
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP (IBTC) 

THE TRAINING AND TRANSFERRING OF BUSINESS MANAGEMENT TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 

Địa chỉ: Số 03 Mỹ Đa Tây 6, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

Điện thoại, Zalo: 0983 088 626/ 0911 787 630; Email: quantridoanhnghiepvn.dn@gmail.com; 

website: ibtc.com.vn ; https://www.facebook.com/daotaoquantridoanhnghiepibtc/ 

 

Phiếu đăng ký sau khi điền đầy đủ thông tin và ký xác nhận của người đăng ký, scan hoặc chụp ảnh gửi đến mail: 

quantridoanhnghiepvn.dn@gmail.com hoặc toannangsuatchatluong@gmail.com; Zalo: 0983088626 / 0911041949 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐÀO TẠO 
 K h ó a  h ọ c: Nghiệp vụ Quản lý Phòng Thí nghiệm theo ISO/IEC 17025, GLP, QAQC 

Thời gian đào tạo : theo nhu cầu đăng ký 
 

 Kính gửi: Công ty Đào tạo & Chuyển giao Công nghệ Quản trị doanh nghiệp (IBTC) 
 

Họ và tên người đăng ký (in hoa): ………………………………………. Giới tính:  Nam    Nữ 

Đơn vị công tác:   ……………………………………………………………………………………. 

Chức danh: ………………………………………………………………………………………….. 

Điện thoại, Zalo:  …………………………..    Email: …………………………………………….. 

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ 

TT Tên Khóa học 
Mã số 

khóa học 

Thời gian 

dự kiến 

của khóa 

học 

Học phí 

dự kiến/ 

học viên 

Nơi đăng ký 

học 
Thời 

gian đề 

nghị học 

Số lượng 

học viên 

đăng ký 
Tại 

PTN 

Tại 

IBTC 

1.  1. Nhận thức chung về quản lý 

PTN và giảng giải, hướng dẫn 

áp dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 

17025 hoặc GLP 

 

IBTC.LAB01 04 buổi 

250.000đ / 

buổi/ học 

viên 

    

2.  2. Phương pháp và kỹ thuật xây 

dựng văn bản, tài liệu quản lý 

PTN theo ISO/IEC 17025 

hoặc GLP 

 

IBTC.LAB02 02 buổi 

250.000đ / 

buổi/ học 

viên 

    

3.  3. Đánh giá viên nội bộ / Đánh 

giá viên nội bộ nâng cao hệ 

thống quản lý PTN 

theo ISO/IEC 17025 hoặc 

GLP 

 

IBTC.LAB03 
04 – 06 

buổi 

250.000 -

300.000đ/ 

buổi/ học 

viên 

    

4.  Nhận biết, phân tích, đánh 

giá, quản lý rủi ro phòng thí 

nghiệm theo ISO/IEC 17025 

hoặc GLP 

IBTC.LAB04 02 buổi 

250.000đ / 

buổi/ học 

viên 

    

5.  4. Thẩm định phương pháp/ 

Đánh giá phương pháp/ Xác 

nhận giá trị sử dụng của 

phương pháp theo ISO/IEC 

17025 hoặc GLP 

 

IBTC.LAB05 02-04 buổi 

350.000đ / 

buổi/ học 

viên 
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6.  5. Ước lượng, đánh giá độ 

không đảm bảo theo ISO/IEC 

17025 hoặc GLP 

 

IBTC.LAB06 02-04 buổi 

350.000đ / 

buổi/ học 

viên 

    

7.  6. Đảm bảo chất lượng phép 

thử/ Đảm bảo giá trị sử dụng 

của kết quả thử nghiệm/ hiệu 

chuẩn theo ISO/IEC 17025 

hoặc GLP 

7.  

IBTC.LAB07 02-04 buổi 

300.000đ / 

buổi/ học 

viên 

    

8.  8. Đánh giá tay nghề kiểm 

nghiệm viên, thử nghiệm 

viên theo ISO/IEC 17025 

hoặc GLP lần đầu, định kỳ 

9.  

IBTC.LAB08 02 buổi 

300.000đ / 

buổi/ học 

viên 

    

9.  10. Thực hiện gửi mẫu so sánh 

liên phòng, xử lý kết quả, 

đánh giá kết quả so sánh liên 

phòng thí 

nghiệm theo ISO/IEC 17025 

hoặc GLP 

11.  

