hóa học và vật lý cũng như thực 
hành sản xuất tốt. 

Chứng nhận Hệ thống An 
toàn Thực phẩm - FSSC 
22000 

Chương trình được công nhận 
trên phạm vi quốc tế này được 
phát triển để chứng nhận hệ 
thống an toàn thực phẩm của tổ 
chức trong chuỗi thực phẩm và 
ngành sản xuất vật liệu đóng gói 
thực phẩm. 

Tiêu chuẩn BRC Toàn cầu 

Tiêu chuẩn này đảm bảo tiêu 
chuẩn hóa tiêu chí chất lượng, 
an toàn và hoạt động và đảm 
bảo nhà sản xuất hoàn thành 
nghĩa vụ pháp lý của mình và 
bảo vệ người dùng cuối. 

G.A.P Toàn cầu 

Tiêu chuẩn cho Thực hành Nông 
nghiệp Tốt (GAP) này khuyến 
khích áp dụng chương trình đảm 
bảo trang trại phù hợp về thương 
mại thúc đẩy nông nghiệp bền 
vững, an toàn và giảm thiểu tối 
đa việc sử dụng hóa chất nông 
nghiệp. 

Chương trình Chứng nhận 

không có Gluten 

Chứng nhận cho phép nhà sản 
xuất và chủ sở hữu nhãn hiệu 
chứng minh trực tiếp cho người 
tiêu dùng về việc họ sản xuất 
sản phẩm an toàn, đáng tin cậy, 
không có gluten thông qua quá 
trình sản xuất có đạo đức. 

SQF - Thực phẩm Chất 

lượng An toàn 

SQF cung cấp chứng nhận độc 
lập về việc sản phẩm, quá trình 
hoặc dịch vụ tuân thủ quy định 
về an toàn thực phẩm trong 
nước và quốc tế và cho phép 
nhà cung cấp đảm bảo về việc 
thực phẩm đã được sản xuất, 
chế biến và xử lý theo tiêu 
chuẩn cao nhất có thể. 

Quản lý Hệ thống Thực 

phẩm - ISO 22000 

Tiêu chuẩn quốc tế này phù hợp 
với bất cứ công ty thực phẩm 
nào gồm tổ chức liên quan như 
nhà sản xuất thiết bị, vật liệu 
đóng gói, chất làm sạch, phụ gia 
và nguyên liệu tích hợp hệ thống 
an toàn thực phẩm và quản lý 
chất lượng. 

BSI Phục vụ 

Thiết kế dành cho tổ chức phục 
vụ. BSI Chương trình Phục vụ 
được thiết kế để đáp ứng nhu 
cầu an toàn thực phẩm của 
ngành phục vụ thực phẩm. Điều 
này có thể được áp dụng để phù 
hợp với quy định an toàn thực 
phẩm của địa phương và trọng 
tâm phục vụ loại bỏ thách thức 
và yêu cầu không phù hợp của 
tiêu chuẩn rộng hơn áp dụng với 
nhà sản xuất và nhà chế biến 
thực phẩm. 
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Tính bền vững 

Thực hành bền vững là chìa khóa cho sự tăng trưởng mà không làm giảm nguồn lực cho tương 
lai. Với sự tăng lên của dân số thế giới, áp lực với môi trường và tài nguyên đang lớn hơn. Việc 
đạt sự minh bạch về đo lường và báo cáo về tiêu thụ tài nguyên trong tổ chức sẽ giúp bạn đánh 
giá vai trò của bạn trong vấn đề môi trường chính. 

Hệ thống quản lý có thể giúp tổ chức đánh giá đầy đủ kết quả hoạt động của nó và thể hiện khả 
năng lãnh đạo và độ tin cậy với nhân viên, bên liên quan chính và khách hàng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trách nhiệm Xã hội 

Thể hiện trách nhiệm thông qua hoạt động có ảnh hưởng tích cực đến xã hội và bảo vệ con 
người và giá trị đạo đức đã trở thành quy tắc ứng xử trong kinh doanh. Tổ chức có trách nhiệm 
giải trình về hành động của họ chưa từng được thực hiện và cần quản lý rủi ro danh tiếng. 

Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp (CSR) là chịu trách nhiệm về hành động trong chuỗi 
cung ứng của tổ chức và đảm bảo ảnh hưởng tích cực đến xã hội. Chứng nhận của bên thứ ba 

có thể đem đến sự tin cậy về việc tổ chức đang hoạt động có đạo đức. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống Quản lý Môi 

trường - ISO 14001 

Tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên và 
phù hợp nhất để quản lý môi 
trường, ban đầu được phát triển 
bởi BSI vào năm 1992. Tiêu 
chuẩn quốc tế này có thể giúp tổ 
chức giảm thiểu tác động môi 
trường, rủi ro kinh doanh và chất 
thải. 

Quản lý Năng lượng  

- ISO 50001 

Khuôn khổ chuẩn mực thực 
hành mới nhất để quản lý năng 
lượng giúp tổ chức quản lý tốt 
hơn việc tiêu thụ năng lượng và 
làm giảm phát thải. 

Dấu chân Nước - ISO 14046 

Thể hiện khả năng lãnh đạo của 
tổ chức trong việc bảo vệ môi 
trường, thực hiện giúp quản lý và 
giảm tiêu thụ nước. 

Dấu chân Carbon Sản 
phẩm/Carbon Trung tính 

- PAS 2050/PAS 2060 

Hỗ trợ nỗ lực của tổ chức để 
định lượng, theo dõi, báo cáo và 
thẩm tra dấu chân carbon hoặc 
carbon trung tính của một sản 
phẩm hoặc dịch vụ. 

Hội nghị Bàn tròn về Dầu 

Cọ Bền vững - RSPO 

RSPO là một bộ tiêu chuẩn để 
quản lý sản xuất dầu cọ và chuỗi 
cung ứng. BSI được chứng nhận 
cung cấp Nguyên tắc và Tiêu chí 
RSPO và chứng nhận Chuỗi 
Cung ứng RSPO trên phạm vi 
toàn cầu. 

Hạch toán Dòng chảy Nguyên 

vật liệu (MFCA) - ISO 14051 

Một tiêu chuẩn về công cụ quá 
trình quản lý giúp truy vết tất cả vật 
liệu thông qua sản xuất và đo 
lường đầu ra trong thành phẩm 
hoặc vật liệu phế thải. Điều này 
cung cấp khuôn khổ giúp phát triển 
một phương pháp tiếp cận tích 
hợp để tối ưu hóa việc sử dụng 
nguyên liệu. 

Đảm bảo Báo cáo Bền vững 

- SRA 

Quá trình SRA của BSI được 
thực hiện theo hướng dẫn Sáng 
kiến Báo cáo Toàn cầu (GRI) 
được công nhận trên phạm vi 
toàn cầu và Tiêu chuẩn Đảm bảo 
Trách nhiệm giải trình AA1000. 

Trách nhiệm giải trình Xã hội 

- SA 8000 

SA 8000 là tiêu chuẩn toàn cầu 
được công nhận rộng rãi nhất để 
quản lý quyền con người và cung 
cấp khuôn khổ cho tổ chức để 
phát triển, duy trì và áp dụng thực 
hành có thể chấp nhận đối với xã 
hội ở nơi làm việc. 

Sáng kiến Tuân thủ Trách 
nhiệm Xã hội trong Kinh 
doanh - BSCI 
 

BSCI là sáng kiến kinh doanh 
hàng đầu đối với công ty cam kết 
cải tiến điều kiện làm việc trong 
chuỗi cung ứng toàn cầu trên khắp 
thế giới. 



 

 
Giữ Thực phẩm An toàn, Bền vững và Có Trách nhiệm Xã hội 

Sự chính trực và Hoàn hảo trong Hoạt động 

Chất lượng của dịch vụ hoặc sản phẩm một tổ chức cung cấp cho khách hàng thường có mối 
quan hệ với chất lượng của quá trình. Bất kể một tổ chức thực hiện giao thực phẩm tại nhiều 
châu lục hoặc vào giỏ hàng của người tiêu dùng, việc duy trì sự trung thành của khách hàng 
trong thế giới trực tuyến ngày nay, nơi sự kiện và ý kiến có thể được chia sẻ hàng giây và lan 
truyền rất nhanh có thể là một vấn đề với nhiều bộ phận phức tạp. Không chỉ hỗ trợ cách bạn 
chuyển sản phẩm hoặc dịch vụ, tất cả bộ phận hỗ trợ việc sản xuất đó cũng cần được xem xét 
để tránh gây thiệt hại về danh tiếng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quản lý Chất lượng  

- ISO 9001 

Tiêu chuẩn quản lý chất lượng 
được công nhận rộng rãi nhất của 
thế giới trình bày cách đạt kết quả 
hoạt động và dịch vụ nhất quán. 

