
 

P & Q SOLUTIONS CO., LTD. 

3rd Floor, Ngoc Khanh Building – 37 Nguyen Son, Long Bien, Ha Noi. 

T. (024) 3 793 06 96     F. (024) 3 793 06 95     W. http://www.pnq.com.vn 

Leading Solutions for Leading People ! 

 
 

Trang 1 / 1 

HỆ THỐNG Q UẢ N LÝ  

 

5 S  & KAI ZEN  QUẢ N TRỊ  TI NH GỌ N  

 

QUẢ N LÝ S ẢN XU ẤT  

 

 CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO 

Chương 

trình hội 

thảo 

: Hướng dẫn chuyển đổi tiêu chuẩn Yêu cầu chung về năng lực PTN theo 

ISO/IEC 17025:2005 sang ISO/IEC 17025:2017 

Thời lượng : 0.5 ngày (21/07/2018) 

Đối tượng : Các cán bộ Quản lý/nhân viên thuộc phòng thí nghiệm, hiệu chuẩn….. 

Mục tiêu 

 

: 

 

Khách hàng có thể tiếp cận và chuyển đổi phiên bản mới được thuận lợi  

Trao đổi những kinh nghiệm trong quá trình vận hành, áp dụng Hệ thống Quản 

lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 trong phòng thí nghiệm. 

Phí tham dự : 500.000 VND/người 
 

# THỜI GIAN   NỘI DUNG 

 08:00 – 08:10  Đón tiếp khách hàng, ổn định vị trí 

1 08:10 – 9:00 

Giới thiệu về tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2017 

➢ Bố cục tiêu chuẩn 

➢ Các điều khoản chính trong tiêu chuẩn mới 

So sánh sự thay đổi giữa hai phiên bản 

2 9h00 – 10h00 Diễn giải và phân tích sự thay đổi 

3 10:00- 10:15 Giải lao giữa giờ 

4 10:15 -12:00 
( tiếp) Diễn giải và phân tích sự thay đổi 

Thảo luận tình huống liên quan đến các điểm thay đổi của tiêu chuẩn 

Ghi chú: 

• Tài liệu cho khóa học do P & Q Solutions cung cấp bao gồm tài liệu bài giảng, tài liệu 

thảo luận và các tài liệu tham khảo cho các chủ đề thảo luận. 

http://www.pnq.com.vn/

