
HỆ THỐNG SẢN XUẤT TOYOTA

Buổi 1:
- Cơ bản về phương 
thức  sản xuất Toyota
- Đặc trưng về sản xuất 
“Dòng chảy một sản 
phẩm”

1.	 Hai	điều	cơ	bản	trong	phương	thức	sản	xuất	Toyota:	JIT	
(Just	in	time)	và	Tự	động	hoá

2.	 “5S,	tam	định,	nhập	trước	xuất	trước”,	“Tiêu	chuẩn	hoá	và	
cải	tiến”

3.	 Nghiên	cứu	các	cách	quản	lý	độc	đáo	của	Toyota	như	“Bình	
chuẩn	hóa”,	“Dòng	chảy	một	sản	phẩm”,	“Yamadumihyou”	
(Bảng,	biểu	đồ	được	xây	dựng	theo	hình	thức	núi	chồng	
núi)…

Buổi 2: 
- Tính quan trọng của 
“Chỉnh lưu hoá” 
(Điều chỉnh dòng chảy 
của sản phẩm)

1.	 Học	phương	thức	sản	xuất	hiệu	quả,	ít	lãng	phí	thông	qua	
“Chỉnh	lưu	hoá”,	“Tact	time”	(Thời	gian	hoàn	thành	công	
đoạn	sản	xuất),	“Giảm	thiểu	hoá	con	người”…

2.	 Nghiên	cứu	phương	pháp	giảm	thiểu	tồn	kho	triệt	để

Buổi 3:
- Mục tiêu và phương 
pháp tiến hành “Tự 
động hoá”
- Phương pháp thực 
hiện “Hình ảnh hoá”

1.	 Học	cách	làm	thế	nào	để	tuyệt	đối	không	sản	xuất	và	lưu	
thông	những	sản	phẩm	kém	chất	lượng

2.	 Nghiên	cứu	về	tính	hiệu	quả	của	“phương	thức	Kanban”
3.	 Dựa	trên	việc	hình	ảnh	hoá	hiện	trường	triệt	để	như	“Hình	

ảnh	hoá	lãng	phí”,	“Hình	ảnh	hoá	sự	bình	thuờng	và	khác	
thường,	“7	nội	dung	vận	hành	nơi	làm	việc”…,	học	tập	
phương	thức	kết	hợp	trí	tuệ	và	sự	nhiệt	tình	làm	việc	của	
nhân	viên

4.	 Học	tập	điểm	mạnh	“Tạo	ra	sản	phẩm	là	tạo	ra	con	người”	
Buổi 4:
- Học “TPS”, áp dụng 
vào thực tiễn hiện 
trường công ty mình 
như thế nào?
 (Thảo luận và phát 
biểu theo nhóm)
- Tổng kết

1.	 Thảo	luận	nhóm
•	 Điểm	khác	biệt	với	công	ty	mình	là	gì?
•	 Điểm	nào	của	TPS	sẽ	có	hiệu	quả	với	công	ty	mình?
•	 Sẽ	thế	nào	nếu	áp	dụng	vào	hiện	trường?

2.	 Từng	nhóm	phát	biểu

	-	Giải	đáp	câu	hỏi	và	lời	khuyên	từ	giảng	viên

Giám	đốc	nhà	máy,	quản	đốc,	trưởng/phó	phòng	quản	lý	sản	xuất,	kỹ	thuật	sản	xuất,	
quản	lý	chất	lượng,	tổ	trưởng,	trưởng	nhóm,	trưởng	ca,	và	ứng	cử	viên	của	các	vị	trí	
trên
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“Toyota đã trở thành một phương thức tư duy hơn là tên gọi của một công ty”
Hệ	thống	sản	xuất	Toyota	(Toyota	Production	System	-	TPS)	là	một	công	nghệ	quản	lý	sản	xuất	toàn	diện	của	người	Nhật.	TPS	
không	đơn	giản	là	việc	cải	tiến	khoa	học	kỹ	thuật	để	đạt	tốc	độ	nhanh	hơn	mà	chính	là	khả	năng	phát	triển	dựa	trên	sự	tiết	kiệm	
tối	đa	trong	sản	xuất,	giảm	thiểu	hàng	tồn	kho,	cắt	giảm	chi	phí	không	cần	thiết,	nâng	cao	hiệu	quả	sản	xuất	của	trang	thiết	bị	máy	
móc.	Ở	đó,	người	nhân	công	luôn	được	khuyến	khích	và	có	thể	tự	hào	về	vai	trò	và	trách	nhiệm	của	họ.
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Tel:  (08) 3512 2151
Fax:  (08) 3512 2150
Email:  bc@vjcchcmc.org.vn
Ms. Thao, Ms. Uyen

26 ~ 27/04/2011
8:30	~	16:30	(nguyên	ngày)

1,250,000 VNĐ	(bao	gồm	tài	
liệu,	ăn	nhẹ	giữa	buổi	và	chứng	
nhận	cuối	khóa)

Tiếng	Nhật	được	dịch	sang	
tiếng	Việt.

Ông	Tsuyoshi SHIMIZU	
–	Chuyên	gia	JICA
Hơn	40	năm	kinh	nghiệm	làm	
việc	cho	tập	đoàn	Matsushita	
(Panasonic)	ở	nhiều	cương	vị:															
Giám	đốc	kinh	doanh	của	bộ	
phận	CRT;	Giám	đốc	nhà	máy	
CRT.
Nguyên	Giám	đốc	điều	hành	
của	Matsushita	(Panasonic)	tại	
Malaysia.
Nguyên	Hiệu	trưởng	Học	viện	
Matsushita
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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	06-11:	
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
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