BỘ CÔNG THƯƠNG
Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
Giai đoạn 2017 - 2018
Nhiệm vụ

Các nội dung hỗ trợ
doanh nghiệp

Tiêu chí Lựa chọn doanh nghiệp
tham gia hỗ trợ

Đơn vị chủ trì/
phối hợp

NS01 Hỗ trợ chuyển
đổi hệ thống quản
lý chất lượng theo
tiêu chuẩn ISO
9001:2008 sang
phiên bản mới
ISO 9001:2015
cho các doanh
nghiệp
ngành
công nghiệp

Nội dung hỗ trợ doanh nghiệp:
1. Tổ chức 10 khóa tập huấn về hướng dẫn
áp dụng và chuyển đổi hệ thống quản lý chất
lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sang
phiên bản mới ISO 9001:2015.
2. Hỗ trợ chuyển đổi hệ thống ISO 9001
theo phiên bản mới cho 36 doanh nghiệp.
3. Tổ chức phổ biến và chia sẻ kinh nghiệm
áp dụng ISO 9001:2015 cho doanh nghiệp
ngành công nghiệp.

1. Doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực:
Dệt may, Da giầy, Nhựa, Hóa chất,
Năng lượng, Thép, Cơ khí, Điện tử
- Tin học và Chế biến thực phẩm;
Khai thác và chế biến khoáng sản
2. Đang áp dụng và có nhu cầu
chuyển đổi sang phiên bản mới hệ
thống quản lý chất lượng ISO 9001.
3. Cam kết đối ứng ít nhất 30% chi
phí tư vấn và chứng nhận.

Viện Năng suất Việt Nam
Địa chỉ: Số 8 Hoàng Quốc Việt,
Cầu
Giấy,
Hà
Nội;
Điện thoại: (04) 37561501;
Email: vnpi@vnpi.vn.
Đầu mối:
1. Nguyễn Phương Nhung - ĐT:
0975752294 hoặc;
2. Đặng Mai Phương – ĐT:
0913510828.

NS02 Hỗ trợ đào tạo và
chuyển đổi hệ
thống quản lý
môi trường sang
phiên bản mới
ISO 14001:2015
cho các doanh
nghiệp
ngành
công nghiệp

Nội dung hỗ trợ doanh nghiệp:
1. Tổ chức 05 khóa đào tạo cập nhật các thay
đổi và hướng dẫn áp dụng chuyển đổi hệ
thống quản lý môi trường theo phiên bản mới
ISO 14001:2015;
2. Đào tạo, tư vấn, hướng dẫn việc chuyển
đổi hệ thống quản lý môi trường theo tiêu
chuẩn ISO 14001:2004 sang phiên bản mới
ISO 14001:2015 cho 22 doanh nghiệp điểm;

1. Doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực:
Dệt may, Da giầy, Nhựa, Hóa chất,
Năng lượng, Thép, Cơ khí, Điện tử
- Tin học và Chế biến thực phẩm;
Khai thác và chế biến khoáng sản
2. Đang áp dụng và có nhu cầu
chuyển đổi sang phiên bản mới hệ
thống quản lý chất lượng ISO
14001.

Viện Nhiệt đới Môi trường;
Địa chỉ/liên hệ: 57A trương Quốc
Dung, Phú Nhuận, TP.HCM
Đầu mối:Lê Anh Kiên
ĐT: 0918053364
Email: leanhkien@vnn.vn
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Các nội dung hỗ trợ
doanh nghiệp

Tiêu chí Lựa chọn doanh nghiệp
tham gia hỗ trợ

Đơn vị chủ trì/
phối hợp

3. Tổ chức chứng nhận áp dụng hệ thống 3. Cam kết đối ứng ít nhất 30% chi
quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO phí tư vấn và chứng nhận.
14001:2015
NS03 Hỗ trợ thí điểm
doanh
nghiệp
ngành
công
nghiệp cơ khí phụ
trợ sản xuất ô tô,
xe máy áp dụng
và chứng nhận hệ
thống quản lý
theo tiêu chuẩn
quốc tế ISO/TS
16949”

Nội dung hỗ trợ doanh nghiệp:
1. Đào tạo, tư vấn, hướng dẫn hỗ trợ 05
doanh nghiệp ngành cơ khí phụ trợ sản xuất ô
tô, xe máy áp dụng tiêu chuẩn chỉ ISO/TS
16949;
2. Tổ chức đánh giá cấp chứng nhận áp dụng
tiêu chuẩn ISO/TS 16949 cho các doanh
nghiệp thí điểm;

1. Doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực
cơ khí phụ trợ sản xuất ô tô, xe máy
áp.
2. Có nhu cầu áp dụng và cam kết
đối ứng ít nhất 30% chi phí tư vấn
và chứng nhận.

Công ty TNHH Công nghiệp 3A
Địa chỉ: P101, nhà C22, Phố Mai
Động, Phường Mai Động, Quận
Hoàng Mai, Hà Nội
Văn Phòng giao dịch: Tầng 1 KHu BQL toà nhà VTC số 18
Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Email: gocdiep@3agroup.com.vn;
Đầu mối: Đinh Ngọc Điệp - ĐT
0983250203

NS04 Hỗ trợ thí điểm
áp dụng hệ thống
quản lý năng
lượng theo tiêu
chuẩn ISO 50001
cho các doanh
nghiệp
ngành
công nghiệp nhựa
và cơ khí khu vực
phía Nam và phía

Nội dung hỗ trợ doanh nghiệp:
1. Đào tạo, tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp
áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo
tiêu chuẩn ISO 50001 cho 12 doanh nghiệp
ngành nhựa và cơ khí khu vực phía Bắc và
phía Nam.
2. Đánh giá cấp chứng nhận ISO 50001 cho các
đơn vị đã được đào tạo, tư vấn, hướng dẫn áp
dụng.

1. Doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực
nhựa và cơ khí
2. 2. Mức tiêu thụ năng lượng từ
1000TOE/năm trở lên.
3. Có nhu cầu áp dụng và cam kết
đối ứng ít nhất 30% chi phí tư vấn
và chứng nhận.

Chủ trì: Công ty TNHH Năng
lượng Toàn Cầu;
Địa chỉ: 58/17 Trần Văn Dư,
Phường 13, Quận Tân Bình, TP.
Hồ Chí Minh
Đầu mối: Ông Trần Quý Phúc
Điện thoại: 0962427268
Email: Phuctq.global@gmail.com
Phối hợp: Công ty TNHH Tuv
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Các nội dung hỗ trợ
doanh nghiệp

Tiêu chí Lựa chọn doanh nghiệp
tham gia hỗ trợ

Bắc

Đơn vị chủ trì/
phối hợp
Nord Việt Nam
Địa chỉ: Số 4 Liễu Giai, Ba Đình,
Hà Nội
Điện thoại: 0936860909
Email: lstrung@tuv-nord.com

NS05 Hỗ trợ thí điểm
áp dụng hệ thống
quản lý an toàn
thực phẩm theo
tiêu chuẩn ISO
22000 cho các
doanh
nghiệp
ngành chế biến
thực phẩm

Nội dung hỗ trợ doanh nghiệp:
1. Đánh giá thực trạng, tư vấn, hướng dẫn,
đào tạo doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản
lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO
22000 và HACCP cho 12 mô hình thí điểm;
2. Đánh giá và cấp chứng nhận cho 12 doanh
nghiệp điểm áp dụng hệ thống quản lý an
toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000;

1. Doanh nghiệp chế biến thực phẩm
thuộc các ngành do Bộ Công Thương
quản lý;
2. Số lao động tối thiểu : trên 100
người;
3. Có nhu cầu áp dụng và cam kết
đối ứng ít nhất 30% chi phí tư vấn
và chứng nhận.

Công ty TNHH Tư vấn quản lý
và Phát triển doanh nghiệp Á
Châu
Địa chỉ/liên hệ: Toà nhà N02,
tầng 13, phòng 12A04, Số 25
Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà
Nội
Đầu mối: Ms Nguyễn Thị Hồng
Vân (ĐT: 0988 38 2242)

NS06 Đào tạo, hỗ trợ áp
dụng thí điểm mô
hình LEAN – 6
Sigma cho các
doanh
nghiệp
ngành Dệt may,
Da giầy, Điện tử
và Cơ khí

Nội dung hỗ trợ doanh nghiệp:
1. Tổ chức 06 khóa tập huấn hướng dẫn áp
dụng mô hình LEAN – 6 SIGMA và Đào tạo
chuyên gia về LEAN – 6 SIGMA cấp 1 (đai
vàng) và cấp 2 (đai xanh) cho học viên thuộc
các doanh nghiệp trong các ngành Dệt may,
Da giầy, Điện tử và Cơ khí.
2. Khảo sát lựa chọn doanh nghiệp; Tư vấn,

1. Doanh nghiệp thuộc các ngành:
Dệt may, Da giầy, Điện tử và Cơ khí;
2. Có nhu cầu áp dụng và cam kết
đối ứng ít nhất 30% chi phí tư vấn.

Viện Năng suất Việt Nam
Địa chỉ: Số 8 Hoàng Quốc Việt,
Cầu Giấy, Hà Nội; Điện thoại:
(04)
37561501;
Email:
vnpi@vnpi.vn.
Đầu mối:
1. Nguyễn Phương Nhung - ĐT:
0975752294 hoặc;
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hướng dẫn, hỗ trợ và đánh giá kết quả áp
dụng thí điểm mô hình LEAN – 6 SIGMA
cho các doanh nghiệp.
NS07 Đào tạo, hướng
dẫn triển khai
Thực hành tốt 5S
tại các doanh
nghiệp
ngành
Công Thương

Nội dung hỗ trợ doanh nghiệp:
1. Tổ chức 10 khóa tập huấn hướng dẫn áp
dụng thực hành tốt 5S;
2. Hướng dẫn triển khai và lập hồ sơ cấp
chứng nhận thực hành tốt 5S cho 36 doanh
nghiệp điểm trình Bộ Công Thương phê
duyệt;

Đơn vị chủ trì/
phối hợp
2. Đặng Mai Phương – ĐT:
0913510828.

1. Doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực:
Dệt may, Da giầy, Nhựa, Hóa chất,
Năng lượng, Thép, Cơ khí, Điện tử
- Tin học và Chế biến thực phẩm;
Khai thác và chế biến khoáng sản
2. Có nhu cầu và cam kết đối ứng ít
nhất 30% chi phí tư vấn.

Công ty Cổ phần Tư vấn EPRO
Địa chỉ: Phòng 406, tòa nhà CC2
Thanh Hà, Bắc Linh Đàm, Hoàng
Mai, Hà Nội
Đt: 04 36410746/Fax: 36410754
Email: info@nscl.vn
vanphongnscl@gmail.com

