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Chào mừng bạn đến với BSI Training.
Tại sao nên chọn BSI training?

Giấy chứng nhận

Với kinh nghiệm hơn 100 năm trong việc phát
triển các quan điểm về tiêu chuẩn đối với các
hệ thống quản lý, BSI luôn dẫn đầu về đào tạo
các tiêu chuẩn hệ thống quản lý & các công cụ
cải tiến kết quả kinh doanh.

Giấy chứng nhận BSI được các tổ chức đánh giá cao
trên toàn cầu và được xem như là dấu hiệu của sự
chuyên nghiệp, chất lượng và trung thực.

Chúng tôi cung cấp chương trình đào tạo toàn
diện với đầy đủ các khóa học đáp ứng nhu cầu
học vấn của bạn – từ nhận thức ban đầu cho
đến chứng chỉ đánh giá viên trưởng và các
khóa đào tạo cải tiến năng suất, hiệu quả công
việc.

99.5 %

Học viên khuyến nghị nên
tham gia đào tạo với BSI
(Dựa vào phản hồi từ

các học viên năm 2018)

Mục tiêu của chúng tôi
Chúng tôi đẩy nhanh tiến độ học tập của bạn. Rất nhiều học viên đánh giá cao phương pháp đào tạo thực
hiện trong suốt khóa học giúp họ tiến bộ một cách tự nhiên và nhanh chóng. Chúng tôi khuyến khích sự
tương tác và hợp tác bởi vì học viên càng tham gia nhiều thì kết quả càng khả quan. Chúng tôi tạo ra các
khóa học khác nhau và đặt nội dung bài học vào tình huống cụ thể để cung cấp cho học viên một sự trải
nghiệm thực tế và thành công.

%

Khi cần thiết, một số khóa đào tạo của BSI được
chứng nhận độc lập bởi tổ chức chuyên ngành như,
CQI / IRCA...

Chúng tôi định hình các tiêu
chuẩn phổ biến nhất trên
thế giới bao gồm: ISO 9001,
ISO 14001 và ISO/IEC 27001

Tại sao nên đào tạo với BSI?

99,5% học viên khuyến
khích tham dự khóa học BSI

83% người được hỏi cho rằng nhân
sự là yếu tố thiết yếu để duy trì lợi
thế cạnh tranh*

45% nhân viên cảm thấy có
động lực hơn nếu công ty đầu tư
vào đào tạo các kỹ năng*

Các Tổ chức không thực hiện
đào tạo có khả năng thất
bại nhiều hơn 2.5 lần*

Chuyển kinh
nghiệm của chúng
tôi thành chuyên
môn của bạn.

Năm ngoái chúng tôi đào tạo cho
hơn 135,000 học viên từ các Tổ
chức trên toàn cầu

Tại sao đào tạo
quan trọng?

Giảng viên có hơn 250 năm
kinh nghiệm làm việc về hệ
thống quản lý

BSI trải qua 195.000 ngày làm việc với
khách hàng mỗi năm do đó chúng tôi
hiểu rõ mong muốn nhu cầu của các Tổ
chức

* Nguồn: Theo báo đào tạo của Thành phố Bristol Benefit
* Nguồn: Theo phản hồi của học viên năm 2018
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Về Tập đoàn BSI
BSI có thể hỗ trợ Tổ chức gắn kết sự hoàn hảo như thế nào?
Được thành lập theo Sắc lệnh hoàng gia Anh (Royal Charter), BSI là Cơ quan chuyên ngành về tiêu chuẩn, giúp các Tổ chức trên toàn thế giới biến sự hoàn hảo thành thói quen thông qua
việc kiến tạo tiêu chuẩn, chứng nhận hệ thống, thẩm tra xác nhận nhà cung cấp và các hoạt động đào tạo giúp các Tổ chức quản lý rủi ro, giảm thiểu chi phí và đảm bảo phát triển bền vững.
Từ năm 1901, BSI đã hỗ trợ hơn 81.000 khách hàng tại 182 quốc gia trên thế giới triển khai mô hình thực hành tốt và gắn kết sự hoàn hảo vào sản phẩm, dịch vụ và quá trình kinh doanh.
Kể từ năm 1901, là tổ chức dẫn đầu toàn cầu trong các lĩnh vực, BSI hiện đang hỗ trợ hơn 81.000 khách hàng với hơn 182 quốc gia trên thế giới nhằm cải tiến công việc kinh doanh của họ.
BSI hợp tác với khách hàng trên tất cả các lĩnh vực – từ thương hiệu nổi tiếng thế giới đến các tổ chức chính phủ, các tổ chức phi lợi nhuận cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các khách
hàng của BSI mong muốn làm việc với tổ chức hiểu được những thách thức mà công việc kinh doanh của họ đang gặp phải.

81,000
Khách hàng trên
toàn cầu

Đào tạo

10,000

Hơn 135.000 học
viên vào năm trước

Chuyên gia hỗ trợ
sự thành công của
bạn

Tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn HTQL Chất
lượng ISO 9001 bắt
nguồn từ BS 5750 của
BSI vào năm 1979 như là
Tiêu chuẩn thành công
nhất thế giới, đã được áp
dụng bởi hơn một triệu
tổ chức tại 178 quốc gia.

Chứng nhận

- 25.038 Doanh nghiệp được
chứng nhận bởi BSI ở Châu Á
- Dẫn đầu tại khu vực Bắc Mỹ
và Anh Quốc
- 7.424 Doanh nghiệp chứng
nhận Dấu CE
- Đánh giá viên của BSI đạt
điểm trung bình 9,25/10
trong khảo sát sự hài lòng của
khách hàng trên toàn cầu.

Chứng nhận sản phẩm
92% trong top 25 nhà sản xuất
thiết bị y tế toàn cầu tin tưởng
BSI như cơ quan chứng nhận dấu
CE mà họ có thể tiếp cận thị
trường toàn cầu
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Khóa học nào phù hợp với bạn?

Các khóa đào tạo tại Doanh
nghiệp của BSI luôn có sẵn
+84 (28) 3820 0066

Các khóa học của BSI được thực hiện tại trụ sở và các văn phòng BSI trên cả nước và luôn tuân
thủ theo các chuẩn đặt ra để đảm bảo bạn được học trong môi trường tốt nhất có thể với
những tiện nghi hiện đại. Do đó, học viên có thể tập trung và phát huy tối đa trải nghiệm học
tập của mình. Hơn nữa, bất cứ khóa học nào của chúng tôi cũng có thể được thiết kế theo nhu
cầu riêng biệt và tổ chức tại địa điểm theo yêu cầu, tạo sự thuận tiện cho học viên.

4
3
2
1 Nhận thức
Các khóa học nhận thức:
Ai nên tham dự?
Phù hợp cho người mới bắt đầu hoặc
những người cập nhật Tiêu chuẩn
Bạn sẽ học những gì?
Tổng quan về hệ thống quản lý và
các yêu cầu của tiêu chuẩn
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Các yêu cầu
và thực hành

Các khóa học về yêu cầu và áp dụng
Tiêu chuẩn
Ai nên tham dự?
Những người có nhiệm vụ đánh giá
nội bộ hoặc giám sát hiệu lực của hệ
thống quản lý
Bạn sẽ học những gì?
Các yêu cầu của tiêu chuẩn về bối
cảnh của tổ chức và cách thức thực
hiện việc hoạch định

Chứng minh hệ
thống có hiệu lực

Các khóa học đánh giá nội bộ
Ai nên tham dự?
Những người có nhiệm vụ thực hiện
đánh giá nội bộ hoặc giám sát hiệu
lực của hệ thống quản lý
Bạn sẽ học những gì?
Làm thế nào để được trang bị tốt hơn
để duy trì sự tuân thủ và làm thế nào
để quản lý nâng cao rủi ro hệ thống
quản lý của bạn
Các khóa học đánh giá viên trưởng:
Ai nên tham dự?
Những người được giao nhiệm vụ
kiểm tra và theo dõi hệ thống quản lý
Bạn sẽ học những gì?
Có được khả năng và sự tự tin để tiến
hành và dẫn dắt các cuộc đánh giá có
hiệu quả, và cách quản lý nhóm đánh
giá và quá trình

Biến sự hoàn hảo
thành thói quen

Chứng nhận:
Đánh giá sự sẵn sàng của bạn để
chứng nhận với một ngày phân tích
thực trạng
Tối đa hóa chứng nhận của bạn với
dịch vụ đào tạo và các công cụ cải
tiến

Các giá trị của chúng tôi
Chúng tôi cung cấp khóa đào tạo chất lượng tại
các địa điểm thuận tiện cho học viên để chắc
chắn rằng bạn được học trong một môi trường tốt
nhất với cơ sở vật chất hiện đại và phong cách
đặc biệt. Bằng cách này bạn có thể tập trung và
trải nghiệm học tập của mình.

99,5% học viên
nói rằng họ sẽ giới
thiệu BSI. Sau đây
là một số lý do:

“Kinh nghiệm và
chiều sâu khóa
đào tạo”

“Giảng viên
xuất sắc”

“Lựa chọn
phong cách”

“Đăng
ký dễ
dàng”

“Tài liệu
đào tạo
chất lượng”

“Các địa
điểm thuận
tiện”
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Địa điểm đào tạo của chúng tôi

1

Địa điểm
1. Hà Nội
2

2. Đà Nẵng
3. TP. HCM
4. Cần Thơ
3
4
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Tiêu chuẩn
sửa đổi

Diễn giải các yêu cầu của
ISO 45001:2018
An Toàn & Sức Khỏe Nghề Nghiệp ISO 45001:2018

Khóa học cập nhật các nội dung
thay đổi của tiêu chuẩn ISO
MỚI
45001:2018
Khóa học cung cấp cho tổ chức các kiến thức mới
nhất liên quan đến những thay đổi phát sinh và các
yêu cầu sửa đổi của phiên bản mới ISO 45001:2018.

Khóa học thực hành các nội dung
thay đổi của tiêu chuẩn ISO
MỚI
45001:2018
Khám phá cách thức áp dụng những thay đổi chính
vào trong hệ thống và định hình kế hoạch nâng cấp
của Tổ chức

MỚI

Đánh giá viên trưởng chuyển đổi sang tiêu
chuẩn ISO 45001:2018
MỚI

Khóa học phù hợp cho các cá nhân và Tổ chức mong
muốn thực hiện nâng cấp sang Tiêu chuẩn ISO
45001:2018.

Khóa học cung cấp kiến thức chuyên môn để thực
hiện hoạt động đánh giá hiệu quả, phù hợp với tiêu
chuẩn mới.

Giới thiệu về ISO 45001:2018
cho ban lãnh đạo

Đánh giá viên trưởng
ISO 45001:2018

MỚI

Khóa đào tạo này được dẫn dắt bởi các giảng viên có
nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực OH & S. Sau khi
hoàn thành, bạn sẽ có thể phát triển các kế hoạch để
thực hiện các hoạt động lãnh đạo quan trọng.

