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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 
 ---o0o--- 

TP. Hồ Chí Minh , ngày 03  tháng 7 năm 2015 
           

 
Sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2015  

và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015   
của Hội chất lượng TP. Hồ Chí Minh 

 
 

A. Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2015 
 

I. Công tác xây dựng tổ chức của Hội 
1. Hội đã chính thức chuyển văn phòng từ 317 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, 

TP.HCM về 72 Đường số 2, Phường 3, Quận Gò Vấp, PT.HCM để giãm chi phí thuê 
mặt bằng kể từ ngày 01-01-2015 (mặt bằng mới là nhà của Chủ tịch Hội nên được 
miễn phí thuê mặt bằng trong tình hình tài chính của Hội còn nhiều khó khăn). 

2. Hội cũng đã đổi con dấu kể từ ngày 26-01-2015 theo quy định mới. Hội đã gửi công 
văn thông báo đến Sở Khoa học-Công nghệ TP.HCM và Sở Nội vụ TP.HCM cùng 
toàn thể hội viên về việc thay đổi địa điểm và con dấu của Hội. 

3. Tình hình quân số Hội:  
 -Ban chấp hành  13   
    -Hội viên cố vấn  04  
    -Hội viên danh dự  03 
   -Hội viên tổ chức   58 
   -Hội viên cá nhân  21 

Hội đã gửi thông báo đến các hội viên tổ chức, hội viên cá nhân không đóng hội phí 
liên tục 3-5 năm liền để yêu cầu đóng hội phí. Có 3 hội viên tổ chức đã nộp đơn xin ra 
khỏi hội. Căn cứ vào điều lệ, Hội đã xóa tên 3 hội viên tổ chức có đơn xin ra khỏi hội 
và lập danh sách dự kiến xóa tên 10 hội viên tổ chức không đóng hộp phí và cũng 
không tham gia sinh hoạt Hội từ 3 năm trở lên sau nhiều lần Hội nhắc nhỡ bằng văn 
bản nhưng không có thông tin phản hồi (xem thêm chi tiết ở báo cáo của Ban kiểm tra 
Hội).  

4. VQAH mới nộp được hội phí Hội viên Ban chấp hành ANQ năm 2013 
(1.000USD/năm). Hiện còn nợ hội phí ANQ năm 2014 và 2015; nợ phí duy trì Website 
ANQ  năm 2013, 2014 và 2015 (500USD/năm). 

