Đánh giá nội bộ
HACCP

SYTRHACCP-A

Giới thiệu
Một trong những công cụ quan trọng nhất trong duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý mà hầu như đều
hiện diện trong tất cả các tiêu chuẩn hệ thống, đó là ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ.
Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý không chỉ giúp đảm bảo sự tuân thủ và duy trì hệ thống luôn phù hợp theo
tiêu chuẩn áp dụng mà còn phát hiện những khiếm khuyết hay cơ hội để cải tiến liên tục và ngày càng hoàn
thiện hệ thống.
Mục đích
Trong suốt khóa đào tạo, học viên sẽ được cung cấp các kiến thức về:
1. Các khái niệm đánh giá và đánh giá nội bộ.
2. Phương pháp tổ chức một cuộc đánh giá.
3. Các kỹ năng áp dụng trong đánh giá.
4. Hành động khắc phục và cải tiến hệ thống quản lý.
Thời lượng
02 ngày (04 buổi x 3 giờ)

Nội dung
Giới thiệu và các khái niệm về đánh giá.
Nhắc lại các yêu cầu của tiêu chuẩn HACCP.
Quá trình đánh giá.
Chuẩn bị đánh giá
+ Lập kế hoạch
+ Chọn đánh giá viên
+ Checklist
Tiến hành đánh giá
+ Họp mở đầu
+ Kỹ thuật phỏng vấn
+ Các kỹ năng khác
+ Phát hiện vấn đề và quy kết
+ Báo cáo kết quả
+ Họp kết thúc
Tổng hợp kết quả đánh giá và theo dõi hành động khắc phục.
Thảo luận tình huống đánh giá.
Phương pháp huấn luyện
1. Trình bày các khái niệm mới.
2. Thảo luận và tương tác.
3. Bài tập nhóm và các hoạt động huấn luyện.
4. Phân tích các trường hợp kinh nghiệm thực tiễn.
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