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Ref. nr.   THU DUC COLLEGE OF TECHNOLOGY (TDC) 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC  

 

Audit Site  
53 Vo Van Ngan, Linh Chieu Ward, Thu Duc District, HCMC, Vietnam 
53 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Audit Date(s) 
  22 & 23 June 2017 

Audit Man-day (s) 2.0 

Audit Criteria 
Standard(s). Ref.  ISO 9001:2015  

Processes and documentation of the management syste m developed by the company. 
Audit type  Initial Certification 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. 

NACE or Product Code(s):          85.4/85.5  

Audit Language Vietnamese 

Audit Team 
Vu Thi Bao Ngoc – Lead Auditor/ Team Leader 
Nguyen Quang Hung – Auditor 
Tran Nhat Tan - Auditor 

Audit Objectives: 
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. 
 
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 
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 If you have any question regarding these documents, please do not hesitate to ask your audit team or contact Intertek directly. 
 
Others: (these are examples only) 

• Safety glasses required. 
• One auditor escort / guide will be required for the duration of the audit 

Other Information: 
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DATE  
 TIME AUDITOR Client Processes  Process 

Owner  
Location Comments 

� Day 01: 22-Jun-2017 

� 08:30 
09:00 

 
 
 

Audit Team 

Opening meeting 
To explain the scope of the audit and method of 
performance/reporting 
 
Họp khai mạc 
Giải thích phạm vi đánh giá và phương pháp thực hiện/ 
báo cáo 

 
 

Meeting room 
Phòng họp 

 

� 09:00 
12:00 

 
Ngoc Vu 

QMS document review 
* Structure of documentation system 
* Compulsory document and record 
* Control of documented information 
* Identification necessary processes, including 
outsourcing (subcontract) 
* Legal & Other Requirements 
* To make clear the certification scope on services, 

products and location 
* Internal audit 
* Management review 
* Quality objectives 
* Nonconformity & corrective action 
 
Xem xét tài liệu Hệ thống QLCL 
* Cấu trúc của hệ thống tài liệu 
* Hồ sơ và tài liệu bắt buộc 
* Kiểm soát thông tin dạng văn bản 
* Nhận biết các quá trình cần thiết, bao gồm các quá 
trình bên ngoài (nhà thầu phụ) 
* Yêu cầu pháp luật & Các yêu cầu khác 
* Làm rõ phạm vi chứng nhận về các dịch vụ, sản phẩm 

và địa điểm 
* Đánh giá nội bộ 
* Xem xét của lãnh đạo 
* Mục tiêu chất lượng 
* Sự không phù hợp & Hành động khắc phục 
 
Planning of management system, including: 
* Leadership and Commitment. 
* Context of the Organization. 
* Needs and Expectations of Interested parties. 
* Action to address risk and opportunities. 
* Check on Quality policy. 
 
Hoạch định của hệ thống quản lý, bao gồm: 
* Lãnh đạo và cam kết 
* Bối cảnh của tổ chức 
* Nhu cầu và mong đợi của các bên liên quan 
* Hành động giải quyết các rủi ro và cơ hôi. 
* Chính sách chất lượng 

 
 
 

Top 
Management 

/ QMR 
Đại diện lãnh 

đạo 

 

� 09:00 
12:00 

 
 
 
 
 

Tan Tran 

Organization structure & Resources  
* Organizational roles, responsibilities and authorities  
* Knowledge, awareness, competence. 
* Internal communication 
 
Cơ cấu tổ chức & Ngu ồn lực 
* Vai trò, trách nhiệm & quyền hạn  
* Kiến thức, nhận thức, năng lực 
* Thông tin nội bộ 
* Cơ sở hạ tầng 

 
Phòng Tổ 

chức – Nhân 
sự 
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� 09:00 
12:00 

Hung Nguyen 

* Planning process 
* Training contents 
* Document & Record Control 
* Customer-related processes: Requirements, 
satisfaction, complaints 
* Quality control, nonconformities 
* Needs and Expectations of Interested parties. 
* Action to address risk and opportunities. 

 
Kế hoạch giáo dục; giáo trình; kiểm soát tài liệu, hồ sơ, 
kiểm soát chất lượng, kết quả thi và quá trình thi & các 
quá trình liên quan  khách hàng: thỏa mãn yêu cầu, xử 
lý khiếu nại; Nhu cầu và mong đợi của các bên liên 
quan, Hành động giải quyết các rủi ro và cơ hôi. 

 

 
 
 

Phòng Quản 
lý đào tạo 

 
 
 
 

 

 

� 12:00 
13:00 

 
Lunch time 
Nghỉ trưa 

  
 

� 13:00 
16:30 

Hung Nguyen 

* Education provision process 
* Product/Service Realization 
* Needs and Expectations of Interested parties. 
* Action to address risk and opportunities. 
 

Quá trình đào tạo, kiểm soát quá trình, kiểm soát chất lượng, 
nhu cầu và mong đợi của các bên liên quan, hành động giải 
quyết các rủi ro và cơ hôi. 

