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T Ổ N G  Q U A N  K H Ó A  H Ọ C
Trong khóa đào tạo này, bạn sẽ có

được kiến thức và kỹ năng để lập kế

hoạch và thực hiện đánh giá nội bộ

và bên ngoài tuân thủ theo các quy

trình chứng nhận ISO 19011 và

ISO/IEC 17021-1.

Dựa trên các bài tập thực hành, bạn

sẽ có thể nắm vững các kỹ thuật

đánh giá và trở thành người có năng

lực để quản lý chương trình đánh

giá và điều hành đoàn đánh giá.

0916 757 881

contact@bl tcer t .vn
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L I Ê N  H Ệ  C H Ú N G  T Ô I

tel:0916757881
mailto:contact@bltcert.vn


THÔNG TIN ĐÀO TẠO

MỤC TIÊU KHÓA HỌC
Làm quen với t iêu chuẩn ISO
21001:2018.
Hiểu các tài l iệu theo yêu cầu của
tiêu chuẩn ISO 21001:2018.
Hiểu tài l iệu và danh sách các thủ
tục cần được duy trì và kiểm tra
chúng với tư cách là chuyên gia
đánh giá trưởng ISO 21001.
Kiến thức về đánh giá nội bộ và sử
dụng danh sách kiểm tra đánh giá
ISO 21001 hiệu quả.
Làm quen với các nguyên tắc và
thực hiện chi t iết các chương trình
đánh giá khách hàng tiềm năng
ISO 21001:2018.
Biết về các loại kỹ thuật đánh giá
và đặt câu hỏi cho ISO
21001:2018.

ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT
Có kiến thức về hệ thống quản
lý và đọc tiêu chuẩn ISO 21001:
2018.
Hiểu chu trình Kế hoạch-Thực
hiện-Kiểm tra-Hành động
(PDCA).
Kiến thức về các nguyên tắc và
khái niệm ISO 21001:2018:
Nhận thức về sự cần thiết của
Hệ thống quản lý tổ chức giáo
dục.
Việc phòng ngừa và phát hiện
tích cực.
Đảm bảo một cách tiếp cận toàn
diện đối với EOMS.

ĐĂNG KÝ THAM DỰ NGAY

Trực tiếp
Lớp đào tạo public
E-learning

Giờ học: 8h/ngày

Thời lượng: 05 ngày

Hình thức đào tạo:


