VIỆT NAM

Thủy sản & Thực phẩm
Kiểm nghiệm • Giám định • Chứng nhận

Intertek cung cấp dịch vụ kiểm soát chất lượng
nhằm đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm

Đồng hành cùng chất lượng

100+

Tập đoàn Intertek được thành lập từ năm 1885 với trụ sở

Quốc gia

chính tại Anh Quốc, là một trong những tập đoàn hàng

1,000+

đầu về cung cấp các dịch vụ giám định, kiểm nghiệm và
chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng trong các lĩnh

Phòng kiểm nghiệm
và Văn phòng

vực như thực phẩm, sản phẩm công nghiệp, nông

30,000+
Nhân viên

nghiệp, dầu mỏ và hàng tiêu dùng… Chúng tôi luôn tâm
niệm duy trì các dịch vụ của chúng tôi ở trình độ cao nhất
nhằm giữ vững thương hiệu và uy tín của quý khách
hàng.

Intertek Việt Nam
Công ty TNHH Intertek Việt Nam (Intertek Việt Nam) là
công ty 100% vốn nước ngoài thuộc tập đoàn Intertek,
hiện có 08 văn phòng và phòng kiểm nghiệm tại Hà Nội,
Hải Phòng, Quảng Ngãi, Tp. Hồ Chí Minh và Cần Thơ.
Trong đó phòng kiểm nghiệm Thực phẩm và Thủy sản
của chúng tôi tại Cần Thơ đã được công nhận phù hợp
với tiêu chuẩn ISO 17025:2005 và được Cục Quản lý
Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD) công
nhận năng lực tương đương về kiểm nghiệm trên thủy hải
sản.
Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại
Kiểm nghiệm và giám định |
Chứng nhận

|

+84 710 391 7887
+84 8 6297 1099

Email | cbavietnamcs@intertek.com
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Phòng kiểm nghiệm và Văn phòng

300

Nhân viên
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Năng lực kiểm nghiệm

Trang thiết bị chính

• Dư lượng Kháng sinh

• LCMSMS (Agilent)

• Các chỉ tiêu Hóa học

• LCMSMS (Waters)

• Kim loại nặng

• GCMS (Agilent)

• Các chỉ tiêu Vi sinh

• GF/AAS (Varian)

• Dư lượng Thuốc trừ sâu

Dịch vụ giám định

Các dịch vụ giám định

Song song với dịch vụ phân tích kiểm nghiệm hỗ trợ doanh

• Thẩm tra nhà máy theo yêu cầu

nghiệp chế biến thủy sản, nhà phân phối và quý khách hàng

của khách hàng

trong việc quản lý chất lượng sản phẩm, giám định cũng là

• Giám định trước khi xuất hàng

một cầu nối quan trọng trong quan hệ thương mại giữa

• Giám sát xuất hàng

doanh nghiệp và các nhà nhập khẩu. Là đơn vị giám định độc
lập, chúng tôi không những đưa ra các giải pháp về chất
lượng và số lượng mà còn giúp khẳng định thương hiệu của
quý doanh nghiệp trên thị trường.

Đánh giá chứng nhận hệ thống

Các tiêu chuẩn chứng nhận

Intertek còn cung cấp những dịch vụ về thẩm tra và chứng
nhận cho các ngành Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm.

• BRC Global Foods

• ISO 14000

• Global GAP

• ISO 22000

Nếu thủy sản và các sản phẩm liên quan đến thủy sản, thực
phẩm là vấn đề mà quý vị quan tâm
Nếu chất lượng là điều kiện tiên quyết
Uy tín thương hiệu là yếu tố quyết định
Thì các dịch vụ của Intertek là dành cho quý vị.

• HACCP

• GMP

• IFS

• HALAL

Hãy ghé thăm website của chúng tôi ngay hôm nay,
http://www.intertek-cb.com/asiapacific/vietnam.shtml

