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L I Ê N  H Ệ  C H Ú N G  T Ô I
Tổ chức chứng nhận sự phù hợp
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Khóa đào tạo Hướng dẫn áp
dụng ISO 21001 cho phép
bạn phát triển các năng lực
cần thiết để hỗ trợ tổ chức
giáo dục trong việc lập kế
hoạch, triển khai, quản lý và
duy trì hệ thống quản lý cho
các tổ chức giáo dục (EOMS)
dựa trên các yêu cầu của ISO
21001:2018.

tel:0916757881
mailto:contact@bltcert.vn


Đ Ố I  T Ư Ợ N G  T H A M  G I A

Cá nhân tham gia quản lý và điều hành giáo dục.
Các cá nhân tham gia vào việc phát triển và cung cấp
các sản phẩm và dịch vụ giáo dục.
Các cá nhân đang tìm kiếm kiến thức về các quy trình
chính của Hệ thống quản lý các tổ chức giáo dục
(EOMS).
Những cá nhân muốn theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh
vực giáo dục.
Các cá nhân muốn đóng góp vào lĩnh vực giáo dục và
hệ thống quản lý được tiêu chuẩn hóa trong các tổ chức
giáo dục.

Hiểu các cách tiếp cận,

phương pháp và kỹ thuật

được sử dụng để thực

hiện và quản lý EOMS

dựa trên ISO 21001.

N Ộ I  D U N G  K H Ó A  H Ọ C

Phần 01: Mục tiêu và cấu trúc khóa học.
Phần 02: Tiêu chuẩn và khuôn khổ quy định.
Phần 03: Các nguyên tắc và khái niệm cơ bản của
ISO 21001.
Phần 04: Bối cảnh của tổ chức.
Phần 05: Phạm vi của EOMS.

GIỚI THIỆU VỀ ISO 21001 VÀ BẮT ĐẦU TRIỂN KHAI
EOMS

Lãnh đạo, cam kết và chính sách.
Mục tiêu của EOMS.
Rủi ro và cơ hội.
Nguồn lực và năng lực.

LẬP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN EOMS

Nhận thức và giao tiếp.
Thông tin tài liệu.
Lập kế hoạch và kiểm soát hoạt động.
Thiết kế và phát triển các sản phẩm và dịch vụ giáo
dục.
Kiểm soát các quy trình, sản phẩm và dịch vụ được
cung cấp bên ngoài.
Cung cấp và kiểm soát các sản phẩm và dịch vụ giáo
dục.

TRIỂN KHAI EOMS

Giám sát và đo lường và đánh giá hiệu suất.
Đánh giá nội bộ.
Đánh giá của ban quản lý.
Xử lý sự không phù hợp.
Cải tiến liên tục.
Chuẩn bị cho đánh giá chứng nhận.
Quy trình cấp chứng chỉ và kết thúc khóa đào tạo.

THEO DÕI, ĐO LƯỜNG VÀ LIÊN TỤC CẢI TIẾN EOMS