IBTC.LAB09 02 buổi 

300.000đ / 

buổi/ học 

viên 

    

10.  12. Xây dựng và áp dụng "Quy 

tắc ra quyết định" để đánh giá 

sự phù hợp của kết quả thử 

nghiệm, hiệu 

chuẩn theo ISO/IEC 17025 

hoặc GLP 

13.  

IBTC.LAB10 01 buổi 

300.000đ / 

buổi/ học 

viên 

    

11.  14. Nghiệp vụ quản lý chất lượng 

(QM), quản lý kỹ thuật (TM) 

phòng thí 

nghiệm theo ISO/IEC 17025 

hoặc GLP 

15.  

IBTC.LAB11 04 buổi 

300.000đ / 

buổi/ học 

viên 

    

12.  16. Nghiệp vụ đảm bảo chất 

lượng (QA), kiểm soát chất 

lượng (QC) 

17.  

IBTC.LAB12 04-06 buổi 

300.000đ / 

buổi/ học 

viên 

    

13.  18. Hoạch định, bố trí sắp xếp 

phòng thí nghiệm, mua sắm 

trang thiết bị phù hợp, cải tiến 

quả lý phòng thí nghiệm (áp 

dụng 5S, Kaizen,...) 

19.  

IBTC.LAB13 02 buổi 

300.000đ / 

buổi/ học 

viên 

    

14.  20. Đào tạo, tư vấn, hướng dẫn 

XÂY DỰNG MỚI hệ thống 

quản lý phòng thí 

nghiệm theo ISO/IEC 17025 

IBTC.LAB14 
04-06 

tháng 

Tùy theo 

lĩnh vực, 

số chỉ tiêu 
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hoặc GLP 

21.  

15.  22. Đào tạo, tư vấn, hướng dẫn 

XÂY DỰNG MỚI hệ thống 

thực hành sản xuất tốt theo 

GMP 

23.  

IBTC.LAB15 
04-06 

tháng 

Tùy theo 

quy mô 

sản xuất 

    

16.  24. Đào tạo, tư vấn, hướng dẫn 

tích hợp hệ thống quản 

lý theo ISO/IEC 17025, GLP 

với các hệ thống quản lý khác 

(như ISO 9001, ISO 22000, 

GMP,...) 

25.  

IBTC.LAB16 02-04 buổi 

300.000 / 

buổi/ học 

viên 

    

 26. Khóa học khác muốn đăng 

ký: ………………………. 

 

 

       

 

Đề nghị khác (nếu có): …………………………………………………………………………………………. 

Ghi chú: 

 Quý anh/ chị quan tâm, cần làm rõ về nhu cầu các khóa học trên, xin liên hệ Điện thoại/ Zalo: 

0983088626 để được giải đáp cụ thể. 

 Nếu mỗi PTN đăng ký đủ số lượng học viên cần thiết hoặc muốn mở lớp học trọn gói tại PTN thì 

sẽ đàm phán chi phí theo khóa học tại PTN. Nếu số lượng mỗi PTN đăng ký ít thì sẽ chờ mở lớp tại 

Văn phòng IBTC khi có đủ số học viên đăng ký cần thiết / lớp. 

 Khi học trực tiếp tại VP IBTC: đã bao gồm tài liệu học tập, cấp Giấy chứng nhận, giải khát giữa 

giờ; chưa bao gồm thuế VAT 5% và không bao gồm chi phí đi lại, ăn ở, sinh hoạt của học viên. 

Hình thức nộp học phí:  Nộp trực tiếp khi đến dự học             Chuyển khoản trước 

Tài khoản Công ty: “Công ty TNHH Đào tạo và Chuyển giao công nghệ Quản trị doanh nghiệp” : 

xxxxxx tại Ngân hàng TMCP xxx – Chi nhánh Đà Nẵng. 

Số tài khoản thẻ: xxxxxxx _ Hồng Thị xxx xxxx _ Ngân Hàng xxxxxx_ CN Đà Nẵng 

Xuất hóa đơn :  Không có nhu cầu           Có (gửi thông tin chính xác cho công ty xuất HĐ) 

…………., ngày    tháng    năm 20… 

Xác nhận đăng ký của IBTC                                               Người đại diện đăng ký 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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