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CHUYÊN GIA NĂNG SUẤT
CHƯƠNG TRÌNH CHỨNG NHẬN

LIÊN HỆ 



Chương trình chứng nhận chuyên gia năng suất là một
trong các chương trình chứng nhận năng lực cá nhân của
Tổ chức Năng suất Châu Á (APO), nhằm thể hiện những nỗ
lực hợp tác liên tục của APO với các Tổ chức năng suất
quốc gia (NPOs) trong việc xây dựng mạng lưới các chuyên
gia năng suất trong toàn khu vực.

Văn phòng Chứng nhận chuyên gia năng suất tại Việt Nam
(ViProCB) tiến hành tổ chức lựa chọn và đánh giá các ứng
viên của Việt Nam có đủ năng lực, kiến thức, kỹ năng và
kinh nghiệm đáp ứng APO-PS 101 - Yêu cầu chung đối với
chuyên gia năng suất sẽ được chứng nhận Chuyên gia
năng suất mang tầm khu vực và quốc tế.

Ngày 04/02/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ
thị số 07-CT/TTg về giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao
động quốc gia, trong đó yêu cầu Bộ Khoa học và Công
nghệ khẩn trương triển khai các dự án năng suất của Tổ
chức Năng suất châu Á (APO), nhất là dự án Chứng nhận
chuyên gia năng suất...

THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH  

 HÃY ĐĂNG KÝ ĐỂ TRỞ THÀNH 
CHUYÊN GIA NĂNG SUẤT MANG TẦM KHU VỰC VÀ QUỐC TẾ !!!

 Cập nhật thông tin tại: www.vnpi.gov.vn hoặc www.vnpi.vn
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GỬI HỒ SƠ
- Sơ yếu lý lịch, kèm theo 01 ảnh 4 x 6 cm
- Bằng tốt nghiệp đại học; 
- Các chứng chỉ đào tạo liên quan đến lĩnh vực năng suất;
- Bản mô tả dự án cải tiến năng suất đã thực hiện và Ý kiến nhận xét của
khách hàng về dự án (theo yêu cầu cấp độ chứng nhận)

PHỎNG VẤN 
- Thời gian: 45 phút 
- Nội dung: Phỏng vấn trực tiếp/ online
- Kết quả: ứng viên đạt yêu cầu        đề nghị cấp chứng nhận
Trường hợp không đạt yêu cầu, ứng viên được đăng ký phỏng vấn lại 01
lần, trong vòng 06 tháng kể từ ngày kết thúc phỏng vấn.

ĐÁNH GIÁ QUA HỒ SƠ
Kiểm tra hồ sơ đăng ký:
- Xác minh thông tin trong Đơn đăng ký, hồ sơ, tài liệu của ứng viên;
- Xác minh việc tham gia khóa đào tạo và đạt yêu cầu bài kiểm tra viết;
- Xác minh tất cả các tiêu chí liên quan phù hợp với cấp độ đăng ký 
chứng nhận chuyên gia năng suất;

- Thời gian làm bài: 150 phút
- Nội dung: Câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi viết ngắn gọn
- Kết quả: >= 70/100 điểm -> Phỏng vấn trực tiếp.
- Trường hợp không đạt 70 điểm, ứng viên được đăng ký kiểm tra viết lại
01 lần, trong vòng 06 tháng kể từ ngày kết thúc làm bài kiểm tra

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ  

ĐĂNG KÝ 1 Liên hệ để tham gia khóa đào tạo và nhận các tài liệu tham khảo 

THAM DỰ KHÓA ĐÀO TẠO 

KIỂM TRA VIẾT 

Tên khóa: Giới thiệu Chương trình chứng nhận chuyên gia năng suất và
Yêu cầu chung đối với Chuyên gia năng suất     
- Thời lượng: 2-3 ngày
- Địa điểm: thông báo cụ thể cho ứng viên 

- Chủ tịch Hội đồng Chứng nhận chuyên gia năng suất phê duyệt quyết
định cấp chứng nhận cho ứng viên đáp ứng yêu cầu theo cấp độ đăng ký
chứng nhận;
- Hiệu lực của chứng nhận: 03 năm

CẤP CHỨNG NHẬN 

HOÀN THIỆN HỒ SƠ 

 Cập nhật thông tin tại: www.viprocb.vnpi.vn


