
Quản lý trực quan và 5S là nền tảng của hoạt động cải tiến nhà máy 
và quản lý sản xuất theo phương thức Nhật Bản. Đây là công cụ quan 
trọng giúp doanh nghiệp cải tiến chất lượng sản phẩm và cắt giảm chi 
phí sản xuất.

G I Ớ I  T H I Ệ U  K H Ó A H Ọ C

Đ Ố I  T Ư Ợ N G

C Ả I  T I Ế N  C H Ấ T  L Ư Ợ N G  S Ả N  P H Ẩ M  V À  C Ắ T 
G I Ả M  C H I  P H Í  T H Ô N G  Q U A  H O Ạ T  Đ Ộ N G

Q U Ả N  L Ý  T R Ự C  Q U A N  V À  5 S

Giám đốc nhà máy, các quản đốc, trưởng ca, trưởng nhóm sản 
xuất, các cá nhân có quan tâm đến hoạt động quản lý trực quan, 
5S và cắt giảm chi phí

THỜI  GIAN

HỌC PHÍ 

NGÔN NGỮ

• 01 ~ 04/03/2011
• Từ 08:30 ~ 11:30

• 1.300.000 VNĐ (bao gồm tài liệu, ăn 
nhẹ giữa buổi và chứng nhận cuối khóa)

• Tiếng Nhật dịch sang tiếng Việt.

KHO ÙA HO ÏC  BC 02 -  1 1

ĐỊA ĐIỂM

LIÊN HỆ

PHÒNG ĐA NĂNG, TÒA NHÀ VJCC
SỐ 15, D5 VĂN THÁNH BẮC, PHƯỜNG 25, QUẬN. BÌNH THẠNH

NỘI  DUNG

GIẢNG VIÊN

Ông Masahiko YAMANAGA - Chuyên gia JICA
35 năm kinh nghiệm làm việc cho tập đoàn Matsushita 
(Panasonic) tại Nhật Bản và các nước trên thế giới với 
các cương vị: Trưởng phòng sản xuất - kinh doanh, 
giám đốc Panasonic Peru, Chủ tịch hội đồng quản trị 
công ty Panasonic Factory Solution...

Chủ đề Nội dung
Ngày 01/03/2011
Khái quát về sản xuất 
Mối quan hệ giữa QCD (chất lượng, 
chi phí, giao hàng) và quản lý trực 
quan & 5S

• Khái niệm về sản xuất
• Nguồn gốc của lợi nhuận là từ sản xuất
• Định nghĩa và hiệu quả của 5S,  xúc tiến hoạt động 5S

Ngày 02/03/2011
Mục đích và hiệu quả của hoạt động 
quản lý trực quan
Học hỏi từ các công ty khác

• Vị trí của việc quản lý trực quan, tác phong cần có
• Mục đích và hiệu quả của việc quản lý trực quan
• Tính thức tiễn của hoạt động 5S trong cải cách kinh doanh  (Các ví dụ 

điển hình)
• Thao tác thừa (Các ví dụ điển hình)

Ngày 03/03/2011
Thảo luận nhóm

• Thảo luận nhóm, từng nhóm phát biểu (hỏi đáp và đánh giá)
• (thảo luận về các vấn đề thách thức trong sản xuất kinh doanh)
• Thử tự kiểm tra các vấn đề liên quan đến hoạt động 5S tại công ty

Ngày 04/03/2011
Nhận thức của nhà quản lý giám sát
Đóng góp của hoạt động quản lý trực 
quan và 5S trong sản xuất

• Nâng cao nhận thức của nhà quản lý giám sát …(cách nhận thức của 
nhà quản lý)

• 3 yếu tố của chi phí sản xuất và thúc đẩy việc giảm giá thành sản phẩm
• Hoạt động 5S là hướng tới 4M (nguyên vật liệu, con người, máy móc, 

phương pháp sản xuất) trong việc quản lý nguồn lực và thúc đẩy hoạt 
động PCQD

• Đóng góp của sản xuất trong hoạt động kinh doanh

Điện thoại: 08-3512 2151 - Hotline: 0168 861 3413
Fax: 08-3512 2150
Emai: bc@vjcchcmc.org.vn
Ms. Thảo, Ms. Uyên



n phiếu đăng ký

n thông tin liên hệ

n sơ đồ đường đi

Công ty: ..................................................................................................................... ......................
Địa chỉ: ............................................................................................................................................
Ngành nghề SXKD: ........................................................................................................................
Tel: .......................................... Fax: .................................. Email: .................................................
Người liên hệ: .................................................................... Chức vụ: .............................................

Học viên tham dự khóa học BC 02-11: 
1.  Ông/  Bà: .................................................................... Chức vụ: .........................................
2.  Ông/  Bà: .................................................................... Chức vụ: .........................................
3.  Ông/  Bà: .................................................................... Chức vụ: .........................................

Để đăng ký, xin Quí vị vui lòng:

1. Điền đầy đủ thông tin vào phiếu và fax đến VJCC (giữ chỗ tạm thời)
2. Hoàn thành thủ tục đóng học phí trực tiếp tại VJCC hoặc chuyển khoản (đăng ký chính thức).       
3. Thông tin Tài Khoản:

• Tên TK: Trung Tâm Hợp Tác Nguồn Nhân Lực Việt Nam - Nhật Bản HCM.
• Số tài khoản:  018.100.0140854
• Ngân Hàng: Vietcombank Binh Thanh

Chi tiết xin liên hệ : C. Thảo / C.Uyên
 Tel: 08-3512-2151  Fax 08-3512-2150 Hotline: 0168 861 3413
 Mail: bc@vjcchcmc.org.vn
 15 đường D5, Văn Thánh Bắc, P.25, Bình Thạnh, TP. HCM.

Lưu ý:
VJCC nằm trong khuôn viên trường 
ĐH Ngoại Thương

 
                                 

  
    

FAX: (08) 3512 2150


