
✓ Hiểu các yếu tố và hoạt động của Hệ thống
quản lý chất lượng và các quá trình chính của
nó
✓ Thừa nhận mối tương quan giữa ISO 9001
với các tiêu chuẩn và khuôn khổ quy định
khác
✓ Hiểu các cách tiếp cận, phương pháp và kỹ
thuật được sử dụng để thực hiện và quản lý hệ
thống quản lý chất lượng

THÔNG TIN
KHÓA HỌC:

WWW.BLTCERT.VN

NHẬN THỨC VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
ISO 9001:2015

Khóa  đào  t ạo Thời lượng: 02 ngày

Khóa đào tạo này phù hợp với mọi đối tượng, bao gồm các cá nhân/doanh nghiệp ở mọi cấp 
độ mong muốn tìm hiểu về Hệ thống quản lý chất lượng và cách thức quản lý theo tiêu chuẩn 
ISO 9001:2015.

Khóa học cung cấp một cái nhìn tổng quan chuyên sâu về tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và mức độ
liên quan của nó đối với quản lý chất lượng và cải tiến kinh doanh. Những người tham dự sẽ tìm
hiểu về các tính năng chính của Hệ thống Quản lý Chất lượng (HTQLCL) dựa trên quy trình và
tầm quan trọng của việc xem xét rủi ro trong việc lập kế hoạch.

VƯỢT QUA BÀI THI CUỐI KHÓA, HỌC VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG
CHỈ "THAM DỰ KHÓA ĐÀO TẠO NHẬN THỨC VỀ ISO 9001:2015"

Đối tượng tham dự

Tóm tắt khóa học

Chứng chỉ

Mục tiêu khóa học

Giờ học: 8h/ngày



Điều kiện tiên quyết

www.bltcert.vn

hiểu các nguyên tắc và diễn giải các yêu cầu chính
của ISO 9001:2015, đồng thời hiểu cách thức áp dụng
chúng vào các quy trình kinh doanh của mình
có thể bắt đầu quá trình thực hiện HTQLCL (hoặc
phát triển và nâng cao HTQLCL hiện có của họ)
trong tổ chức của mình
có thể chia sẻ kiến thức với đồng nghiệp.

Thành quả đạt được sau khóa đào tạo
Khi kết thúc khóa học này, học viên tham dự có thể:

BLT.cert

NHẬN THỨC VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015
Khóa  đào  t ạo

Không áp dụng

BLT.cert Training

https://bltcert.vn/
https://www.facebook.com/BLT.cert/

