KHÓA ĐÀO TẠO ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

MỤC TIÊU KHÓA HỌC
Khóa học trang bị cho các học viên kiến thức về các yêu cầu của
tiêu chuẩn ISO 22000:2005 và các nguyên tắc an toàn thực phẩm.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO
Nguyên tắc quản lý an toàn thực phẩm
Các Hệ thống quản lý phương pháp tiếp cận để quản lý về an
toàn thực phẩm
Các yêu cầu của ISO 22000:2005
Các quy trình và kỹ thuật liên quan đến việc lập kế hoạch, thực
hiện và báo cáo kiểm toán trên một Hệ thống quản lý toàn bộ
thực phẩm an toàn.

GIẢNG VIÊN ĐÀO TẠO
Các giảng viên đào tạo là những chuyên gia đánh giá trưởng
được Tổ chức Exemplar Global (trước đây là RABQSA) sát
hạch và công nhận năng lực có kinh nghiệm thực hiện nhiều
cuộc đánh giá với những tập đoàn lớn, đa lĩnh vực từng tham
gia đánh giá ISO cho nhiều tổ chức chứng nhận Quốc tế, học
viên được chia sẻ kinh nghiệm và tiếp cận với những tình huống
đánh giá thực tế.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ
 Chuyên gia chất lượng, cá nhân được phân công
quản lý hoặc tiến hành đánh giá nội bộ cho HTQL
An toàn thực phẩm ISO 22000;
 Chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá;
 Cá nhân muốn trở thành chuyên gia đánh giá nội
bộ của Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm ISO
22000;
 Cá nhân mong muốn vươn tới thành chuyên gia
đánh giá chuyên nghiệp
 Các Tổ chức cần nâng cao năng lực đội ngũ

THỜI GIAN: 02 ngày

chuyên gia đánh giá nội bộ
 Giám đốc, phó giám đốc, CEO, và đại diện lãnh
đạo….

Phương pháp thực hành tạo cho các học viên
tiếp cận với các tình huống thực tế. Tham dự đầy đủ
dưới vai trò đánh giá hệ thống dưới sự hướng dẫn tận
tình của giảng viên chính.
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