
 

THƯ MỜI 
 

KHOÁ ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ KINH DOANH 

NHẬN THỨC- XÂY DỰNG VÀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HTQL CHẤT LƯỢNG 
THEO TCVN ISO9001:2015” 

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp 
 

Để triển khai chương trình “BỒI DƯỠNG NGUỒN NHÂN LỰC CHO DNNVV NĂM 

2019”, nhằm mục đích đào tạo và nâng cao năng lực quản lý, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển 

Doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 (SMEDEC 2) tổ chức khóa đào tạo Quản trị kinh doanh: 
 

“NHẬN THỨC- XÂY DỰNG VÀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HTQL CHẤT LƯỢNG 

THEO TCVN ISO9001:2015” 
 

1.   Thời gian: 03 ngày, ngày 19+20+21/12/2019. 

2.  Địa điểm: Khách sạn Kiều Anh- 257 Lê Hồng Phong, Phường 8, Vũng Tàu 

3.   Chi phí: 700.000 đồng/ người 

4.   Chương trình đào tạo: phụ lục đính kèm. 

5.   Đối tượng tham dự: 

- Cán bộ quản lý cấp trung, cấp cao tại các DNVVN; 

- Các cán bộ nguồn hoặc các CNV có nhu cầu nâng cao nhận thức và kỹ năng 

đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO9001:2015 

6.   Mục tiêu: 

+ Nâng cao nhận thức, kiến thức chung về các phương thức và tiêu chuẩn của hệ 
thống quản lý chất lượng (HTQLCL) ISO 9001:2015 

+ Xây dựng và đánh giá nội bộ HT QLCL theo TCVN ISO 9001:2015 

+ Chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm trong việc áp dụng HTQLCL ISO 

9001:2015 để tránh sai sót khi thực hiện. 
Kính mời quý Cơ quan, Doanh nghiệp quan tâm chương trình đăng kí theo mẫu 

(đính kèm) và gửi về Ban tổ chức   trư ớ c ngày 15/12/2019 để việc chuẩn bị hậu cần 

được chu đáo. Liên hệ đăng ký: Ms Nguyễn Thái Thùy Hoa –  0909885038  – 

nguyenthaithuyhoa@gmail.com 
 

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của quý Cơ quan, Doanh nghiệp. 
 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC, PHỤ TRÁCH 

 

Nguyễn Thị Thu Phương

mailto:nguyenthaithuyhoa@gmail.com


 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
NHẬN THỨC, XÂY DỰNG VÀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HTQLCL 

THEO TCVN ISO 9001:2015 
 
 

Thời gian Nội dung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ngày 1 

Khai mạc 

Giới thiệu chương trình nâng cao năng suất chất lượng 

Giải lao 

Những khái niệm: 
 

- Khái niệm về sản phẩm, chất lượng, quản lý, quản lý hệ thống, khách 

hàng, khách hàng nội bộ. 

- Xác định sản phẩm, đối tượng quản lý của HTQLCL tại các doanh 

nghiệp và mức chất lượng mong muốn. 

Nghỉ trưa 

Những kiến thức cần thiết về quản lý chất lượng và quá trình phát 

triển bộ tiêu chuẩn ISO 9001: 

- Bảy nguyên tắc quản lý chất lượng và mối quan hệ theo chức năng 

trong hoạt động SXKD tại các doanh nghiệp. 

- Ý nghĩa và mục đích bộ tiêu chuẩn ISO 9001. 

Giải lao 

- Giới thiệu Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trên cơ sở gắn kết với hoạt động 

của các chức năng theo các mô hình SX, dịch vụ của doanh nghiệp. 
 

- Các yêu cầu trong Tiêu chuẩn ISO 9001:2015. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ngày 2 

Tổng quan về hoạt động đánh giá 

- Những khái niệm chung về đánh giá, các loại hình đánh giá. 

- Lập kế hoạch và chuẩn bị đánh giá. 

- Yêu cầu đối với đoàn đánh giá và chuyên gia đánh giá. 

- Phân loại sự không phù hợp, viết báo cáo sự không phù hợp, thẩm xét 

hành động khắc phục và kết luận vấn đề. 

Giải lao 

Kỹ năng đánh giá và trách nhiệm, quyền hạn của chuyên gia đánh giá 

- Giới thiệu tiêu chuẩn ISO 19011 và ISO/IEC 17021. 



 

 

 -Phân biệt các thuật ngữ “Thừa nhận – Chứng nhận – Công nhận”. 

- Các kiến thức và kỹ năng cần thiết đối với chuyên gia đánh giá. 

Nghỉ trưa 

Những việc cần chuẩn bị trước khi tiến hành đánh giá: 

- Các loại tài liệu cần chuẩn bị trước khi đánh giá. 

- Xây dựng bảng câu hỏi (những nội dung dự kiến, trình tự thực hiện 

cuộc đánh giá). 

- Tìm hiểu về hoạt động của bộ phận, phòng ban được đánh giá: 

- Tài liệu cần có theo yêu cầu Tiêu chuẩn ISO 9001:2015. 

 Giải lao 

 Thực hành đánh giá: 

- Áp dụng biện pháp quá trình trong việc thực hiện đánh giá (đầu vào, 

hoạt động biến đổi, đầu ra). 

Kết thúc đánh giá và giám sát việc khắc phục/hành động khắc phục 

sau đánh giá: 

- Lập báo cáo đánh giá, những nội dung cần có của báo cáo đánh giá. 
 

- Giám sát sau đánh giá –Biện pháp khắc phục/hành động khắc phục về 

các điểm không phù hợp đã phát hiện trong cuộc đánh giá. 

 
 
 
 
 
 

 
Ngày 3 

Tham quan thực tế tại DN 
 

Chia sẻ kinh nghiệm thực hiện ISO 9001:2015 tại Doanh nghiệp 

Nghỉ trưa 

Thảo luận: những vướng mắc của học viên/ doanh nghiệp trong quá 

trình áp dụng hệ thống QLCL theo ISO 9001:2015 

Đề xuất, kiến nghị. 
 

Bài kiểm tra, đánh giá khóa học 
 

Bế mạc khóa học 

 


