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Leading Solutions, Leading People !
Khóa đào tạo

:

ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ THEO OHSAS 18001:2007

Thời lượng

:

Đào tạo 3 ngày

Đối tượng

:

Các nhân viên sẽ trở thành chuyên gia đánh giá nội bộ OHSAS 18000.

Mục tiêu

:

Cung cấp cho học viên những khái niêm cơ bản và các yêu cầu của Hệ
thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS
18000; các bước của đánh giá nội bộ bao gồm: lập kế hoạch, chuẩn bị
đánh giá, tiến hành đánh giá, báo cáo đánh giá và các hoạt động theo dõi
tiếp theo.

TT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

Ngày thứ nhất
1

Giới thiệu chung về an toàn sức khỏe nghề nghiệp

08:30-08:45

2

Giới thiệu bộ tiêu chuẩn OHSAS 18000

08:45-09:15

3

Diễn giải các yêu cầu của tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007

09:15-10:00

4

•

Phạm vi & các khái niệm,

•

Yêu cầu chung với hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp,

•

Chính sách an toàn sức khỏe nghề nghiệp.

Diễn giải các yêu cầu của tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007
•

•

5

Hoạch định Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp:
o

Phân tích mối nguy và xác định biện pháp kiểm soát,

o

Các yêu cầu pháp luật,

o

Mục tiêu và chương trình quản lý,

Áp dụng và kiểm soát thực hiện:
o

Nguồn lực và trách nhiệm, quyền hạn,

o

Năng lực, nhận thức và đào tạo,

o

Trao đổi thông tin và tham vấn,

o

Hệ thống tài liệu,

o

Kiểm soát tài liệu,

o

Kiểm soát thực hiện,

o

Chuẩn bị và phản ứng với tình huống khẩn cấp.

Diễn giải các yêu cầu của tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007
•

•

10:15-12:00

Áp dụng và kiểm soát thực hiện:
o

Kiểm soát thực hiện,

o

Chuẩn bị và phản ứng với tình huống khẩn cấp.

Kiểm tra:
o

Theo dõi và đo lường thực hiện,

13:30-16:45

TT

NỘI DUNG

•

o

Đánh giá sự tuân thủ,

o

Xem xét sự cố, khắc phục và hành động khắc phục, phòng
ngừa,

o

Kiểm soát hồ sơ,

o

Đánh giá nội bộ.

THỜI GIAN

Xem xét Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp.
Ngày thứ hai

6

Giới thiệu Hệ thống các văn bản pháp luật Việt Nam về an toàn sức khỏe
nghề nghiệp,

08:30-12:00

Xác định mối nguy, đánh giá rủi ro và kiểm soát rủi ro – HIRARC,
7

Giới thiệu về đánh giá và đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý ATSKNN: Khái
niệm, mục đích, nguyên tắc và các giai đoạn đánh giá,

13:30-16:45

Giai đoạn 1: Hoạch định hoạt động đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý
ATSKNN:

8

•

Quy trình đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý ATSKNN,

•

Lập Kế hoạch đánh giá.

Giai đoạn 2: Chuẩn bị cho cuộc đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý ATSKNN:
•

Lập đoàn đánh giá,

•

Lập chương trình đánh giá,

•

Chuẩn bị Bảng câu hỏi đánh giá (Audit Checklist).

16:45-17:00

Bài tập chuẩn bị đánh giá nội bộ.
Ngày thứ ba
9

Giai đoạn 3: Tiến hành đánh giá và lập báo cáo:
•

Họp khai mạc,

•

Phương pháp thu thập và đánh giá các bằng chứng đánh giá,

•

Lập báo cáo sự không phù hợp và báo cáo cuộc đánh giá,

•

Họp kết thúc.

08:30-12:00

Bài tập thực hiện đánh giá và báo cáo đánh giá
10

Bài tập thực hiện đánh giá và báo cáo đánh giá (tiếp theo)

13:30-15:00

Giai đoạn 4: Thực hiện và giám sát các hoạt động tiếp theo với các phát hiện
đánh giá.
Bài tập giám sát hoạt động tiếp theo với báo cáo sự không phù hợp.
11

Quản lý hoạt động đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý ATSKNN

15:15-15:45

12

Tóm tắt và trả lời câu hỏi ngày thứ hai

15:45-16:00

Kiểm tra cuối khóa đào tạo

16:00-17:00

13

Ghi chú:
• Tài liệu cho khóa học do P & Q Solutions cung cấp bao gồm tài liệu bài giảng, tài liệu
thảo luận và các tài liệu tham khảo cho các chủ đề thảo luận.
• Nghỉ giải lao giữa giờ vào 10:00-10:15 và 15:00-15:15, nghỉ trưa vào 12:00-13:30
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