 
II. Công tác đào tạo và tư vấn quản lý chất lượng 
Viện kiểm định và phát triển chất lượng (IQAD) trực thuộc Hội đã tổ chức được 3 lớp  
đào tạo cho Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất với số học viên là 200 người về “Hệ 
thống quản lý tích hợp bao gồm hệ thống quản lý chất lượng QMS ISO 9001:2008 và hệ 
thống quản lý an toàn SMS-ICAO” và 1 lớp huấn luyện cho trường Cao đẳng  nghề Đà 
Lạt với số học viên là 50 người về “Cán bộ kiểm soát hệ thống quản lý chất lượng theo 
mô hình khung của khối cao đẳng nghề”. 
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III.  Công tác phối hợp với các cơ quan QLNN và các tổ chức khác trong nước 
1. Nhân kỷ niệm 47 năm thành lập ASEAN (1967-2014) tiến tới hình thành Cộng đồng 
Kinh tế ASEAN (AEC) vào cuối năm 2015, chương trình “Giao lưu Doanh nhân-Doanh 
nghiệp ASEAN 2014” với mục đích trao tặng và tôn vinh danh hiệu ASEAN năm 2014 đã 
tổ chức thành công vào ngày 20 tháng 12 năm 2014 tại Hội trường Thành Ủy TP.HCM số 
272 Võ Thị Sáu, Quận 3 và được Đài truyền hình TP.HCM trực tiếp phát sóng. Tại buổi 
lễ, Ban tổ chức đã trao tặng cúp vàng ASEAN năm 2014 kèm bằng chứng nhận cho 153 
đơn vị đạt các danh hiệu “Thương hiệu được Yêu thích ASEAN”, “Doanh nhân, Doanh 
nghiệp Xuất sắc ASEAN”, “Sản phẩm, Dịch vụ Chất lượng ASEAN” và “Điểm đến được 
Yêu thích ASEAN”. Có gần 500 đơn vị được đề cử và nộp hồ sơ đăng ký, sau qui trình 
thẩm định và đánh giá của Hội đồng xét chọn, đã có 41 đơn vị đạt “Thương hiệu được 
Yêu thích ASEAN”, 65 đơn vị đạt “Doanh nhân, Doanh nghiệp Xuất sắc ASEAN”, 65 
đơn vị đạt “Sản phẩm, Dịch vụ Chất lượng ASEAN” và 6 đơn vị đạt “Điểm đến được Yêu 
thích ASEAN”. Chương trình do Chi nhánh Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương 
mại tại TP.HCM phối hợp tổ chức cùng các đơn vị liên quan như Liên hiệp các Tổ chức 
Hữu nghị TP.HCM, Hiệp hội Hữu nghị Việt Nam-Đông Nam Á…dưới sự giám sát chất 
lượng của Hội chất lượng châu Á, Hội chất lượng TP.HCM và Viện kiểm định và phát 
triển chất lượng. Nhân dịp này, Hội nghị thường niên năm 2014 của Hội chất lượng 
TP.HCM cũng tổ chức tại địa điểm trên vào buổi chiều cùng ngày. Sự  đóng góp của Hội 
chất lượng TP.HCM cho chương trình trên đã được Bộ Công Thương và Hội chất lượng 
châu Á đánh giá cao. Có 4 hội viên tổ chức của Hội đã tích cực tham gia chương trình và 
nhận được giải thưởng ASEAN 2014 đó là: 

- Công ty TNHH Thời đại (SUTUDO) – Hội viên tổ chức thuộc Ban chấp hành 
-Trường đại học Công nghiệp Hà Nội –  Hội viên tổ chức thuộc Ban chấp hành 
-Công ty Cổ phần Ca Cao Việt Nam –  Hội viên tổ chức 
-Công ty TNHH Kiên Giang Composite –  Hội viên tổ chức 

Kết thúc sự kiện, Ban Tổ chức đã trích 36 triệu đồng hoa hồng cho ông Ngô Văn Nhơn và 
ông Trần Hải Đức, hai thành viên này đã tự nguyện tài trợ toàn bộ số tiền này cộng với số 
tiền tài trợ cho Hội 10 triệu đồng của Ban tổ chức sự kiện để làm chi phí tổ chức hội nghị 
thường niên Hội chất lượng TP.HCM năm 2014. Nhân đây kính đề nghị BCH Hội biểu 
dương tinh thần tham gia và đóng góp cho chương trình của các thành viên BCH gồm ông 
Hà Xuân Quang, ông Vũ Đức Công, ông Trần Hải Đức và ông Ngô Văn Nhơn. 

