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6 LỢI ÍCH CHÍNH 

Tham gia chương trình chứng nhận Gluten-Free của 
Bureau Veritas Certification và khẳng định giá trị 
thương hiệu của sản phẩm đối với người tiêu dùng 
 

THÁCH THỨC KINH DOANH 
Thị trường trên toàn cầu cho các sản phẩm không chứa 
gluten ngày càng tăng nhanh. Tại các nước phát triển, hiện 
có khoảng 50% người tiêu dùng tìm mua các sản phẩm không 
chứa gluten. Hiện nay chưa có phương pháp chữa trị cho 
những người bị bệnh celiac/celiac hoặc có hội chứng nhạy 
cảm hoặc không dung nạp các thành phần non-celiac/coeliac 
gluten, và cũng chưa có nghiên cứu nào khả thi để giải quyết 
các vấn đề này. Cách duy nhất để làm giảm hoặc điều trị là áp 
dụng nghiêm ngặt chế độ ăn không chứa gluten. Khi tham gia 
chương trình chứng nhận Gluten-Free, tổ chức có thể ghi 
nhãn thương hiệu GFCP lên các sản phẩm, tạo sự tin tưởng 
cho các khách hàng đang có nhu cầu tìm kiếm thực phẩm 
hoặc sản phẩm không chứa gluten  
 

Chương trình chứng nhận Gluten-Free là gì? 
Được ban hành lần đầu tiên vào năm 2009, tiêu chuẩn quốc 
tế về chương trình chứng nhận Gluten-Free (GFCP) hiện đã 
ban hành phiên bản 3 và được phát triển và áp dụng rộng rãi 
trên toàn cầu. Tiêu chuẩn cung cấp một bộ khung các yêu 
cầu về quản lý và kiểm soát gluten trong các sản phẩm không 
chứa gluten từ giai đoạn sản xuất, chế biến đến đóng gói các 
sản phẩm: 
• Thực phẩm chế biến, bao gồm thương hiệu riêng và 

thương hiệu của khách hàng 
• Các thành phần nguyên liệu được các công ty dịch vụ thực 

phẩm, các công ty cung cấp thực phẩm và/hoặc nhà máy 
sản xuất thực phẩm sử dụng 

• Thức ăn cho thú cưng 
• Mỹ phẩm 
• Sản phẩm cho sức khỏe có nguồn gốc tự nhiên 
• Dược phẩm 
Tham gia chương trình chứng nhận không chứa gluten 
(GFCP), các công ty sẽ có thể khai thác thị trường dành cho 
các sản phẩm không chứa gluten và các tiềm năng phát triển 
của thị trường này thông qua các cam kết cung cấp cho 
người tiêu dùng các sản phẩm không chứa gluten an toàn, 
đáng tin cậy  

Tổ chức nào cần tham gia chứng nhận? 
Chương trình chứng nhận không chứa gluten (GFCP) được 
thiết kế áp dụng cho các nhà bán lẻ, nhà sản xuất, đơn vị 
cung cấp dịch vụ thực phẩm và nông dân có trách nhiệm 
tuân thủ các luật định từ nhiều chính phủ khác nhau và/hoặc 
các hướng dẫn khoa học về bộ chuẩn an toàn thực phẩm 
Codex Alimentarius liên quan đến gluten-free. GFCP hiện là 
chương trình chứng nhận hàng đầu dành cho các nhãn hàng 
mong muốn khẳng định chất lượng đáng tin cậy của các sản 
phẩm không chứa gluten.  

GIẢM RỦI RO 
Một nhà máy đạt chứng 
nhận GFCP sẽ được đánh 
giá xác nhận hệ thống quản 
lý Gluten-Free hàng năm 
thực hiện bởi chuyên gia 
được phê duyệt năng lực từ 
tổ chức chứng nhận độc lập 
có uy tín và có công nhận 
của GFCP 

MỞ RỘNG KINH DOANH 
Chương trình chứng nhận 
Gluten-Free tạo cơ hội kinh 
doanh thông qua việc 
quảng bá chứng nhận và 
tiếp cận thị trường gluten-
free đang ngày càng phát 
triển, tạo cơ hội tiếp cận 
đến các nhà sản xuất, các 
nhãn hàng, đơn vị bán lẻ và 
người tiêu dùng 

XÂY DỰNG LÒNG TIN  
Đối với thị trường có yếu tố 
nhạy cảm khi người tiêu dùng 
không có sự lựa chọn nào 
khác ngoài việc áp dụng chế 
độ Gluten-Free, GFCP sẽ là cầu 
nối tạo dựng lòng tin và củng 
cố sự tín nhiệm của khách 
hàng đối với thương hiệu 

