Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc
Trung tâm Năng suất Việt Nam

Những vấn đề của nền kinh tế
• Hàng 100.000 DN dừng
hoạt động hoặc phá sản;
chiếm 50% số DN đóng
cửa và phá sản kể từ bắt
đầu đổi mới đến nay.
• Số LĐ mất việc làm từ số
DN đóng cửa “quy đổi”
lên tới hàng triệu.
• Năng lực cạnh tranh của
doanh nghiệp và cả nền
kinh tế bị sụt giảm

Chất lượng tăng trưởng kém

Năng suất yếu tố tổng hợp (TFP) là kết quả sản xuất/ cung cấp dịch vụ mang lại
do nâng cao hiệu quả sử dụng “vốn” và “lao động”

Chất lượng tăng trưởng kém

Chiến lược tăng trưởng mới
Tăng trưởng thông qua
n â n g cao hiệu quả sử dụng
“vốn” và “lao động”

Chất lượng
lao động
•N â n g c a o
kiến thức,
kỹ năng cho
NLĐ
•Phát triển
lực lượng lao
động chất
lượng cao

Công nghệ,
thiết bị
•Sử dụng
công nghệ,
thiết bị tiên
tiến,
•Tự động
hóa,
ro b o t
• CNTT

Áp dụng tiến bộ
kỹ thuật, quản lý
•Áp dụng các
phương pháp
quản lý tiên tiến
•Cải tiến quá
trình
• R&D
•S á n g tạo, đổi
mới

Tái cơ cấu
nền kinh tế

Tăng nhu
cầu

•Chuyển dịch
nguồn lực từ
khu vực có
năng suất thấp
sang khu vực
năng suất c a o
hơn

•Phát triển
thị trường để
tăng hiệu
suất sử dụng
nguồn vốn
và lao động

Những bài học về vấn đề hiệu quả
• Năm 1998, Boeing cần
tới 71 ngày để lắp ráp
máy bay Boeing 777,
hiện nay Hãng chỉ cần
mất 37 để lắp ráp máy
bay này. Thời gian lắp
ráp máy bay Boeing
737 cũng đã rút ngắn
được 9 ngày, từ 20
ngày ban đầu xuống
còn 11 ngày hiện nay

Những bài học về vấn đề hiệu quả
• Năm 1996, Unimicron bắt đầu
áp dụng TQM nhằm thiết lập
các giá trị cốt lõi về công nghệ,
chất lượng và dịch vụ đối với
khách hàng.
• Sau 10 năm áp dụng TQM,
Unimicron đã lớn mạnh không
ngừng để trở thành nhà sản
xuất PCB thứ 6 trên toàn cầu
vào năm 2006.
• Năm 2009 đã trở thành nhà
sản xuất số 1 trong ngành công
nghiệp PCB toàn cầu với thị
phần hàng đầu về sản phẩm
bảng mạch chủ HDI PCB và
mạch tích hợp IC.

Kinh nghiệm thúc đẩy doanh nghiệp
nâng cao NS&CL từ các quốc gia khác
Cơ quan Năng suất
Châu Âu (EPA)

Được thành lập năm 1952, EPA đã đưa
trên 3.000 chuyên gia của 15 nước sang
Mỹ để học hỏi về nâng cao năng suất chất
lượng tại các nhà máy, nông trang của Mỹ
Nguồn: www.oecd.org

Tổ chức Năng suất
châu Á - APO
APO là cơ quan liên chính phủ, thành
lập năm 1961 nhằm thúc đẩy phát triển
kinh tế các nước thành viên thông qua
nâng cao năng suất chất lượng.
Các thành viên sáng lập APO: India,
Japan, Korea, Nepal, Pakistan,
Philippines, Thailand, Taiwan
Việt Nam tham gia APO năm 1996

Thúc đẩy nâng cao NS&CL tại
Singapore
• 1979: Thủ tướng Lý Quang Diệu quản
ngại về việc kỹ năng và đóng góp sáng
kiến của lao động Singapore thua kém
Nhật Bản và Đức
• 1981: Singapore thành lập Ủy ban
Năng suất; Cơ quan Năng suất quốc gia
và phát động Phong trào Năng suất lần
thứ nhất
• Được sự hỗ trợ của Nhật Bản,
Singapore đã đưa 400 cán bộ sang đào
tạo tại Nhật để trở thành các chuyên
gia nòng cốt về NSCL

