ABC Ltd., Co, C-TPAT Security Assessment
Tên công ty:

Nhân viên làm công tác an ninh:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Nhãn hàng:

Email:

Số lượng CB-CNV:

Số lượng tòa nhà:

Diện tích:

Người đánh giá:
Hạng mục

#
Tổng quan
1

Nhà máy có chính sách An ninh? (bao gồm quy trình/ chính sách định kỳ rà soát quy trình/ chính
sách/ hồ sơ liên quan đến an ninh & thực hiện)
Đối tác kinh doanh

2

Công ty có văn bản và tiến trình có thể kiểm tra về sự lựa chọn đối tác kinh doanh, bao gồm
hãng vận tải, những nhà máy sản xuất khác, nhà cung ứng sản phẩm và khách hàng?

3

Công ty có hợp đồng với công ty dịch vụ vận tải hàng hóa mà công ty dịch vụ vận tải tuân thủ
theo các quy trình/ hướng dẫn về an ninh CTPAT?

4

Công ty có văn bản xác nhận rằng các đối tác kinh doanh có chứng nhận C-TPAT, hoặc nếu
không đủ điều kiện, họ phải tuân thủ tiêu chuẩn C-TPAT?
An ninh vận tải, kiểm tra container và xe tải

5

Có quy trình/ thủ tục xác minh/ kiểm tra tính toàn vẹn của container trước khi chất hàng?

6

Quy trình kiểm tra container bao gồm 9 điểm?

7

Quy trình kiểm tra đầu kéo bao gồm 5 điểm?
An ninh vận tải - Seals

8

Được tất cả các container tải được niêm phong bằng seal bảo mật cao đạt tiêu chuẩn ISO
PAS 17.712?

9

Có quy trình quy định việc quản lý và niêm phong seal?

10

Có quy trình để nhận biết và báo cáo tình trạng hư hỏng của seal/ hoặc container cho đơn vị
vận tải/ Hải quan hoặc cơ quan chức năng khác?
An ninh vận tải - Lưu trữ

11 Container được lưu trữ trong một khu vực an toàn để ngăn chặn truy cập trái phép?
Kiểm soát sự xâm nhập - CB-CNV
12 Công ty phát thẻ đeo cho nhân viên?
13 Tất cả thẻ đeo được mã hoá bằng màu sắc để chỉ định quyền truy cập?
14 Tất cả nhân viên phải xuất trình/ mang thẻ đeo khi bước vào công ty?
15 Công ty có quy trình cấp, loại bỏ, và thay đổi các thiết bị truy cập của nhân viên?
Kiểm soát sự xâm nhập - Khách
16

Loại giấy tờ mà khách phải xuất trình? Họ có được yêu cầu xuất trình giấy tờ/ nhận dạng bằng
hình ảnh?

17 Tất cả khách đến công ty có được trang bị loại thẻ đặc biệt/ phân biệt khách nhau?
18 Tất cả thông tin khách ra vào có được lưu trữ?
19 Tất cả khách vào công ty có được nhân viên bảo vệ hộ tống?
Kiểm soát sự xâm nhập - Giao nhận
20

Nhân viên giao nhận/ tài xế cần xuất trình loại giấy tờ gì khi vào công ty? Họ có được yêu cầu
xuất trình giấy tờ/ nhận dạng bằng hình ảnh?

