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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 
Hà Nội, ngày   15  tháng   11    năm 2020 

 
BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ  

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA 
 
I. Thông tin chung về nhiệm vụ: 
1. Tên nhiệm vụ, mã số:  

“Nhân rộng áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất 
lượng phù hợp với các loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam”   

Thuộc: Chương trình (tên, mã số chương trình): Nâng cao năng suất và chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” (Chương trình 
712), (Mã số: 03.4./2020-DA2), Dự án khoa học và công nghệ: “Thúc đẩy hoạt động 
năng suất và chất lượng”. 

- Khác (ghi cụ thể):  

2. Mục tiêu nhiệm vụ: 
- Mục tiêu chung: Nhân rộng áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng 
suất chất lượng phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam nhằm nâng cao 
năng suất lao động, chất lượng sản phẩm hàng hóa và khả năng cạnh tranh. 

- Mục tiêu cụ thể:  

 Hoàn thiện bộ tài liệu hướng dẫn áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải 
tiến năng suất chất lượng phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ; 

 Tư vấn áp dụng thành công hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất 
lượng cho ít nhất 30 doanh nghiệp (mỗi doanh nghiệp tối thiểu 01 hệ thống 
quản lý, hoặc 01 công cụ cải tiến năng suất chất lượng cơ bản phù hợp với 
hiện trạng doanh nghiệp); 

 Thúc đẩy doanh nghiệp nhân rộng áp dụng thông qua các hoạt động tuyên 
truyền, quảng bá về kết quả và chia sẽ hiệu quả áp dụng tại doanh nghiệp. 

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Trịnh Vũ Minh 
4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty TNHH Tư vấn quản lý và Phát triển doanh 
nghiệp Á Châu. 



5. Tổng kinh phí thực hiện: 4.380,00 triệu đồng. 
Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 2.800,00 triệu đồng. 
Kinh phí từ nguồn khác: 1.580,00  triệu đồng. 

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 11 tháng 
Bắt đầu: tháng 01/2020 
Kết thúc: tháng 11/2020 
Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): 

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm: 

Số 
TT Họ và tên Chức danh khoa 

học, học vị Cơ quan công tác 

1 
Ts. Trịnh Vũ 

Minh 
Chủ nhiệm nhiệm 
vụ 

Công ty TNHH Tư vấn quản lý & 
phát triển doanh nghiệp Á Châu 

2 
Th.s Nguyễn 
Hồng Việt 

Thành viên chính 
 

Công ty TNHH Tư vấn quản lý & 
phát triển doanh nghiệp Á Châu 

3 
Th.s Nguyễn 
Xuân Trượng 

Thành viên chính 
 

Công ty TNHH Tư vấn quản lý & 
phát triển doanh nghiệp Á Châu 

4 
Th.s Đặng Anh 

Tuấn 
Thành viên chính 
 

Công ty TNHH Tư vấn quản lý & 
phát triển doanh nghiệp Á Châu 

5 
Th.s Hoàng 

Thắng 
Thành viên chính 
 

Công ty TNHH Tư vấn quản lý & 
phát triển doanh nghiệp Á Châu 

6 
Th.s Nguyễn Thị 

Nghiêm 
Thành viên chính 
 

Công ty TNHH Tư vấn quản lý & 
phát triển doanh nghiệp Á Châu 

7 Th.s Vũ Thị Hoa Thành viên chính 
 

Công ty TNHH Tư vấn quản lý & 
phát triển doanh nghiệp Á Châu 

8 
Ông Lê Đức 

Duy 
Thành viên chính 
 

Công ty TNHH Tư vấn quản lý & 
phát triển doanh nghiệp Á Châu 

9 
Ông Nguyễn 
Cao Tường 

Thành viên chính 
 

Công ty TNHH Tư vấn quản lý & 
phát triển doanh nghiệp Á Châu 

10 
Ông Nguyễn 

Anh Tuấn 
Thành viên chính 
 

Công ty TNHH Tư vấn quản lý & 
phát triển doanh nghiệp Á Châu 

11 
Bà Nguyễn Thị 

Hồng Vân 
Thư ký khoa học 
 

Công ty TNHH Tư vấn quản lý & 
phát triển doanh nghiệp Á Châu 



 
II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ: 
1. Về sản phẩm khoa học: 
1.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành: 

Số 
TT Tên sản phẩm 

Số lượng Khối lượng Chất lượng 
Xuất sắc Đạt Không đạt Xuất sắc Đạt Không đạt Xuất sắc Đạt Không đạt 