Ông Lý Quang Diệu
Thủ tướng Singapore

Giai đoạn 1981-1991

NS&CL là công việc của tất cả mọi người

Khẩu hiệu:

“Together We Work Better”
Cùng nhau làm việc tốt hơn

Duy trì sau 10 năm

“ The Best that We Can Be”
Làm những điều tốt nhất
có thể
Phát hành bộ tem đặc biệt kỷ niệm 10 năm
Phong trào năng suất tại Singapore 1981-1991

Sau 20 năm
Khẩu hiệu mới:
Dare to Dream, Dám mơ
Dare to Do, Dám làm
Dare to Make the
Difference
Dám tạo sự khác biệt

Năm 2001, Singapore tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm
Phong trào năng suất với sự tham dự của 8.000 đại biểu

Kết quả sau 30 năm
Sau 3 thập kỷ thúc đẩy
hoạt động năng suất chất
lượng, GDP Singapore
tăng từ 43,6 tỷ USD lên
trên 300 tỷ USD vào năm
2011, trong đó GDP bình
quân đầu người đạt
50.000 USD
Diện tích: 697 km2
Dân số: 5.353.494 triệu người
(July 2012 est.)

(Trích phát biểu của Bộ trưởng Bộ Thương
mại và Công nghiệp Singapore Lee Yi Shyan
tại Phiên họp của Ban chấp hành Tổ chức
Năng suất Châu Á - APO năm 2012)

Tiếp tục thúc đẩy các hoạt động NS&CL

Được sự quan tâm mạnh mẽ từ Chính
phủ Singapore
Hàng năm
Chính phủ cấp
khoản kinh
phí khoảng
100 triệu USD
để triển khai
các chương
trình hỗ trợ
doanh nghiệp
nâng cao năng
suất, chất
lượng

Thúc đẩy nâng cao NS&CL tại Nhật
Bản

Sau chiến tranh, sản phẩm của Nhật Bản không cạnh tranh được
trên thị trường thế giới vì bị xem là kém chất lượng, dù có giá rẻ.

Nhật Bản đã tạo cuộc cách mạng về
cải tiến năng suất và chất lượng

Dr. Edward W. Deming

Deming's
14 points

Dr. Joseph M. Juran

Dr. Kaoru Ishikawa

Thương hiệu “Made in Japan”

Sản phẩm “Made in Japan” ngày nay đã trở thành biểu
tượng của chất lượng và được người tiêu dùng ưa chuộng

NS&CL nâng cao chất lượng tăng trưởng
GDP
cao hơn
 Lao động

 Vốn
Năng suất yếu tố
tổng hợp TFP

Nhiều quốc gia đã chú trọng thúc đẩy tăng trưởng dựa vào
khai thác và sử dụng hiệu quả “Vốn”, “Lao động”. Trong đó
áp dụng tiến bộ kỹ thuật - công nghệ, cải tiến phương pháp
quản lý và nâng cao kỹ năng làm việc của người lao động là
một trong các biện pháp quan trọng để tăng TFP

và là nền tảng để doanh nghiệp phát triển

Giúp tăng thêm
giá trị, lợi
nhuận

Giảm lãng
phí

Giảm giá
thành

Tăng chất
lượng

Nâng cao
khả năng
cạnh tranh
và hiệu quả
hoạt động
của doanh
nghiệp

Chất lượng: mức độ
của một tập hợp các
đặc tính vốn có đáp
ứng các yêu cầu

Sử dụng hiệu
quả nguồn lực

Hài lòng khách hàng

Định hướng và sự hỗ trợ của nhà nước
• Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011 - 2020: “chất
lượng, năng suất, hiệu quả… là ưu tiên hàng đầu. Mục
tiêu tăng trưởng đến năm 2020 là: “Yếu tố năng suất
tổng hợp - TFP đóng góp vào tăng trưởng đạt khoảng
35%”
• Nghị quyết Trung ương 6 về phát triển khoa học và
công nghệ (Nghị quyết số 20-NQ /TW) yêu cầu: “Đến
năm 2020, thông qua yếu tố năng suất tổng hợp (TFP)
hoạt động khoa học và công nghệ đóng góp khoảng
35% tăng trưởng kinh tế”
• Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 712/QĐ-TTg
phê duyệt Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất
và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp
Việt Nam đến năm 2020”

