ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG – DỊCH VỤ ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ
AN NINH TOÀN CẦU (GSV)
ĐÀO TẠO NHẬN THỨC CHUNG

“Mỗi khóa học,
một thành công”

TRẦN HỮU NINH
Giám đốc Đào tạo
Dịch vụ Đảm bảo Chất lượng
Intertek Việt Nam

THÔNG TIN LIÊN HỆ
NINH TRẦN
Giám đốc Đào tạo
+84 969 484898
+84 24 3733 7094
ninh.tran@intertek.com
Skype: tranhuuninh
Tham khảo về lịch đào tạo tại
intertek.vn/press

Cách tiếp cận của Intertek – Chương trình Đánh giá
An ninh toàn cầu (GSV) – là giải pháp cho các nhà sản
xuất trong việc tuân thủ các yêu cầu về an ninh cũng như
kiểm soát được những rủi ro về an ninh trong chuỗi cung
ứng của mình.
Các tiêu chuẩn an ninh chuỗi cung ứng, bao
gồm C-TPAT, PIP và AEO, đã và đang được sử
dụng bởi cộng đồng thương mại quốc tế.
Những tiêu chuẩn này giúp đảm bảo an ninh
trong toàn chuỗi cung ứng, chống buôn lậu,
cũng như đảm bảo an toàn cho người tiêu
dùng. Các nhà sản xuất, khi tham gia vào chuỗi
cung ứng toàn cầu, đều sẽ phải tham gia các
tiêu chuẩn an ninh này qua việc nhận định,
kiểm soát và loại bỏ những mối nguy về an
ninh trong chuỗi cung ứng của mình.
Chương trình Đánh giá An ninh toàn cầu (GSV)
của Intertek áp dụng cách thức tiếp cận mới
nhất nhằm đẩy mạnh việc tuân thủ các tiêu
chuẩn an ninh trong cộng đồng thương mại
quốc tế. Chương trình này cho phép các nhà
nhập khẩu và các nhà sản xuất kiểm soát được
những rủi ro về an ninh trong quá trình xuất
nhập khẩu hàng hóa.

Mục tiêu đào tạo
Học viên sẽ nắm được nội dung tiêu chuẩn
GSV, cách diễn giải từng yêu cầu cụ thể. Đồng
thời, học viên sẽ hiểu được cách thức đánh giá
của tiêu chuẩn GSV.

Chứng nhận đào tạo
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ được
nhận Chứng chỉ Hoàn thành khóa học Intertek.

Thời gian và Nội dung
NGÀY 1
• Giới thiệu chung về tiêu chuẩn C-TPAT và
GSV
• Nội dung tiêu chuẩn GSV và cách thức
đánh giá
NGÀY 2
• Cập nhật các yêu cầu mới: Làm thế nào để
thực hiện đánh giá rủi ro an ninh tại nhà
máy
• Kinh nghiệm thực hành, thử thách và giải
pháp
• Hỏi & Đáp với Đánh giá trưởng chương
trình GSV

“ Nếu chúng ta thực hiện tất cả
những gì chúng ta có thể làm,
chính chúng ta sẽ ngạc nhiên
về bản thân mình”
Thomas Edison

