
CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIJT NAM 
Dc 1p - Tiy do - Hinh phiIc 

Hànç5i, ngàyJ- tháng 03 nàm 2021 

BAO CÁO KET QUA TI DANII GIA 
NHIM VTJ KIIOA HQC VA CONG NGHI CAP QUOC GIA 

I. Thông tin ehung ye nhim vt1: 

1. Ten nhim vt1, ma so: 

Dâo tto nghip vçl, k5'nAng cho các can b lam cong tác tiêu chun hóa vâ 
chuyên gia dánh giá h thông quán 1, chuyên gia dánh giá Giâi thuing chat 
lu'Q'ng quôc gia cüa các B, ngành, dja phu'Gng närn 2020 

K mA hiêu: 03/2020-DA1-TC 

Thuc: Chuang trInh quôc gia "Nâng cao nàng suit và chit lu'gng sAn phârn 
hang hóa cüa doanh nghip Vit nam den nàm 2020" duc phé duyt tai  QuyCt 
djnh so 104 1/QD-TTg ngày 01/7/2011 cUa Thu tithng ChInh phü. 

2. Muc tiCu nhiêm vu: 

Myc lieu chung: 

NAng cao nàng 1rc di ngü can b, chuyên gia hoat  dng trong 1mb vic 
tiCu chun boa, dAnh giá sr phü hçp, dáp rng yêu cu phát trin hoat  dng tiCu 

chun chit luçmg quc gia. 

Muc lieu ci tht. 

- T chirc 03 khóa dAo tao co bAn vA hoàn thiôn cho 110 thAnh viên Ban 

k thut nh.m nâng cao näng lirc, dAm bAo 100% thAnh viôn ban k9 thut tiCu 
chun quc gia duçic dào tao  chun hóa theo quy djnh tai  Quy& djnh s 
22/2007/QD-BKHCN. 

- T chirc 03 khóa dAo tao  cho 120 can b lam cong tác tiCu chun hóa tai 
các b, ngAnh nhm trang bj kin thrc nghip viii, nâng cao nAng hrc, phát trin 
di ngU can b tiêu chun hóa quc gia. 

- To chirc 05 khóa dAo tao  chuyên gia dAnh giá h thng quAn 1 theo các 
tiCu chuân ISO 22000, Iso 45001, ISO 50001 cho 125 cAn b cüa các bô, 
ngAnh, doanh nghip d xây dirng di ngQ chuyên gia dánh giá h thng quãn I2 
theo tiêu chun. 



- T chrc 03 khóa dào to chuyên gia dánh giá giãi thuông chit lucing 
quéc gia cho 90 can bô cña các Chi cuc, b, ngành, dja phuang dê xây dirng vâ 
phát trin di ngü chuyên gia dánh giá GTCLQG. 

- Xây dirng b tiêu chi dánh giá k& qua, hiu qua hot dng dào to TCI-1 
trong khuôn kh Chuang trInh 712; tng kt, dánh giá kt qua hot dng dào 
tao, thi;rc trng di ngü can b lam cong tác TCH tr do d xut, kin nghj djnh 
hung d phát trin di ngQ can b TCH. 

3. Chfl nhiêm nhiêm vy: 

H và ten: Dng Thanh Huyn 

Ngày, tháng, nãrn sinh: 14/08/1980 Gidd tInh: Nr 

H9c ham, hçc vj: Thc s' 

Chi'rc danh khoa hoc: Chirc vu: 

Diên thoi t chirc: 024 37564110 Mobile: 0906003699 

Fax: 024 38361771 Email: huyendt@vsqi.gov.vn  

Ten t chirc dang cong tác: Vin Tiêu chuân Ch1t luvng Vit Nam 

Dja chi: S 8 dung I-bang Quc Vit, P. Nghia Do, Q.  C.0 Giy, Ha Ni 

3. Ten t chii'c chü trI nhim v11: Vin Tiêu chuân Cht luçmg Vit Narn 

Diên thoai: 024 3 7564609 Fax: 024 38361771 

E-mail: infovsqi.gov.vn  

Ten t chirc dang cong tác: Vin Tiêu chun Cht 1ung Vit Nam 

Dja chi: S 8 Duing I-bang Quc Vit, P. Nghia Do, Q.  C.0 Giy, Ha Ni 

Hp ten thu tru'&ng to chirc: TS. Nguyn Hoàng Linh 

5. Tong kinh phi thiyc hin: 1.37 1,543 triu dng. 

Trong do, kinh phI tr ngân sách SNKH: 1.171,543 triu dng. 

6. Thô'i gian thirc hin theo Hçp dung: 

Bat dâu: 0 1/2020 Kt thüc: 03/2021 
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7. 1)anh sách thành viên chInh thirc hin nhim vi  nêu trên gôm: 

s 
TT 

Ho và ten 
Chñ'c danh khoa 

. 
hçc, h9c v! 

