CHỨNG NHẬN BRC
PHIÊN BẢN 7
TIÊU CHUẨN TOÀN CẦU ĐỐI VỚI AN TOÀN THỰC PHẨM
BRC là một tiêu chuẩn được
quốc tế công nhận cho các
nhà sản xuất thực phẩm
nhằm giúp họ sản xuất
những sản phẩm chất lượng
và an toàn.

Dịch vụ của Intertek

Intertek có thể hợp tác với Doanh nghiệp
để đảm bảo công ty đạt đến năng lực
trình cao về an toàn thực phẩm và đáp
ứng các yêu cầu của BRC.
Với sự giúp đỡ và hỗ trợ của chúng tôi, tổ
chức của Doanh nghiệp sẽ được chứng
nhận và công nhận vì sự quan tâm và chú
ý đến chất lượng, tính hợp pháp và sự an
toàn của thực phẩm.
Intertek được công nhận để chứng nhận
thành công Doanh nghiệp theo yêu cầu
của Tiêu chuẩn Toàn cầu BRC về An toàn
Thực phẩm, Sản phẩm Tiêu dùng và Tiêu
chuẩn Đóng gói của IoP.
Chúng tôi hỗ trợ Doanh nghiệp nhằm
nhấn mạnh 7 vấn đề được yêu cầu trong
mỗi lĩnh vực quan trọng:
• Cam kết quản lý cấp cao
• HACCP
• Hệ thống Quản lý Chất lượng và An
toàn Thực phẩm
• Các tiêu chuẩn của Nhà máy, xưởng,
văn phòng v.v...
• Kiểm soát Quy trình và Sản phẩm
• Nhân sự

Lợi ích cho Doanh nghiệp

BRC là một tiêu chuẩn được quốc tế
công nhận cho việc sản xuất các sản

phẩm thực phẩm, được thừa nhận bởi tổ
chức Sáng kiến An toàn Thực phẩm Toàn
cầu (GFSI), và:
• Tăng cường an toàn thực phẩm và chất
lượng
• Bảo vệ danh tiếng của thương hiệu
• Hệ thống Quản lý Chất lượng và An
toàn Thực phẩm
• Gây dựng sự niềm tin từ khách hàng
• Giảm thiểu nhu cầu đánh giá nhiều lần
• Tích cực cải thiện các quy trình nhằm
tiết kiệm được thời gian và nguồn lực
quý báu
• Bao gồm tất cả các cấp của chuỗi sản
xuất thực phẩm
• Hoàn thiện tất cả các cấp của chuỗi sản
xuất thực phẩm
• Chương trình chứng nhận toàn cầu
• Giám sát các quy trình chính đã được
xác định và đảm bảo sự tham gia ở
tất cả các cấp của tổ chức của Doanh
nghiệp

Intertek có thể giúp quý doanh
nghiệp như thế nào?

Là đơn vị đào tạo được BRC chấp thuận,
chúng tôi tiến hành các khóa đào tạo
khác nhau trên toàn cầu, bao gồm:
• Khóa đào tạo kiểm toán viên đơn vị

thứ ba “Làm thế nào để thực hiện Tiêu
chuẩn”
• Thực hiện Tiêu chuẩn Thực phẩm cho
doanh nghiệp
• Nâng cấp tiêu chuẩn từ phiên bản 6
đến phiên bản 7 thành các hoạt động
kinh doanh liền mạch
Các chuyên gia của Intertek cung cấp
Doanh nghiệp một loạt bài kiểm tra vật lý
và phân tích cũng như các dịch vụ chứng
nhận để đáp ứng nhu cầu không ngừng
thay đổi.
Intertek có thể kết hợp cung cấp đánh
giá thực phẩm để tiết kiệm thời gian và
chi phí trong chuỗi cung ứng của Doanh
nghiệp
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