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BẠN CÓ MUỐN THỬ KIỂM TRA NHÀ MÁY CỦA 

MÌNH KHÔNG？

（DỊCH VỤ KIỂM TRA QUẢN LÝ VỆ SINH NHÀ 

MÁY）
⚫ Tìm ra những nguyên nhân hiện tại

⚫ Truy tìm những nguy cơ tiềm ẩn và đánh giá rủi ro

⚫ Đề xuất phương án cụ thể, ngăn ngừa sự tái phát

⚫ Lập kế hoạch cụ thể cho tương lai

（Áp dụng giải pháp phòng ngừa）

Ứng với từng khó khăn mà chuyên gia môi trường của chúng tôi sẽ khảo sát 

nhà máy và giải quyết vấn đề cho bạn！

⚫ Biện pháp ngăn ngừa côn trùng, chuột

⚫ Biện pháp ngăn ngừa tóc lẫn vào sản phẩm

⚫ Biện pháp ngăn ngừa nhiễm các tạp chất như nhựa, nilon

⚫ Biện pháp ngăn ngừa nhiễm vi sinh vật

⚫ Tư vấn đạt chứng chỉ （HACCP, BRC, FSSC22000, AIB....)

Hãy liên hệ ngay 

với chúng tôi !

⚫ Sản phẩm bị lẫn tạp chất, nhiễm vi sinh nhưng không thể tìm ra 

nguyên nhân 

⚫ Khiếu nại từ khách hàng về việc sản phẩm bị ô nhiễm

⚫ Ý thức vệ sinh của người lao động còn hạn chế dẫn đến việc đối ứng 

gặp khó khăn

⚫ Đã ký hợp đồng với các công ty vệ sinh tại địa phương nhưng không

thấy được hiệu quả rõ ràng

⚫ Lo lắng việc phun thuốc diệt côn trùng quá nhiều dẫn đến tàn dư của 

thuốc lẫn vào sản phẩm

⚫ Đối ứng chậm trễ nên không thể tiến hành công tác dự phòng
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