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HỆ THỐNG QU ẢN L Ý  

 

5 S & KAI ZEN  QUẢ N TRỊ  TIN H GỌN  

 

QUẢ N LÝ S ẢN XU ẤT  

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  
Khóa đào tạo : Đánh giá viên nội bộ Hệ thống quản lý tích hợp chất lượng và môi trường 

theo ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015 

Thời gian : 03 ngày 

Đối tượng : Nhân sự quản lý hệ thống quản lý chất lượng và môi trường, các nhân sự đã và sẽ 

được phân công đánh giá nội bộ chất lượng và môi trường. 

Mục đích : Cung cấp đến học viên các nội dung về: 

 Hiểu nội dung và biết cách thức đánh giá các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 

9001:2015 và ISO 14001:2015; 

 Nguyên tắc và phương pháp tích hợp hoạt động quản lý chất lượng và môi 

trường trong Hệ thống quản lý tích hợp; 

 Các khái niệm, nguyên tắc, chu trì, phương pháp và kỹ năng thực hiện đánh 

giá nội bộ Hệ thống quản lý tích hợp chất lượng và môi trường. 

TT Thời gian Nội dung 

Ngày Thứ nhất 

1 08:30 – 10:00 

Giới thiệu tổng quan về Quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015 

 Nhận thức chung về chất lượng và quản lý chất lượng 

 Mô hình Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015, 

 Thảo luận về quản lý chất lượng. 

2 10:15 – 12:00 

Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 - Phần 4: Bối cảnh của tổ chức 

 4.1 Hiểu biết về tổ chức và bối cảnh của tổ chức, 

 4.2 Hiểu biết về các nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm, 

 4.3 Xác định phạm vi của Hệ thống quản lý chất lượng, 

 4.4 Hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình của Hệ thống, 

 Thảo luận về bối cảnh và quản lý quá trình. 

Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 - Phần 5: Sự lãnh đạo 

 5.1 Sự lãnh đạo và cam kết, 

 5.2 Chính sách, 

 5.3 Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức, 

 Thảo luận về Sự lãnh đạo và cam kết. 

3 
13:00 – 15:00 

15:15 – 16:45 

Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 - Phần 6: Hoạch định 

 6.1 Các hành động giải quyết rủi ro và cơ hội, 

 6.2 Các mục tiêu chất lượng và hoạch định để đạt được MTCL, 

 6.3 Hoạch định thay đổi, 
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TT Thời gian Nội dung 

 Thảo luận về Quản lý rủi ro và mục tiêu. 

Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 - Phần 7: Hỗ trợ 

 7.1 Các nguồn lực, 

 7.2 Năng lực, 

 Thảo luận về Tri thức của tổ chức. 

 7.3 Nhận thức, 

 7.4 Trao đổi thông tin, 

 7.5 Thông tin bằng văn bản, 

 Thảo luận về Nhận thức và Kiểm soát thông tin bằng văn bản. 

Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 - Phần 8: Thực hiện tác nghiệp 

 8.1 Hoạch định và kiểm soát thực hiện tác nghiệp, 

 8.2 Các yêu cầu về sản phẩm và dịch vụ, 

 8.3 Thiết kế và phát triển sản phẩm và dịch vụ, 

 8.4 Kiểm soát quá trình, sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi nguồn bên 

ngoài. 

4 16:45 – 17:00 Tổng hợp các nội dung đào tạo Ngày Thứ nhất 

Ngày Thứ hai 

5 

08:30 – 10:00 

10:15 – 12:00 

 

Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 - Phần 8: Thực hiện tác nghiệp (tiếp 

theo) 

 Thảo luận về Hoạch định và kiểm soát thực hiện tác nghiệp. 

 8.5 Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ, 

 8.6 Thông qua sản phẩm và dịch vụ, 

 8.7 Kiểm soát các đầu ra không phù hợp, 

 Thảo luận về Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ và Kiểm soát các đầu ra 

không phù hợp. 

Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 - Phần 9: Đánh giá kết quả thực hiện 

 9.1 Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá, 

 9.2 Đánh giá nội bộ, 

 9.3 Xem xét của lãnh đạo, 

 Thảo luận về Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá. 

Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 - Phần 10: Cải tiến 

 10.1 Khái quát, 

 10.2 Sự không phù hợp và hành động khắc phục, 

 10.3 Cải tiến liên tục. 

6 13:00 – 15:00 

Giới thiệu tổng quan về Quản lý môi trường theo ISO 14001:2015 

 Nhận thức chung về môi trường, bảo vệ và quản lý môi trường 

 Mô hình Hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2015, 

 Thảo luận về quản lý môi trường. 

Diễn giải và phân tích ISO 14001:2015 - Phần 4: Bối cảnh của tổ chức 

 4.1 Hiểu biết về tổ chức và bối cảnh của tổ chức, 

 4.2 Hiểu biết về các nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm, 
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TT Thời gian Nội dung 

 4.3 Xác định phạm vi của Hệ thống quản lý môi trường, 

 4.4 Hệ thống quản lý môi trường, 

 Thảo luận về bối cảnh và hệ thống quản lý môi trường. 