21 Tất cả phương tiện có được kiểm tra trước khi vào/ ra công ty?

Công ty/ nhà máy
Có
Không

Chú thích

22

Thư đến hoặc đi và các gói chuyển phát nhanh được kiểm tra trước khi giao cho các bộ phận?
(bao gồm thư nội bộ - trường hợp chuyền nhà xưởng này sang nhà xưởng khác)
Kiểm soát sự xâm nhập - Xác nhận và loại bỏ người lạ

23

Công ty có quy trình để xác nhận, kiểm tra những người không được phép ra vào công ty/
người lạ/ người không xác định danh tánh?
An ninh con người - Xác minh trước khi tuyển dụng

24 Những thông tin tuyển dụng, đơn xin việc, sơ yếu lý lịch có được xác minh/ công chứng?
An ninh con người - Xác minh hạnh kiểm

25 Xác nhận hạnh kiểm của công nhân viên có được xác minh?
An ninh con người - Quy trình chấm dứt hợp đồng
26

Công ty có quy trình để loại bỏ số thẻ, truy cập hệ thống công ty cho người lao động đã chấm
dứt hợp đồng?
An ninh con người - Kiểm soát hồ sơ

27

Công ty có quy trình đảm bảo tất cả các thông tin hàng hóa là hợp lý, đầy đủ, chính xác, và báo
cáo một cách kịp thời?
Quy trình an ninh - Kê khai hàng hóa

28

Công ty có quy trình đảm bảo rằng thông tin lô hàng được nhận chính xác và kịp thời từ hãng
vận tải/ giao nhận/ nhà cung cấp?
Quy trình an ninh - Kê khai hàng hóa

29

Hàng hóa được mô tả một cách chính xác về trọng lượng, nhãn hiệu, tiêu chuẩn và số lượng
như đã chỉ định?

30

Tài xế điều khiển phương tiện giao hoặc nhận hàng hóa được nhận diện trước khi tiến hành
giao/ nhận hàng hóa?

31 Công ty có quy trình được thiết lập để theo dõi sự di chuyển kịp thời của hàng hóa?
Quy trình an ninh - Sự cố về hàng hóa
32

Tất cả sự thiếu, dư hàng hóa và có sự khác biệt khác hoặc sự cố bất thường được giải quyết/
hoặc điều tra thích hợp?
Quy trình an ninh - Nhân viên an ninh

33 Công ty có nhân viên bảo vệ? Nếu có, thời gian trực?
34 Nhân viên bảo vệ của công ty hay thuê bên ngoài? Nếu có, tên của nhà cung cấp dịch vụ.
An ninh vật chất - Hàng rào
35

Công ty có hàng rào bao quanh là những khu vực có container, đầu kéo, và các thiết bị khác
được lưu trữ?

36 Bao lâu hàng rào được kiểm tra tình trạng?
An ninh vật chất - Cổng
37 Công ty có cổng? Bao nhiu cổng?
38 Các cổng được tuần tra 24/7?
An ninh vật chất - Đậu xe
39 Khu vực bãi đổ xe có được kiểm soát, hạn chế xâm nhập?
40 Khu vực bãi đổ xe có được theo dõi bằng camera giám sát?
An ninh vật chất - Kết cấu nhà xưởng
41 Công ty được xây dựng bằng vật liệu chống lại sự xâm nhập bất hợp pháp?
42 Bao lâu tòa nhà được kiểm tra tình trạng?
An ninh vật chất - Thiết bị khóa
43 Tất cả cửa bên trong, bên ngoài, cửa sổ được trang bị đầy đủ các thiết bị khóa?
An ninh vật chất - Hệ thống chiếu sáng
Ánh sáng có được cung cấp đầy đủ như sau:
+ Lối vào và lối ra
44 + Khu vực lưu và lên xuống hàng
+ Khu vực đậu xe
+ Dãy hàng rào
An ninh vật chất - Hệ thống báo động/ camera
45 Công ty có hệ thống báo động?
46 Công ty có hệ thống camera?
47 Dữ liệu từ hệ thống camera có được lưu trữ? Nếu có, trong bao lâu?
Công nghệ thông tin
48 Công ty có thiết lập tài khoản cá nhân cho nhân viên?

49 Mật mã máy vi tính được sử dụng và định kỳ thay đổi?
Huấn luyện
50 Nhân viên có được huấn luyện về tiêu chuẩn an ninh chung? Mô tả.
Tổng
Đại diện Công ty

Đại diện nhà máy

