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Số:01/ĐT-TV/IC-ĐHSPKT 

Kính gửi:    TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

Công ty Cổ phần tư vấn chứng nhận Quốc tế Icert Central xin trân trọng gửi đến quý Công ty 

chương trình làm việc với các nội dung như sau: 

  Thời gian : Từ ngày 19-21/02/2020  

 Nội dung :  Khảo sát thưc trạng, thu thập thông tin liên quan đến các hoạt 

     động đào tạo đại học, nghiên cứu khoa học 

I. Chuyên gia phụ trách 

STT Họ và tên Điện thoại liên hệ Ghi chú 

1 Khiếu Đình Toàn (KĐT) 0935 070 981 

NHÓM 1 2 Nguyễn Quốc Thắng (NQT) 0904648323 

3 Nguyễn Trần Thanh Vũ (NTTV) 0908 562 190 

4 Lê Thị Thanh Nga (LTTN) 0983 872 397 
NHÓM 2 

5 Đậu Xuân Phong (ĐXP) 0935 645 479 

II. Kế hoạch triển khai chi tiết 

Thời gian 

NHÓM 1 NHÓM 2 

Nội dung triển 

khai/ Đơn vị 

Chuyên 

gia thực 

hiện 

Nội dung triển 

khai/ Đơn vị 

Chuyên 

gia thực 

hiện 

Thứ 4  

19/02/2020 

08h30-08h45 

Họp khai mạc 

Thành phần: Ban điều hành tiển khai đề án ISO; Trưởng các phòng, 

khoa, trung tâm 

Nội dung: Thống nhất lại chương trình làm việc với các đơn vị 

08h50-11h00 

Phòng Quản lý 

Khoa học hợp tác 

Quốc tế 

KĐT 

NQT 

NTTV 

Phòng Tổ chức - 

hành chính 
LTTN 

ĐXP 



 

 

 

www.icert.vn 

KẾ HOẠCH LÀM VIỆC TRỰC TIẾP TẠI KHÁCH HÀNG 

(ONSITE) 

(Lần làm việc thứ: 01) 

 

14h00-15h30 

Phòng Khảo thí 

đảm bảo chất 

lượng và giáo dục 

Phòng Đào Tạo 

15h30-17h00 
Phòng cơ sở vật 

chất 

Phòng công tác 

sinh viên 

Thứ 5   

20/02/2020 

08h30-10h00 
Trung tâm truyền 

thông và học liệu 

NQT 

NTTV 

Phòng Kế hoạch – 

Tài chính 

LTTN 

ĐXP 

10h00-11h30 
Tổ Thanh tra pháp 

chế 
Khoa Cơ khí 

14h00-15h00 

Khoa Công nghệ 

Hóa học - Môi 

trường 

Khoa điện - Điện 

Tử 

15h00-16h00 

Trung tâm tư vấn 

đào tọa bồi dưỡng 

kỹ thuật công nghệ 

Khoa Kỹ thuật 

Xây dựng 

16h00-17h00 

Trung tâm hỗ trợ 

sinh viên và Quan 

hệ Doanh nghiệp 

Khoa Sư phạm 

Công nghiệp 

Trung tâm nghiên 

cứu và triển khai 

thiết bị nâng 

chuyên 

Thứ 6  

21/02/2020 

08h30-10h00 Tổng hợp 
KĐT 

NTTV 

 
LTTN 

ĐXP 

10h00-11h00 

Họp kết thúc, báo cáo kết quả khảo sát, trao đổi các nội dung cần 

thực hiện tiếp theo 

Thành phần: Ban điều hành triển khai đề án ISO; Trưởng các 

phòng, khoa, trung tâm 

 

Để đảm bảo đúng tiến độ và công tác chuẩn bị từ phía đơn vị đào tạo, đề nghị Quý Công ty: 

- Thông báo đến trưởng phòng ban và nhân sự có liên quan về kế hoạch làm việc. 

- Bố trí nhân sự làm việc cùng chuyên gia 
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- Khẳng định lịch làm việc này với đơn vị đào tạo 

Mọi phản hồi vui lòng thông báo theo số điện thoại: 0983 872 397 - Ms.Nga, email: 

thanhnga@tqc.vn  

Chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác của Ban Lãnh đạo, Ban Điều hành triển khai ISO 

và các phòng ban khác của Quý trường phối hợp chặt chẽ để đợt làm việc đạt được kết quả 

tốt nhất. 

Trân trọng cảm ơn!. 

 

   Hà Nội, ngày 14 tháng  02 năm 2020 

                                                                                                     Người lập kế hoạch 

                Lê Thị Thanh Nga 
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