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Issue date Click or tap to enter a date. Rev. Date Click or tap to enter a date. ☒  as executed 

CMPY ID:  
Company: THU DUC COLLEGE OF TECHNOLOGY 
  Trường Cao đẳng công nghệ Thủ Đức 

Audit Site (s) 
53 Vo Van Ngan, Linh Chieu ward, Thu Duc District, HCMC 
53 Võ Văn Ngân - Phường Linh Chiểu - Quận Thủ Đức - TP.HCM. 

Audit Date(s) 14/08/2019 

Audit Criteria 
Standard(s). Ref.  

ISO 9001:2015  

Processes and documentation of the management system developed by the company. 

Audit type 

☐ Stage 1 

☒ Surveillance nr. 2 

☐ Special Audit  

☐ Combined 

☐ Integrated 

☐ Stage 2 / Initial Audit 

☐ Transfer 

☐ Recertification 

☐ Special Audit - Expansion Audit 
 

Certification 
Scope 

• Provision of College education in:  
Mechanical Engineering Technology; Automotive Engineering Technology; Graphic Design; 
Communications and Computer Networks; Information Technology; Electrical and Electronic 
Engineering Technology; Electronics and Communications Engineering Technology; Mechatronic 
Engineering Technology; Automation and Control Engineering Technology; Accounting; Business 
Administration; Management of Tourism Service and Travel; English; Korean Language. 
• Provision of Professional education in:  
Mechanical Engineering Technology; Automotive Maintenance and Repair; Applied Informatics; 
Multimedia Communications; Industrial Electronics; Power Delivery for Industrial and Residential 
Buildings; Mechatronic Engineering Technology; Automation Control Engineering Technology; 
Accounting; Business Management; Warehouse Administration; Supermarket Sale and Administration; 
Tour Guiding; Business Management in Restaurant and Gastronomy Service; English Language; 
Japanese Language; Korean Language. 
•  Đào tạo bậc Cao đẳng:  
Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật ô tô; Thiết kế đồ họa; Truyền thông và mạng máy tính; 
Công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông; Công 
nghệ kỹ thuật cơ điện tử; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kế toán; Quản trị kinh doanh; 
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Tiếng Anh; Tiếng Hàn Quốc. 
•  Đào tạo bậc Trung cấp chuyên nghiệp 
Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Bảo trì và sửa chữa ô tô; Tin học ứng dụng; Truyền thông đa phương tiện; 
Điện tử công nghiệp; Điện công nghiệp và dân dụng; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; Công nghệ kỹ thuật 
điều khiển tự động; Kế toán doanh nghiệp; Quản lý doanh nghiệp; Quản lý kho hàng; Quản lý và bán 
hàng siêu thị; Hướng dẫn du lịch; Quản lý và kinh doanh nhà hàng và dịch vụ ăn uống; Tiếng Anh; Tiếng 
Nhật; Tiếng Hàn Quốc. 
 
Non-applicable: 8.3 

NACE/Product /Service/IAF Code(s):  

Audit Team/ Role 
Thanh Le – Team Leader (0914947509) (A) 
Truc Duong (B) 

Audit Language ENGLISH or Vietnamese 
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Prepared by  

Audit Objectives: 

☐   Stage 1 Audit – Audit management system documentation; evaluation client's location and site-specific conditions 

and the preparedness for the stage 2 audit; reviewing the client's status and understanding regarding requirements of 
the standard; collecting necessary information regarding the scope of the management system; reviewing the allocation 
of resources for stage 2 audit and agree with the client on the details of the stage 2 audit; planning the stage 2 audit; 
evaluation if the internal audits and management review are being planned and performed. 

☐  Initial Audits/Stage2 – Evaluation of the conformance and implementation of the management system with 

applicable standard(s) as well evaluation of the ability of the management system to ensure the client organization meets 
applicable statutory, regulatory and contractual requirements in order to determine if the facility can be recommended 
for Certification. 

☐   Recertification Audits – Evaluation the continued fulfilment of all the requirements of the relevant management 

system standard or other normative document for renewal of the certification. 
Evaluation of the effectiveness of the management system in its entirety in the light of internal and external changes and 
its continued relevance and applicability to the scope of certification, evaluation of demonstrated commitment to 
maintain the effectiveness and improvement of the management system in order to enhance overall performance as well 
as the effectiveness of the management system with regard to achieving the certified client’s objectives and the intended 
results of the respective management system(s). 

☒  Surveillance – Evaluation of the conformance and effectiveness of the management system with applicable 

standard(s) for the purpose of continuing of the certification as well evaluation of the effectiveness of the management 
system to ensure the client organization is continually meeting its specified objectives. 

☐   Special Audit – Evaluation of effectiveness of correction and corrective action implemented in order to close non-

conformity issued during previous audit and/or to investigate complaints received and/or in response to changes and/or 
as follow up on suspended clients. 