 
Khoa Cơ Khí 
Chế Tạo Máy 

 

� 13:00 
16:30 

 
 
 

Ngoc Vu 

* Education provision process 
* Product/Service Realization 
* Needs and Expectations of Interested parties. 
* Action to address risk and opportunities. 
 

Quá trình đào tạo, kiểm soát quá trình, kiểm soát chất 
lượng Nhu cầu và mong đợi của các bên liên quan. Hành 
động giải quyết các rủi ro và cơ hôi. 

 

Khoa Tài 
Chính – Kế 

Toán 
 

 

� 13:00 
16:30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tan Tran 

Purchasing and supplier management process 
* Purchasing information 
* Contract implementation monitoring, including 
commodities, equipment. 
* Urgent suppliers on contract implementation. 
* Verification of purchased products and In-coming 
inspection. 
 
Quá trình mua hàng và qu ản lý nhà cung c ấp 
* Thông tin mua hàng 
* Xem xét việc thực hiện hợp đồng, bao gồm hàng hóa, 
thiết bị 
* Thực hiện hợp đồng đối vối các nhà cung cấp trong 
trường hợp khẩn cấp 
* Kiểm tra xác nhận hàng hóa mua vào 
 
Supplier control 
* Supplier evaluation, selection, monitoring & re-

evaluation 
 
Kiểm soát nhà cung cấp 
* Đánh giá, lựa chọn & tái đánh giá nhà cung cấp 

 
Phòng Kế 

Hoạch Vật Tư 

 

� 16:30 
17:00 

Audit Team Wrapping after audit day 
Tổng kết cuối ngày 

 Meeting room 
Phòng họp  

� Day 02: 23-Jun-2017  
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� 08:30 
10:00 

Hung Nguyen 
Tan Tran 

* Education provision process 
* Product/Service Realization 
* Needs and Expectations of Interested parties. 
* Action to address risk and opportunities. 
 

Quá trình đào tạo, kiểm soát quá trình, kiểm soát chất lượng, 
nhu cầu và mong đợi của các bên liên quan, hành động giải 
quyết các rủi ro và cơ hôi. 

 
Khoa Cơ Khí 

Chế Tạo Ô Tô 

 

� 08:30 
10:00 

Ngoc Vu 

* Education provision process 
* Product/Service Realization 
* Needs and Expectations of Interested parties. 
* Action to address risk and opportunities. 
 

Quá trình đào tạo, kiểm soát quá trình, kiểm soát chất 
lượng. Nhu cầu và mong đợi của các bên liên quan. Hành 
động giải quyết các rủi ro và cơ hôi. 

 
Khoa Điện/ 
Điện tử 

 

 

� 10:00 
12:00 

 
 
 

Hung Nguyen  
 

* Education provision process 
* Product/Service Realization 
* Needs and Expectations of Interested parties. 
* Action to address risk and opportunities. 
 

Quá trình đào tạo, kiểm soát quá trình, kiểm soát chất 
lượng. Nhu cầu và mong đợi của các bên liên quan. Hành 
động giải quyết các rủi ro và cơ hôi. 

 
Khoa Công 
nghệ thông 

tin 

 

� 10:00 
12:00 

 
 
 

Ngoc Vu 
 

* Education provision process 
* Product/Service Realization 
* Needs and Expectations of Interested parties. 
* Action to address risk and opportunities. 
 

Quá trình đào tạo, kiểm soát quá trình, kiểm soát chất lượng. 
Nhu cầu và mong đợi của các bên liên quan. Hành động giải 
quyết các rủi ro và cơ hôi. 

 
Khoa Tiếng 

anh 
 

 

� 10:00 
12:00 

 
 
 
 

Tan Tran 

* Education provision process 
* Product/Service Realization 
* Needs and Expectations of Interested parties. 
* Action to address risk and opportunities. 
 
Quá trình đào tạo, kiểm soát quá trình, kiểm soát chất 
lượng. Nhu cầu và mong đợi của các bên liên quan. Hành 
động giải quyết các rủi ro và cơ hôi. 

 
Khoa Tiếng 

Hàn 
 

 

� 12:00 
13:30 

 
Lunch time 
Nghỉ trưa 

  

 

� 13:30 
14:30 

Audit Team Report preparation. 
Chuẩn bị báo cáo 

 
  Meeting room 

Phòng họp 

 

� 14:30 
16:30 

Audit Team 

Closing meeting 
* Summary of audit result 
 
Họp kết thúc 
* Tổng kết kết quả đánh giá 

Management 
Managers 

Ban lãnh đạo 
Quản lý 

Meeting room 
Phòng họp 

 

 
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 / headcount changes since the last audit 
• Enter names of your process owners and identified processes in column’s A and B 
• Use of Mark, verification of effectiveness of corrective actions from last audit, treatment of complaint and risks/changes will be 

included during the audit 
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NOTES: 

1. Audit Times and sequence may be adjusted in the light of findings and audit needs 
2. Audit of all area could include Objectives, Improvement, Data collecting, Infrastructure and Work Environment, as appropriate. 
3. 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. 
4. The company is requested to make available a suitable workspace for the auditor’s administration. 

 


