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         HỘI CHẤT LƯỢNG                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
             ------------------                                                                     ---------------------        

      Số:  27/2013/VQAH                                TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm  2013        
 

 
BÁO CÁO KẾT QUẢ   

HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN NĂM 2013  
HỘI CHẤT LƯỢNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

 
 

Hội nghị thường niên năm 2013 của Hội chất lượng thành phố Hồ Chí Minh 

(VQAH) đã được tổ chức thành công tốt đẹp vào ngày 22 tháng 12 năm 2013 tại Trường 

Đại học Công nghiệp Thực phẩm  thành phố Hồ Chí Minh (HUFI).  

 

 Sau đây là tổng kết tóm tắt kết quả hội nghị: 

 1-Số lượng đại biểu tham dự: 100 

 2-Thời gian khai mạc: 08:30 

 3-Thời gian bế mạc:   13:30 

 4-Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2013 của Hội chất lượng thành phố Hồ Chí Minh   

 5-Chương trình hoạt động năm 2014 của Hội chất lượng thành phố Hồ Chí Minh 

(Toàn văn nội dung 4 và đã được in trong tài liệu kỷ yếu hội nghị thường niên 2013  

           với 3 hình thức: Tài liệu cứng bằng giấy, tài liệu mềm bằng đĩa DVD và tài liệu  

            mạng trên website Hội: www.vietnamquality.org.vn) 

  6-Bỏ phiếu kín bầu bổ sung ủy viên Ban chấp hành Hội chất lượng thành phố Hồ 

Chí Minh  của 2 hội viên tổ chức:  

  + Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh (HUFI)   

            + Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại (HUFI)  

  Kết quả biểu quyết của toàn thể hội viên tại hội nghị như sau: 

+ Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh (HUFI) đạt 

97% (Chín mươi bảy phần trăm) 

  + Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại (HUFI) đạt 91%  (Chín mươi mốt phần 

trăm) 
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   Chiếu theo Điều lệ của Hội chất lượng thành phố Hồ Chí Minh, hai hội viên tổ chức 

này đã trúng cữ vào Ban chấp hành và đại diện hai tân ủy viên Ban chấp hành nhiệm kỳ 

2011-2016 là TS. Võ Tuyển (HUFI) và PGS.TS. Võ Phước Tấn (COFER).   

   7-Bỏ phiếu kín biểu quyết về điều chỉnh mức hội phí của Hội chất lượng thành phố 

Hồ Chí Minh. Kết quả biểu quyết của toàn thể hội viên tại hội nghị như sau: 

+ Đồng ý đối với hội phí Hội viên Tổ chức đạt 85% (Tám mươi lăm phần trăm) 

+ Đồng ý đối với hội phí Hội viên Cá nhân đạt 73% (Bảy mươi ba phần trăm) 

  Chiếu theo Điều lệ và Quy chế Tài chính của Hội chất lượng thành phố Hồ Chí 

Minh, Hội sẽ điều chỉnh hội phí bắt đầu từ năm 2015 như sau:  

     -Phí gia nhập Hội viên tổ chức mới và hội phí hàng năm của Hội viên tổ chức là 

3.600.000 đồng/năm (mức cũ áp dụng từ năm 2006 đến hết năm 2014 là 2.000.000 

đồng/năm);  

     -Phí gia nhập Hội viên cá nhân mới và hội phí hàng năm của Hội viên cá nhân 

360.000 đồng/năm (mức cũ áp dụng từ năm 2006 đến hết năm 2014 là 200.000 đồng/năm)   

 8-Trao Giải thưởng “Báo cáo Xuất sắc nhất” (Best Paper Award) tại Hội nghị chất 

lượng châu Á năm 2013 của Hội chất lượng châu Á (ANQ) cho Trường Cao đẳng Sơn La.   