Đánh giá nội bộ theo tiêu
chuẩn ISO 45001:2018

MỚI

Khóa học hướng dẫn lập kế hoạch và thực hiện một
cuộc đánh giá hiệu quả, cũng như báo cáo và thực
hiện hành động khắc phục khi cần thiết.

MỚI

Nâng cao kỹ năng đánh giá hiệu quả hệ thống quản lý
An toàn & sức khỏe nghề nghiệp (OHS) theo mô hình
thực hành tốt được quốc tế công nhận

Khóa học chuyên sâu
(Deep dive)

MỚI

Đạt được kiến thức chuyên sâu về các nội dung quan
trọng của ISO 45001:2018 như: Cách tiếp cận quá
trình, tư tưởng quản lý rủi ro, kiểm soát nhà cung cấp
bên ngoài và xem xét của Lãnh đạo.

Lộ trình nâng cấp ISO 45001:2018
2018
Tháng 3 năm 2018
Ban hành ISO mới

2019

2020

2021

Tháng 3 năm 2018
Bắt đầu giai đoạn nâng cấp kéo dài 3 năm đến tháng 3 năm 2021
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Tiêu chuẩn
sửa đổi

An Toàn Thực phẩm
ISO 22000:2018

Khóa học cập nhật các nội dung
thay đổi của tiêu chuẩn
ISO 22000:2018
Khóa học cần thiết cho các cá nhân thực hiện công
việc liên quan đến chuyển đổi ISO 22000:2018 từ
quản lý đến người thực hiện hay đánh giá viên.

Khóa học thực hành các nội dung
thay đổi của tiêu chuẩn
MỚI
ISO 22000:2018
Khóa học kết hợp 1 ngày chuyển đổi từ Hệ thống
Quản lý An toàn thực phẩm ISO 22000:2005 sang ISO
22000:2018 và 1 ngày bổ sung về các hoạt động
đánh giá của ISO 22000:2018.

Diễn giải các yêu cầu của
ISO 22000:2018

Đánh giá viên trưởng
chuyển đổi tiêu chuẩn
ISO 22000:2018

MỚI

Khóa học phù hợp cho các cá nhân và Tổ chức mong
muốn thực hiện chuyển đổi sang Tiêu chuẩn ISO
22000:2018.

Khóa học dành các Đánh giá viên mong muốn phát
triển chuyên môn để đánh giá hệ thống Quản lý An
toàn thực phẩm theo Tiêu chuẩn mới.

Giới thiệu về ISO 22000:2018
MỚI
cho ban lãnh đạo

Đánh giá viên trưởng
ISO 22000:2018

Là nhà lãnh đạo, cam kết và hỗ trợ của bạn là rất
quan trọng cho sự thành công của Hệ thống quản lý
an toàn thực phẩm (FSMS). Khóa học này cập nhật sự
khác biệt giữa các yêu cầu về cam kết và lãnh đạo
quản lý cấp cao trong ISO 22000:2018.

Đánh giá nội bộ theo tiêu
chuẩn ISO 22000:2018

MỚI

Khóa học chuyên sâu
(Deep dive)

Tháng 6 năm 2018
Ban hành ISO mới
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MỚI

Đạt được kiến thức chuyên sâu về các nội dung quan
trọng của ISO 22000:2018 như: Cách tiếp cận quá
trình, tư tưởng quản lý rủi ro, kiểm soát nhà cung cấp
bên ngoài và xem xét của Lãnh đạo.

Lộ trình chuyển đổi ISO 22000:2018
2019

MỚI

Khóa học đánh giá viên trưởng về An toàn thực phẩm
được cấp bởi CQI/IRCA sẽ cung cấp các kỹ năng cần
thiết để thực hiện đánh giá HTQL An toàn thực phẩm
như một đánh giá viên trưởng.

Phát triển các kỹ năng đánh giá của bạn phù hợp với
tiêu chuẩn công nhận quốc tế ISO 22000:2018 và
tăng khả năng đánh giá nội bộ.

2018

MỚI

2020

Tháng 6 năm 2018
Bắt đầu giai đoạn nâng cấp kéo dài 3 năm đến tháng 6 năm 2021

2021

Tiêu chuẩn
sửa đổi

Diễn giải các yêu cầu của
ISO 50001:2018
Quản Lý Năng lượng ISO 50001:2018

Khóa học cập nhật các nội dung
thay đổi của tiêu chuẩn
MỚI
ISO 50001:2018

MỚI

Khóa học phù hợp cho các cá nhân và Tổ chức mong
muốn thực hiện chuyển đổi sang Tiêu chuẩn ISO
50001:2018.

Giới thiệu về ISO 50001:2018
MỚI
cho ban lãnh đạo

Học về cấu trúc cấp cao mới của ISO và sự khác biệt
giữa ISO 50001:2011 và ISO 50001:2018.

Khóa đào tạo này được dẫn dắt bởi các giảng viên có
nhiều năm kinh nghiệm về Quản lý Năng lượng. Sau
khi hoàn thành, bạn sẽ có thể phát triển các kế hoạch
để thực hiện các hoạt động lãnh đạo quan trọng.

Khóa học thực hành các nội dung
thay đổi của tiêu chuẩn
MỚI
ISO 50001:2018

Đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn
MỚI
ISO 50001:2018

Khuyến khích cho các cá nhân chịu trách nhiệm trong
việc thực hiện quá trình chuyển đổi từ hệ thống theo
Tiêu chuẩn hiện tại sang ISO 50001:2018.

Phát triển các kỹ năng đánh giá của bạn phù hợp với
tiêu chuẩn công nhận quốc tế ISO 50001:2018 và
tăng khả năng đánh giá nội bộ.

Đánh giá viên trưởng chuyển đổi
tiêu chuẩn ISO
MỚI
50001:2018

Khóa học cung cấp cho học viên các công cụ và kỹ
thuật để thực hiện và dẫn dắt cuộc đánh giá hiệu
quả.

Đánh giá viên trưởng
ISO 50001:2018

MỚI

Khóa học đánh giá viên trưởng về quản lý năng lượng
đăng ký CQI / IRCA sẽ cung cấp các kỹ năng cần thiết
để thực hiện đánh giá Hệ thống như một Đánh giá
viên trưởng.

Khóa học chuyên sâu
(Deep dive)

MỚI

Đạt được kiến thức chuyên sâu về các nội dung quan
trọng của ISO 50001:2018 như: Cách tiếp cận quá
trình, tư tưởng quản lý rủi ro, kiểm soát nhà cung cấp
bên ngoài và xem xét của Lãnh đạo.

Lưu ý: Các khóa đào tạo mới này được thực hiện theo phiên bản hiện hành của tổ chức ISO ví dụ: CD2, DIS, FDIS, ISO
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Đào tạo tại Doanh nghiệp.

Đào tạo tại Doanh nghiệp được triển khai như thế nào
Chúng tôi làm gì
Đào tạo tổng quan về Quản lý
Khóa học cung cấp sự hiểu biết chung về
lợi ích chiến lược của việc đào tạo áp dụng
Tiêu chuẩn và hoạt động chứng nhận.
Đào tạo Hiểu biết cơ bản
Đào tạo thực hành
Đào tạo Đánh giá viên nội bộ/ Đánh giá viên trưởng
Đào đạo cấp bằng/ chứng nhận trình độ chuyên môn
Đào tạo Nhận thức
Đây thường là khóa học cơ bản, tuy nhiên, nếu cần,
BSI sẽ thiết kế lại cho phù hợp với đối tượng tham dự
và phạm vi công việc của tổ chức

Mang đến lợi ích cho ai
Ban điều hành/ quản trị

Ban điều hành/ Ban
quản trị Quản lý dự án
Toàn bộ tổ chức

Toàn bộ tổ chức

Chúng tôi dành thời gian để thấu hiểu nhu cầu học tập từng Đơn vị từ đó phát triển các giải pháp đào
tạo đáp ứng mục tiêu kinh doanh đặt ra.
Chúng tôi xem xét yêu cầu và mong đợi của đơn vị và cung cấp các giảng viên có trình độ chuyên môn,
kinh nghiệm công tác chuyên ngành.
Chương trình này sẽ giúp các tổ chức tiết kiệm chi phí, công tác đào tạo mang tính thực tiễn cao.
Mục đích của chúng tôi là tạo giá trị gia tăng hơn là chỉ cung cấp khóa học thuần túy – chúng tôi muốn
giúp học viên ứng dụng kiến thức đã được đào tạo vào công việc hiện tại.
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Kết quả hoạt động Rủi ro Bền vững

Quản lý chất lượng.
ISO 9001
Khóa học đào tạo quản lý chất lượng ISO 9001:2015
được thiết kế cho các tổ chức thuộc mọi quy mô và
lĩnh vực. Các khóa học của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn
thường xuyên theo dõi và quản lý chất lượng trong
tất cả các hoạt động. Bạn sẽ học cách đạt được và
chuẩn kết quả đầu ra nhất quán bằng cách cải tiến cơ
sở hạ tầng, kết quả hoạt động, môi trường làm việc
và các mục tiêu. Bằng cách gắn kết ISO 9001, bạn sẽ
thúc đẩy trải nghiệm khách hàng một cách tích cực.

Nhận thức: ISO 9001:2015
Hiểu được các lợi ích mà hệ thống quản lý chất lượng
ISO 9001 có thể mang lại cho tổ chức của bạn và làm
thế nào bạn có thể áp dụng có hiệu lực để giảm chi
phí, tăng hiệu lực và tạo lợi thế cạnh tranh.

Đánh giá nội bộ / Đánh giá
viên trưởng ISO 9001:2015
Hiểu được các yêu cầu của ISO 9001
và sau đó học các kỹ năng hoạch định
và thực hiện đánh giá nội bộ. Chúng tôi sẽ đưa bạn
từ người mới bắt đầu đến chuyên gia một cách nhanh
chóng, áp dụng đóng vai làm bài tập nhóm thực tế.

Khóa học chuyên sâu ISO
9001:2015
Tìm hiểu để giải quyết tốt việc quản lý chất lượng
trong bối cảnh tổ chức của bạn. Có được sự hiểu biết
sâu rộng về bốn khía cạnh quan trọng của ISO
9001:2015: Cách tiếp cận quá trình, tư duy dựa trên
rủi ro, Nhà cung cấp bên ngoài và Lãnh đạo.

Đánh giá viên nội bộ ISO
9001:2015
Được thiết kế cho bất cứ ai đã tham dự một trong hai
khóa học về các yêu cầu của ISO 9001:2015. Khóa
học này sử dụng các cuộc diễn tập đóng vai thực tế
và tổ chức nhóm để hỗ trợ bạn lập kế hoạch và thực
hiện đánh giá nội bộ.

Các Yêu cầu của ISO
9001:2015
Các giảng viên giúp bạn hiểu các yêu cầu của ISO
9001 và triển khai hệ thống để nâng cao kết quả hoạt
động.