 
2. Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Bộ Công Thương, đồng thời với mong muốn hỗ trợ các 
đơn vị, doanh nghiệp trong việc quảng bá hàng hóa-dịch vụ, Chi nhánh Trung tâm Thông 
tin Công nghiệp và Thương mại tại TP.HCM-Bộ Công Thương phối hợp cùng Đài 
Truyền hình TP.HCM sản xuất chương trình truyền hình “Bản tin Công Thương” dưới 2 
hình thức: “Bản tin Công Thương tuần” phát sóng trên kênh HTV1 vào lúc 21g00 thứ sáu 
hàng tuần, phát lại 15g35 thứ bảy và 04g25 Chủ Nhật hôm sau; và “Bản tin Công Thương 
Talk Show tháng” phát sóng trên kênh HTV1 vào 09g00 sáng ngày chủ nhật của tuần đầu 
mỗi tháng. “Bản tin Công Thương” ra đời nhằm mục đích thông tin các hoạt động kinh tế, 
công nghiệp, thương mại, thị trường, giá cả, giới thiệu gương mặt doanh nhân-doanh 
nghiệp,...góp phần đẩy mạnh cuộc vận động Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam, giúp 
doanh nghiệp hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển bền vững. Để thực hiện thành công 
chương trình truyền hình công thương này, Bộ Công Thương cần sự hỗ trợ của các đơn 
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vị, doanh nghiệp trong việc cung cấp thông tin, hình ảnh cũng như tham gia tài trợ để 
chương trình truyền hình “Bản tin Công Thương” phong phú về nội dung, đặc sắc về hình 
ảnh, phục vụ thiết thực bạn xem đài. Hội chất lượng TP.HCM đã đóng góp diễn giả cũng 
như  tham gia tài trợ cho chương trình được 4 kỳ tọa đàm  với các chủ đề như sau: 
-Tháng 02/2015: “Doanh nghiệp Việt Nam trước những thách thức và cơ hội năm 
2015” tại Ngày Tết Doanh Nhân Lần VII 2015, Dinh Thống Nhất, TP.HCM, các diễn 
giả tham dự buổi tọa đàm là TS. Ngô Văn Nhơn-Chủ tịch Hội Chất lượng TP.HCM;  
Thạc sĩ Trần Văn Liêng–TGĐ Công ty CP Việt Nam Cacao; TS. Trần Quý Thanh–Chủ 
tịch kiêm TGĐ Tập đoàn Tân Hiệp Phát; Hoa khôi doanh nhân Lê Thị Bích Trâm-Giám 
đốc Công ty cao su Đông Nam và Việt kiều Thái Lan Trần Minh Tuấn–Chủ tịch Cty 
TVL (Thái-Việt -Lào).  
Đơn vị tài trợ: Công ty CP Việt Nam Cacao, Hội viên Tổ chức Hội chất lượng TP.HCM. 
- Tháng 3/2015: “Hướng tới Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) năm 2015, Doanh 
nghiệp làm gì để vượt rào cản kỹ thuật trong thương mại TBT” tại Trường quay C8 đài 
truyền hình TP.HCM, các diễn giả tham gia buổi tọa đàm là GS.TS. Nguyễn Quang 
Toản-Cố vấn Hội chất lượng, nguyên Chủ tịch Hội chất lượng TP.HCM; ThS. Trịnh 
Minh Tâm-Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM; LS. Trần Hải Đức- 
Trưởng Văn phòng LS. Trần Hải Đức và KS. Nguyễn Văn Hùng Thiên-Giám đốc chất 
lượng Công ty TNHH Liên doanh Organik Đà Lạt.  
Đơn vị tài trợ: Công ty TNHH Liên doanh Organik Đà Lạt, Hội viên Tổ chức Hội chất 
lượng TP.HCM. 
- Tháng 4/2015: “Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) – Thách thức và Cơ hội đối với 
Doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam” tại Trường quay C8 đài truyền hình TP.HCM, 
các diễn giả tham gia buổi tọa đàm là TS. Ngô Văn Nhơn-Chủ tịch Hội chất lượng 
TP.HCM; PGS. TS. Võ Phước Tấn-Cố vấn Hiệu trưởng Trường cao đẳng Kinh tế đối 
ngoại và Ông Đào Văn Hùng, Trưởng ban ISO, Công ty Xăng dầu Khu vực II-TNHH 
Một thành viên (Petrolimex Sài Gòn).  
Đơn vị tài trợ: Petrolimex Sài Gòn, Hội viên Tổ chức BCH Hội chất lượng TP.HCM. 
- Tháng 6/2015: “Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao ở Việt Nam đến 
năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” tại Trường quay C8 đài truyền hình TP.HCM, các 
diễn giả tham gia buổi tọa đàm là TS. Ngô Văn Nhơn-Phó Giám đốc Trung tâm Thông 
tin Công nghiệp và Thương mại Chi nhánh TP.HCM Bộ Công Thương và PGS. TS. Lê 
Hoài Quốc-Trưởng Ban Quản lý  Khu Công nghệ Cao TP. Hồ Chí Minh.  
Đơn vị tài trợ: Công ty TNHH Thương mại-Dịch vụ Kinh doanh địa ốc Việt REMAX, là  
Hội viên Tổ chức Hội chất lượng TP.HCM. 
Nhân đây kính đề nghị BCH Hội biểu dương tinh thần tham gia và đóng góp cho chương 
trình của GS. Nguyễn Quang Toản-Hội viên cố vấn và các thảnh viên trong BCH gồm 
ông Võ Phước Tấn, ông Đào Văn Hùng, ông Trần Hải Đức và ông Ngô Văn Nhơn.  
 
