
16:10~16:40

Giới thiệu dịch vụ chứng nhận ISO tại Việt Nam
~Giới thiệu dịch vụ đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý của VQA~

13:00~16:00

Hội thảo đo lường ~sự cần thiết của hiệu chuẩn và cách

sử dụng kết quả hiệu chuẩn~
Giảng viên: Sato Keiko (Chuyên gian kỹ thuật, Trung tâm Đo lường, JQA)

Liên hệ

Ban tổ chức hội thảo đo lường JQA

v-seminar@jqa.jp

Tổ chức: Japan Quality Assurance Organization (JQA)

Chúng tôi xin thông báo sẽ tổ chức một chương trình hội thảo miễn phí như sau

về chủ đề “Hiệu chuẩn phương tiện đo”, là hoạt động không thể thiếu trong kiểm

soát chất lượng sản xuất.
Mong rằng quý vị sẽ áp dụng các kiến thức từ hội thảo cho hoạt động đào tạo

nhân viên phụ trách mới cũng như nhân viên đang làm công tác kiểm soát thiết bị đo.

Dịch nối tiếp Nhật-Việt

Dịch nối tiếp Việt-Nhật

Hợp tác: VQA Certification Co., Ltd.

16:50~17:50 (※Chỉ tổ chức vào ngày 01/12)

Phần giao lưu

Mời đăng ký tại địa chỉ sau:

Hạn đăng ký: 15/11 (thứ 4)

30/11
Năm 2017

Khách sạn Novotel Suites Hanoi

-Phòng họp-
(Số 5, phố Duy Tân, quận Cầu Giấy)

Khu công nghiệp Thăng Long 2

-Khu nhà ăn: Phòng họp lớn-
(Xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên)

Thứ 5

Thứ 61/12

Số lượng: 50 người

Số lượng: 40 người

Đăng ký trước / Tham gia miễn phí

Đăng ký đại biểu: 12:30~

※Mỗi công ty, tổ chức tối đa

2 người.

https://sites.google.com/jqa.jp/vnseminar-vn

Tài trợ: Japan External Trade Organization (JETRO) 

https://sites.google.com/jqa.jp/vnseminar-vn


Giới thiệu về hội thảo

16:10 ～ 16:40

Giới thiệu dịch vụ chứng nhận ISO tại Việt Nam
Đối tác địa phương cung cấp dịch vụ đánh giá chứng nhận hệ thống

quản lý của JQA là VQA Certification Co.,Ltd sẽ giới thiệu về dịch vụ

chứng nhận ISO tại Việt Nam, đồng thời cũng chia sẻ các thông tin bổ

ích liên quan tới ISO 9001 / ISO 14001 phiên bản 2015.

16:50 ～ 17:50 (※Chỉ tổ chức vào ngày 1/12)

Phần giao lưu
Phần giao lưu là nơi trao đổi ý kiến, hỏi đáp về nội dung hội thảo và tư 

vấn về công tác kiểm soát phương tiện đo. Chúng tôi cũng chuẩn bị thức 

ăn và đồ uống, kính mời quý vị cùng tham gia.

13:00 ～ 16:00

Hội thảo đo lường ~Sự cần thiết của hiệu chuẩn và cách 

sử dụng kết quả hiệu chuẩn~
Là hội thảo về hiệu chuẩn phương tiện đo cho các đối tượng là người mới phụ trách 

hoặc những người còn ít kinh nghiệm công việc tại các doanh nghiệp hoạt động ở 

Việt Nam. Hội thảo trình bày về sự chần thiết phải hiệu chuẩn phương tiện đo theo 

yêu cầu của các tiêu chuẩn như ISO 9001, cũng như cách sử dụng các kết quả đó.

(1) Sự cần thiết của hiệu chuẩn
Hội thảo sẽ giới thiệu: Hiệu chuẩn là gì? Tại sao phải hiệu chuẩn? Bên cạnh đó 

cũng giải thích các thuật ngữ và cơ chế liên quan tới “đo lường” như liên kết chuẩn, 

ISO/IEC 17025.

(2) Cách sử dụng giấy chứng nhận hiệu chuẩn
Hội thảo sẽ trình bày về việc sử dụng nội dung và kết quả ghi trong giấy chứng 

nhận hiệu chuẩn như thế nào.

●Hồ sơ giảng viên●

Sato Keiko

Chuyên gia kỹ thuật, Trung tâm Đo lường, Tổ chức Đảm bảo Chất lượng Nhật 

Bản

Thành viên Tiểu ban kỹ thuật điện JCSS, Cố vấn kỹ thuật trong lĩnh 

vực điện cho hệ thống chứng nhận JCSS, Thành viên Ban Tiêu chuẩn 

hóa quốc tế Nhật Bản