Khóa học tổng quan về ISO
9001:2015 dành cho Quản lý
cấp cao
Khóa đào tạo này cho thấy những lợi ích của QMS
hiệu quả và giới thiệu cho bạn các yêu cầu chính của
ISO 9001: 2015. Thông qua điều này, bạn sẽ hiểu rõ
hơn về nghĩa vụ của tổ chức và trách nhiệm cá nhân
của bạn. Sau khi hoàn thành, bạn sẽ có thể xây dựng
kế hoạch hành động để thực hiện các hoạt động lãnh
đạo chính.
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Quản lý tài sản.
ISO 55001
Nếu tổ chức của bạn có nhiều tài sản trong doanh
nghiệp, bạn sẽ biết rằng một chiến lược quản lý tài
sản hiệu quả sẽ góp phần cho kết quả hoạt động tốt
hơn, hiệu quả hoạt động và cuối cùng cải thiện kết
quả kinh doanh. ISO 55001 cung cấp hướng dẫn rõ
ràng về xây dựng một hệ thống quản lý tài sản mang
lại chiến lược và hành động hàng ngày cùng nhau,
cho phép bạn điều hành kinh doanh hiệu quả hơn.

Các nguyên tắc cơ bản của
Tiêu chuẩn ISO 55001
Khóa học tương tác bắt đầu bằng tổng quan về quản
lý tài sản là gì và có thể làm gì cho một tổ chức. Khóa
học chia sẻ những tư duy, quá trình, phương pháp và
công cụ mới nhất trong việc quản lý bất kỳ loại tài sản
nào.

Việc quản lý hiệu quả tài sản ngày càng trở nên quan
trọng đối với các tổ chức và các bên liên quan. Khóa
học tổng thể kéo dài một ngày khám phá sâu sắc
những ý nghĩa của tiêu chuẩn quốc tế về quản lý tài
sản, ISO 55001. Mục đích của khóa học này là để giải
thích các yêu cầu chính của ISO 55001 và các lợi ích.

Các yếu tố chính của đánh
giá ISO 55001
Khóa học này đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm thực
tiễn trong việc lập kế hoạch, thực hiện và báo cáo
đánh giá hệ thống quản lý về quản lý tài sản. Khóa
học một ngày này cung cấp một nền tảng vững chắc
trong các khía cạnh chính của quá trình đánh giá. Các
học viên được thực hiện thông qua một chương trình
có cấu trúc bao gồm sự cân bằng lý thuyết và thực
tiễn sử dụng sự kết hợp giữa học tập hợp tác và các
hoạt động thực tiễn.
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Yêu cầu của ISO 55001

Tiêu chuẩn ISO 55001
dựa trên Tiêu chuẩn PAS 55
do BSI biên soạn. Hãy liên
hệ chúng tôi để biết thông
tin chi tiết.

Kết quả hoạt động Rủi ro Bền vững

Lean Six Sigma là gì?
Lean Six Sigma là một phương pháp tiếp cận hệ
thống liên quan đến các tiến trình cải tiến tập trung
vào khách hàng. Tiến trình này có thể áp dụng cho
ngành Dịch vụ, Sản xuất và Thiết kế. Lean Six Sigma
sử dụng các công cụ thống kê, kỹ thuật để phân tích
và cải tiến các quá trình. Cốt lõi của Lean Six Sigma
nhằm hướng đến sự cải tiến liên tục, là nền tảng của
tất cả các hệ thống quản lý và ngành kinh doanh
mong muốn phát triển trong tương lai. Six Sigma là
nổ lực không ngừng để giảm thiểu sự sai biệt của sản
phẩm và các quá trình.

Kinh doanh hoàn hảo:
Giới thiệu về Lean Six Sigma
Khóa đào tạo cung cấp cho học viên kiến thức về ứng
dụng của các công cụ cải tiến và là sự trải nghiệm đầu
tiên khi tìm hiểu mô hình quản lý này. Ngoài ra, khóa
học còn cung cấp tiến trình của việc áp dụng hiệu quả
Lean Six Sigma vào hoạt động cải tiến liên tục trong
một tổ chức.

Chuyên viên thực hành LEAN
Cho các quản lý cấp cao muốn hiểu sâu hơn về
phương pháp LEAN. Khóa học bốn ngày của chúng tôi
sẽ đào tạo cách đánh giá sự sẵn sàng của tổ chức, xác
định các lợi ích tiềm năng, chuẩn bị tình huống thực tế
và hoạch định chiến lược triển khai hiệu quả tình
huống này.

Six Sigma đai xanh
Học và hiểu các công cụ cần thiết để lãnh đạo thành
công hay tham gia vào một dự án Lean Six Sigma.

Six Sigma đai đen
Khóa học này giúp cho học viên vận hành các dự án
nhiều chức năng, huấn luyện và cố vấn học viên Lean
Six Sigma đai xanh trong tổ chức. Khóa học cung cấp
kiến thức toàn diện về các công cụ và phương pháp
cần thiết để dẫn dắt các dự án cải tiến Lean theo chu
trình DMAIC.

Six Sigma đai vàng

Nhằm mục đích cung cấp cho học viên sự hiểu biết về
các nguyên tắc cơ bản của Six Sigma để họ có thể
đóng góp cho các dự án Six Sigma đai xanh và biết
cách áp dụng các nội dung công việc trong tiến trình
DMAIC hoặc tiến trình giải quyết vấn đề phát sinh
hàng ngày.

EMEA - Phân tích sai hỏng và
Tác động
Phân tích mô hình sai lỗi và ảnh hưởng là phương
pháp đơn giản và hiệu quả trong việc đánh giá các
khả năng ảnh hưởng xấu nhất có thể và thực hiện
những hành động phòng ngừa nhằm giảm tác động
của sai hỏng có thể xảy ra. Việc triển khai FMEA bao
gồm các bước sau: Mô tả sản phẩm hoặc quá trình;
xác định nhiệm vụ, trách nhiệm của các cá nhân;
nhận biết kiểu sai hỏng tiềm ẩn; mô tả tác động của
sai hỏng; xác định các nguyên nhân của sai hỏng; mô
tả phương pháp phát hiện và hoạt động kiểm soát
hiện hành; tính toán rủi ro; thực hiện hành động khắc
phục cũng như đánh giá kết quả.

Với kinh nghiệm hơn 100 năm trong việc phát
triển các quan điểm về tiêu chuẩn đối với các hệ
thống quản lý, BSI luôn dẫn đầu về đào tạo các
tiêu chuẩn hệ thống quản lý và các công cụ cải
tiến
kết
quả
hoạt
động.
Thông qua các khóa học Lean SIX SIGMA, BSI
cung cấp cách tiếp cận toàn diện cho sự phát
triển thông qua lực lượng nhân sự được đào tạo
trong suốt quá trình triển khai dự án nhằm nâng
cao năng suất cho tổ chức trong dài hạn.
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Kết quả
hoạt động

Rủi ro

Bền vững

Hành trình đào tạo hướng đến sự hoàn hảo
1
2
3
4
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Nhận thức

Hiểu chi tiết các yêu cầu của tiêu chuẩn
là bước khởi đầu cần thiết.

Thực hành

Tìm hiểu cách thực hành Hệ Thống Quản
Lý thông qua việc sử dụng các công cụ,
kỹ thuật và đào tạo thực hành.

Khóa học kỹ năng đánh giá
nâng cao
Khóa kỹ năng đánh giá nâng cao 2 ngày này phù
hợp với đánh giá viên thuộc bất kỳ lĩnh vực nào.
Khóa học sẽ giới thiệu cho bạn một loạt các cách
tiếp cận đánh giá, hệ thống lại và nâng cao kỹ năng
giao tiếp của bạn trong quá trình đánh giá.

Đánh giá

Phát triển chuyên môn để đánh giá
tính hiệu lực của Hệ Thống Quản Lý và
xác định các vấn đề cần được cải tiến.

Cải tiến

Nâng cao năng lực để cải tiến kết quả
hoạt động và hiệu lực của Hệ thống
Quản Lý thông qua các công cụ, mô
hình quản lý và giải pháp thực hành
tốt.

Khóa đào tạo tại
Doanh nghiệp
của chúng tôi
luôn có sẵn

Kết quả hoạt động Rủi ro Bền vững

Các thiết bị y tế.
ISO 13485 và dấu CE
Đào tạo quản lý chất lượng ISO 13485 sẽ giúp bạn
chứng minh khả năng cung cấp thiết bị y tế và các
dịch vụ liên quan đáp ứng được yêu cầu của khách
hàng và các yêu cầu về quy định. Các khóa đào tạo
dấu CE sẽ cung cấp cho bạn sự hiểu biết vững chắc
về các yêu cầu và chỉ thị về các thiết bị y tế để giúp
bạn bán sản phẩm vào thị trường Châu âu.

Nhận thức: ISO 13485:2016
Đối sánh ISO 13485, các yêu cầu của ISO 9001 và
Quy định Hệ thống chất lượng của Cơ quan Quản lý
Thực phẩm và Dược phẩm. Cách bạn có thể nâng cao
hiệu quả và tiết kiệm chi phí thông qua quản lý chất
lượng, đồng thời hiểu rõ cách bạn có thể đáp ứng tốt
hơn các yêu cầu của khách hàng và quy định.

Thực hành: ISO 13485:2016
Tiếp nhận một số khái niệm cần thiết để hiểu, phát
triển và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo
tiêu chuẩn ISO 13485. Làm việc với các giảng viên hỗ
trợ đạt được các kỹ năng để dẫn dắt các quá trình,
xây dựng các chính sách và đo lường sự tiến bộ của
bạn về việc tuân thủ ISO 13485 trong khi vẫn đạt
được và duy trì quản lý chất lượng thực hành tốt nhất
và đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.

Khóa đào tạo Chuyển đổi và
Đánh giá viên theo ISO
13485:2016

Khoá đào tạo theo điều
khoản của ISO 13485:2016
Khóa học hai ngày này được thiết kế để cung cấp sự
hiểu biết sâu sắc về ISO 13485. Sau khi hoàn thành
khóa học này, học viên sẽ có thể áp dụng kiến thức
của mình vào việc phát triển hệ thống quản lý chất
lượng theo ISO 13485 và giúp duy trì việc chứng
nhận liên tục trong tổ chức.

Đánh giá viên nội bộ: ISO
13485:2016
Tìm hiểu thêm về trách nhiệm của đánh giá viên ISO
13485 và cách thức hoạt động kinh doanh có thể duy
trì sự tuân thủ và tận dụng tối đa chứng nhận. Khóa
học bao gồm toàn bộ quá trình đánh giá, cung cấp
cho bạn các kỹ năng lập kế hoạch, chuẩn bị và tiến
hành đánh giá một cách hiệu quả, và sự tự tin để báo
cáo kết quả đánh giá và tiến hành các hành động
khắc phục.