3. Đóng góp ý kiến chuyên gia và tham gia đoàn đánh giá theo lời mời của Cục Kiểm 
định chất lượng dạy nghề thuộc Tổng cục dạy nghề-Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội 
đến đánh giá kiểm tra 6 trường Cao đẳng nghề thí điểm áp dụng mô hình quản lý chất 
lượng ISO 9001 kết hợp 9 tiêu chí đảm bảo chất lượng dạy nghề ở Việt Nam: 
-Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt: Ông Lê Hoàng Vũ, trường Đại học Công nghiệp Thực 
phẩm TP.HCM thuộc hội viên tổ chức BCH Hội;  



4/7 
 

-Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu: Ông Lê Hoàng Vũ, trường Đại học Công 
nghiệp Thực phẩm TP.HCM thuộc hội viên tổ chức BCH Hội; 
-Trường Cao đẳng nghề KTCN Việt Nam Hàn Quốc (Nghệ An): Ông Hoàng Minh Tuấn, 
trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thuộc hội viên tổ chức BCH Hội; 
-Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế: Ông Lê Hoàng Vũ, trường Đại học Công nghiệp 
Thực phẩm TP.HCM thuộc hội viên tổ chức BCH Hội; 
-Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội: Ông Hoàng Anh, trường Đại học Công 
nghiệp Hà Nội thuộc hội viên tổ chức BCH Hội; 
-Trường Cao đẳng nghề Cơ khí Nông nghiệp (Vĩnh Phúc): Ông Ngô Văn Nhơn, Viện 
kiểm định và phát triển chất lượng, Chủ tịch Hội chất lượng TP.HCM. 
 
4. Tham gia các hội thảo của Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 
Thôn, Bộ Lao động-Thương binh-Xã Hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam, góp ý về dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư,… 
 
5. Hội chất lượng đã phối hợp với báo chí (Đài truyền hình TP.HCM, báo Sải Gòn Giải 
phóng, báo Ngưởi Tiêu dùng, báo Pháp luật TP.HCM,…) đăng các bài trên các báo đài về 
các vấn đề liên quan đến chất lượng. 
 