Chống hối lộ - ISO 37001 

Khuôn khổ chuẩn mực thực 
hành để quản lý nguy cơ hối lộ 
và hỗ trợ thực hiện quá trình đầy 
đủ để bảo vệ tổ chức và hoàn 
thành yêu cầu pháp lý. 

Quản lý Liên tục trong 

Kinh doanh - ISO 22301 

Một tiêu chuẩn quốc tế cho phép 
tổ chức xác định mối đe dọa tiềm 
tàng đối với hoạt động kinh 
doanh và đảm bảo họ có khả 
năng xử lý việc gián đoạn hoạt 
động không mong muốn. 

Mối quan hệ Kinh doanh 
hợp tác - ISO 44001* 

Một khuôn khổ cho mối quan hệ 
kinh doanh cộng tác để giúp 
công ty phát triển và quản lý sự 
tương tác với tổ chức khác nhằm 
tối đa hóa lợi ích cho tất cả tổ 
chức. 
* Dự kiến ban hành vào Tháng 03, 2017 

Quản lý Tài sản - ISO 
55001 

Một tiêu chuẩn quốc tế mới tập 
trung vào quản lý hiệu quả và 
hiệu lực tài sản gồm việc sử 
dụng và lợi nhuận từ tài sản 
trong khi giảm tất cả chi phí tiềm 
tàng về sở hữu hoặc quản lý. 

Tiêu chuẩn Anh Trực 

tuyến - BSOL 

Truy cập thư viện toàn diện với 
hơn 90.000 tiêu chuẩn được 
công nhận trên phạm vi quốc tế, 
BSOL là một cơ sở dữ liệu tiêu 
chuẩn trực tuyến làm việc sử 
dụng tiêu chuẩn dễ dàng hơn và 
có chi phí thấp hơn. 

Sức khỏe và An toàn Nghề 

nghiệp - BS OHSAS 18001 

Việc đảm bảo sự an toàn của nhân 
viên đóng vai trò quan trọng và BS 
OHSAS 18001 cung cấp khuôn 
khổ về sức khỏe và an toàn nghề 
nghiệp sẽ giúp xác định và giảm 
nhẹ rủi ro cũng như bảo vệ nguồn 
lực, danh tiếng và nhãn hiệu của 
bạn. 



 

 
Giữ Thực phẩm An toàn, Bền vững và Có Trách nhiệm Xã hội 

Sự linh hoạt trong Chuỗi Cung ứng 

Hiện nay, chúng ta chuyển đổi từ phạm vi trong nước sang khu vực và chuỗi cung ứng toàn 
cầu phức tạp hơn và trải rộng trên khoảng cách xa hơn. Định nghĩa về chất lượng đã chuyển 
đổi sang bao gồm vấn đề về môi trường, xã hội, đạo đức và an toàn. Rủi ro danh tiếng đang 
ngày càng quan trọng do tính minh bạch và toàn cầu hóa tăng. 

Cung cấp bởi Dịch vụ Chuyên nghiệp BSI, giải pháp chuỗi cung ứng của chúng tôi giúp bảo vệ 
công ty, thương hiệu và khách hàng của bạn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giải pháp Chuỗi Cung ứng 
- Chứng nhận Nhà cung 

cấp và Đánh giá Rủi ro 

Một phương pháp tiếp cận dựa 
trên trí tuệ từ BSI có thể giúp tổ 
chức quản lý rủi ro chuỗi cung ứng 
và bảo vệ danh tiếng của nhãn 
hiệu. Điều này sử dụng tiêu chuẩn, 
công cụ đánh giá rủi ro, công cụ 
thẩm tra và chuỗi cung ứng để 
giúp khách hàng xác định và quản 
lý chuỗi cung ứng và giảm nhẹ rủi 
ro. 