Khám phá các yêu cầu mới nhất, hiểu được các thay
đổi giữa ISO 13485:2003 và ISO 13485:2016 đồng
thời Bạn sẽ được hệ thống lại các kỹ năng đánh giá
và có thể xác định thực trạng hệ thống quản lý chất
lượng hiện tại (QMS)
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Kết quả
hoạt động

Đánh giá viên trưởng: ISO
13485:2016
Xem xét ISO 13485 và xây dựng trên nguyên tắc
đánh giá các quá trình theo tiêu chuẩn hệ thống quản
lý chất lượng. Làm việc với các giảng viên của chúng
tôi để hiểu toàn bộ quá trình đánh giá ở cấp độ chính
từ lập kế hoạch, quản lý và báo cáo kết quả đánh giá.

Dấu CE cho thiết bị y tế
Tự tin trong việc hiểu các khía cạnh pháp lý và hoạt
động của các nguyên tắc và tiêu chuẩn Châu Âu để
đảm bảo các thiết bị của bạn nhanh chóng đạt được
các tiêu chuẩn chất lượng an toàn. Tìm hiểu cách xác
định rủi ro và báo cáo thay đổi sản phẩm để đảm bảo
chất lượng và sự an toàn của sản phẩm.

14971) và sự tích hợp với cách tiếp cận đánh giá.

Dấu CE trong chỉ thị chẩn
đoán In Vitro

Khóa học nhận thức về
Dấu CE

Giới thiệu về Chỉ thị chẩn đoán In vitro (IVDD) bao
gồm các yếu tố cơ bản và tính năng chính. Hiểu được
toàn bộ quá trình đánh giá bạn có thể tiếp tục phát
triển sản phẩm chất lượng IVD, đáp ứng các tiêu
chuẩn an toàn, tiếp cận thị trường EU và duy trì sự
tuân thủ trong suốt vòng đời sản phẩm.

Tìm hiểu về các khái niệm về quản lý rủi ro (ISO

Giới thiệu về Chỉ thị Thiết bị Y tế (MDD, AIMDD,
IVDD) và hiểu về nền tảng và các tính năng. Sau khi
hoàn thành khóa học này, bạn sẽ có thể đưa ra các
quyết định sáng suốt về việc đáp ứng các yêu cầu của
các chỉ thị thiết bị y tế, xác định các bước cần thiết để
giảm rủi ro trong quá trình điều tiết và đưa sản phẩm
ra thị trường EU nhanh hơn.

Áp dụng Chỉ thị chẩn đoán In
Vitro
Tìm hiểu về các nguyên tắc về chuẩn và chẩn đoán In
Vitro, do đó bạn có thể đảm bảo rằng bạn đang sản
xuất theo các yêu cầu về quy định và phát triển các
thiết bị an toàn và hiệu quả.
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Rủi ro

Bền vững

Tạo và duy trì các hồ sơ kỹ
thuật phù hợp và hồ sơ thiết
kế
Tìm hiểu về yêu cầu, quy định và tài liệu hướng dẫn
để viết thủ tục và duy trì các hồ sơ kỹ thuật và hồ sơ
thiết kế phù hợp sẽ giúp bạn bán sản phẩm của mình
vào thị trường Châu Âu.

Đánh giá lâm sàng cho các
thiết bị y khoa
Tìm hiểu những thông tin nào là cần thiết để chứng
minh an toàn lâm sàng của sản phẩm phù hợp với yêu
cầu của Chỉ thị Thiết bị Y tế Châu Âu và Chỉ thị Thiết
bị Y tế Cấy ghép.

Kết quả hoạt động Rủi ro Bền vững

Mô hình BIM
Mô hình thông tin xây dựng BIM là tất cả về sự cộng
tác trong một môi trường dữ liệu chung. Một số lợi ích
chính từ đào tạo của chúng tôi bao gồm phát triển
quá trình nhanh hơn và hiệu quả hơn, tăng năng
suất, kiểm soát chi phí và dữ liệu về môi trường và
tránh chi phí sửa lại.

Các nguyên tắc cơ bản của
BIM
Nâng cao hiểu biết về các động lực chính, yêu cầu và
sự liên kết chiến lược cần thiết để cung cấp Mô hình
hóa thông tin Xây dựng (Building Information
Modeling - BIM) và hỗ trợ bạn đạt được sự phân phối
cơ sở hạ tầng nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Thực hành BIM
Phát triển kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện
Mô hình hóa thông tin Xây dựng (BIM) trong tổ chức
và chuỗi cung ứng của bạn. Khóa học này cung cấp
kiến thức và kỹ năng bạn cần để quản lý thành công
từng bước dự án xây dựng.
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"Khóa học có cấu trúc rất tốt và sự tương
tác cho phép học viên tham gia chia sẻ
và học hỏi kinh nghiệm cá nhân. Giảng
viên cũng rất am hiểu và có khả năng
trình bày thông tin một cách thú vị".
Annie McClement, Hostworks

"Học viện Đào tạo của BSI đã giúp chúng
tôi hiểu về Đánh giá nội bộ và làm thế nào
chúng ta có thể gắn kết điều này trong tổ
chức. Với kiến thức và chuyên môn của
giảng viên, chúng tôi cải tiến đáng kể quá
trình đánh giá của mình”.
Nadine Bellear, ATSICHS - Mackay
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Kết quả hoạt động Rủi ro Bền vững

Quản lý rủi ro về Thiết bị Y tế.
ISO 14971
ISO 14971 Quản lý Rủi ro rất cần thiết cho tất cả các
nhà sản xuất thiết bị y tế. Bạn sẽ học cách xác định,
đánh giá và kiểm soát rủi ro liên quan đến thiết bị y
tế trong suốt vòng đời sản phẩm. Chúng tôi có thể hỗ
trợ bạn thực hiện khuôn khổ quản lý rủi ro để đạt
được sự tuân thủ liên tục. Vào cuối khóa học này, bạn
sẽ nắm được các công cụ để tự tin quản lý rủi ro theo
tiêu chuẩn quốc tế.

Quản lý rủi ro Thiết bị Y tế

Kết hợp thiết bị và thuốc

Đào tạo quản lý rủi ro ISO 14971 thực sự cần thiết
cho tất cả các nhà sản xuất thiết bị y tế. Bạn sẽ học
cách xác định, đánh giá và kiểm soát rủi ro liên quan
đến các thiết bị y tế theo vòng đời sản phẩm, hỗ trợ
bạn thực hiện mô hình quản lý rủi ro để đảm bảo sự
tuân thủ thường xuyên.

Hiểu được quá trình tham vấn về các chất liệu phụ trợ
và tìm những vấn đề chung mà các nhà sản xuất gặp
phải trong quá trình này. Khóa học này cũng kiểm tra
các thiết bị kết hợp dẫn xuất của máu người hoặc
huyết tương.

Giám sát thị trường và cảnh
giác
Tìm hiểu về các yêu cầu của các chỉ thị về thiết bị y
tế Châu Âu (90/385 / EEC, 93/42 / EEC, 98/79 / EC),
các tiêu chuẩn và tài liệu đào tạo để có thể thực hiện
có hiệu lực hệ thống giám sát sau khi đưa sản phẩm
thị trường .

Thảo luận về sự
phát triển sản phẩm của
bạn trong môi trường
riêng biệt bằng cách
chọn đào tạo tại Doanh
nghiệp phù hợp
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Kết quả
hoạt động

Rủi ro

Bền vững

Liên tục trong kinh doanh.

Nhận thức ISO 22301

Áp dụng ISO 22301

ISO 22301

Tìm hiểu các khái niệm chính về tính liên tục trong
kinh doanh, hiểu được những lợi ích chính của Hệ
thống Quản lý Sự Liên tục Kinh doanh (BCMS) và tổng
quan về các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22301.

Sử dụng quá trình từng bước, khóa học toàn diện này
giúp các đại biểu hiểu các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO
22301 bao gồm các nguyên tắc cơ bản cần thiết và
các phương pháp cần áp dụng khi triển khai Hệ thống
Quản lý Sự Liên tục Kinh doanh.

Đào tạo quản lý sự liên tục theo ISO 22301 sẽ hỗ trợ
bạn chuẩn bị kinh doanh cho những hoàn cảnh khó
khăn nhất. Bạn sẽ học cách đặt ra mô hình cần thiết
để bảo vệ các chức năng kinh doanh quan trọng khỏi
các mối đe dọa có thể ảnh hưởng đến tổ chức của
bạn, bao gồm thiệt hại cho cơ sở của bạn, điều kiện
thời tiết khắc nghiệt và lỗi hệ thống CNTT.

Trưởng thực hành theo ISO
22301
Đưa công ty quản lý rủi ro thực hành tốt nhất đến với
tổ chức của bạn bằng khóa đào tạo của Trưởng thực
hành ISO 22301. Tìm hiểu làm thế nào để thiết lập
một hệ thống quản lý liên tục kinh doanh (BCMS)
trong tổ chức của bạn và làm rõ vai trò và trách
nhiệm trong quá trình gián đoạn.

Đánh giá viên nội bộ: ISO
22301
Tìm hiểu cách thực hiện đánh giá nội bộ Hệ thống
Quản lý Liên tục trong kinh doanh theo yêu cầu của
ISO 22301. Thiết lập tính hiệu lực của hệ thống và có
được cái nhìn sâu sắc về hoạt động của tổ chức của
bạn.
Khóa học bao gồm mọi phần của cuộc đánh giá, cho
bạn và đội của bạn các kỹ năng lập kế hoạch, tiến
hành và báo cáo về đánh giá, và sự tự tin để duy trì
chứng nhận.
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Đánh giá viên trưởng ISO
22301
Tìm hiểu cách lãnh đạo nhóm để chuẩn bị và tiến hành
đánh giá độc lập hệ thống quản lý liên tục kinh doanh
theo yêu cầu của ISO 22301.
Khóa học được chứng nhận IRCA cung cấp cho bạn sự
tự tin để lập kế hoạch và dẫn dắt toàn bộ quá trình
đánh giá.

Khủng hoảng và Quản lý
Học về lý thuyết và các khía cạnh thực tiễn để đối phó
với nhiều sự cố. Đối tượng khóa học những cá nhân
được giao nhiệm vụ quản lý sự cố.

Kết quả hoạt động Rủi ro Bền vững

Bảo mật thông tin.
ISO / IEC 27001
Các mối đe dọa đối với dữ liệu khách hàng và thông
tin kinh doanh có giá trị đang ngày càng phổ biến hơn
bao giờ hết. Với đào tạo quản lý an ninh thông tin của
chúng tôi, bạn sẽ có được sự tự tin trong việc bảo vệ
dữ liệu của công ty bạn. Bạn sẽ học cách đo lường và
giảm các rủi ro về an ninh thông tin và hiểu các
nguyên tắc của việc thiết lập các hệ thống quản lý
bảo mật thông tin.

