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Leading Solutions, Leading People !
Khóa đào tạo

:

GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM DÀNH
CHO LÃNH ĐẠO

Thời lượng

:

Đào tạo 1 ngày

Đối tượng

:

Ban lãnh đạo đơn vị, trưởng các phòng ban của đơn vị

Mục tiêu

:

Giới thiệu các lợi ích, cách tiếp cận của ISO 20000 với quản lý an toàn
thực phẩm; phương pháp triển khai dự án ISO 22000; và yêu cầu đối với
vai trò của lãnh đạo doanh nghiệp trong triển khai ISO 22000.

#
1

2

NỘI DUNG
Giới thiệu về Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm
•

Các khái niệm về an toàn thực phẩm

•

Giới thiệu tiêu chuẩn ISO 22000:2005/TCVN 22000:2007

•

Đối tượng và Mục đích áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000:2005

•

Lợi ích của việc áp dụng ISO 22000:2005.

Các yêu cầu đối từ lãnh đạo doanh nghiệp với dự án triển khai ISO 22000
•
•

3

4

THỜI GIAN
08:30-11:30

13:30-15:00

Yêu cầu đối với Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm,
Yêu cầu đối với quá trình triển khai dự án.

Vai trò và trách nhiệm của lãnh đạo các cấp trong thực hiện HTQL ATTP
theo ISO 20000
•

Vai trò định hướng HTQL ATTP,

•
•

Vai trò kiểm soát HTQL ATTP,
Vai trò thúc đẩy HTQL ATTP.

Trả lời câu hỏi
Ghi chú:
•
•

15:15-16:30

16:30-17:00

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 11:30-13:30

