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N Ộ I  D U N G  K H Ó A  H Ọ C
· Kiến thức căn bản và mối tương quan giữa các yêu cầu 

theo ISO 45001:2018
· Tiêu chuẩn đánh giá và các tiêu chuẩn ISO liên quan 

khác: ISO 19011, ISO 17021-10
· Năng lực, vai trò và trách nhiệm của Đánh giá viên trưởng 

và đoàn đánh giá
· Kỹ thuật đánh giá hiệu quả
· Thực hành đánh giá Giai đoạn 1 và Giai đoạn 2 từ lập kế 

hoạch, đánh giá thực tế, chuẩn bị báo cáo và báo cáo
· Các chuẩn bị trước kỳ đánh giá và đánh giá giám sát
· Công nhận và phạm vi đăng ký công nhận đánh giá viên
· Củng cố nội dung khóa học và thi kiểm tra 

GIẢNG VIÊN
Raquel Abutin

ICRA và Standard Based Management System - Trưởng bộ 
phận Sản phẩm của khu vực Châu Á Thái Bình Dương

CHI  T IẾT  KHÓA HỌC

Đánh giá viên trưởng Hệ thống Quản lý An toàn và Sức 
khỏe nghề nghiệp ISO 45001
Khóa đào tạo đánh giá viên trưởng (1899): PR 357:IRCA ISO 45001:2018

® 
TÜ

V,
 T

U
EV

 a
nd

 T
U

V 
ar

e 
re

gi
st

er
ed

 tr
ad

em
ar

ks
. U

ti
lis

at
io

n 
an

d 
ap

p
lic

at
io

n 
re

qu
ir

es
 p

ri
or

 a
p

p
ro

va
l.

GIỚ I  TH IỆU KHÓA HỌC
Sự ra đời của ISO 45001 đã góp phần hoàn chỉnh các tiêu 
chuẩn về quản lý sức khỏe, an toàn, môi trường và chất 
lượng (HSEQ). Việc đưa cấu trúc các điều khoản chung, 
định nghĩa chung cũng như tư duy dựa trên rủi ro vào hệ 
thống quản lý sẽ tác động đến định hướng và mục tiêu 
kinh doanh chiến lược của doanh nghiệp. Tiêu chuẩn ISO 
đầu tiên cho sức khỏe và an toàn nghề nghiệp (OHS) này 
đã làm rõ các định nghĩa liên quan đến người lao động và 
trao quyền cho người lao động thông qua việc tham gia 
vào tất cả các giai đoạn của hệ thống quản lý OHS.

ĐỐ I  TƯỢNG THAM GIA
· Nhân sự chuyên trách về hệ thống quản lý OHS: Đại 

diện/Trưởng phòng OHS, Chuyên viên an toàn, Ban OHS, 
Đánh giá viên OHS

· Nhân sự thuộc nhóm hoạch định, biên soạn tài liệu, triển 
khai, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý ISO 45001
(chuyển đổi từ BS OHAS 18001 hoặc xây dựng hệ thống 
quản lý OHS mới) 

LỢ I  ÍCH SAU KHÓA HỌC
· Hiểu rõ ISO 45001:2018 và các yêu cầu
· Có thể thực hiện các kỳ đánh giá một cách hiệu quả và

đưa ra khuyến nghị có ích cho khách hàng
· Đánh giá được mức độ tương thích của các hệ thống quản

lý hiện tại với ISO 45001:2018

· Hiểu được  mối tương quan của các yêu cầu nhằm áp dụng
tốt hơn và phù hợp với định hướng kinh doanh cũng như
mục tiêu của tổ chức
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