Nhận thức: ISO / IEC 27001
Khóa học toàn diện kéo dài một ngày khám phá ý
nghĩa tiêu chuẩn quốc tế về Quản lý An ninh Thông
tin ISO / IEC 27001.

Thực hành: ISO/IEC 27001
Áp dụng quá trình từng bước, khóa học toàn diện này
hỗ trợ các học viên hiểu các yêu cầu của ISO / IEC
27001 bao gồm các nguyên tắc cơ bản cần thiết và
các phương pháp cần áp dụng khi triển khai Hệ thống
Quản lý An ninh Thông tin.

Trưởng thực hành: ISO / IEC
27001

Đánh giá viên trưởng: ISO /
IEC 27001
Học phương pháp và dẫn dắt cuộc
đánh giá thành công theo ISO / IEC 27001. Khóa học
này trang bị cho các đánh giá viên kỹ năng để quản
lý nguy cơ và giảm thiểu rủi ro trong hệ thống quản
lý thông qua các quá trình an ninh thông tin.

Các mối đe dọa hàng đầu trong kinh
doanh mà các tổ chức phải đối mặt *:

74%

Dữ liệu nhà nước có vấn đề như
là nguy cơ lớn nhất đối với sự
liên tục trong kinh doanh của họ

Khám phá thêm về phương pháp luận và công cụ để
hoàn thành việc thực hiện Hệ thống Quản lý An ninh
Thông tin.

81%

Nhà nước thiếu công nghệ thông
tin và viễn thông không có kế
hoạch

Đánh giá viên nội bộ: ISO /
IEC 27001

82%

Các cuộc tấn công trên mạng là
vụ tấn công dữ dội nhất của họ

Khóa học đào tạo và cung cấp kinh nghiệm thực tế
trong việc lập kế hoạch, thực hiện và báo cáo đánh
giá Hệ thống Quản lý An ninh Thông tin.

* Nguồn: Theo báo cáo nghiên cứu của Horizon Scan 2017
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An ninh điện toán đám mây.
Chứng nhận STAR
Điện toán đám mây đang phát triển nhanh chóng, và
ngày càng có nhiều tổ chức sử dụng các dịch vụ điện
toán đám mây để chứng minh rằng họ là nơi đáng tin
cậy để giữ cho thông tin và dữ liệu người dùng an
toàn. Bằng cách chứng nhận an ninh điện toán đám
mây (STAR), tổ chức sử dụng dịch vụ điện toán đám
mây (CSP) có thể chứng minh rằng họ tuân thủ các
nguyên tắc an ninh cơ bản được nêu trong Ma trận
Kiểm soát Đám mây (CCM) của Liên minh An ninh
(CSA) - và điều quan trọng là để đảm bảo người dùng
- rằng điều này đã được đánh giá độc lập.

Điện toán Đám mây
Khóa học một ngày này sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc
về các nguyên tắc cơ bản của điện toán đám mây,
đồng thời hiểu về mô hình chứng nhận CSA STAR
hoạt động như thế nào nếu bạn muốn thuê ngoài các
dịch vụ đám mây.

Kiểm tra tính bảo mật của
đám mây cho chứng nhận
STAR
Tìm hiểu cách đánh giá an ninh đám mây của nhà
cung cấp dịch vụ đám mây, đánh giá sự tuân thủ đối
với liên minh và ma trận kiểm soát điện toán đám
mây đồng thời xác định mức độ phù hợp đối với các
kiểm soát an ninh của họ.

Bạn có
biết
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Lợi ích của Danh bạ khách hàng có thông tin được xác thực.
Trang thông tin xác thực nhà cung cấp của BSI sẽ chuyển các kết quả chứng nhận mà Doanh nghiệp đạt được
thành các công cụ tiếp thị tích cực, tạo sự tin tưởng và tự tin.
Tạo sự tin tưởng – Vì hoạt động kinh doanh, thông tin và các cơ sở của Doanh nghiệp đã được xác thực
độc lập và đúng sự thật.
Đạt được lợi thế cạnh tranh – Danh bạ BSI VerifEye™ giúp quảng bá sản phẩm và dịch vụ của Doanh
nghiệp trên toàn cầu và đáp ứng việc xác thực thông tin, năng lực, tình trạng nhà cung cấp nhanh.

Đôi nét về Danh bạ khách
hàng có thông tin được xác
thực của BSI.
Danh bạ khách hàng có thông tin được xác thực (BSI
VerifEye™ Directory) đáp ứng nhu cầu về khả năng
nhận biết nhà cung cấp và tìm hiểu rõ nguồn gốc.
Bằng cách thể hiện tên của mình trong danh bạ khách
hàng có thông tin được xác thực của BSI, Doanh
nghiệp có thể chứng tỏ kết quả chứng nhận đã đạt
được trong việc quảng bá các thông tin của Doanh
nghiệp một cách minh bạch và điều quan trọng là để
đảm bảo với đối tác - rằng điều này đã được đánh giá
độc lập.

Tiết kiệm thời gian và tài chính – Khi Doanh nghiệp đã được xác thực độc lập bởi BSI, điều này giảm nhu
cầu về việc đánh giá nhà cung cấp – tiết kiệm thời gian và tài chính cho các đối tác của Doanh nghiệp.
Thông tin của Doanh nghiệp được biết đến trên phạm vi toàn cầu – Trang danh bạ BSI VerifEye™ là
nơi giúp quảng bá thông tin Doanh nghiệp đến toàn thế giới.

Chương trình xác thực thông tin nhà cung
cấp của BSI (BSI VerifEye™)
Khách hàng được xác thực bởi BSI có thể nâng cấp hồ sơ
thông tin thông qua chứng nhận tiêu chuẩn sơ tuyển nhà
cung cấp, PAS 7000 cũng như các tiêu chuẩn quản lý hệ
thống khác nhằm làm tăng thêm khả năng cung cấp thông
tin minh bạch và tuân thủ các quá trình sản xuất theo
chuẩn thực hành tốt nhất trên thế giới.
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Kết quả hoạt động Rủi ro Bền vững

An toàn và Chất lượng Thực
phẩm.
Các tổ chức tham gia chuỗi cung ứng thực phẩm có
trách nhiệm tìm kiếm và cung cấp thực phẩm an toàn
với chất lượng cao.
Từ việc hiểu biết các nguyên tắc và ứng dụng HACCP
để thực hiện các quá trình đánh giá nội bộ hiệu quả,
chúng tôi sẽ giúp bạn đáp ứng các yêu cầu của khách
hàng và đảm bảo rằng các sản phẩm thực phẩm của
bạn phù hợp với thực hành tốt nhất về an toàn thực
phẩm toàn cầu.

Khóa đào tạo HACCP
Cập nhật kiến thức và hiểu biết của bạn về nguyên
tắc HACCP Codex. Khóa học này sẽ giúp bạn nhận
thức được các yêu cầu HACCP và cho phép bạn phát
triển, xem xét và sửa đổi kế hoạch an toàn thực phẩm
HACCP.

Nhận thức về Hệ thống Quản
lý An toàn Thực phẩm
Trở nên quen thuộc với ISO 22000 và hiểu cách bạn
có thể sử dụng tiêu chuẩn trong tổ chức để sản xuất
các sản phẩm thực phẩm an toàn và chất lượng đáp
ứng các yêu cầu của khách hàng.

Các Yêu cầu của ISO 22000
Hiểu được các yêu cầu của Hệ thống Quản lý An toàn
Thực phẩm và có được các kỹ năng để sản xuất các
sản phẩm an toàn, xác định và đánh giá hiệu quả các
mối nguy về an toàn thực phẩm.

Nâng cao hiệu lực đánh giá vệ
sinh An toàn Thực phẩm
Chuyển từ việc tuân thủ sang đánh giá và tạo giá trị
gia tăng với khóa đào tạo 2 ngày này. Thực hiện các
quá trình đánh giá nội bộ có hiệu lực, cho phép bạn
đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và xác định cơ
hội cải tiến thường xuyên.

Các Yêu cầu của HACCP
Hiểu được các nguyên tắc của HACCP và cách bạn có
thể sử dụng chúng để phát triển một kế hoạch HACCP
giúp xác định, đánh giá và kiểm soát các mối nguy về
an toàn thực phẩm. Các giảng viên an toàn thực
phẩm của chúng tôi hướng dẫn bạn qua các yêu cầu
của HACCP đầy đủ để bạn có thể thực hiện một hệ
thống thể hiện cam kết của bạn về an toàn thực
phẩm và quản lý rủi ro của bạn một cách hiệu lực.

Các yêu cầu về HTQL và nâng
cao hiệu lực đánh giá vệ sinh
An toàn Thực phẩm
Hiểu được các yêu cầu của hệ thống quản lý an toàn
thực phẩm và sau đó học cách lập kế hoạch, tổ chức,
tiến hành và theo dõi công việc kiểm tra an toàn thực
phẩm phù hợp với thực hành tốt nhất trong ngành
thực phẩm và có được các kỹ năng để thực hiện sản
xuất các sản phẩm an toàn, xác định và đánh giá hiệu
quả các mối nguy về an toàn thực phẩm.
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Đánh giá viên bên thứ 3 của
BRC - phiên bản 8

Chuyển đổi đánh giá của BRC
- phiên bản 7 sang 8

Thực hành Tiêu chuẩn Toàn
cầu BRC - Phiên bản Số 8

Khóa học này sẽ đảm bảo rằng các đánh giá viên tiềm
năng của Tiêu chuẩn Toàn cầu về An toàn Thực phẩm
BRC (phiên bản 8) hiểu sâu về định dạng và yêu cầu
của Tiêu chuẩn, quá trình đánh giá và hành động sau
đánh giá.

Khóa học này sẽ cung cấp tất cả các kỹ năng cần thiết
để kiểm tra đối với BRC phiên bản 8. Đồng thời giúp
bạn có sự hiểu biết chi tiết về các yêu cầu của phiên
bản 8 và sự khác biệt giữa phiên bản 7 và 8.

Khóa học do chuyên gia đánh giá thực phẩm của
chúng tôi thực hiện, hỗ trợ bạn cách triển khai Tiêu
chuẩn BRC trong tổ chức. Bạn sẽ tìm hiểu về từng
điều khoản trong phiên bản 8 và cách bạn có thể sử
dụng phương pháp để giữ quá trình sản xuất an toàn.

Khóa học cũng sẽ tập trung vào việc phát triển các kỹ
năng mềm được xác định trong tài liệu về năng lực
của đánh giá viên Sáng kiến An toàn Thực phẩm Toàn
cầu (GFSI) - kế hoạch được phát triển bởi GFSI để
quản lý năng lực của đánh giá viên về an toàn thực
phẩm dựa trên tất cả các tiêu chuẩn được đánh giá
theo GFSI.

