
15, D5 văn thánh bắc, P.25, Q.bình thạnh, tP.hcm   >   tel: 08-3512 2151   >   Fax: 08-3512 2150

Phương PháP xây dựng kế hoạch sản xuất

Ngày 26/03 
(8:30-11:30)

kế hoạch sản 
xuất – cơ sở của 
quản lý sản xuất

•	4	dòng	chảy	chính	trong	doanh	nghiệp
•	Vai	trò,	các	vấn	đề	liên	quan	đến	kế	hoạch	
sản	xuất

•	Kế	hoạch	sản	xuất	tương	ứng	với	phân	loại	
ABC 

Ngày 26/03
(13:00-16:00) xây dựng kế 

hoạch sản xuất 

•	Phương	pháp	xây	dựng	kế	hoạch	sản	xuất	
theo	loại	hình	sản	xuất	kỳ	vọng	

•	Kế	hoạch	sản	xuất	theo	tháng,	tuần,	ngày	
•	Thao	tác	chuẩn	và	thời	gian	chuẩn

Ngày 27/03 
(8:30-11:30)

cơ sở dữ liệu linh 
kiện sản phẩm 

•	Phương	pháp	xây	dựng	bảng	cơ	cấu	sản	
phẩm	P/S	(Product	Structure)	

•	Bảng	liệt	kê	linh	kiện

Ngày 27/03
(13:00-16:00)

triển khai sản 
xuất theo số 
lượng yêu cầu

•	Kế	hoạch	ưu	tiên	và	kế	hoạch	công	suất
•	Tính	toán	MRP

Ngày 28/03 
(8:30-11:30)

Luyện tập lập kế 
hoạch sản xuất

•	Quản	lý	đơn	hàng	và	việc	phân	tích	trước	
khi	lập	kế	hoạch	sản	xuất	

•	Lập	kế	hoạch	sản	xuất	cho	linh	kiện	(Theo	
tháng,	tuần,	ngày)	

Ngày 28/03
(13:00-16:00)

Điểm quan trọng 
trong quản lý 
sản xuất có ảnh 
hưởng đến lập kế 
hoạch sản xuất

•	Đồng	kỳ	hóa	trong	tổ	chức	sản	xuất	
•	Thiết	lập	định	mức	thời	gian	sản	xuất	
•	Cách	tìm	nút	thắt	cổ	chai	

tổng kết •	Thao	tác	chuẩn	và	cải	tiến
•	Cải	tiến	leadtime

Giám	đốc	nhà	máy,	quản	đốc,	quản	lý	và	nhân	viên	các	bộ	phận	sản	xuất,	chế	tạo,	
mua	hàng.

Phòng Đa năng, Tòa nhà VJCC
Số 15, Đường D5, Văn Thánh BắC, P.25, Q. Bình Thạnh

chương trình đào tạo bc 08 - 1213

Tel:  (08) 3512 2151
Fax:  (08) 3512 2150
Email:  bc@vjcchcmc.org.vn
Ms. Uyen, Ms. Ha
Web: www.vjcchcmc.org.vn

26, 27 & 28/03/2013
Sáng		 :	8:30	~	11:30
Chiều		 :	13:00	~	16:00

2.200.000 VnĐ (bao	gồm	tài	
liệu,	ăn	nhẹ	giữa	giờ)

Tiếng	Nhật	có	phiên	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

gIẢng VIÊn ĐốI TưỢng

nỘI DUng

ThờI gIan

hỌC PhÍ

ngÔn ngỮ

ĐỊa ĐIỂM

LIÊn hỆ

Điểm mấu chốt để một doanh nghiệp sản xuất tồn tại và thắng trong cạnh tranh là phải thực hiện tốt 3 điều kiện: 
Q(Good Quality), C(Low Cost), D(Short Delivery). Để thực hiện QCD một cách trôi chảy, thì hoạt động sản xuất hàng 
ngày phải được quản lý một cách nghiêm túc với cơ cấu cốt lõi là “kế hoạch sản xuất”.
Trong khóa học này, chuyên gia về Quản lý sản xuất của Nhật Bản sẽ chia sẻ cách thức lập kế hoạch sản xuất, phương 
pháp điều chỉnh cơ cấu hiện trường nhằm tiến hành sản xuất một cách khoa học & chuyên nghiệp.



FAx: (08) 3512 2150

SƠ ĐỒ Đường ĐI

ThÔng TIn LIÊn hỆ

PhIẾU Đăng KÝ

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

Học	viên	tham	dự	khóa	học	BC	08-1213:	
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 : Ms. ha / Ms.uyen
 tel: 08-3512-2151  Fax 08-3512-2150
 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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