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NAM TRƯỜNG PHÁT thiết 

lập chương trình“TƯ VẤN, 
ĐÀO TAO VÀ ĐÁNH GIÁ 
CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG 
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 
THEO ISO 9001:2008” hỗ 

trợ các doanh nghiệp hoạt 

động trong lĩnh vực thí 

nghiệm LAS - XD 

Với chi phí dịch vụ giảm 20% 

đến 50% so với các doanh 

nghiệp tư vấn khác, chúng tôi sẽ 

giúp bạn thiết lập và thực hiện 

Hệ thống quản lý chất lượng 

theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 

và được chứng nhận bởi Tổ chức 

chứng nhận có uy tín nhất. 

TƯ VẤN, ĐÀO TẠO VÀ ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ 

CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9001:2008 HỖ TRỢ CÁC PTN LAS-XD 

CHƯƠNG TRÌNH  
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Đào tạo kỹ năng thiết lập hệ thống 

trong lĩnh vực LAS-XD cho cán bộ 

chủ chốt. 

Cán bộ chủ chốt được trang bị các kiến 

thức và kỹ năng để thiết lập và xây dựng 

Hệ thống quản lý chất lượng. 

Chuyên gia Tư vấn nhiều kinh nghiệm 

sẽ tư vấn xây dựng hệ thống phù hợp 

với Quy mô và đặc thù mô hình của 

từng phòng LAS-XD 

Hệ thống tài liệu phù hợp với Hệ thống 

Quản lý chất lượng tại doanh nghiệp, bao 

gồm: 

� Hướng dẫn khảo sát và đánh giá thực trạng; 

� Đào tạo nhận thức và diễn giải tiêu chuNn về Hệ thống QLCL ISO 9001:2008; 

� Hướng dẫn soạn thảo Hệ thống tài liệu theo ISO 9001:2008: xây dựng và ban 

hành chính sách, mục tiêu chất lượng, bổ nhiệm đại diện lãnh đạo chất lượng; Xây 

dựng bản mô tả chức năng nhiệm vụ của các cá nhân; Nhận biết sản phNm và 

trạng thái kiểm tra, thử nghiệm; Kiểm soát thiết bị, phương tiện kiểm tra đo lường 

thử nghiệm; Xây dựng thủ tục và thực hiện kiểm soát sản phNm không phù hợp; 

Xây dựng thủ tục và thực hiện hành động khắc phục, phòng ngừa; Xây dựng thủ 

tục và thực hiện việc kiểm soát các hồ sơ chất lượng; ..... 

� Hướng dẫn áp dụng Hệ thống QLCL theo ISO 9001:2008; 

� Đào tạo đánh giá viên nội bộ và hướng dẫn đánh giá nội bộ; 

Hỗ trợ PTN LAS-XD đăng ký với Tổ 

chức chứng nhận; Hỗ trợ khắc phục 

sau đánh giá chứng nhận 

Chứng chỉ phù hợp với mong muốn của 

PTN LAS-XD và đáp ứng yêu cầu của luật  

Hỗ trợ thực hiện, duy trì và cải tiến Hệ 

thống 

Hỗ trợ Doanh nghiệp thực hiện, duy trì và 

cải tiến Hệ thống trong 3 năm hiệu lực của 

chứng chỉ. 

LỢI ÍCH KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH 
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CÁC BƯỚC THỰC HIỆN DỰ ÁN TƯ VẤN 

www.namtruongphat.com.vn 

L E A D I N G  Q U A L I T YL E A D I N G  Q U A L I T YL E A D I N G  Q U A L I T YL E A D I N G  Q U A L I T Y     

STT Công việc 

Trách 
nhiệm 
Khách 
hàng 

Trách 
nhiệm 

của 
NTP 

Ngày 
công 

(ngày) 

1. Khảo sát thực trạng và xây dựng mô 

hình hệ thống 

x x 01-03 

2. Đào tạo và hướng dẫn xây dựng Hệ 

thống văn bản 

 x 01 

3. Viết tài liệu/hướng dẫn viết tài liệu x x 05 

4. Xem xét tài liệu x  02 

5. Áp dụng hệ thống  x x 10 

6. Tư vấn đánh giá nội bộ và hướng 

dẫn khắc phục sau đánh giá 

x x 02 

7. Xem xét của lãnh đạo và Chuẩn bị 

cho đánh giá chứng nhận 

 x 03-07 

8. Đánh giá chứng nhận và hỗ trợ thực 

hiện khắc phục sau đánh giá 

x x 01-05 

9. Hỗ trợ thực hiện, duy trì cải tiến Hệ 

thống 

 x Trong 3 

năm 



   

 

 

GIỚI THI ỆU VỀ NAM TRƯỜNG PHÁT 
 

Công ty Nam Trường Phát với đội ngũ chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp có 

kinh nghiệm trong các lĩnh vực ngành nghề khác nhau. Các chuyên gia tư vấn 

đã được đào tạo trong nước và nước ngoài với nhiều năm kinh nghiệm làm 

việc cho các tổ chức tư vấn và chứng nhận Quốc tế, các Chuyên gia có trình độ 

Đại học, Thạc sỹ. Hầu hết chuyên gia tư vấn của Nam Trường Phát đều đã 

được cấp Chứng chỉ chuyên gia đánh giá trưởng và hiện đang hợp tác đánh 

giá chứng nhận cho các tổ chức chứng nhận uy tín. 

Với năng lực và kinh nghiệm của mình Nam Trường Phát đảm bảo cung  

cấp cho Quý khách hàng những dịch vụ chất lượng, hiệu quả, được đánh  

giá bởi các tổ chức có uy tín triên thế giới cũng nhưng thị trường trong  

nước. Với phương châm ‘Chất lượng đi đầu’  Nam Trường Phát cam  

kết liên tục cải  tiến phương pháp tư vấn và nâng cao năng lực các  

chuyên gia tư vấn nhằm cung cấp cho Khách hàng: 

• Các dịch vụ được thực hiện chuyên biệt; 

• Tư vấn sát thực, cụ thể và hiệu quả; 

• Hệ thống được xây dựng nhanh chóng, thuận tiện, dễ áp dụng. 

Chúng tôi hy vọng có cơ hội cung cấp dịch vụ tư vấn chất lượng  

và gia tăng hiệu quả của mình với Quý Khách hàng trong thời  

gian tới. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và tin tưởng  

của Quý Khách hàng đối với Dịch vụ của Chúng tôi. 
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LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC GIẢI ĐÁP: 

Hotline: 09123 125 99 

T. : 04 3676 28 29  

F. : 04 3676 08 99 

E. : namtruongphat@vnn.vn  

Add.: 184 Nguyen Duc Thuan, 
Thach Ban Long Bien, Ha Noi 

 