Đánh giá Xác thực Nhà 

cung cấp BSI 

Đánh giá xác nhận và xác thực 
hồ sơ tại cơ sở dựa trên BSI 
hoặc yêu cầu của khách hàng. 

Thông tin chuỗi cung 
ứng - SCREEN 

Intelligence 

Một công cụ trí tuệ chuỗi cung 
ứng toàn diện gồm bản đồ nhiệt 
của quốc gia gồm an toàn, khả 
năng chịu tác động của thực 
phẩm giả, môi trường và CSR. 
SCREEN giúp tổ chức xác định 
và hiểu mỗi đe dọa của chuỗi 
cung ứng. 

Hồ sơ BSI VerifEye
TM

 

Với sự minh bạch và khả năng 
truy xuất nguồn gốc, một hồ sơ 
BSI VerifEye

TM
 đáng tin cậy 

chuyển chứng nhận, hình ảnh tại 
cơ sở và thông tin kinh doanh 
thành một công cụ marketing tích 
cực, tạo sự tin tưởng. 

Nền tảng Quản lý Tuân 
thủ Nhà cung cấp (SCM) 

Một công cụ dựa trên web được 
thiết kế để tạo điều kiện và tự 
động hóa việc đánh giá rủi ro bắt 
buộc của nhà cung cấp. 
Quản lý tự đánh giá nhà cung 
cấp và chương trình xác nhận và 
xác thực nhà cung cấp tại cơ sở 
gồm quản lý và chấm điểm vận 
hành tại cơ sở, hoạch định, báo 
cáo, sửa chữa và ngăn chặn. 

Dịch vụ Tư vấn Nhà cung 
cấp 

Cung cấp hướng dẫn và thông 
tin kỹ thuật rủi ro chuỗi cung 
ứng, thiết lập và thiết kế chương 
trình. 



 

 
Giữ Thực phẩm An toàn, Bền vững và Có Trách nhiệm Xã hội 

Sự linh hoạt trong Thông tin 

Trong thế giới ngày nay, tổ chức phải đáng tin cậy để bảo vệ thông tin nhạy cảm. Một tổ chức 
linh hoạt phải quản lý thông tin dạng vật lý, số hóa và tri thức từ nguồn cho đến khi bị xóa bỏ. 
Bằng cách áp dụng thực hành theo hướng an toàn thông tin, nhân viên và bên liên quan của 
bạn vẫn có khả năng tập hợp, lưu trữ hoặc truy cập thông tin họ cần một cách an toàn và hiệu 
quả. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quản lý An toàn Thông tin 

- ISO/IEC 27001 

Một khuôn khổ hoàn hảo để giúp 
tổ chức quản lý và bảo vệ tài sản 
thông tin để duy trì an toàn và bảo 
mật. ISO/IEC 27001 giúp tổ chức 
liên tục đánh giá và tinh chỉnh 
cách thực hiện việc này không chỉ 
hiện nay mà còn cho tương lai. 

Quản lý An toàn Thông 
tin trong Đám mây - 
ISO/IEC 27017 

Mở rộng một số biện pháp kiểm 
soát đã thiết lập và thực hiện với 
ISO/IEC 27001 cũng như một số 
biện pháp kiểm soát bổ sung, 
ISO/IEC 27017 bảo vệ thông tin 
đã lưu trữ và/hoặc chia sẻ thông 
qua dịch vụ dựa trên đám mây. 

Quản lý Công nghệ Thông 

tin - ISO/IEC 20000 

Dịch vụ IT cần có chi phí thấp, 
đáng tin cậy, nhất quán và hiệu 
quả. Có thể đạt sự cân bằng này 
bằng ISO/IEC 20000 bất kể việc 
quản lý dịch vụ IT mang tính nội bộ 
hoặc thuê ngoài. Điều này đem đến 
tổ chức tiêu chuẩn ITIL để dịch vụ 
IT thực hiện chính xác điều cần 
thiết. 

CSA Star - An toàn Đám 
mây 

Thực hiện CSA STAR cùng với hệ 
thống quản lý an toàn thông tin 
ISO/IEC 27001 phù hợp để tổ 
chức thực hiện biện pháp kiểm 
soát nhằm bảo vệ thông tin kinh 
doanh quan trọng. 