 9-Trao Bảng Vàng vinh danh cho 7 Hội viên tổ chức: 

  -Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUi) 

  -Trường Đại học Sao đỏ   

  -Trường Đại Học Công Nghiệp Thực phẩm TP.HCM (HUFI) 

  -Công ty Cổ Phần Thép Thủ Đức (VIKIMCO) 

  -Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam (VIPESCO) 

             -Trường Cao đẳng Sơn La                             

    -NQA Việt Nam & Viện Quản lý Tri thức và Công nghệ (TIKM) 

 10- Trao Bảng Vàng vinh danh cho 4 Hội viên cá nhân: 

  -TS. Nguyễn Kim Định 

   -TS. Nguyễn Thị Hoàng Liên 

   -Bà Nguyễn Thị Hồng Hà 

   -Bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh 

 11- Trao Bảng Vàng vinh danh cho 7 đơn vị tài trợ: 

-Trường Đại Học Công Nghiệp Thực phẩm TP.HCM (HUFI) 
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-Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại (COFER) 

-Công ty Cổ phần BIBICA 

-Công ty Cổ phần Ca Cao Việt Nam (VINACACAO) 

-Công ty nước uống tinh khiết Sài Gòn (SAPUWA) 

-Công ty TNHH Thời Đại (SUTUDO) 

-Trường Kiến trúc 3DA 

           12-Trao Quyết định công nhận Hội viên tổ chức mới: 

-Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại (COFER) 

-Trường Kiến trúc 3DA 

  -Công ty TNHH Kiên Giang Composite (KGC) 

-Công ty Cổ phần Ca Cao Việt Nam (VINACACAO) 

  13. Giải lao - Chụp hình lưu niệm Hội nghị 

  14. Hội thảo khoa học:    

“Cải tiến liên tục chất lượng, tăng cường trách nhiệm xã hội và  

tái lập doanh nghiệp để tồn tại và phát triển” 

 Chủ tọa đoàn điều khiển hội thảo: 

 -TS. Ngô Văn Nhơn, Chủ tịch Hội chất lượng TP. Hồ Chí Minh 

          -PGS.TS. Đặng Vũ Ngoạn, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực  

            phẩm  TP. Hồ Chí Minh 

          -PGS.TS. Võ Phước Tấn, Cố vấn Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Đối  

            ngoại 

          Báo cáo 1: “Một số cải tiến hệ thống quản lý chất lượng của Trường Đại học 

Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh năm học 2013-2014” của Ông Dương Hoàng 

Kiệt, Thư ký Ban ISO Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM  (15 phút). 

                Báo cáo 2: “Ứng dụng tiêu chí 3C “cách-chủ- công” tiếp cận mô hình CDIO” 

của TS. Đinh Văn Nhượng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sao Đỏ (15 phút). 

           Báo cáo 3: “Nâng cao chất lượng hàng nông sản xuất khẩu Việt Nam dựa trên 

viêc áp dụng Tiêu chuẩn Global GAP và ISO 22000 hướng tới sự phát triển bền vững“của 

PGS. TS. Võ Phước Tấn, Cố vấn Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại “ (15 

phút). 
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                Báo cáo 4: “Hoạt  động trách nhiệm xã hội FPT”của Bà Nguyễn Thị Hồng Hà, 

Chuyên viên Phòng Chiến lược, HĐQT  Công ty Cổ phần FPT (15 phút). 

               Báo cáo 5: “Tái lập doanh nghiệp để phát triển và trường tồn” của  TS. Nguyễn 

Phục Nghiệp, Viện trưởng Viện Quản lý Tri thức và Công nghệ (TIKM) kiêm Gíám đốc 

điều  hành NQA Việt  Nam (15 phút). 

                Báo cáo 6: “ Hiệp định TPP-Cơ hội và thách thức”của  ThS. Phạm Bình An, 

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Hội nhập WTO  TP. Hồ Chí Minh (15 phút). 

     Phần Hỏi&Đáp tại Hội thảo: 

 Đã có 8 câu hỏi của 5 đại biểu đặt ra cho 6 báo cáo viên tại buổi Hội thảo: 

 -TS. Hoàng Xuân Quang, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 

(HaUi) đặt 2 câu hỏi cho Báo cáo 1 và Báo cáo 2;  

 -Ông Phan Mộng Bảo, Trưởng phòng QLSX Công ty TNHH TM Kim Đức đặt 1 

câu hỏi cho Báo cáo 2; 

 -Bà Vy Hồng, phóng viên Báo Sài Gòn Giải phóng đặt  câu hỏi cho Báo cáo 3   

 -Ông Trần Văn Liêng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cacao Việt Nam đặt 3 câu 

hỏi  cho Báo cáo 4 vả Báo cáo 5 và Báo cáo 6; 

-LS. Trần Hải Đức, Trưởng Văn phòng Luật sư Trần Hải Đức đặt 1 câu hỏi cho Báo 

cáo 6. 