Chúng tôi là nhà cung cấp chứng nhận an toàn thực phẩm danh tiếng, có khả năng
kiểm tra sâu rộng để tiến hành đánh giá tổng hợp cho một loạt các Tiêu chuẩn An toàn
Thực phẩm trong toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm và đồ uống - bao gồm các tiêu
chuẩn được công nhận của GFSI.
Giải pháp dịch vụ của chúng tôi về an toàn thực phẩm bao gồm các giải pháp về chứng
nhận, đào tạo, đánh giá và chuỗi cung ứng - cung cấp cho bạn và khách hàng của bạn
sự đảm bảo và cho phép bạn quản lý rủi ro hiệu quả hơn.
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Chúng tôi cung cấp đào tạo trên
toàn ngành thực phẩm:
Thực phẩm nông nghiệp

Chúng tôi có một loạt các khóa đào tạo để hỗ trợ bạn phát
triển và nuôi trồng các sản phẩm một cách bền vững, an
toàn và đạo đức.

Sản xuất thực phẩm

Từ thực hành sản xuất tốt đến quản lý dị ứng, chúng tôi có
các giải pháp đào tạo để hỗ trợ bạn đảm bảo thực phẩm
bạn sản xuất được an toàn và chất lượng cao.

Dịch vụ Thực phẩm

Với nhiều khóa đào tạo về dịch vụ Thực phẩm đa dạng
chúng tôi có thể đào tạo bạn để giữ thực phẩm an toàn và
đảm bảo danh tiếng và thương hiệu.

Thực phẩm Bán lẻ

Chúng tôi có các khóa đào tạo dành cho các nhà bán lẻ để
đảm bảo rằng bạn có thể dễ dàng cung cấp các sản phẩm
và dịch vụ của mình cho siêu thị và cửa hàng tạp hóa.

Logistics và Lưu trữ

Điều quan trọng là thức ăn mà bạn lưu trữ và vận chuyển
được xử lý và giữ an toàn. Chúng tôi có các khóa đào tạo để
đảm bảo lưu trữ an toàn và vận chuyển thực phẩm cũng
như các nguyên vật liệu.

Bán buôn / Xuất khẩu

Với việc quản lý trách nhiệm pháp lý và rủi ro khi môi giới,
xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa, chúng tôi có một số khóa
học để hỗ trợ bạn giảm thiểu rủi ro và quản lý chuỗi cung
cấp.
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Kết quả
hoạt động

Quản lý dị ứng và VITAL
Online
Hiểu được cách bạn có thể đánh giá dị ứng trong sản
xuất và cách bạn có thể sử dụng công cụ VITAL để
đánh giá tác động tiềm ẩn của việc tiếp xúc chéo với
chất gây dị ứng và cung cấp lời khuyên cho dị ứng
một cách nhất quán.

Thực hành chế biến thực
phẩm, vệ sinh và sản xuất tốt
Dựa vào thực hành tốt trên toàn cầu, khóa học này
hỗ trợ học viên hiểu được nguy cơ tiềm ẩn những thói
quen xử lý thức ăn và vệ sinh kém và cách thực hiện
các biện pháp đúng để giảm ô nhiễm thực phẩm và
các bệnh liên quan.
Tìm hiểu cách đánh giá hiệu quả các thực hành sản
xuất tốt tại nơi làm việc (GMP) để kiểm soát các điều
kiện vệ sinh chung và điều kiện môi trường trong
hoạt động kinh doanh thực phẩm của bạn.

Phòng chống Gian lận Thực phẩm
- Thực hiện TACCP và VACCP
Bạn sẽ tìm hiểu các phương pháp đánh giá rủi ro, bao
gồm TACCP (Đánh giá các mối đe dọa và điểm kiểm

Rủi ro

Bền vững

kiểm soát tới hạn) và VACCP (Đánh giá tính dễ tổn hại
và điểm kiểm soát tới hạn). Bạn sẽ học để bảo vệ tính
xác thực của các thành phần và sản phẩm của bạn
thông qua đánh giá rủi ro có hệ thống về chuỗi cung
ứng và kinh doanh của bạn để xác định nơi cần kiểm
soát để giảm thiểu và giảm thiểu gian lận thực phẩm.

Phân tích truy tìm nguyên
nhân gốc trong thực phẩm
Khóa học này sẽ cung cấp cho học viên kiến thức để
tiến hành phân tích nguyên nhân có hiệu quả. Bạn sẽ
được dạy để tìm ra nguồn gốc của sự không phù hợp
và thực hiện các hành động khắc phục và phòng ngừa
thích hợp nhất để ngăn ngừa sự tái diễn.

Quản lý vật ngoại lai trong
ngành thực phẩm
Khóa học này sẽ cung cấp cho bạn một mô hình để xác
định các vật ngoại lai và các kiểm soát thích hợp để
ngăn ngừa sự tái diễn. Bạn sẽ học cách phát hiện,
ngăn chặn và đối phó với các chất lạ như thủy tinh,
nhựa, gỗ và kim loại.

Kết quả hoạt động

Rủi ro Bền vững

Chống tham nhũng.
ISO 37001
Hệ thống quản lý chống tham nhũng (ABMS), dựa
trên ISO 37001, sẽ cung cấp cho tổ chức một mô hình
để ngăn cấm, ngăn ngừa, phát hiện, báo cáo và xử lý
bất kỳ tham nhũng nào xảy ra. Tiêu chuẩn bao gồm
các yêu cầu của Đạo luật tham nhũng năm 2010 và
thực hành tốt được quốc tế công nhận. Các khóa đào
tạo ISO 37001 của chúng tôi đã được phát triển cùng
với Cảnh sát thành phố London, Học viện Đào tạo về
Tội phạm Kinh doanh và Gian lận và sẽ hỗ trợ bạn
cách bảo vệ doanh nghiệp, danh tiếng và giảm thiểu
nguy cơ tham nhũng và chi phí liên quan.

Các yêu cầu của ISO 37001
Tìm hiểu các khái niệm về chống tham nhũng bao
gồm các yêu cầu chính và ngữ cảnh của ISO 37001 và
hiểu được lợi ích của ABMS.

Áp dụng ISO 37001
Tìm hiểu cách triển khai hiệu quả ABMS với các bài
tập thực hành, các hoạt động nhóm và thảo luận
trong lớp.

Hiểu biết về tham nhũng và
sự thận trọng có hiệu lực
Tìm hiểu về bản chất và tác động của việc tham
nhũng, rủi ro đặt ra cho các tổ chức và các phương
pháp được sử dụng để xác định rủi ro thông qua đánh
giá hiệu lực.

Đánh giá viên nội bộ ISO
37001
Tìm hiểu kiến thức và kỹ năng cần thiết để tiến hành
đánh giá nội bộ theo yêu cầu của ISO 37001 đối với
một hệ thống ABMS.

Khóa đào tạo tại
Doanh nghiệp
của chúng tôi
luôn có sẵn

Đánh giá viên trưởng Hệ
thống quản lý chống tham
nhũng
Tìm hiểu kiến thức và kỹ năng cần thiết để dẫn dắt
đánh giá ABMS; Với sự nhấn mạnh vào việc phát triển
khả năng của bạn để tiến hành đánh giá bên thứ hai
của nhà cung cấp và nhà thầu phụ.
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Nhận thức: ISO 39001

Áp dụng: ISO 39001

Quản lý an toàn giao thông
đường bộ.

Tìm hiểu các tính năng và lợi ích chính của Hệ thống
Quản lý An toàn giao thông đường bộ và cách Tiêu
chuẩn có thể hỗ trợ tổ chức của bạn giảm hoặc loại
bỏ các tai nạn giao thông đường bộ.

Sử dụng quá trình từng bước, khóa học toàn diện này
bao gồm tất cả các nguyên tắc cơ bản cần thiết và các
phương pháp cần áp dụng khi triển khai các Hệ thống
Quản lý An toàn giao thông đường bộ

Đánh giá viên nội bộ: ISO
39001

Đánh giá viên trưởng: ISO
39001

ISO 39001
Khóa đào tạo về Quản lý An toàn giao thông đường
bộ sẽ hỗ trợ hiểu được tiêu chuẩn đã được thống nhất
nhằm mục tiêu giảm tử vong và thương tích nghiêm
trọng trong các sự cố giao thông đường bộ. Tiêu
chuẩn mới thúc đẩy các tổ chức thể hiện cam kết của
mình đối với sự an toàn và phúc lợi của nhân viên và
công chúng để giảm rủi ro giao thông đường bộ.
Khóa học ISO 39001 áp dụng cho các tổ chức với mọi
loại hình và quy mô nhưng sẽ đặc biệt quan tâm đến
những đội xe vận hành, nhà xây dựng và duy trì
đường bộ và các tổ chức tạo ra nhu cầu cho giao
thông đường bộ như các nhà bán lẻ và các dịch vụ
công cộng.

ISO 39001 Phát triển kiến thức và kỹ năng để tiến
hành đánh giá hiệu quả bằng cách sử dụng các công
cụ và kỹ thuật thích hợp khi đánh giá Hệ thống Quản
lý An toàn giao thông đường bộ. Đảm bảo rằng bạn
luôn đánh giá kết quả hoạt động của An toàn giao
thông đường bộ và bạn đang thúc đẩy việc cải tiến
thường xuyên.

Lợi ích của
việc đào tạo tại
Doanh nghiệp
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Tiếp nhận được các kỹ năng và kiến thức
để tiến hành và dẫn dắt các cuộc đánh giá Hệ thống
Quản lý An toàn giao thông đường bộ có hiệu lực theo
yêu cầu của ISO 39001. Sử dụng các bài tập thực
hành, các hoạt động nhóm và các cuộc thảo luận trong
lớp, bạn sẽ học cách quản lý đội Lập kế hoạch, tiến
hành, báo cáo và theo dõi đánh giá.

Tiết kiệm chi phí
Thực hiện tại địa điểm bạn lựa chọn
Được điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn
Lý tưởng cho việc đào tạo một nhóm lớn hơn
Linh hoạt

Kết quả hoạt động Rủi ro Bền vững

Quản lý môi trường.
ISO 14001
Hệ thống quản lý ISO 14001 hỗ trợ doanh nghiệp của
bạn phát triển và thành công trong khi giảm tác động
đối với môi trường. Bạn sẽ học cách đáp ứng các yêu
cầu chính sách của Hệ thống Quản lý Môi trường
(EMS) và hưởng lợi từ cách tiếp cận có cấu trúc để
đạt được các mục tiêu về môi trường.

Nhận thức: ISO 14001:2015
Khám phá các tính năng và lợi ích chính của Hệ thống
Quản lý Môi trường và cách thức có thể hỗ trợ doanh
nghiệp của bạn.

Hệ thống Quản lý đánh giá
viên nội bộ / Đánh giá viên
trưởng: ISO 14001:2015
Khóa học đánh giá viên trưởng về môi

Đánh giá viên nội bộ / Đánh
giá viên trưởng chuyển đổi
sang ISO 14001:2015
Khóa học dành cho đánh giá viên mong muốn phát
triển chuyên môn để đánh giá hệ thống quản lý môi
trường theo tiêu chuẩn mới.