 



 

 
Giữ Thực phẩm An toàn, Bền vững và Có Trách nhiệm Xã hội 

Hành trình của khách hàng để đạt Sự linh hoạt 

Việc áp dụng tiêu chuẩn có thể khó khăn nhưng thực sự không như vậy. Chúng tôi giúp 
khách hàng trên từng bước của hành trình này. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạn cần: 

 Mua tiêu chuẩn 

 Hiểu tiêu chuẩn, chứng nhận và 
yêu cầu kinh doanh 

 Hiểu cách áp dụng hệ thống sẽ 
đem đến lợi ích cho công ty 

 

 Đào tạo nhóm 

 Thực hiện phân tích thực trạng 

 Hiểu tiêu chuẩn, chứng nhận và 
yêu cầu kinh doanh 

 Đánh giá hệ thống đối với yêu cầu 
của tiêu chuẩn 

 Liên hệ với chứng tôi để đặt lịch 
đánh giá chứng nhận 

 Đảm bảo có tất cả người phù hợp 
và chuẩn bị cho việc kiểm tra đánh 
giá 

Chúng tôi 
cung cấp: 

 Tiêu chuẩn/dịch vụ đăng ký 

 Thông tin về trang web của chúng 
tôi gồm tài liệu và hội thảo trực 
tuyến 

 Khóa đào tạo an toàn thực phẩm 

 Đào tạo về Tiêu chuẩn An toàn 
Thực phẩm 

 Phân tích thực trạng BSI 

 Chương trình Cải tiến BSI hỗ trợ 
thực hiện tiêu chuẩn về an toàn 
thực phẩm 

 

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

 Đánh giá chứng nhận 

 Chương trình Cải tiến Kinh doanh 
giúp bạn quản lý hiệu quả hệ thống 
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Hành trình của bạn không dừng lại ở việc chứng nhận. Chúng tôi có thể giúp bạn tinh chỉnh tổ 

chức để nó thực hiện một cách tốt nhất. 

 Tôn vinh và thúc đẩy thành công của bạn - tải 

xuống và sử dụng Dấu Bảo đảm BSI để thể 

hiện bạn được chứng nhận. 

 Đào tạo của BSI - tiếp tục phát triển và cải 

tiến kỹ năng an toàn thực phẩm hoặc tìm hiểu 

về giá trị và quá trình phía sau tiêu chuẩn về 

tính bền vững của chúng tôi. 

 Chương trình Cải tiến Kinh doanh của BSI 

sẽ giúp bạn quản lý hệ thống và tạo động 

lực thực hiện. 

 Nhận Hồ sơ BSI VerifEye 

 Người quản lý Khách hàng BSI sẽ đến 

kiểm tra bạn thường xuyên để đảm bảo bạn 

tuân thủ và hỗ trợ sự cải tiến liên tục của 

bạn. 

 

Tiếp tục cải tiến và biến sự hoàn hảo thành thói quen 

 



 

 
Giữ Thực phẩm An toàn, Bền vững và Có Trách nhiệm Xã hội 

Về BSI 

BSI, Tổ chức được thành lập theo Sắc lệnh Hoàng gia Anh, là Tổ chức 
chuyên ngành về tiêu chuẩn giúp các tổ chức trên thế giới biến sự hoàn 
hảo thành thói quen thông qua việc kiến tạo các tiêu chuẩn, chứng nhận 
hệ thống, thẩm tra xác nhận nhà cung cấp và các hoạt động đào tạo để 
quản lý rủi ro, giảm chi phí và đảm bảo phát triển 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 ISO 9001 - Quản lý Chất 
lượng, ISO 14001 - Quản lý Môi trường, BS OHSAS 18001 - Quản lý An 
toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp, ISO 22301 - Quản lý Liên tục trong Kinh 
doanh, ISO 27001 - An ninh Thông tin, ISO 50001 - Quản lý Năng lượng, 
ISO 14046 - Dấu chân Carbon và BS 10500 - Chống tham nhũng. 

