
Tư duy quản lý năng suất và Đổi mới sáng tạo 

Ngày 09/5, Trường Đại học Kinh tế, ĐH Huế phối hợp với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức 
chương trình Toạ đàm “Tổng quan về Năng suất chất lượng và áp dụng năng suất chất lượng trong các Trường 
đại học, cao đẳng”. 

Tham dự toạ đàm, về phía Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) có TS. Hà Minh Hiệp, Phó Tổng cục 

trưởng phụ trách Tổng cục cùng đại diện một số đơn vị thuộc Tổng cục tham gia đoàn. Về phía trường Đại học Kinh tế có 

PGS.TS Trương Tấn Quân - Phó Hiệu trưởng; lãnh đạo các đơn vị cùng đông đảo sinh viên của trường. 

  

 

TS. Hà Minh Hiệp, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục phát biểu tại chương trình tọa đàm  

Theo Tổng cục TCĐLCL, chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh 

nghiệp Việt Nam từ 2010 – 2020 và 2021 – 2030” được Thủ tướng Chính phủ giao cho Tổng cục chủ trì. Để năng suất 

chất lượng được nhận thức và triển khai hiệu quả hơn nữa trong thực tế, việc nâng cao nhận thức cho các học sinh, sinh 

viên, những người sẽ làm năng suất trong tương lai là hết sức cần thiết. 

  

 

PGS.TS Trương Tấn Quân - Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh tế (Đại học Huế) phát biểu 



Phát biểu tại chương trình tọa đàm, PGS.TS Trương Tấn Quân - Phó Hiệu trưởng cho biết: Trường Đại học Kinh tế luôn 

tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt chú trọng nâng cao kiến thức, kỹ năng để hỗ trợ sinh viên trong 

quá trình học tập. Với việc phối hợp với Tổng cục TCĐLCL tổ chức tọa đàm hôm nay chính là mong muốn cung cấp cho 

sinh viên nhận thức đầy đủ hơn về năng suất, chất lượng cũng như vận dụng kiến thức vào học tập, thực tế, góp phần 

nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và rèn luyện của sinh viên. 

  

 

 TS. Hà Minh Hiệp trình bày tham luận 

Tại buổi Tọa đàm, TS. Hà Minh Hiệp, Phó Tổng cục phụ trách Tổng cục TCĐLCL trình bày tham luận “Tư duy quản lý 

năng suất và Đổi mới sáng tạo”. Trao đổi về chuyên đề này, TS Hà Minh Hiệp cho biết, có 4 yếu tố tác động tới năng suất, 

đó là: 1. Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; 2. Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; 3. Hệ thống giáo 

dục và đào tạo; 4. Mối liên kết giữa tập đoàn đa quốc gia.…TS Hà Minh Hiệp cũng chia sẻ về tầm quan trọng của năng 

suất; kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên KHCN; mô hình tăng trưởng dựa vào tăng năng suất lao động; mô 

hình 6 bước cần thiết trong quá trình phát triển bền vững của doanh nghiệp tiến đến đổi mới sáng tạo; sáng tạo và đổi 

mới sáng tạo; các bước để quản lý quá trình đổi mới sáng tạo. 

Trong khuôn khổ tọa đàm, ThS. Phạm Lê Cường - Phó Chánh Văn phòng Tổng cục TCĐLCL đã chia sẻ những nội dung 

bổ ích và thiết thực liên quan đến chương trình hỗ trợ trường thông qua mô hình câu lạc bộ (CLB) về năng suất cho sinh 

viên thông qua 5 nội dung: (1) phổ biến các nội dung về năng suất và đổi mới sáng tạo, (2) đào tạo chuyên gia năng suất 

cho giảng viên, sinh viên, (3) Cung cấp các khóa đào tạo của Tổ chức năng suất Châu Á (APO) cho CLB, (4) Hướng dẫn 

sinh viên thực hành năng suất, (5) Hướng dẫn sinh viên tổ chức cuộc thi tìm hiểu năng suất. 

  



 

 Ban tổ chức và các bạn sinh viên chụp ảnh lưu niệm 

Buổi tọa đàm diễn ra với nhiều đóng góp ý kiến và thảo luận giữa các báo cáo viên, giảng viên và sinh viên. Buổi tọa đàm 

này đã mở ra cơ hội hợp tác về sau giữa Trường Đại học Kinh tế với Tổng cục TCĐLCL trong việc áp dụng năng suất 

chất lượng tại trường trong tương lai./. 

Nguồn: Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST). 


