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Chu trình PDCA
(Hoạch định - Thực hiện - Kiểm tra - Đối sách)

1. Doanh nghiệp và trách nhiệm đối với xã  hội.
2. Chu trình PDCA 

• Mối quan hệ giữa hoạt động quản trị doanh nghiệp và 
chu trình PDCA.

• Ý nghĩa và mục đích của PDCA.
• Các mục trong chu trình PDCA: Hoạch định (Plan); 

Thực hiện (Do); Kiểm tra (Check); Đối sách (Action).
 » Nguyên tắc và cách thức của công tác hoạch định (5W 

2H).
 » Thời gian thực hiện; thứ tự thực hiện.
 » Thời điểm kiểm tra, tìm hiểu nguyên nhân (sử dụng 

công cụ tư duy “tại sao (Why)”.
 » Đưa ra đối sách (sử dụng các nguồn lực trong công ty)

• Các hoạt động tích hợp của PDCA.
• Thực hành PDCA

• Thuyết trình. 
• Minh họa bằng 

các tình huống 
cụ thể trong thực 
tiến.

• Chia nhóm, thực 
hành, thảo luận, 
trình bày.

HORENSO 
(Báo cáo– Liên lạc –Bàn bạc)

1. Mối liên quan giữa PDCA và HORENSO.
2. Kỹ năng trao đổi thông tin trong công việc – HORENSO.

• Ý nghĩa và mục tiêu của HORENSO.
• Cách thức tiến hành HORENSO (cách thức và nguyên 

tắc báo cáo, liên lạc và bàn bạc). 
• Vai trò của cấp trên trong hoạt động HORENSO.
• Bí quyết để HORENSO thành công.
• Thực hành HORENSO.

3. Hoạt động 5S
• Mối liên quan giữa PDCA, HORENSO và hoạt động 5S
• Ý nghĩa, mục tiêu và hiệu quả của hoạt động 5S
• Các bước cơ bản của hoạt động 5S

• Thuyết trình. 
• Minh họa bằng 

các tình huống cụ 
thể (video).

• Chia nhóm, thực 
hành, thảo luận, 
trình bày

Một trong những chìa khóa tạo ra sự phát triển “thần kỳ” của Nhật Bản trong thế kỷ 20 chính là văn hóa làm việc 
của con người Nhật Bản, trong đó không thể không kể đến chu trình PDCA trong cách thức tiến hành và giải 
quyết công việc. Đây cũng là nhân tố vàng đảm bảo cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Để hoàn thành 
PDCA một cách hiệu quả nhất thì việc lấy HORENSO và 5S (điểm yếu của doanh nghiệp Việt Nam) làm cội rễ 
cơ bản của tổ chức là yêu cầu vô cùng cấp bách cho các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.

Người đứng đầu các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các nhà quản lý cấp trung cũng như 
các nhà quản lý, giám sát hiện trường.

Giảng viên:
   Ông Dai SHINSHI
•  Hơn 35 năm kinh nghiệm 
làm việc tại tập đoàn Mat-
sushita Electric  (Panasonic) 
ở nhiều cương vị: Giám đốc 
giám sát sản xuất tại nhà máy 
sản xuất TV Malaysia; Phụ 
trách việc xây dựng nhà máy 
sản xuất TV màu tại Mỹ; 
Trưởng phòng chỉ đạo nhóm 
kiểm soát tại bộ phận kiểm tra 
chất lượng trụ sở chính;
•  Thành viên Hội đồng quản 
trị - trưởng phòng sản xuất và 
trưởng phòng chất lượng trụ 
sở chính
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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. Hà / C. Thảo / C.Uyên
 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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