1 

01 bộ tài liệu phổ biến hướng 
dẫn áp dụng hệ thống quản lý, 
công cụ cải tiến năng suất chất 
lượng phù hợp với loại hình 
doanh nghiệp vừa và nhỏ 

 X   X   X  

2 

01 báo cáo kết quả hội thảo 
phổ biến chia sẻ kinh nghiệm 
áp dụng các HTQL, công cụ 
cải tiến NSCL cho 100 doanh 
nghiệp vừa và nhỏ

 

 X   X   X  

3 

30 báo cáo tổng kết kết quả áp 
dụng các hệ thống quản 
lý/công cụ cải tiến năng suất 
chất lượng tại doanh nghiệp 

 X   X   X  

4 
Báo cáo tổng kết: Báo cáo 
chính, báo cáo tóm tắt, báo 
cáo thống kê. 

 X   X   X  



Số 
TT Tên sản phẩm 

Số lượng Khối lượng Chất lượng 
Xuất sắc Đạt Không đạt Xuất sắc Đạt Không đạt Xuất sắc Đạt Không đạt 

5 

15 Bài viết về kết quả, hiệu 
quả áp dụng các HTQL, công 
cụ NSCL tại các doanh nghiệp 
được hỗ trợ. 

 X   X   X  

6 

01 Bài báo khoa học: Tổng 
hợp quá trình triển khai; Kết 
quả đạt được; Kinh nghiệm 
rút ra; Kiến nghị cải tiến. 

 X   X   X  

 
1.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao (nếu có): 

Số TT Tên sản phẩm Thời gian dự 
kiến ứng dụng Cơ quan dự kiến ứng dụng Ghi chú 

1 Bộ tài liệu phổ biến hướng dẫn áp dụng hệ thống 
quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng phù 
hợp với loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Từ tháng 
12/2020 

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt 
Nam 

 

 
1.3. Danh mục sản phẩm khoa học đã được ứng dụng (nếu có): 

Số TT Tên sản phẩm  Thời gian 
ứng dụng 

Tên cơ quan ứng dụng Ghi chú 

1 Bộ tài liệu phổ biến hướng dẫn áp dụng hệ thống 
quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng phù 
hợp với loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Từ tháng 
02/2020 

30 doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam được 
hỗ trợ hướng dẫn áp dụng HTQL, công cụ 
NSCL từ tháng 1-11 năm 2020. 

 



 
2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:  

Trải qua 11 tháng triển khai nhiệm vụ “Nhân rộng áp dụng các hệ thống quản 
lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng phù hợp với các loại hình doanh nghiệp vừa 
và nhỏ Việt Nam” tại 30 doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam”, tổ chức chủ trì 
AHEAD hoàn thành các mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể của nhiệm vụ đơn đặt 
hàng. Việc này góp phần không nhỏ vào việc hoàn thiện hệ thống và cải thiện hiệu 
quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp theo hướng phát triển bền vững và 
mang lại nhiều ý nghĩa về mặt kinh tế thêm vào đó là khả năng ứng dụng và chuyển 
giao cao. 

3. Về hiệu quả của nhiệm vụ: 
3.1. Hiệu quả kinh tế 

- Trong thời điểm hội nhập toàn cầu và cạnh tranh gay gắt giữa các doanh 
nghiệp, việc áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng là 
giải pháp giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ nâng cao năng suất và chất lượng sản 
phẩm một cách hiệu quả, bền vững;  

- Thông qua việc áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến NSCL sẽ giúp 
cho doanh nghiệp vừa và nhỏ quy trình hóa các hoạt động, qua đó chuẩn hóa và thiết 
lập các chuẩn mực cần thiết để kiểm soát các hoạt động; tạo lập cách thức làm việc 
thống nhất và cung cấp đầu ra tin cậy, ổn định, chất lượng… từ đó nâng cao năng 
suất lao động, chất lượng sản phẩm và giúp giảm giá thành, nâng cao khả năng cạnh 
tranh của sản phẩm hàng hóa;  

- Áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ 
nâng cao khả năng đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, chủ đầu tư, các nhà thầu 
nước ngoài, giúp doanh nghiệp có cơ sở vững chắc để nâng cao năng suất, chất 
lượng, đảm bảo môi trường, đảm bảo an toàn của sản phẩm; 

- Giúp doanh nghiệp tạo được lợi thế cạnh tranh trên thị trường và vượt qua 
được rào cản kỹ thuật trong thương mại, dễ dàng và thuận tiện cho việc thâm nhập 
những thị trường mới; 

- Tạo thương hiệu, nâng cao uy tín, vị thế và hình ảnh của doanh nghiệp trong 
mắt khách hàng, đối tác và các bên liên quan.  