IV.  Công tác phối hợp với các tổ chức chất lượng quốc tế  
1. Tham dự cuộc họp Ủy ban Giáo dục và Kiểm định chất lượng châu Á (ANQ-CEC) tổ 
chức tại trường đại học Chulalongkorn, Bangkok, Thái Lan ngày 26/2/2015. Cuộc họp 
bàn về nội dung xây dựng ngân hàng đề thi và thiết kế bằng cấp cho hai khóa học Chuyên 
viên Giám sát chất lượng (CSQ -Certified Quality Supervisor) và Kỹ sư chất lượng 
(CQE-Certified Quality Engineer) sẽ triển khai tại các nước châu Á giai đoạn 2015-2016. 
2. Tham dự Hội nghị thường niên năm 2015 của Hội chất lượng Thái Lan (SQAT) ở 
Bangkok theo lời mời của Hội chất lượng Thái Lan tại trường đại học Hoàng Gia 
Chulalongkorn kết hợp chuyến công tác của Bộ Công Thương từ ngày 12-15/5/2015. 
3. Hội đã gửi thông báo đến toàn thể hội viên để viết bài cho Hội nghị chất lượng châu Á 
năm 2015 (ANQ Congrerss 2015 Taipei) tổ chức tại Đài Bắc, Đài Loan từ ngảy 21-
25/9/2015 với chủ đề Hội nghị “Sử dụng chất lượng là điểm khác biệt để tăng lợi thế 
cạnh tranh” (Using Quality as Differentiator to Gain Competitive Advantage). Kết quả 
như sau: có 10 bài abstract gửi qua ANQ, được Ban tổ chức ANQ Congress 2015 duyệt 
cả 10 bài (6 oral, 4 poster), nhưng cuối cùng chỉ có 9 bài full paper nộp Ban tổ chức gồm 
6 oral và 3 poster (xem danh sách đính kèm). Website ANQ 2015: www.anq2015.org 
4. Hội đã gửi thông báo đến toàn thể hội viên tổ chức để gửi hồ sơ xét chọn giải thưởng 
Thực hành Xuất sắc Chất lượng 2015 (ARE-QP Award 2015), kết quả sơ tuyển như sau: 
Có 2 hội viên tổ chức được Hội giới thiệu và gửi hồ sơ qua Hội đồng Giải thưởng ARE-
QP vào tháng 5/2015 đó là Công ty Xăng dầu Khu vực II-TNHH Một thành viên 
(Petrolimex Sài Gòn) và Công ty TNHH Liên doanh Organik Đà Lạt. Hiện nay hội đồng 
đang chấm và sẽ công bố kết quả chung tuyển trong tháng 7/2015. 
5. Giải thưởng ISHIKAWA-KANO (IKA) dành cho cá nhân của các nước thành viên 
ANQ đã có công lao đóng góp cho sự nghiệp chất lượng trong nước và châu Á. Giải 
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thưởng được xét  mỗi năm một lần. Hội đã giới thiệu và gửi hồ sơ tham gia xét chọn Giải 
thưởng IKA năm 2015 của GS.TS. Nguyễn Quang Toản, Hội viên cố vấn, nguyên Chủ 
tịch Hội chất lượng TP.HCM qua Hội đồng Giải thưởng IKA của ANQ vào tháng 2/2015. 
Hiện nay hội đồng đang chấm và sẽ công bố kết quả trong tháng 7/2015. 
6. Hội đã gửi thông báo đến toàn thể hội viên để tham gia viết bài cho “Diễn đàn Chất 
lượng Thế giới (World Quality Forum) do Viện Hàn lâm Chất lượng Quốc tế 
(International Academy for Quality-IAQ) tổ chức tại Budapest (Hungary) từ ngày 26-
27/10/2015 với chủ đề "Chất lượng cho Tương lai của Thế giới" (Quality for Future of 
the World). Kết quả có 1 bài oral của TS. Ngô Văn Nhơn, Viện kiểm định và phát triển 
chất lượng (IQAD) trực thuộc Hội chất lượng TP.HCM đã được BTC chấp thuận và được 
báo cáo đầu tiên vào 14g00 ngày 26/10/2015 ở hội nghị chuyên đề ”ISO 9001:2015 and 
Risk Management”. Website IAQ 2015: www.iaq2015.com 
 
B. Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 

 
I. Tham dự Hội nghị Chất lượng Châu Á 2015 (ANQ Congress 2015) Taipei, Taiwan 
Hội dự kiến sẽ tổ chức cho hội viên đăng ký tham dự Tour Hội nghị Chất lượng Châu Á 
2015 (ANQ Congrerss 2015) kết hợp tham quan Đài Loan  từ ngày 21-27/9/2015 (6 ngày 
5 đêm). Hội đặt mục tiêu tham dự từ 15-20 thành viên và có 8-9 bài tham dự hội nghị, 
trong đó có 1-2 bài là của sinh viên; phấn đấu đạt 2 giải thưởng ARE-QP 2015 cho 2 hội 
viên tổ chức  và 1 giải thưởng ISHIKAWA-KANO 2015 cho 1 hội viên cố vấn.  
Thời gian triển khai cho hội viên đăng ký tour hội nghị sẽ bắt đầu từ ngày 20/7 cho đến 
hết ngày 20/8/2015 (xem chương trỉnh chi tiết đính kèm) 
 
II. Tham dự Diễn đàn Chất lượng Thế giới tại Budapest, Hungary tháng 10/2015 
 Thời gian triển khai cho hội viên đăng ký hôi nghị sẽ bắt đầu từ ngày 20/7 cho đến hết 
ngày 20/9/2015 (xem thêm chương trỉnh chi tiết đính kèm) 

 
III. Tham dự chương trình “Giao lưu Doanh nhân-Doanh nghiệp ASEAN 2015”  
+  Ngày giờ:  09:00 – 11:30 ngày 27-11-2014 (thứ Bảy) 
+  Địa điểm:  Bangkok, Thái Lan 
+  Nội dung:  -Kỷ niệm 48 năm (1967-2015)  ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông 
Nam Á (ASEAN) tiến tới hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) vào năm 2015. 

-Trao tặng và tôn vinh “Thương hiệu được Yêu thích ASEAN”,  “ Doanh nhân, 
Doanh nghiệp Xuất sắc ASEAN”,  “Sản phẩm, Dịch vụ Chất lượng ASEAN”, “Điểm đến 
được Yêu thích ASEAN”. 
+ Thành phần tham dự: Các doanh nghiệp đạt giải thưởng ASEAN 2015, Hội chất lượng 
châu Á, Hội chất lượng Thái Lan, Hội chất lượng Singapore, Hội chất lượng TP.HCM, 
đại diện các Bộ thương mại, Bộ Công Thương các nước ASEAN,… 
+ Đơn vị tổ chức: Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại của Bộ Công 
Thương Việt Nam cùng với Cục Xúc tiến Thương mại Quốc tế của Bộ Thương mại Thái 
Lan phối hợp tổ chức với sự giám sát và hỗ trợ chất lượng của Hội chất lượng châu Á 
(ANQ), Hội chất lượng Thái Lan, Hội chất lượng Singapore và Hội chất lượng TP.HCM. 
Thời gian triển khai cho hội viên đăng ký tham dự chương trình này sẽ bắt đầu từ ngày 
01/8 cho đến hết ngày 30/9/2015. 
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IV. Tổ chức Hội nghị thường niên Hội chất lượng TP.HCM năm 2015  
+  Ngày giờ:  08:00 – 12:00 ngày 20-12-2015 (Chủ Nhật) 
+  Địa điểm:  TP. Hồ Chí Minh 
+  Nội dung: -Tổng kết năm 2015- Phương hướng hoạt động năm 2016 
                      -Hội thảo chủ đề “Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC): Cơ hội và thách thức 
cho các doanh nghiệp Việt  Nam” 
+ Thành phần tham dự: Hội viên Hội chất lượng TP.HCM và  các doanh nghiệp Việt Nam 
đã được giải thưởng ASEAN 2015,… 
+Đơn vị tài trợ: Công ty Xăng dầu Khu vực II-TNHH Một Thành viên (Petrolimex Sài 
Gòn)  
 