 
 

 
11.500 

Chuyên gia trong 
ngành tận tâm với 
sự thành công của 

bạn 

 

 
80.000 

Khách hàng trên 
toàn thế giới 

 

 
Đào tạo 

Năm ngoái, chúng 
tôi đào tạo 134.000 

học viên 

 

Chứng nhận 
 Đã thực hiện 191.000 ngày đánh giá vào năm ngoái 

 130 đánh giá viên thực phẩm trên phạm vi toàn cầu 

 Đứng số 1 tại Bắc Mỹ và Vương quốc Anh 

 Học viên chấm điểm cho giảng viên của chúng tôi đạt 
9,25/10 trong Khảo sát Sự hài lòng của Khách hàng 
Toàn cầu 

Tiêu chuẩn 
Tiếp cận 90.000 

tiêu chuẩn quốc tế 
với hơn 2.800 
danh mục thực 

phẩm, BSI hỗ trợ 
ngành thực phẩm 
toàn cầu từ trang 
trại đến đĩa ăn. 

 

 
Chứng nhận Sản phẩm 
25 nhà sản xuất thiết bị y tế toàn cầu tin tưởng BSI như 
cơ quan chứng nhận dấu CE để tiếp cận thị trường toàn 
cầu 

 

 

 



 

 
Giữ Thực phẩm An toàn, Bền vững và Có Trách nhiệm Xã hội 

Tại sao chọn BSI? 

Chúng tôi tin rằng thế giới cần được sử dụng thực phẩm chất lượng an toàn và bền vững. 
Chúng tôi là nhà cung cấp chứng nhận an toàn thực phẩm hàng đầu với việc đánh giá toàn 
diện nhiều tiêu chuẩn an toàn và kinh doanh thực phẩm trong toàn bộ chuỗi cung ứng thực 
phẩm và đồ uống - bao gồm tiêu chuẩn được công nhận của Sáng kiến An toàn Thực phẩm 
Toàn cầu (GFSI). 

Dịch vụ cho ngành thực phẩm của chúng tôi gồm giải pháp chứng nhận, đào tạo, đánh giá và 
chuỗi cung ứng. Kết hợp với nhau, chúng có thể giúp đảm bảo cho khách hàng của bạn và làm 
tổ chức linh hoạt hơn bằng cách cho phép bạn quản lý rủi ro và cơ hội liên quan đến sản phẩm, 
quá trình, con người và chuỗi cung ứng liên quan. 

Với hơn 2.800 tiêu chuẩn về thực phẩm và nông nghiệp - thực phẩm 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, tính bền vững, sử dụng đất, năng lượng, nước, rủi ro 
kinh doanh và vấn đề trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. 

 

Sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi 

Chúng tôi cung cấp những sản phẩm và dịch vụ bổ sung cho nhau được quản lý thông qua ba cấu trúc 
kinh doanh: Kiến thức, Đảm bảo và Tuân thủ. 

Kiến thức 
Hoạt động kinh doanh cốt lõi 
của chúng tôi tập trung vào 
kiến thức chúng tôi tạo ra và 
truyền đạt cho khách hàng. 
Trong phạm vi tiêu chuẩn, 
chúng tôi tiếp tục xây dựng 
danh tiếng của mình như một 
cơ quan chuyên môn kết hợp 
những chuyên gia từ ngành 
để tạo ra tiêu chuẩn ở cấp độ 
địa phương, khu vực và quốc 
tế. 
Trên thực tế, BSI ban đầu tạo 
ra tám trong số mười tiêu 
chuẩn hệ thống quản lý hàng 
đầu thế giới. 

Đảm bảo 
Đánh giá độc lập về sự phù 
hợp của một quy trình hoặc 
sản phẩm với một tiêu chuẩn 
cụ thể đảm bảo khách hàng 
của chúng tôi thực hiện với 
mức độ hiệu quả cao. Chúng 
tôi đào tạo khách hàng của 
mình bằng kỹ thuật thực hiện 
và đánh giá cấp thế giới để 
đảm bảo họ tối đa hóa lợi ích 
của tiêu chuẩn 

Tuân thủ 
Để trải nghiệm lợi ích thực tế, 
lâu dài, khách hàng của 
chúng tôi cần đảm bảo tuân 
thủ liên tục quá trình, nhu cầu 
thị trường hoặc tiêu chuẩn để 
nó trở thành một thói quen 
thường xuyên. Chúng tôi cung 
cấp nhiều dịch vụ và công cụ 
quản lý khác biệt giúp tạo điều 
kiện thực hiện quá trình này. 
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