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B L T . c e r t

Khóa học 2 ngày này phát triển các kỹ năng cần thiết để đánh giá và
báo cáo về sự tuân thủ và thực hiện các quy trình dựa trên ISO 45001.
Bạn sẽ học cách bắt đầu đánh giá, chuẩn bị và tiến hành các hoạt động
đánh giá, biên soạn và phân phối báo cáo đánh giá và hoàn thành quá
trình theo dõi các hoạt động. 

Khóa học này lý tưởng cho bất kỳ ai tham
gia đánh giá, duy trì hoặc giám sát hệ
thống quản lý ISO 45001.

Thời lượng : 2-3 ngày

 Giờ học : 8h/ngày

 Hình thức : Trực tiếp

Public

E-Learning

ISO 45001:2018
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✓ Nhận biết các khu vực mà Tổ chức Chứng nhận (bên thứ ba độc lập - ví dụ như

BLT.cert) của bạn thường tìm kiếm để tuân thủ các yêu cầu đánh giá nội bộ chung

trong các tiêu chuẩn hệ thống quản lý. Điều này sẽ bao gồm ý nghĩa và mục đích của

các tiêu chí chứng nhận và các lý thuyết, phương pháp luận, kỹ thuật hoặc công cụ

liên quan.

✓ Chuẩn bị, tiến hành và theo dõi các hoạt động đánh giá ISO 45001.

✓ Xác định và áp dụng các lợi ích và yêu cầu của đánh giá ISO 45001.

✓ Có được các kỹ năng để đánh giá khả năng của một tổ chức trong việc quản lý các

rủi ro và cơ hội về sức khỏe nghề nghiệp (và HTQL AT&SKNN), đồng thời đạt được các

kết quả dự kiến cho HTQL AT&SKNN của tổ chức đó.

✓ Viết báo cáo đánh giá thực tế và đề xuất các hành động khắc phục.

Đăng ký ngay

Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản

lý theo ISO 19011.

Việc áp dụng các hướng dẫn này để

đánh giá ISO 45001.

Và phát triển các kỹ năng để: Bắt

đầu cuộc đánh giá, chuẩn bị hoạt

động đánh giá, tiến hành hoạt động

đánh giá, chuẩn bị và phân phối báo

cáo đánh giá, hoàn thành cuộc

đánh giá, theo dõi cuộc đánh giá.

Website: www.bltcert.vn  

 Email: contact@bltcert.vn 

 Liên hệ: 0916 757 881 
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