SẴN SÀNG TIẾP CẬN THỊ 
TRƯỜNG MỚI 
Các sản phẩm có công bố 
không chứa Gluten sẽ có sự 
quản lý chặt theo luật định 
và được xem là sản phẩm 
có sự xem xét cẩn trọng vì 
người tiêu dùng là người có 
“chế độ ăn kiêng đặc biệt” 

GIA TĂNG TÍNH MINH BẠCH 
CỦA SẢN PHẨM 

CỦNG CỐ LÒNG TIN CỦA 
NGƯỜI TIÊU DÙNG 



CÁC DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN KHÁC  

• The Association of European Coeliac 
Societies (AOECS) 

• BRCGS 

• FSSC 22000 

• IFS Food 

• Global GAP 

• SQF 

XEM XÉT SỰ SẴN SÀNG 
 

• Xem xét tổng quan 
mức độ đáp ứng của 
hệ thống so với yêu 
cầu tiêu chuẩn 

• Khảo sát thực trạng 
so với yêu cầu tiêu 
chuẩn 

 

 
 

PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN CỦA BUREAU VERITAS 
Bureau Veritas cung cấp dịch vụ đánh giá với phương thức tiếp cận được áp 

dụng trên toàn cầu đó là kết hợp các cuộc đánh giá xác nhận gluten-free với các 

cuộc đánh giá hệ thống quản lý an toàn thực phẩm khác nhằm đơn giản hóa thời 

gian chứng nhận của khách hàng 

Với vai trò là tổ chức chứng nhận độc lập, chúng tôi cung cấp dịch vụ đánh giá 

minh bạch nhằm đảm bảo hệ thống quản lý của tổ chức và tạo lòng tin của khách 

hàng không thể dung nạp gluten đối với sản phẩm 
 

CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ CHO CHƯƠNG TRÌNH CHỨNG NHẬN GFCP 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN CỦA BUREAU VERITAS: 

• Xác nhận phạm vi đánh giá; 

• Đánh giá thử (tùy chọn); khảo sát thực trạng nhằm xác nhận hiện trạng của 
hệ thống so với yêu cầu của tiêu chuẩn 

• Đánh giá chứng nhận có thể được thực hiện độc lập, hoặc kết hợp cùng bất 

kỳ cuộc đánh giá chứng nhận tiêu chuẩn GFSI CPO. 

• Đánh giá tái chứng nhận được thực hiện để kiểm tra sự phù hợp và sự cải 
tiến liên tục của hệ thống  

Sau mỗi bước thực hiện chứng nhận, báo cáo đánh giá sẽ được gởi đến tổ 
chức tạo điều kiện cho tổ chức xem xét và tiếp tục cải tiến hiệu quả hoạt động 
của hệ thống quản lý. 

 

ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT, VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI: 
 https://bureauveritas.vn  

 bvmarketing-vn@bureauveritas.com  
 

VÌ SAO CHỌN 

BUREAU VERITAS 

CERTIFICATION? 

Lĩnh vực chuyên môn 

Dịch vụ chứng nhận của Bureau 
Veritas Certification có thể hỗ trợ 

khách hàng trong suốt chuỗi cung ứng 
thực phẩm nhằm đáp ứng các yêu cầu 
cao nhất của các tiêu chuẩn quốc tế. 

Sự thừa nhận 
Hoạt động chứng nhận các tiêu 
chuẩn an toàn thực phẩm của 

Bureau Veritas Certification đạt 
được sự công nhận bởi nhiều tổ 

chức quốc tế như UKAS, COFRAC, 
DANAK  

Mạng lưới hoạt động 
Hoạt động tại hơn 100 quốc gia, 

Bureau Veritas hỗ trợ khách hàng 
đạt được lợi thế kinh doanh toàn 

cầu cùng với các kinh nghiệm 
chuyên môn của chuyên gia (ngôn 
ngữ, văn hóa, luật định, quy định 
xuất nhập khẩu,...) đảm bảo chất 

lượng cao nhất của cuộc đánh giá. 
. 

Dấu chứng nhận toàn cầu  
Bureau Veritas Certification là 

thương hiệu được thừa nhận rộng rãi 
trên toàn cầu, minh chứng cho cam 
kết của doanh nghiệp luôn hướng 
đến sự hoàn thiện, phát triển bền 

vững và có độ tin cậy cao 

TÌM HIỂU TIÊU CHUẨN 
 

• Tải tài liệu tiêu 
chuẩn tại 
brcgsbookshop.com 

• Tham gia các khóa 
đào tạo để tìm hiểu 
các yêu cầu 

HOẠCH ĐỊNH 

 
• Chọn tổ chức 

chứng nhận 
• Đánh giá thử (tùy 

chọn) nhằm xác 
định các cơ hội cải 
tiến trước đánh 
giá 

mailto:bvmarketing-vn@bureauveritas.com

