
TONG CLJC  TIEU CHUAN 
DO LU'ONG CHAT LIJONG 

VIIN TIEU CHUAN 
CHAT LU'QNG VIET NAM 

CONG HOA xA 1101 CHU NGHiA VIIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

 

Ha N5i, ngày%. tháng 01 nãm 2023 

      

Sô:o24 /TCCL-NV 
V/v thông báo các khóadào tao 

nghip vv tiêu chuân hóa 

KInh g1ri: Qu co' quan, do'n vj, dja phrnmg 

Trong khuôn kh Chucmg, trInh qu& gia "Ho trçY doanh nghip nâng cao 
näng sut và cht Iucng san phm, hang boa giai don 202 1-2030", trong tháng 2 
và tháng 3/2023 Vin Tiêu chun Chat hiçng Vit Nam - Tng cic TCDLCL së 
t chüc 03 khóa dào tao,  bi duOng v tiêu chun hóa nhm cüng c các k näng, 
nghip vii d tham gia tIch crc và hiu qua vào hoat  dng tiêu chun hóa co' sà, 

quc gia và quc t cho các can b lam cong tác tiêu chun tai  các b, ngành, dja 

phuang và doanh nghip. Thông tin ci th nhu sau: 

Thri gian: 03 ngày/làp. 

HInh thirc: trirc tuyn qua zoom. 

Ni dung chucmg trInh: g1ri kern theo giy mdi. 

H • c viên duçc h trq toàn b kinh phi tham dir. Hc viên tham dir dy dü và 

bài kim tra cui khóa h9c dat  yêu cu së duqc cp Giy chüng nhn hoán thành 
khóa hoc. 

Vin Tiêu chun Chit luqng Vit Nam trân trng thông báo dê Qu cci quan, 
doanh nghip, dja phi.rcing ci:r can b phü hçp tham dir. [Ju tiên các can b dã có 
kinh nghim trong hoat  dng tiêu chun hóa hoc tr?c tip tham gia xây drng 
TCCS, TCVN tai  Qu cci quan, chua tüng tham gia khóa hçc tucing tir. Ban däng 
k (theo miu) xin g1ri trrn9c ngày 10/02/2023 v dja chi: 

P hông Nghip vy TCCL, Vin Tiêu chuan Chit lircxng Viçt Nam 
So 8 dwàng Hoàng QuOc Vit, Cdu Giây, Ha Nç5i 

Din thogi: (024)37567110, 0982931302; Email: htqt@vsqi.gov.vn  

Rt mong sir tham gia cüa Qu cci quanldon 

KT. VIIN TRU'ONG 
IIN TRIIONG Noi nhân: 

-Nhixtrên; 
-LuuVT,NV. 



Chtrffng trinh dào tio nghip vi tiêu chuân hóa cho các can b lam cong tác 
tiêu chuân hóa tii các B, ngành, dja phtro'ng, doanh nghip 

Thôi gian. Lp 1: tü 15-17/02/2023; Lap 2: tir 22-24/02/2023; Lap 3: tiir 01-
03/03/2023 (du kin) 

Thành phân Iham d4: Can b lam cong tác tiêu chuân hóa tii các B, ngành, dja 

phucing, doanh nghip 

Hlnh thá'c: trirc tuyn qua zoom (BTC së gui thu xác nhn và link tham dr theo 
thông tin däng k cüa dan vj) 

TT Ni dung chuyên dé 

Khai m,c vàphJ biln n3i quy 1ôp h9c 

1 Chuyên d 1: Xây d4rng Tiêu chun quôc gia 

1.1 Tng quan hott dng tiêu chun, quy chun k5 thut 

1.2 To chüc và hot dng cüa Ban k5 thutt tiêu chun quc gia 

1.3 Nguyen tic, quy trInh xây dirng Tiêu chutn quc gia (TCVN) 

1.4 Phuang thirc biên sotn tiêu chuân quc gia 

1.5 TrInh bay và th hin ni dung tiêu chuân quôc gia 

2 Chuyên dt 2: Tiêu chuân hóa co' th 

2.1 Vn d chung v tiêu chun boa cci sâ 

2.2 Hot dng xây dirng và áp diing Tiêu chun ca sâ (TCCS) 

2.3 TrInh bay và th hin ni dung tiéu chun Co s 

3 Chuyên d 3: Tham gia xây dy'ng tiêu chutIn quc t 

3.1 Các t chuc tiêu chun hóa quc t, khu virc và sir tham gia cüa Vit Nam 

3.2 Tham gia xây drng, gop tiêu chuân quOc té 

Kiêm Ira cui khóa 

Tong kIt khóa h9c 



PHIEU BANG KY THAM DV 
KHOA DAO TAO, BO! DIXONG VE TIEU CHUAN HOA CHO CAN BQ LAM 

CONG TAC TIEU CHUAN TiI BQ, NGANH, D!A  PHUIYNG, DOANH NGHIP 
(Hinh thiirc tr?c tuyn, 03 ngãy/làp, trong thang 2 và tháng 3/2023) 

KInh gui: Vin Tiêu chuân Chat ltrqng Vit Nam - Tong ciic TCBLCL 

Dja chi: S 8 Hoàng Quc Vit, Cu Giy, Ha Ni 

Tel.: 024.37567110; 0982931302/0904329964; Fax: 024.38361771 

Email: htqtvsqi.gov.vn  

Dm vj däng k:  

Dja chi  

Tel/Fax: 

NguOi lien h:  

Thành phn däng k: 

TT Hovàtên Giói 
tInh 

Chtrc vu/Vj trI cong 
tác 

Din thoi, 
email lien he 

Lop hQc* 

* Th?i gian d kin: Lop 1: ti'r 15-17/02/2023; Lap 2: tr 22-24/02/2023; Lap 3: tfr 01-
03/03/2023. 

* Ban t chirc lap së g1ri thu xác nhn và thông bdo chi tit v khóa h9c theo thông tin dang 
kcUadcmvj. 

....,ngày ......tháng ......näm 2023 

Bii din do'nvj 
(Ky, dóng dâu) 

Email:  
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