 
3.2. Hiệu quả xã hội 

- Năng suất chất lượng là cơ sở để nâng cao thu nhập, tạo môi trường và điều 
kiện làm việc tốt cho người lao động. Tăng cường hoạt động NSCL chính là góp 
phần nâng cao chất lượng cuộc sống và đảm bảo một xã hội tốt đẹp hơn. 

- Với việc loại bỏ những lãng phí trong hoạt động sản xuất sẽ góp phần sử dụng 
tài nguyên một cách hợp lý, hiệu quả;  



- Việc phổ biến, tuyên truyền hướng dẫn và nhân rộng mô hình sẽ tạo bước 
chuyển biến về nhận thức, phương pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động 
và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có sự 
đầu tư đúng mức về việc triển khai áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ NSCL; 
giúp các doanh nghiệp thực hiện cam kết đối với xã hội để có thể phát triển bền 
vững; 
Việc áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến NSCL còn mang lại lợi ích cho 
người tiêu dùng nhờ được hưởng lợi từ việc sử dụng những sản phẩm chất lượng 
với mức chi phí phù hợp hơn, từ đó tạo niềm tin đối với người tiêu dùng, góp phần 
nâng cao hình ảnh và uy tín của doanh nghiệp và hàng hóa Việt Nam.

 

 

III. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ 

1. Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu   vào ô tương ứng): 

- Nộp hồ sơ đúng hạn  

- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng  

- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng  
2. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ: 

 - Xuất sắc                                      

 - Đạt                                 

 - Không đạt                                  

Giải thích lý do: 

Nhiệm vụ: “Nhân rộng áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất 
chất lượng phù hợp với các loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam” tại 30 
doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam được xây dựng với mục tiêu chung là nhân rộng 
áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng phù hợp với các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng 
sản phẩm hàng hóa và khả năng cạnh tranh. Bám sát vào mục tiêu này và các yêu 
cầu chi tiết đã đề ra trong thuyết minh, AHEAD đã thực hiện và hoàn thành đúng 
mục tiêu nhiệm vụ.  AHEAD đã thực hiện khảo sát đánh giá thực trạng doanh nghiệp 
có quy mô vừa và nhỏ trên cả nước; lựa chọn 30 doanh nghiệp có nhu cầu và thích 
hợp để triển khai xây dựng áp dụng các hệ thống quản lý (HTQL), các công cụ cải 
tiến NSCL phù hợp; hướng dẫn cho 30 doanh nghiệp triển khai áp dụng thành công 
các HTQL, công cụ cải tiến NSCL và tổ chức hội thảo tuyên truyền, báo cáo kết quả 
triển khai cũng như chia sẻ kinh nghiêm áp dụng thành công của các DN.  



Tuy nhiên, tại thời điểm kết thúc nhiệm vụ, có 03 doanh nghiệp chưa có giấy 
chứng nhận chính thức là Công ty TNHH In và Dịch vụ - Thương mại Quang Trung 
(áp dụng HQTL an toàn lao động ISO 45001:2018), Công ty Cổ phần Free’t 
Planning VN (áp dụng HTQL an toàn thông tin ISO/IEC 27001:2013) và Công ty 
Cổ phần HTC Viễn thông Quốc tế (áp dụng HTQL an toàn thông tin ISO/IEC 
27001:2013). Các doanh nghiệp này sẽ cung cấp bổ sung báo cáo đánh giá chứng 
nhận đạt yêu cầu trong báo cáo triển khai áp dụng HTQL để chứng minh đã hoàn 
thiện xây dựng hệ thống quản lý và đánh giá thành công.  

Cam đoan nội dung của Báo cáo là trung thực; Chủ nhiệm và các thành viên 
tham gia thực hiện nhiệm vụ không sử dụng kết quả nghiên cứu của người khác trái 
với quy định của pháp luật. 

 
CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ 

(Học hàm, học vị, Họ, tên và chữ ký) 

 
 

TS. Trịnh Vũ Minh 

THỦ TRƯỞNG 
TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ 

 (Họ, tên, chữ ký và đóng dấu) 
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