Co' quan cong tác 

1 Dng Thanh Huyn Thtc s5 Vin Tiêu chun Cht 1uçng Vit 
Narn 

2 Man Thüy Giang Thc s5 Vin Tiëu chun ChAt luçing Vit 
Narn 

3 Ngô Thj Ngçc Ha Tin s5 Vin Tiëu chuAn ChAt lu'cing Vit 
Nam 

4 Phiing Mmnh Tnthng Thc s Vin Tiêu chuAn Chat luqng Vit 
Narn 

5 Büi Ng9c BIch Thac s Vin Tiêu chuAn ChAt luvng Viet 
Nam 

6 Trn Minh Khánh Thtc s Vin Tiêu chuAn ChAt lucing Vit 
Narn 

7 Nguyn Thiiy Khánh Th?c s5 Vin Tiëu chuAn ChAt Iugng Vit 
Narn 

8 Mai Thu PhuGng Thac s Vin Tiêu chun Cht hrçing Vit 
Narn 

9 Phrn Thj Hái Yn Cfr nhãn Vin Tiêu chuAn ChAt lucing Vit 
Narn 

10 Dtng Thñy Linh Cfr nhãn Vin Tiêu chuAn ChAt 1ung Vit 
Narn 
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II. Ni dung ti! dánh giá ye kêt quñ thirc hin nhim vii: 

1. V san phm khoa h9c: 

1.1. Danh mc san phm dâ hoãn thânh: 

S 
TT 

Ten san phãm So 1uing Khôi luyng Cht 
Dtt 

Itrçing 
Không 

dat 
Xuât 
sac 

D?t  Khong 
d?t 

Xuât 
sac 

Dit KhOng 
dat 

Xuât 
sac 

1 B tiêu chi dánh giá kêt qua, hiu qua dào to TCH X X x 

2 Báo cáo chuyên d: kt qua dào to TCH cho chuyên gia X X X 

3 Báo cáo chuyên d: kát qua dào tto giãng viên TCH và 
TCH trong tru&ng di h9c 

X X X 

4 Báo cáo chuyên d: thirc trtng di ngü can b lam cong 
tác tiêu chuân hóa hin nay 

x X X 

5 Báo cáo tng kát k& qua vá hiu qua dào tao  TCH và thirc 
trtng di ngü can b lam cOng tác TCH 

X X X 

6 Các khóa dào tto nghip vii TCH 

02 khóa dào tao  nghip vii, k nang xây dirng TCQG cp 

d ca ban cho 80 thãnh viên BKT: 

— 86 h9c viën tham dir, 86 hQc viên dü diu kin cap 
giy chirng nhn hoàn thành khóa h9c; 

— HInh ãnh, tir lieu; 

— Báo cáo kt qua khóa dào t?o  và tng hcip dánh giá 
cüa hQc viên v két qua sau khóa dào t?o 

X 

- - 

X X 



01 khOa dào tao  hoãn thin nghip vit, k nãng xây dirng 
TCQG cho 30 thành viên BKT: 

— 30 h9c viên tham dij, 30 h9c viên dii diu kin cp 

giy chiing nhn hoàn thành khOa h9c; 

— HInh ânh, tir 1iu; 

— Báo cáo kt qua khOa dào tao  vá tng hçp dánh giá 
ciia hçc viên v kt qua sau khóa dào tao 

03 khOa dào t?o  hoàn thin nghip viii, k5' nãng xáy dirng 

TCQG cho 120 can b lam cong tác TCH: 

— 133 h9c viên tham dr, 133 h9c viên dii diu kin cp 
giy chiing nhn hoàn thành khóa h9c; 

— Hinh ãnh, tu 1iu; 

— Báo cáo kt qua khóa dào t?o  và tng hqp dánh giá 
ciia h9c viên v kt qua sau khóa dào tao 

X 

X 

x 

X 

x 

X 

05 khóa dão tao CGDG HTQL cho 125 hoc viên b, 
ngánh, doanh nghip: 

± 01 kháa dào chuyên gia dánh giá HTQL theo tiêu 
chun Iso 22000 tai  Tp.HCM; 

± 02 khOa dào chuyên gia dánh giá HTQL theo tiêu 
chu.n Iso 45001, tai  Ha Ni và Tp.HCM; 

+ 02 khOa dáo chuyên gia dánh giá HTQL theo tiêu 

x x x 
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chun Iso 50001, tii Ha Ni vã Tp.HCM, 

— tng so 141 h9c viên tham dir, 141 h9c viên dñ diu 

kin cip giy chüng nhtn hoàn thành khóa h9c; 

— Hinh ãnh, ti.r lieu; 

— Báo cáo kt qua khóa dào t?o  và tng hgp dánh giá 

cüa h9c viên ye ket qua sau khóa dào tio 

8 03 khóa dão tao CGDG GTCLQG cho 90 h9c viên b, 

ngành, doanh nghip tui Ha Ni, BInh Djnh và Tp.HCM 

— tang s 108 h9c viên tham dp', 108 h9c viên dü diu 

kin cAp giAy chirng nhn hoàn thành khóa hQc; 

—HInhánh,ur1iu; 

