
 

 

 
      

Ngày 12 

     
 

Ngày 10 & 11 

Đánh giá tổng thể việc 
thực hiện hệ thống 

(1 ngày công) 
 

    
 

Ngày 8 & 9 

Hướng dẫn thực hiện 
khắc phục & cải tiến các 
phương pháp kiểm soát 
các rủi ro (2 ngày công) 

Xem xét tổng thể việc 
thực hiện hệ thống 
(chính sách, mục tiêu, 
các quá trình, các biện 
pháp kiểm soát & các 
thủ tục theo các yêu cầu 
của ISO 9001 phiên bản 
2015 & các hướng dẫn 
liên quan của ISO 31000 
& ISO 22301  

 

   
 

Ngày 4 & 7 

Đánh giá việc thực hiện 
hệ thống lần 1  
(2 ngày công) 

 

Kiểm tra tại hiện trường 
về hiệu lực của các biện 
pháp xử lý rủi ro, nhận 
biết các vấn đề tồn tại 
cần có CAPA  

Hướng dẫn thực hiện các 
CAPA & hướng dẫn cải 
tiến các biện pháp xử lý 
các rủi ro và cơ hội 

Hướng dẫn sử dụng 
(demo) phần mền Action 
Manager để tối ưu hóa 
quá trình thực hiện 
CAPA & cải tiến 

 

  
 

Ngày 2& 3 

Đào tạo về thực hiện hệ 
thống 

(4 ngày công) 
 

Xem xét việc xác định các 
phương án để xử lý rủi ro 
& cơ hội 

Tiến hành đánh giá việc 
thực hiện các yêu cầu của 
ISO 9001/ISO 14001 phiên 
bản 2015 & các yêu 
cầu/hướng dẫn liên quan 
của ISO 31000 & ISO 
22301 (khi đánh giá sẽ 
xem xét các rủi ro có khả 
năng dẫn đến sự gián 
đoạn trong kinh doanh và 
sự chuẩn bị sẵn sàng của 
tổ chức (kiểm tra việc thực 
hiện và tính hiệu lực của 
các BCP) 

 

 
 

Ngày 1 

Xác định rủi ro và cơ hội (sử 
dụng phần mền BRISK của 

BSI) –  
(2 ngày công ) 

Hiểu các yêu cầu để thực 
hiện phiên bản 2015 của 
ISO…. 

Xác định các tài liệu cần có 
của hệ thống quản lý theo 
quan điểm giảm thiểu rủi ro  

Thiết lập các chính sách,  thủ 
tục, biểu mẫu, hồ sơ và các 
biệp pháp kiểm soát để xử lý 
các rủi ro/cơ hội   

Thiết lập các chứng cứ cần 
thiết để chứng tỏ hệ  thống 
phù hợp với các yêu cầu của 
ISO … phiên bản 2015 và 
cách tiếp cận giảm thiểu rủi 
ro 
 

Quan điểm giảm thiểu rủi 
ro & ISO 9001 & ISO 

14001 phiên bản 2015  
(1 ngày công) 

Nhận biết các rủi ro & cơ hội 
kinh doanh thông qua các 
phần học theo phương pháp 
Động Não  

Đánh giá & Cho điểm các rủi 
ro và cơ hội theo khả năng, 
tác động & mức độ kiểm 
soát thống qua BRISK Tool 

Nhận biết các rủi ro nghiêm 
trọng & các rủi ro cần ưu 
tiên cải tiến  

Nhận biết các rủi ro có khả 
năng dẫn đến sự gián đoạn 
trong kinh doanh 

Quan điểm giảm thiểu rủi 
ro trong quản lý & các yêu 
cầu của ISO 9001 & ISO 
14001 phiên bản 2015 

Hiểu quan điểm & các lợi 
ích  

Xác định bối cảnh và mục 
tiêu   

 

 

Xây dựng năng lực nội bộ|  Nâng cao khả năng cạnh tranh | Giảm thiểu rủi ro| Nâng cao uy tín 
Chương trình đào tạo xây dựng năng lực được thiết kế theo các nguyên tắc thực hành tốt của  Tiêu chuẩn 
Quản lý liên tục trong kinh doanh, Tiêu chuẩn Quản lý rủi ro & sự liên tục trong kinh doanh (ISO 31000 & 
ISO 22301), các yêu cầu của ISO 9001 & ISO 14001 phiên bản 2015. 

 

Chương trình xây dựng năng lực thực hiện phiên bản 2015 

của ISO 9001/ISO 14001 theo quan điểm giảm thiểu rủi ro 