☐   Special Audit / Scope Expansion Audit – Evaluation of the conformance and implementation of the management 

system with applicable standard(s) against with extension application  
 

 

14/08/2019 

TIME AUDITOR CLIENT PROCESSES  PROCESS OWNER  LOCATION/SITE 

08.30 
09.00 

A/B 
Họp khai mạc 
 
Xác nhận thông tin, phạm vi đánh giá 

BODs, PICs Phòng họp 

09.00 
11.00 

A 

Hệ thống quản lý 
 
Chính sách chất lượng 
Mục tiêu chất lượng, hành động thực 
hiện 
Theo dõi, đo lường, phân tích, đánh 
giá 
Hành động giải quyết rủi ro và cơ hội 
Xem xét bối cảnh, các bên liên quan 
Đánh giá nội bộ 
Hành động khắc phục, cải tiến 
Xem xét của lãnh đạo 

BODs Phòng họp 

11.00 
12.00 

A 
Hoạt động cung cấp dịch vụ 
Xác định các yêu cầu 

Khoa Điện – Điện tử 
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Kiểm soát quá trình cung cấp dịch vụ 
Kiểm soát chất lượng dịch vụ 
Mục tiêu chất lượng 

09.00 
11.00 

B 

Nhân sự 
 
Xác định các yêu cầu về năng lực 
Hoạt động tuyển dụng 
Hoạt động đào tạo nhân sự 
Đánh giá hiệu quả sau đào tạo 
Trao đổi thông tin bên trong/bên 
ngoài 
 
Cơ sở hạ tầng 
 
Xác định và cung cấp cơ sở hạ tầng 
cần thiết 
Bảo trì bảo dưỡng cơ sở hạ tầng 

Nhân sự 
Kế hoạch, vật tư 
Hành chính 

Phòng họp 

11.00 
12.00 

B 

Hoạt động cung cấp dịch vụ 
Xác định các yêu cầu 
Kiểm soát quá trình cung cấp dịch vụ 
Kiểm soát chất lượng dịch vụ 
Mục tiêu chất lượng 

Du lịch 
 

 

12.00 
13.00 

 Nghỉ trưa   

13.00 
14.00 

A 

Hoạt động cung cấp dịch vụ 
Xác định các yêu cầu 
Kiểm soát quá trình cung cấp dịch vụ 
Kiểm soát chất lượng dịch vụ 
Mục tiêu chất lượng 

Khoa cơ khí ô tô 
 

 

14.00 
15.00 

A 

Thông qua chất lượng dịch vụ 
 
Các biện pháp kiểm soát chất lượng 
Kế hoạch kiểm soát, chương trình 
kiểm soát 

Đảm bảo chất lượng Phòng họp 

13.00 
14.00 

B 

Hoạt động cung cấp dịch vụ 
Xác định các yêu cầu 
Kiểm soát quá trình cung cấp dịch vụ 
Kiểm soát chất lượng dịch vụ 
Mục tiêu chất lượng 

Khoa quản trị kinh doanh  

14.00 
15.00 

B 

Hoạch định quá trình cung cấp dịch 
vụ 
 
Lập kế hoạch đào tạo 
Triển khai kế hoạch 
Xác định nguồn lực cần thiết 

Phòng quản lý đào tạo Phòng họp 

15.00 
15.30 

A/B Chuẩn bị báo cáo đánh giá   

15.30 
16.30 

A/B 
Họp kết thuc 
 
Trình bày các phát hiện đánh giá 

BODs, PICs Phòng họp 
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Các hành động cần thực hiện sau 
đánh giá 

 
 
 
To better prepare us for the audit and to better understand how we can tailor our activities to add most value to your 
organization, please help us by providing the following information, if applicable or available: 

• Let us know if we should include any other additional processes or activities in this audit plan 

• Notify the Lead Auditor of any significant organizational / management system changes since the last audit 

• Let us know any issue related to the health and safety of the audit teams, including any eventual personal protective 
equipment required 

ADDITIONAL INFORMATION: 
1. Audit Times and sequence may be adjusted in the light of findings and audit needs 
2. Process Owners will be completed and/or confirmed during the opening meeting  
3. Audit of all area could include Objectives, Improvement, Data collecting, Infrastructure and Work Environment, as 

appropriate. 
4. The company is requested to provide guides to accompany the auditor during the visit. The guide should be 

authorized to confirm audit findings on behalf of the company. 
5. The company is requested to make available a suitable workspace for the auditor’s administration.  
6. Use of Mark, verification of effectiveness of corrective actions from last audit, treatment of complaint and 

risks/changes will be included during the audit 

 
Expected Outcome of the audit: 
Intertek and your audit team are inviting you to review IAF’s communiqués on the Expected outcomes for accredited 
certification.  These documents with concise statements of outcomes that are expected as a result of accredited certification 
to ISO 9001 and 14001.  Many of these outcomes also apply to certification obtained against other similar normative 
documents.  You can consult these documents at:  
http://www.iaf.nu/upFiles/IAF9001expectedoutcomes0112.pdf and 
http://www.iaf.nu/upFiles/IAF14001expectedoutcomes0112.pdf 
 If you have any question regarding these documents, please do not hesitate to ask your audit team or contact Intertek 
directly. 

 
 
 

http://www.iaf.nu/upFiles/IAF9001expectedoutcomes0112.pdf
http://www.iaf.nu/upFiles/IAF14001expectedoutcomes0112.pdf

