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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.

Thời gian và Nội dung
1 NGÀY
• Giới thiệu chung về tiêu chuẩn C-TPAT và
GSV
• Nội dung tiêu chuẩn GSV và cách thức
đánh giá

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

“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