Chuyển đổi và Thực hành ISO
14001:2015

trường được cấp bởi IRCA sẽ cung cấp
các kỹ năng cần thiết để thực hiện đánh giá hệ thống
quản lý môi trường như một đánh giá viên trưởng.

Khóa học chuyên sâu: ISO
14001:2015
Học cách giải quyết thành công việc quản lý môi
trường trong bối cảnh tổ chức của bạn. Có được sự
hiểu biết sâu sắc về bốn lĩnh vực quan trọng của ISO
14001: 2015: Quan điểm vòng đời sản phẩm, rủi ro
liên quan đến các mối nguy và cơ hội, các nhà cung
ứng bên ngoài và lãnh đạo.

Khóa học này sẽ giúp bạn hiểu được sự khác biệt giữa
tiêu chuẩn ISO 14001: 2004 và ISO 14001: 2015. Các
giảng viên của chúng tôi sẽ dạy cho bạn cách áp dụng
có hiệu quả một kế hoạch chuyển đổi trong tổ chức.
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Kết quả hoạt động Rủi ro Bền vững

Sự kiện Bền vững.
ISO 20121
ISO 20121 đưa ra một hệ thống quản lý giúp bạn cải
tiến tính bền vững của sự kiện. Tiêu chuẩn được thiết
kế để hỗ trợ bạn quản lý bền vững trong suốt chu kỳ
quản lý sự kiện. Bất cứ ai tham gia vào việc tổ chức
và quản lý các sự kiện cần phải hiểu những xu hướng
này, những gợi ý về doanh nghiệp của họ và sau đó
thực hiện các chiến lược một cách bền vững hơn.

Nhận thức: ISO 20121
Tìm hiểu các khái niệm về tính bền vững và mối quan
hệ giữa tính bền vững và quản lý sự kiện. Khóa học
này bao gồm xác định vấn đề và đánh giá, yêu cầu
pháp lý, làm thế nào để thiết kế các chương trình
tham gia của các bên liên quan và thiết lập mục tiêu.

Thực hành: ISO 20121

Nâng cao kiến thức chuyên môn để thiết kế, cài đặt
và duy trì một hệ thống quản lý bền vững đáp ứng
được tất cả các yêu cầu của ISO 20121 và đem lại
những lợi ích có thể đo lường. Khóa học này bao gồm
một cuộc kiểm tra chuyên sâu về những gì được yêu
cầu để chứng nhận tiêu chuẩn.

Nâng cao kiến thức chuyên môn để thiết kế, lắp đặt
và duy trì một hệ thống quản lý bền vững đáp ứng
được tất cả các yêu cầu của ISO 20121 và đem lại
những lợi ích có thể đo lường. Khóa học này bao gồm
một cuộc kiểm tra chuyên sâu về những gì được yêu
cầu để chứng nhận tiêu chuẩn.

Lợi ích của
việc đào tạo tại
Doanh nghiệp
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Đánh giá viên nội bộ: ISO
20121

Tiết kiệm chi phí
Thực hiện tại địa điểm bạn lựa chọn
Được điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn
Lý tưởng cho việc đào tạo một nhóm lớn hơn
Linh hoạt

British Standards

Online

BSOL

TM

Sử dụng Tiêu chuẩn hôm nay
để xây dựng tương lai
Dịch vụ đặt mua Tiêu chuẩn trực tuyến của BSI
(BSOL- Bristish Standards Online) là cơ sở dữ liệu tiêu
chuẩn trực tuyến giúp bạn sử dụng các tiêu chuẩn dễ
dàng và hiệu quả với hơn 60 000 Tiêu chuẩn bao gồm
Anh (BS) và Châu Âu (EN) cũng như Bộ Tiêu chuẩn
Quốc tế (ISO/IEC) và các Tiêu chuẩn phổ biến.

Lợi ích khi sử dụng BSOL
Được truy cập và tham chiếu Tiêu chuẩn trực tuyến
24/7.

Dịch vụ đặt mua tiêu chuẩn trực tuyến
(BSOL) của BSI rất hiệu quả hỗ trợ cho
Doanh nghiệp của chúng tôi thông tin kỹ
thuật có liên quan tại thời điểm chúng tôi cần
Matthew Charlton, Applications & Development
Engineer, Weir Valves & Controls UK Ltd

Gói Dịch vụ đặt mua Tiêu chuẩn với ít nhất 10 tiêu
chuẩn có giá ưu đãi
Tự động cập nhật thông tin về Tiêu chuẩn hàng ngày
và gửi thông báo đến email
Tương thích với Máy tính bảng
Cập nhật Tiêu chuẩn nhanh

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng trao đổi
với chúng tôi:
bsigroup.com/BSOL
Tel: +84 (28) 3820 0066 hoặc
Email info.vietnam@bsigroup.com
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Chương trình đào tạo Nhà Quản lý Chất lượng được thiết kế riêng cho từng lĩnh vực
Chuyển kinh nghiệm của chúng tôi thành chuyên môn của bạn

Nhà Quản lý chất lượng trong
ngành Xây dựng
Xây dựng

Với khóa đào tạo nhà quản lý chất lượng
được thiết kế riêng cho ngành xây dựng
của BSI, học viên sẽ được tiếp cận các
kiến thức chuyên môn và góp phần vào
cải tiến thường xuyên Tổ chức, nâng cao
chất lượng xây lắp các công trình, mang
lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu
về kỹ thuật, mỹ thuật, công năng sử
dụng.
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Nhà Quản lý chất lượng trong
ngành Thực phẩm
Thực phẩm

Năng lực trong việc xây dựng, áp dụng
các nguyên tắc của hệ thống An toàn
Thực Phẩm là một trong những yêu cầu
hết sức quan trọng dành cho Nhà quản lý
Thực phẩm. khóa đào tạo được thiết kế để
nâng cao kỹ năng kiểm soát các vấn đề về
an toàn thực phẩm dành cho Trưởng bộ
phận Quản lý An toànThực phẩm (Food
Safety Manager).

Certified
Quality Manager

Nhà quản lý chất lượng trong Nhà quản lý HSE
ngành Nhựa
Nhựa

Khóa học cung cấp kiến thức để kiểm soát
chất lượng đầu vào nguyên liệu, đầu ra
sản phẩm và các công đoạn sản xuất
nhựa (công cụ kiểm soát, kế hoạch, nội
dung, phương pháp, chuẩn đánh giá...;
Kỹ năng xây dựng, tổ chức thực hiện và
duy trì hệ thống quản lý chất lượng trong
ngành nhựa; Phương pháp làm bài tập
nhóm và bài tập tình huống sẽ được áp
dụng trong khóa học.

HSE

Một hệ thống quản lý luôn tuân thủ theo
các quy định HSE sẽ giúp các tổ chức có
thể giảm hoặc tránh các tai nạn và bệnh
tật tại nơi làm việc, đáp ứng được các yêu
cầu pháp luật có liên quan, cải thiện môi
trường làm việc, tăng hiệu suất công việc.
Khóa học Nhà Quản lý HSE trở thành
khóa học quan trọng mà bất cứ nhân viên
nào làm việc trong lĩnh vực liên quan đến
an toàn sức khỏe môi trường cũng cần
quan tâm, là trách nhiệm của những
người làm công tác điều hành, quản lý
các hoạt động kinh doanh, sản xuất.

Kỹ năng mềm
(SOFT - SKILLS)

Đào tạo người huấn luyện

Kỹ năng thuyết trình

Kỹ năng thương lượng

Khóa đào tạo 3 ngày này cung cấp cho học viên sơ
lược những kỹ năng & kỹ thuật cần thiết để thiết kế,
hoạch định, tổ chức và thực hiện các chương trình
đào tạo.

Cung cấp những kiến thức và kỹ năng bao gồm kỹ
năng hiểu tâm lý người nghe, phương pháp ẩn dụ,
phương pháp chuẩn bị đề cương bài giảng, chuẩn bị
tài liệu, kỹ năng soạn chương trình, kỹ năng chuẩn bị
công cụ cho buổi thuyết trình, kỹ năng trình bày và xử
lý tình huống… kết hợp với thực hành.

Khóa đào tạo cung cấp cho học viên những kiến thức
cần thiết về những yếu tố tạo thành một cuộc thương
lượng, công thức khi thương lượng, nâng cao kỹ năng
giải quyết vấn đề và ra quyết định giúp mang lại cuộc
thương lượng thành công.

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

Kỹ năng lập kế hoạch

Khóa đào tạo cung cấp cho học viên những công cụ
và kỹ thuật cần thiết giúp học viên giao tiếp hiệu quả
với đối tác bên ngoài (khách hàng, nhà cung cấp…)
lẫn đối tác nội bộ trong doanh nghiệp (nhân viên,
đồng nghiệp, cấp trên…)

Khóa đào tạo giúp học viên tạo ra một kế hoạch về
cách thức dẫn dắt sự kết hợp giữa công việc và cuộc
sống. Hệ thống theo từng bước này cho phép học viên
lập một hướng dẫn hoạt động hiệu quả giúp đạt được
những điều tốt nhất trong cuộc sống cá nhân và tiềm
năng trong công việc.

Kỹ năng quản lý thời gian
Khóa đào tạo giúp học viên xem xét tiến trình ra
quyết định và tầm quan trọng của việc tính toán thời
gian cho hợp lý, cũng như cách thức kiểm soát, tiết
kiệm thời gian bạn phải sử dụng.

Kỹ năng lãnh đạo
Khóa đào tạo giúp học viên hoàn thiện kỹ năng lãnh
đạo của mình và trở thành hình mẫu lãnh đạo như
mong muốn. Khóa đào tạo khai thác các khía cạnh
của khái niệm “lãnh đạo theo tình huống” giúp học
viên xác định và sử dụng các loại hình lãnh đạo khác
nhau tùy theo tình hình và nhu cầu cụ thể của doanh
nghiệp.

Để biết thêm thông tin về các khóa đào
tạo kỹ năng mềm thiết kế riêng cho
doanh nghiệp, vui lòng liên hệ
+84 (28) 3820 0066 hoặc
email info.vietnam@bsigroup.com
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Kỹ năng mềm
(SOFT - SKILLS)

Chương trình đào tạo cải tiến các quá trình
chủ chốt của Doanh nghiệp

Kỹ thuật giải quyết vấn đề theo
nhóm dựa trên 8 nguyên tắc MỚI
Kỹ thuật giải quyết vấn đề dựa trên 8 nguyên tắc hay
8D được phát triển bởi Công ty Ford Motor và thường
được sử dụng trong ngành công nghiệp ô tô.

Cải tiến quá trình kinh doanh
thông qua 7 công cụ quản lý
7 Công cụ quản lý này giúp các nhà quản lý hoạch
định mục tiêu chất lượng tổng thể đa dạng và chi tiết
trên toàn tổ chức.

