
ĐÀO TẠO NHẬN THỨC, KỸ NĂNG XÂY DỰNG, VẬN HÀNH CÁC HỆ THỐNG THEO
TIÊU CHUẨN ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, OHSAS 18000, HACCP, BRC, FSSC 22000…

Đào tạo nhân lực là nhân tố đảm bảo thành công cho doanh nghiệp

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC
Khóa học được thiết kế để học viên làm quen với những khái niệm cơ bản và cách tiếp cận các hệ thống quản lý theo 
tiêu chuẩn (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, OHSAS 18000, HACCP, BRC, FSSC 22000…). Khóa học cũng cung 
cấp kiến thức tổng quát về phạm vi và các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO cũng như hướng dẫn thực tế về cách bắt đầu 
áp dụng hệ thống quản lý trong một doanh nghiệp.

Khóa học này giúp tổ chức, doanh nghiệp tạo ra một đội ngũ nhân sự nòng cốt để có thể bắt tay vào xây dựng và duy 
trì một hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn, từ đó, tổ chức hoạt động sẽ có hiệu quả hơn, nâng cao năng suất và phát 
triển bền vững.

Khái quát về các yêu cầu, phạm vi của tiêu chuẩn;
Giới thiệu về hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn và các quá trình tiếp cận;
Phương pháp tiếp cận;
Xác định chính sách và mục tiêu;
Phương pháp xây dựng và vận hành hệ thống quản lý vào tổ chức, doanh nghiệp;
Kiểm soát cải tiến liên tục;
Bài tập và thảo luận;
Tổng kết.

Khóa học sẽ được thiết kế theo nội dung chi tiết của từng tiêu chuẩn với những phần chính sau:

NỘI DUNG KHÓA HỌC

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ
Ban lãnh đạo, Ban ISO, thư ký ISO, các bộ phận liên quan... của các doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp đang áp dụng hoặc đang có nhu cầu áp dụng tiêu chuẩn ISO.

Các doanh nghiệp đang tìm hiểu và chuẩn bị xây dựng hệ thống quản lý ISO.

Nắm vững các yêu cầu và nguyên lý vận hành của tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, OHSAS 18001, 
HACCP, BRC, FSSC 22000…;

Hiểu rõ và có ý thức trách nhiệm trong việc áp dụng các yêu cầu tiêu chuẩn, cải tiến hệ thống tại đơn vị mình;

Tiếp cận các khái niệm cốt lõi của hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn;

Bổ sung các kiến thức mới, cách tiếp cận mới trong hoạt động quản lý theo tiêu chuẩn;

Nắm được những thay đổi trong cấu trúc hệ thống và những điều khoản của tiêu chuẩn;

Nắm bắt phương pháp xây dựng, vận hành, chuyển đổi cập nhật hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn.

LỢI ÍCH KHI THAM DỰ
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ:

Vinacontrol CE ®



TẠI SAO LỰA CHỌN DỊCH VỤ
CỦA VINACONTROL CE?

HỎI & ĐÁP
     Những khóa đào tạo nhận thức nào thường được tổ chức tại Vinacontrol CE?

Nhận thức và thực hành HTQLCL theo ISO 9001:2015

Đánh giá viên nội bộ HTQLCL theo ISO 9001:2015

Nhận thức HTQLMT theo ISO 14001:2015

Chuyển đổi từ ISO 14001:2004 sang ISO 14001:2015

Nhận thức và thực hành ATTP theo HACCP

Nhận thức và thực hành ATTP theo ISO 22000

Để biết nội dung chi tiết, thời gian cũng như chi phí cho từng khóa học, Quý Tổ chức/Doanh nghiệp vui lòng 
liên hệ với chúng tôi theo Hotline 1800.6083.

QUY TRÌNH THỰC HIỆN

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN
Vui lòng truy cập:
     Website: www.vnce.vn

LIÊN HỆ
Để biết thêm chi tiết về dịch vụ và những 
thông tin khác. Vui lòng liên hệ VNCE:

Qua Hotline: 1800.6083
Qua Email: vnce@vnce.vn

Chuẩn bị đào tạo:
- Thời gian + Địa điểm;
- Giảng viên + Bài giảng;
- Cơ sở vật chất (Máy chiếu, tài liệu...).

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

Đăng ký đào tạo

Ký hợp đồng

Tiến hành đào tạo

Thương hiệu Vinacontrol 60 năm được 
nhiều quốc gia biết đến như một tổ chức 
đánh giá lâu đời và uy tín nhất Việt Nam. 

Vinacontrol CE đã trực tiếp đánh giá, xây 
dựng hệ thống và đào tạo cho hàng trăm 
doanh nghiệp tại Việt Nam.

Đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, được 
đào tạo bài bản và có nhiều năm kinh 
nghiệm đánh giá chứng nhận hệ thống 
quản lý theo tiêu chuẩn.

Đào tạo trên toàn quốc với chi phí hợp lý.

Vinacontrol CE sẵn sàng cung cấp đầy đủ 
cho khách hàng các dịch vụ sau đào tạo và 
các dịch vụ liên quan.


