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07 - CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Khóa đào : Chuyển đổi Đánh giá viên nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo

ISO 9001:2015

tạo
Thời gian

: 01 ngày

Đối

:

tượng

Các đánh giá viên nội bộ đã hoàn thành chương trình đào tạo đánh giá nội bộ
theo ISO 9001:2008(*)
(*) Copy của chứng chỉ/giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo đánh giá nội bộ theo ISO
9001:2008 gửi kèm theo bản đăng ký là điều kiện bắt buộc để được chấp thuận đăng ký tham
gia đào tạo.

Mục đích

: Cung cấp và thảo luận với các học viên các nội dung về:
Bối cảnh, mục đích và nội dung thay đổi các yêu cầu của ISO 9001 trong
phiên bản năm 2015 về Tiếp cận, Bố cục, Điều khoản và Yêu cầu;
Diễn giải và Phân tích các ĐIỀU KHOẢN ĐIỀU MỚI tiêu chuẩn ISO
9001:2015 và các YÊU CẦU MỚI/THAY ĐỔI;
Cách thức tiếp cận, và phương pháp đánh giá mức độ thực hiện với các Điều
khoản mới, yêu cầu mới/thay đổi của ISO 9001:2015.
Kết thúc khóa đào tạo và hoàn thành đạt yêu cầu bài kiểm tra cuối khóa, các thành
viên tham gia được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo Chuyển
đổi Đánh giá viên nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015.

Giảng
viên

: Ông Phạm Minh Thắng – Ks, MBA – Giám đốc P&Q Solutions.
Hiện là chuyên gia tư vấn cao cấp của P&Q Solutions trong lĩnh vực cải tiến quản trị
tác nghiệp, ông Phạm Minh Thắng đã có 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo,
tư vấn, đánh giá các Hệ thống quản lý chất lượng và Quản lý tác nghiệp của các
doanh nghiệp thuộc các thành phần, lĩnh vực và quy mô khác nhau.
Ông Phạm Minh Thắng là người đã từng nghiên cứu, đào tạo và hướng dẫn chuyển
đổi HTQLCL với các thay đổi Phiên bản 1994 sang Phiên bản 2000, Phiên bản 2000
sang Phiên bản 2008 và hiện tại Phiên bản 2008 sang Phiên bản 2015.

Phí tham : 1.200.000 VND/người,
dự

Ưu đãi giảm 30% phí tham dự với các đánh giá viên nội bộ đã tham dự và có chứng
chỉ đánh giá viên nội bộ theo ISO 9001:2008 do P&Q Solutions cấp (*)
(*) Đề nghị gửi Copy của chứng chỉ cùng với Phiếu đăng ký tham dự đào tạo.
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Thời gian

Nội dung
Giới thiệu tổng quan các thay đổi trong ISO 9001:2015
Lịch sử phát triển của Mô hình quản lý chất lượng theo ISO 9000,
Bối cảnh, mục đích và nội dung thay đổi các yêu cầu của ISO 9001 trong
phiên bản năm 2015 về Tiếp cận, Bố cục, Điều khoản và Yêu cầu,

08:30 – 10:00

1

Giới thiệu một số nội dung thay đổi chính trong ISO 9001:2015 so với ISO
9001:2008: Tiếp cận, Bố cục, Điều khoản và Yêu cầu.
Nhắc lại về đánh giá nội bộ - Cách thức tiếp cận trong đánh giá nội bộ theo
ISO 9001:2015
Nhắc lại về khái niệm, mục đích, nguyên tắc, chu trình và phương pháp đánh
giá nội bộ,
Cách thức tiếp cận trong đánh giá nội bộ theo ISO 9001:2015.
Phân tích các thay đổi và hướng dẫn đánh giá các điều khoản mới, yêu cầu
mới/thay đổi trong ISO 9001:2015

10:15 – 12:00

2

Phần 4: Bối cảnh của tổ chức,
Phần 5: Sự lãnh đạo.
Thực hành và thảo luận tình huống đánh giá nội bộ theo ISO 9001:2015
Phân tích các thay đổi và hướng dẫn đánh giá các điều khoản mới, yêu cầu
mới/thay đổi trong ISO 9001:2015 (tiếp theo)
Phần 6: Hoạch định,
Phần 7: Hỗ trợ,

13:00 – 15:00
3

15:15 – 16:00

Thực hành và thảo luận tình huống đánh giá nội bộ theo ISO 9001:2015
Phần 8: Thực hiện tác nghiệp,
Phần 9: Đánh giá kết quả thực hiện,
Phần 10: Cải tiến.
Thực hành và thảo luận tình huống đánh giá nội bộ theo ISO 9001:2015

4

16:00 – 16:45 Làm bài kiểm tra đánh giá nội bộ theo ISO 9001:2015

5

16:45 – 17:00 Tổng kết và đánh giá khóa đào tạo

Ghi chú:




Tài liệu đào tạo bao gồm Slides đào tạo, Copy của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và các tài liệu tham khảo,
Chương trình đào tạo kết hợp giữa hướng dẫn lý thuyết, xem xét và thảo luận tình huống,
Thời gian nghỉ trưa 12:00 – 13:00; Thời gian nghỉ giải lao vào 10:00 – 10:15; 15:00 –15:15.
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