Lần lượt các câu hỏi của cữ tọa đã được các báo cáo viên giải thích và làm sáng tỏ 

thêm một số chi tiết, nhìn chung hai bên đều đạt sự thõa mãn.  

  Buổi hội thảo đã được TS. Ngô Văn Nhơn, Chủ tịch Hội chất lượng thành phố Hồ 

Chí Minh thay mặt Chủ tọa đoàn tổng kết bế mạc vào lúc 12g15.  Có 4 vấn đề lớn đã được 

trình bày trong hội thảo khoa học lần này: Quản lý chất lượng giáo dục; Quản lý an toản 

chất lượng thực phẩm; Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; và Tái cấu trúc doanh nghiệp 

để tồn tại & phát triển trong thời kỳ hậu WTO với các Hiệp định rất quan trọng như TBT- 

Hiệp định rào cãn kỹ thuật trong thương mại, TPP -Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược 

xuyên Thái Bình Dương. Hội thảo đã nhất trí các vấn đề trọng tâm như công tác đảm bảo 

chất lượng giáo dục phải do chính các trường chủ động thực hiện để tồn tại và phát triển; 

vấn đề an toàn chất lượng thực phẩm phải có sự điều hành chặt chẽ và hiệu quả hơn ở cấp 

vĩ mô; vấn đề trách nhiệm xã hội phải là mục tiêu thường trực của các tổ chức; vấn đề tái 

lập doanh nghiệp và vượt các rào cãn kỹ thuật trong thương mại TBT phải được chú trọng 
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ở các cấp, đặc biệt là ở cấp vi mô để các doanh nghiệp sẵn sàng thích ứng với lộ trình hội 

nhập của WTO đến năm 2018, gia tăng sự tương tác  với các hiệp định thương mại tự do 

FTA và chủ động chuẩn bị mọi mặt khi hiệp định TPP được ký kết.     

Toàn văn các báo cáo khoa học trên đã được in trong tài liệu kỷ yếu hội nghị thường niên  

2013 với 3 hình thức: Tài liệu cứng bằng giấy, tài liệu mềm bằng đĩa DVD và tài liệu  

mạng trên website Hội: www.vietnamquality.org.vn 

15-Tiệc buffet trưa do Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM chiêu đãi.  

Hội nghị đã kết thúc lúc 13:30 ngày 22 tháng 12 năm 2013.  

 

Thay mặt Ban chấp hành Hội chất lượng thành phố Hồ Chí Minh, tôi chân thành 

cám ơn Ban giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, quý vị khách mời, các 

cơ quan báo chí cùng toàn thể hội viên đã quan tâm tham dự Hội nghị thường niên năm 

2013 của Hội chất lượng thành phố Hồ Chí Minh. 

Hội nhiệt liệt biểu dương các đơn vị và cá nhân đã góp công góp của tài trợ cho hội 

nghị, đặc biệt là 19 thành viên tham gia Ban tổ chức (trong đó có 13 thầy cô của Trường 

Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM) và 19 tình nguyện viên là các em HSSV của 

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM đã tham gia phục vụ hội nghị.  

Dự kiến Hội nghị thường niên năm 2014 Hội chất lượng TP. Hồ Chí Minh sẽ được 

tổ chức vào tháng 10/2014 tại Hà Nội do Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đăng cai. 

 Hy vọng báo cáo này sẽ cung cấp thông tin tóm tắt kết quả của Hội nghị thường 

niên năm 2013 Hội chất lượng thành phố Hồ Chí Minh đến toàn thể hội viên đã tham dự 

hoặc đã vắng mặt và các bên quan tâm./. 

 

                                              TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI CHẤT LƯỢNG TP. HỒ CHÍ MINH 

                                                                                       CHỦ TỊCH  
                                                                     

                          
                                 
                TS. Ngô Văn Nhơn 

 Đính kèm: 
-  Báo cáo của Ban Kiểm tra   
- Thông báo danh sách Ban chấp hành  