Chương trình quốc gia về NS&CL
Quyết định 712/QĐ-TTg
ngày 21/5/2010 phê
duyệt Chương trình
quốc gia “Nâng cao
năng suất và chất
lượng sản phẩm, hàng
hoá của doanh nghiệp
Việt Nam đến năm
2020”

Một số mục tiêu
• Xây dựng phong trào năng suất và chất lượng
tại tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước
• 100.000 doanh nghiệp được hướng dẫn ứng
dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và đổi mới
công nghệ, áp dụng các hệ thống quản lý, mô
hình, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng
• 100% doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm,
hàng hoá chủ lực xây dựng và thực hiện các
dự án nâng cao năng suất và chất lượng

Dự án thúc đẩy hoạt động NS&CL
Quyết định số
225/QĐ-TTg ngày
22/2/2012 phê duyệt
Dự án “Thúc đẩy hoạt
động năng suất và
chất lượng” thuộc
Chương trình quốc gia
“Nâng cao năng suất
và chất lượng sản
phẩm, hàng hoá của
doanh nghiệp Việt
Nam đến năm 2020”

Nhiệm vụ của Dự án
• Đào tạo nguồn nhân lực về
năng suất và chất lượng
• Phổ biến áp dụng hệ thống
quản lý, mô hình, công cụ cải
tiến năng suất và chất lượng
– Mô hình thử nghiệm
– Mô hình điểm
– Nhân rộng

Nhiệm vụ của Dự án
Đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Perceived
Product Quality

Perceived
Service Quality

• Reliability
• Customization
• Overall

• Reliability
• Customization
• Overall

Customer
Complaint
s

Perceived
Overall
Quality
• Overall (2)
• Customization (2)
• Reliability (2)

Customer
Expectations
• Overall
• Customization
• Reliability

Perceive
d Value
• Price Given Quality
• Quality Given Price

Chỉ số chất
lượng qua hài
lòng của khách
hàng
• Satisfaction
• Comparison w/ Ideal
• Confirm/Disconfirm
Expectations

• Complaint Behavior

Customer
Loyalty
• Repurchase Likelihood
• Price Tolerance
(Reservation Price)

Nhiệm vụ của Dự án
Đo lường năng suất các ngành kinh tế và doanh
nghiệp, năng suất yếu tố tổng hợp TFP của nền kinh tế
Năng suất cấp
quốc gia

Năng suất cấp
ngành

Năng suất cấp
doanh nghiệp

• GDP/đầu người;

• Công nghiệp (Khai
thác, chế biến…)

• Khả năng cạnh
tranh về lao động

• Nông nghiệp (trồng
trọt, chăn nuôi…)

• Năng suất lao động

• Dịch vụ

• Cường độ vốn

• Năng suất lao động
• Năng suất vốn
(năng suất tài sản
cố định),
• Năng suất yếu tố
tổng hợp (TFP).

• Năng suất vốn
• Hiệu quả quá trình
• Khả năng sinh lợi

Nhiệm vụ 2012-2013
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001
Duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể - TPM
Hệ thống quản lý tinh gọn Lean
Quản lý chi phí dòng nguyên liệu MFCA;
Kiểm soát chất lượng thông qua áp dụng 7 công cụ
Chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động chính (KPIs)
Hệ thống quản lý an toàn thông tin ISO 27001
Hệ thống an toàn thực phẩm ISO 22000
Công cụ cải tiến 5S
Hỗ trợ áp dụng ISO 9001:2008 tại các doanh nghiệp vừa
và nhỏ

Doanh nghiệp tham gia dự án
1. Lựa chọn và đăng ký tham
gia áp dụng hệ thống quản
lý, mô hình, công cụ cải tiến
năng suất và chất lượng.
2. Bố trí các nguồn lực cần
thiết và tổ chức triển khai
các nhiệm vụ theo yêu cầu
của dự án.
3. Chi trả một phần kinh phí và
chịu trách nhiệm về các chi
phí nội bộ của dự án.
4. Chia sẻ kinh nghiệm khi
được yêu cầu.

Trân trọng cảm ơn !
www.TopManJsc.com
Hotline: 0962 588 402
0962 253 402