IV. Công tác đào tạo và tư vấn quản lý chất lượng 
-Cùng với Viện kiểm định và phát triển chất lượng (IQAD) đào tạo và tư vấn ISO 
9001:2008, ISO 140001:2004, ISO 22000:2005, HACCP,…cho các tổ chức, doanh 
nghiệp, trường học, bệnh viện có nhu cầu xây dựng, bảo trì, nâng cấp, tích hợp các hệ 
thống quản lý chất lượng, đặc biệt là trong các hội viên tổ chức của Hội. 
-Tiếp tục phối hợp với Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công 
Thương tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế 
cho các Sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp. 
-Tiếp tục phối hợp với Cục Kiểm định chất lượng dạy nghề, Tổng cục dạy nghề -Bộ Lao 
động, Thương binh và Xã hội tổ chức đào tạo và tư vấn áp dụng mô hình quản lý chất 
lượng ISO 9001 kết hợp 9 tiêu chí đảm bảo chất lượng dạy nghề hướng theo mô hình 
quản lý chất lượng toàn diện TQM trong các trường dạy nghề ở Việt Nam. 
 
 V.  Công tác phối hợp với các cơ quan QLNN và các tổ chức trong nước 
1. Tiếp tục phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn-Đo lường và 
Chất lượng, Sở Công Thương tại các địa phương, Bộ Công Thương, Phòng Thương mại 
và Công nghiệp Việt Nam, các Hiệp hội xã hội - ngành nghề tại TP.Hồ Chí Mimh và các 
tỉnh, thành phố khác trong lĩnh vực chất lượng; Hợp tác với các tổ chức tiến hành các dự 
án nghiên cứu khoa học liên quan đến chất lượng như an toàn chất lượng thực phẩm (sữa, 
gạo, rau quả, nước uống...), chất lượng dịch vụ y tế, chất lượng dịch vụ giáo dục,... 
2. Tiếp tục phối hợp với báo chí (Đài truyền hình TP.HCM, báo Sải Gòn Giải phóng, báo 
Ngưởi Tiêu dùng, báo Pháp luật TP.HCM,…) đăng phát các bài trên các báo đài về các 
vấn đề liên quan đến chất lượng. 
 
VI. Công tác xây dựng tổ chức của Hội 

1.    Phấn đấu nộp hội phí Hội viên BCH Hội chất lượng châu Á (ANQ) năm 2014 và 
phí duy trì website ANQ năm 2013 và năm 2014 trên cơ sở trích từ nguồn thu của 
Hội. 

 
2. Kiện toàn hội viên thuộc Ban chấp hành, hội viên tổ chức và hội viên cá nhân  trên 

cơ sở thanh lọc các hội viên không chấp hành điều lệ Hội, không đóng hội phí và 
không sinh hoạt Hội liên tục từ 3 năm liền trở lên. Tiếp tục phát triển hội viên mới 
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nhưng phải đảm bảo chất lượng đầu vào, không chạy theo số lượng. Duy trì việc 
đóng hội phí đều đặn của hội viên.  

 
3. Căn cứ điều 20 Điều lệ Hội chất lượng TP. HCM đã quy định quyền hạn và trách 

nhiệm của Ban kiểm tra, Ban chấp Hành đề nghị tại cuộc họp Ban chấp hành 6 
tháng đầu năm 2015 này, Ban kiểm tra báo cáo kết quả   kiểm tra về tài chính 6 
tháng đầu năm 2015 của Hội; kết quả kiểm tra tư cách đại biểu của hội viên; kết 
quả kiểm tra việc chấp hành Điều lệ của hội viên; kết quả giải quyết thư khiếu nại 
tố cáo có liên quan đến các hội viên và các tổ chức của hội. Ban Kiểm tra có quyền 
yêu cầu hội viên và các tổ chức của Hội báo cáo những vấn đề có liên quan đến nội 
dung kiểm tra đã được Ban Thường trực đồng ý./. 
 
                                                                              TM. BAN CHẤP HÀNH   

       CHỦ TỊCH  
 
 
           

              
                                                     Ngô Văn Nhơn 