Diễn giải và phân tích ISO 14001:2015 - Phần 5: Sự lãnh đạo 

 5.1 Sự lãnh đạo và cam kết, 

 5.2 Chính sách môi trường, 

 5.3 Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức, 

 Thảo luận về Sự lãnh đạo và cam kết. 

Diễn giải và phân tích ISO 14001:2015 - Phần 6: Hoạch định 

 6.1 Các hành động giải quyết rủi ro và cơ hội, 

 6.2 Các mục tiêu môi trường và hoạch định để đạt được MTMT, 

 Thảo luận về Quản lý rủi ro và mục tiêu trong Quản lý môi trường. 

Diễn giải và phân tích ISO 14001:2015 - Phần 7: Hỗ trợ 

 7.1 Các nguồn lực, 

 7.2 Năng lực, 

 Thảo luận về các nguồn lực cho quản lý môi trường. 

 7.3 Nhận thức, 

 7.4 Trao đổi thông tin, 

 7.5 Thông tin bằng văn bản, 

 Thảo luận về Nhận thức về quản lý môi trường và Kiểm soát thông tin bằng 

văn bản. 

Diễn giải và phân tích ISO 14001:2015 - Phần 8: Thực hiện tác nghiệp 

 8.1 Hoạch định và kiểm soát thực hiện tác nghiệp, 

 8.2 Chuẩn bị và ứng phó với các tình huống khẩn cấp, 

 Thảo luận về Hoạch định và kiểm soát thực hiện tác nghiệp – chuẩn bị và ứng 

phó với các tình huống khẩn cấp. 

7 15:15 – 16:45 

Diễn giải và phân tích ISO 14001:2015 - Phần 9: Đánh giá kết quả thực hiện 

 9.1 Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá, 

 9.2 Đánh giá nội bộ, 

 9.3 Xem xét của lãnh đạo, 

 Thảo luận về Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá. 

Diễn giải và phân tích ISO 14001:2015 - Phần 10: Cải tiến 

 10.1 Khái quát, 

 10.2 Sự không phù hợp và hành động khắc phục, 

 10.3 Cải tiến liên tục. 

Tổng quan về tích hợp hệ thống quản lý: nguyên tắc và phương pháp thực 

hiện. 

8 16:45 – 17:00 Tổng hợp các nội dung đào tạo Ngày Thứ hai 

Ngày Thứ ba 

9 
08:30 – 10:00 

10:15 – 12:00 

Giới thiệu về đánh giá chất lượng nội bộ 

 Khái niệm, mục đích và yêu cầu với hoạt động đánh giá nội bộ, 
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TT Thời gian Nội dung 

 Các giai đoạn thực hiện và quản lý hoạt động đánh giá nội bộ. 

Lập kế hoạch đánh giá nội bộ 

 Mục đích và các yêu cầu đối với kế hoạch đánh giá nội bộ, 

 Cơ sở và phương pháp lập kế hoạch đánh giá nội bộ, 

 Bài tập thảo luận – Lập kế hoạch đánh giá nội bộ. 

Chuẩn bị đánh giá nội bộ 

 Mục đích và các yêu cầu đối với việc chuẩn bị đánh giá nội bộ, 

 Lập chương trình đánh giá nội bộ, 

 Chuẩn bị câu hỏi đánh giá, 

 Bài tập thảo luận – Lập chương trình và câu hỏi đánh giá nội bộ. 

10 
13:00 – 15:00 

15:15 – 15:50 

Thực hiện và báo cáo đánh giá nội bộ 

 Mục đích và các yêu cầu với việc thực hiện đánh giá nội bộ, 

 Lấy mẫu thông tin và đánh giá bằng chứng đánh giá, 

 Phân loại các phát hiện đánh giá, 

 Lập báo cáo sự không phù hợp và báo cáo đánh giá nội bộ, 

 Bài tập thảo luận – Xem xét tình huống và báo cáo sự không phù hợp. 

Theo dõi các hoạt động tiếp theo 

 Các yêu cầu với việc thực hiện hành động tiếp theo cho các phát hiện đánh giá, 

 Xem xét hoạt động đánh giá nội bộ, 

 Bài tập thảo luận – Xem xét và đóng các báo cáo sự không phù hợp. 

11 15:45 – 16:45 Làm bài kiểm tra 

12 16:45 – 17:00 Đánh giá, Tổng kết khóa đào tạo 

Ghi chú:  

 Tài liệu đào tạo bao gồm Slides đào tạo, Copy của tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015 (dùng xong thì trả lại cho giảng viên), Bảng đối chiếu các điều khoản của tiêu 

chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015 và tài liệu thảo luận, 

 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 


