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Chất lượng sản phẩm và an toàn sản phẩm ngày càng trở
nên quan trọng với sự tồn tại và phát triển của doanh
nghiệp. Các quy định ngày càng ngặt nghèo khiến cho rủi
ro về việc thu hồi sản phẩm ngày càng cao. Các nhà bán
lẻ và các nhà nhập khẩu quốc tế đều đang tìm kiếm các
cách thực hiệu quả trong việc đánh giá mức độ tuân thủ
của các nhà cung cấp.
Với chương trình đánh giá nhà cung cấp SQP,
chúng tôi cung cấp một tiêu chuẩn đẳng cấp
quốc tế, đo lường mức độ tuân thủ cũng như
thúc đẩy quá trình cải tiến thường xuyên liên
tục của doanh nghiệp. Điểm mạnh của
chương trình này chính là quá trình không
ngừng học hỏi và cải tiến, sử dụng những công
cụ đánh giá rủi ro, với sự hỗ trợ từ những giảng
viên và đánh giá viên giàu kinh nghiệm.
Các tiêu chí đánh giá của chương trình SQP
được phát triển dựa trên những hợp tác
nghiên cứu chặt chẽ với các nhãn hàng và các
chuỗi bán lẻ quốc tế. Những nghiên cứu này
tập trung vào các ngành công nghiệp sản xuất
hàng tiêu dùng, đánh giá mức độ cải tiến
thường xuyên liên tục ở những hạng mục sau:
• Cam kết và nỗ lực cải tiến liên tục của BGĐ
• Hệ thống quản lý rủi ro
• Hệ thống quản lý chất lượng
• Quản lý cơ sở vật chất và trang thiết bị
• Kiểm soát sản phẩm
• Thử nghiệm sản phẩm
• Kiểm soát các quá trình sản xuất
• Đào tạo và xây dựng nhân viên

Mục tiêu đào tạo

• Học viên sẽ nắm được nội dung tiêu chuẩn
SQP
• Giải thích các nội dung và tiêu chí đánh giá,
cập nhật các yêu cầu mới, đánh giá mức độ
tuân thủ;

Chứng nhận đào tạo
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ được
nhận Chứng chỉ Hoàn thành khóa học Intertek.

Thời gian và Nội dung
NGÀY 1
• Giới thiệu chung về tiêu chuẩn SQP
• Nội dung đánh giá SQP và quy trình đánh
giá
NGÀY 2
• Nội dung đánh giá SQP và quy trình đánh
giá
• Giới thiệu về đánh giá rủi ro trong SQP
• Hỏi & Đáp với Đánh giá trưởng chương
trình SQP

“ Nếu chúng ta thực hiện tất cả
những gì chúng ta có thể làm,
chính chúng ta sẽ ngạc nhiên
về bản thân mình”
Thomas Edison