— Báo cáo kt qua khóa dâo to vã tong hp dánh giá 

cüa h9c viên v k& qua sau khóa dào tao 

X X X 

9 01 Báo cáo tng hqp k& qua thrc hin nhim vii X X X 
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2. V hiu qua cüa nhim viii: 

2.1. Hiu quâkinht 

Thông qua vic trang bj các k näng cn thit, cap nht, pM bin cac quy 

djnh nghip vi, các van bàn lien quan dn hoat dng xây dixng tiCu chun quôc 

gia, tham gia xây drng tiêu chun qMc t& các yCu cu cüa tiêu chu.n v h 

tMng quail 1, các tiêu chI cüa giãi thrnng chit 1uçng qMc gia... nhirn vii dã 

gop phn nâng cao cht luçmg hoit dng, giüp các chuyên gia có djnh hung, 

hiu bit rO rang khi dóng gop kin thü'c, kinh nghini trong qua trInh tharn gia 

hoat dông tiêu chun-cht lucrng, dánh giá sir phü hçp; giiip nâng cao näng suàt, 

ch.t luçing các san phm, hang hóa, djch vi; khai thác và dy rntnh hiu qua 

kinh t cüa tiêu chun boa. 

2.2. I-Iiu qua xã hi 

Tuyên truyn, pM bin rng rãi các quy djnh nghip v, h tMng tiêu 

chun quc gia, quy chun k thut qMc gia trong các linh v11c nhrn nâng cao 

nhn thirc v tiêu chun, quy chun k thut, cung cp các thông tin cp nh v 

vn d tiêu chun hóa cüa quc gia, khu virc vâ qMc t& trong các 1mb vrc 

chuyên ngành lien quan; 

Thiic dy vic tharn gia xây drng, áp diing tiCu chun quc gia trong san 

xut, kinh doanh, djch v1i...; dy mrnh hoit dng hài hôa tiCu chuân quc gia 

vci tiêu chun qMc th; giüp nâng cao chit luçyng, si'c ctnh tranh ci:ia san phãrn, 

hang boa cüa Vit Nam trên thj trtthng qMc t và khu virc. 

Gn kt hott dng dánh giá sir phü hçp, GTCLQG vó'i nâng cao näng sut, 

chat lu'çing vâ các hot dng có lien quan khác nhrn quâng bá, thijc dày, lan tôa 

vai trô và vj th cüa các hoit dng tiêu chun-do Iu'è'ng-cht luçing cüng nhu' 

phong trào Näng suit chit luçing tti Vit Narn. 

III. Tti dánh giá, xp Io,i kt qua thtrc hin nhirn vi 

1. V tin d thirc hin: (dánh dá'u vào ó tucrng t'ng): 

- Nç5p h so' ding hgn 

- N(5p chm tii' trén 30 ngày dê'n 06 tháng 

- Nç5p h so' chçm trén 06 tháng 



CHU NHIM NHIM VIJ 

Dng Than/i iIuytn 

VIEN 

TIEU CHUACA 

VIETjsj 

2. V kt qua thirc hin nhim vv: 

- Xuát sc 

- Dqt 

- Khóng dgt 

Giái thIch 1 do: Co' quan chü tn dã thirc hin dy dñ các ni dung theo dñng di 

tu'çing, kinh phi vâ thè'i hn theo thuy& minh dã duçc phé duyt. Nhikg thay dôi 

do nguyen nhân bt khâ kháng du d duçc sr cho phép cüa co quan chi quan, 

darn bâo không ânh hu'ó'ng dn k& qua thçrc hin nhim vii. Các san ph.rn darn 

bão v mt s 1i.rçng, khi luçing vâ cht luçmg. Các khóa diào tao  vói s lugng 

hçc viCn vu'p't so vói k hoach, nhn thrçic phãn hi t& chig to dã duç'c t chiirc 

thành công, có sir tharn gia dy dü cüa các thành viên BKT, can b lam cong tác 

tiêu chun hóa, chuyCn gia, can b cüa các b, ngành, dja phuo'ng quan tarn. Các 

khóa dào tao  cung cp các thông tin cp nht, hüu Ich dn các di din các ben 

lien quan hot dng trong lTnh virc khác nhau, gop phn nâng cao kin thü'c, 

nãng lirc tharn gia vào hoat dng tiêu chun-cht luçmg và dánh giá sir phü hçxp, 

nhrn nâng cao nãng sut, cht 1uçmg san phm hang hóa cüa doanh nghip theo 

diing miic tiêu ci:ia chu'o'ng trInh dâ d ra. 

Cam doan ni dung cüa Báo cáo là trung thrc; Chü thim và các thành 

viên tham gia thi7rc hin nhim v không sir diing k& qua nghiên ciru cüa nguO'i 

khác trái vâi quy djnh cüa pháp lut. 

1&.  THU TRTJ'ONG 
TO CHC CHU TRI NHIM VJ 

(Ho ' 17' kj và dóng dá'u) 

PHO VIEN TRL!dNG 
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