Đo lường và cải tiến năng suất
có hiệu lực
MỚI
Khóa học này tập trung vào việc trang bị kiến thức
thiết thực về năng suất và làm thế nào để đo lường
năng suất một cách chính xác và hiệu lực cho các mục
đích cải tiến năng suất.
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Sự hoàn hảo trong sản xuất
thông qua chuyển
MỚI
đổi Lean
Khóa đào tạo này sẽ cung cấp cho học viên cái nhìn
toàn diện, tổng quát về các NGUYÊN TẮC, LỘ TRÌNH
và KỸ THUẬT quan trọng để chuyển đổi một tổ chức
sản xuất “truyền thống” thành một tổ chức “LEAN”.

Duy trì năng suất toàn
diện (TPM) đối với
IATF 16949:2016

MỚI

Khóa đào tạo này được xây dựng để cung cấp cho
học viên cái nhìn tổng quan thực tế về một chương
trình TPM nói chung và đồng thời nhấn mạnh chi tiết
các lĩnh vực liên quan để đáp ứng các yêu cầu của
Điều khoản 8.5.1.5 trong IATF 16949:2016.

Tìm hiểu về LEAN &
Six Sigma

MỚI

Một trong những khía cạnh quan trọng của Sản xuất
Tinh gọn là việc tập trung vào các cải tiến ‘ở cấp độ
hệ thống’ thay vì cải tiến từng phần. Kiến thức này,
kết hợp với hiểu biết về cách để loại bỏ sự lãng phí
sao cho phù hợp, là điều tối quan trọng để thực hiện
thành công bất kỳ hoạt động Sản xuất Tinh gọn nào.

Đánh giá viên
chuyên nghiệp

Giới thiệu
Khóa học dài ngày gồm 2 giai đoạn này đào tạo học
viên thành Đánh giá viên chuyên nghiệp các Hệ thống
ISO 9001, ISO 14001 & BS OHSAS 18001, đủ điều
kiện làm việc ở các tổ chức chứng nhận trong và ngoài
nước.

Giai đoạn 1: Đào tạo tổng quát
Đào tạo học viên lý thuyết và thực hành về kỹ năng
đánh giá, bao gồm các giai đoạn nhỏ sau:
- Đào tạo Đánh giá viên trưởng có đăng ký IRCA hoặc
IATCA (5 ngày)
- Tham dự đánh giá thực tế tại Doanh nghiệp cùng
Đánh giá viên BSI với tư cách quan sát viên. Học viên
sẽ trải qua ít nhất 4 cuộc đánh giá kéo dài 15 ngày.
- Đào tạo về các quy định cấp chứng nhận, quy trình
thiết lập tài liệu đánh giá ISO 9001 tại Doanh nghiệp
với sự hướng dẫn của Đánh giá viên trưởng BSI (2
ngày).

Giảng viên
Khóa học được thực hiện và giám sát bởi các Đánh giá
viên trưởng/ Đánh giá viên giàu kinh nghiệm trong
việc đánh giá Hệ thống Quản lý.

Giai đoạn 2: Đào tạo chuyên sâu
Đào tạo học viên các kỹ năng và kỹ thuật đánh giá thực
tế cần thiết để tiến hành một cuộc đánh giá các Hệ
thống Quản lý tại Doanh nghiệp, bao gồm các giai đoạn
nhỏ sau:
- Thực hiện 5 cuộc đánh giá thật sự với vai trò Đánh giá
viên BSI (10 ngày).
- Xét duyệt lần cuối để quyết định học viên đủ điều kiện
thành Đánh giá viên trưởng BSI. Hỗ trợ học viên đăng
ký bằng đánh giá viên được công nhận bởi IRCA

Chương trình được thiết kế giúp học viên nắm vững
kiến thức thực tế & kỹ năng thực hành cần thiết để
thực hiện việc đánh giá hiệu quả cho các tổ chức
chứng nhận. Tuy nhiên, khóa học không đảm bảo học
viên sẽ được các tổ chức chứng nhận thuê với tư cách
đánh giá viên toàn thời gian/ bán thời gian.

Kỹ năng đánh giá nâng cao
Khóa học được thiết kế nhằm bổ sung các kiến thức
và kỹ năng đánh giá cần thiết cho các đánh giá viên
nhằm tăng chiều sâu của cuộc đánh giá và tạo giá trị
gia tăng cho Tổ chức. Các kinh nghiệm đánh giá thực
tiễn của giảng viên về đánh giá hệ thống chất lượng,
môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp... sẽ
được chia sẻ trong suốt khóa học để nâng cao nghiệp
vụ đánh giá.

9.25/10 là điểm
trung bình của đánh
giá viên BSI trong
khảo sát toàn cầu
về sự hài lòng
của khách hàng
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Chương trình chứng nhận của BSI

Hỗ trợ Tổ chức gắn kết sự hoàn hảo thông qua các lĩnh vực
ISO/TS 16949
BS 10125
ISO 9001
ISO 14001

OHSAS 18001
ISO 39001
RAWS
PAS 7000

AS 9100
ISO 22301
BS 10500
PAS 2060

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
ISO 14051 MFCA

Kitemark
CE Marking
ISO 39001
PAS 7000

SA 8000
ISO 26000

ISO 13485
ISO 14971
ISO 50001
ISO 31000

GMP
CE Marking
ISO 27799
ISO 9001

ISO 14001
OHSAS 18001
PAS 7000

Thực phẩm

HACCP & GMP
FSSC 22000
ISO 22000
GMP/GHP

ISO 50001
SQF
GlobalGAP
BRC

ISO 14051 MFCA
RSPO
Gluten-Free
PAS 96

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
PAS 7000

ISO 31000
ISO 50001
ISO 39001
CSR EICC

Security C-TPAT
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

PAS 7000
CSA Star
ISO 27018

Công nghệ thông tin

ISO/IEC 20000
ISO/IEC 27001
TL 9000
ISO 22301
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
ISO 50001

ISO 14064 Carbon
PAS 2050 Carbon
PAS 2060 Carbon
ISO 14046 Water

ISO 14051
MFCA
BS 42020 Bio
SRA

CSR Security
PAS 7000
SA 8000
ISO 26000

ISO/IEC 27001
SIA ACS
Cloud Security
BS 10012

ISO 27005
ISO 22301 BCM
Security C-TPAT
PCI-DSS

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
PAS 7000

Ôtô & Hàng không

Xây dựng & Sản xuất

Chăm sóc sức khỏe

Khai khoáng &
Cơ sở hạ tầng

Doanh nghiệp &
Dịch vụ Tài chính
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Quy trình chứng nhận với BSI

10 bước để đạt được chứng nhận cho hệ thống quản lý.

Bước
1

Bước
2

Bước
3

Mua tiêu chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Nộp đơn

Để hiểu các yêu cầu Tiêu
chuẩn và bắt đầu chuẩn bị
triển khai, bạn sẽ cần bản sao
của tiêu chuẩn.

Chúng tôi có thể thảo luận
những gì bạn cần và giới
thiệu các dịch vụ tốt nhất cho
bạn. Chúng tôi sẽ giúp bạn
xác định các cách để cải tiến
kết quả hoạt động kinh
doanh của bạn.
Sau đó, chúng tôi sẽ cung
cấp báo giá và thời gian liên
quan

Hoàn thành việc nộp đơn là
chính thức nộp hồ sơ chứng
nhận với BSI.

Bước
4

Bước
5

Đảm bảo nhân viên của bạn
có các kỹ năng và công cụ
cần thiết để triển khai hệ
thống quản lý

Đoàn đánh giá được chỉ định

Nhiều hội thảo và khóa đào
tạo của chúng tôi sẽ hỗ trợ
nhân viên của bạn hiểu được
mục tiêu và các vai trò họ sẽ
đảm nhiệm. Giải pháp cải tiến
kinh doanh của chúng tôi
cung cấp các công cụ hỗ trợ
việc triển khai hệ thống quản
lý. Các công cụ có sẵn giúp
bạn quản lý hiệu quả các
phần chính của một hệ thống
quản lý bao gồm kiểm soát
tài liệu, các vấn đề, hành
động khắc phục, đánh giá và
các phát hiện và nhiều hơn
nữa.

Phụ trách hệ thống của bạn
sẽ được liên lạc để trao đổi về
quá trình này. Bạn cũng sẽ
được chỉ định Đánh giá viên
có kinh nghiệm phù hợp với
lĩnh vực của Bạn để đảm bảo
bạn luôn nhận được nhiều
nhất từ chứng nhận của
mình.
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Quy trình chứng nhận với BSI

10 bước để đạt được chứng nhận cho hệ thống quản lý.

Bước
6
Phân tích Thực trạng để đảm
bảo bạn đang đi đúng hướng
Chúng tôi có thể thực hiện
Phân tích thực trạng - còn
được gọi là đánh giá chứng
nhận trước. Điều này xem xét
các quá trình và quy trình
hiện có và so sánh với các
yêu cầu của tiêu chuẩn giúp
bạn xác định bất kỳ thiếu sót
hoặc điểm yếu nào cần giải
quyết trước khi đánh giá
chính thức.
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Bước
7

Bước
8

Bước
9

Đánh giá - Giai đoạn 1

Đánh giá - Giai đoạn 2

Đạt chứng nhận

Trong đánh giá Giai đoạn 1,
việc thực hiện và hiểu biết về
hệ thống quản lý của bạn
được xem xét, và việc hoạch
định được thảo luận.

Đây là đánh giá cuối cùng.
Giai đoạn 2 xác nhận hệ
thống quản lý của bạn là
hoàn toàn phù hợp với tiêu
chuẩn và được vận hành
trong tổ chức của bạn. Chúng
tôi sẽ đánh giá việc triển khai
và tính hiệu lực của hệ thống
sau đưa ra khuyến nghị cho
chứng nhận chính thức của
bạn.

Khi bạn đã được chứng nhận,
bạn cần quảng bá thành tựu
của mình. Sử dụng Dấu Đảm
bảo của BSI như một công cụ
tiếp thị có giá trị để quảng bá
chứng nhận của bạn, tạo lợi
thế cạnh tranh.

Bước
10
Biến sự hoàn hảo thành thói
quen với BSI
Đánh giá viên sẽ định kỳ
đánh giá để đảm bảo rằng
bạn vẫn tuân thủ và hỗ trợ
bạn trong việc cải tiến
thường xuyên các hệ thống
của mình. Chúng tôi sẽ liên
lạc với bạn thường xuyên để
cập nhật cho bạn bất kỳ sự
kiện, khóa đào tạo và sản
phẩm nào có thể tối đa hóa
lợi ích cho hệ thống quản lý.

Mạng lưới và thương hiệu toàn cầu của BSI

86.000
Khách hàng

193
Quốc gia

03
Trung tâm
khu vực

76
Văn phòng
trên toàn
thế giới

NPS+51

Có hơn
37.000
Tiêu chuẩn

49%
trong Forture
500

75%
trong FTSE
100

77%
trong Nikkei
Index
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