
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu Chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3), gọi tắt là Trung tâm Kỹ thuật 3,

là tổ chức Khoa học và Công nghệ công lập, cung cấp dịch vụ kỹ thuật liên quan tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng

trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (STAMEQ) - Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST).

Tp. HCM 7/2022

Nhân rộng áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải 
tiến năng suất chất lượng tiên tiến vào doanh nghiệp

trong các khu công nghiệp phía Nam

Tên đề tài:

Chương trình

quốc gia hô ̃ trợ 

doanh nghiệp
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1. Nội dung: Đào tạo và hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng tích hợp:

 01 Hệ thống quản lý

(ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 50001,...);

 01 Công cụ cải tiến năng suất, chất lượng tiên tiến

(Kaizen, TPM, Lean,...);

2. Thời gian thực hiện: 10 – 12 tháng (trong thời hạn: 5/2022 -12/2023)

3. Chi phí: tài trợ 100% chi phí tư vấn (DN không mất phí khoản này) gồm:

► Khảo sát đánh giá hiện trạng doanh nghiệp,

► Đào tạo và hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng
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Các lợi ích

có thể khi

áp dụng

Hệ thống

quản lý

(ISO 9001, 

ISO 14001,

ISO 22000, 

ISO 50001, 

........);

Lợi ích

áp dụng
HTQL

Quản lý
các hoạt
động hiệu

quả
Nhân

viên chủ
động hơn

trong
công việc

Chất
lượng sản
phẩm/ 
dịch vụ
đảm bảo

Giảm rủi
ro trong
quá hoạt
động

Tuân thủ
yêu cầu

pháp luật
và bên

quan tâm

Nâng cao
sự thỏa

mãn
khách
hàng

Nâng cao
uy tín & 
hình ảnh

Cty

Tạo ưu
thế cạnh

tranh

Giảm các
lãng phí
nguồn lực
& NVL
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Lợi ích

khi áp dụng
các công cụ
năng suất

Tăng năng
suất đầu ra

giảm công đoạn hoặc
thời gian sản xuất

Giảm chi 
phí, giảm
giá thành

Giảm lãng phí

tăng hiệu quả sử
dụng các nguồn lực

Nâng cao
chất lượng, 
giảm phế phẩm, 

hư hỏng

Mỗi công cụ cải tiến năng suất

đều đem đến cho doanh nghiệp

những lợi ích riêng
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Còn 15 suất

Chỉ được 30 đơn vị

Đơn vị là doanh
nghiệp của Việt Nam

Vốn đầu tư của người VN

Nằm trong
các KCN phía Nam

Đối với khu vực sản xuất

Ưu tiên ở 8 tỉnh: Bình
Phước, BRVT, An Giang, 
Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh

Long, Đồng Tháp, Sóc Trăng

Phải đánh giá chứng
nhận và tự trả phí

Cam kết đối ứng chi phí

Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp

Yêu cầu đối với các

Doanh nghiệp tham gia



www.quatest3.com.vn
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Liên hệ để được tư vấn thêm:

- Nguyễn Thị Thu Huyền – Thư ký đề tài

- Email: huyen.ntt1@quatest3.com.vn

- Điện thoại/zalo: 097 6789 977

- 49 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
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