
CẢI TIẾN HIỆN TRƯỜNG NHẰM GIẢM 
GIÁ THÀNH VÀ NÂNG CAO NĂNG SUẤT

Khóa học cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản để cải tiến hiện trường sản xuất một cách chuyên nghiệp 
và khoa học.

Giám đốc phụ trách sản xuất, quản đốc, chuyền trưởng, tổ trưởng tại 
hiện trường sản xuất và các cá nhân có quan tâm

Ông Hajime Noda, chuyên gia JICA
• Nguyên viện trưởng học viện công 

nghiệp Komastu
• Nguyên cố vấn kỹ thuật-cải tiến hiện 

trường của Komatsu
• Chuyên gia giảng dạy, tư vấn của JICA

Thứ Ba (2/08)
 08:30-11:30

Cải tiến hiện trường và phương pháp thực hiện
• Các phương pháp hữu hiệu để cải tiến hiện 

trường
• Sáng tạo ý tưởng cải tiến
• Phát hiện vấn đề và xây dựng trạng thái lý 

tưởng
• Phương pháp IE (Industrial Engineering)

Thứ Ba (2/08)
 13:30-16:30

Cải tiến công đoạn và thao tác
• Các phương pháp cải tiến công đoạn và thao tác
• Phân tích, nghiên cứu thời gian
• Điểm mấu chốt khi sáng tạo ý tưởng cải tiến 

thao tác và công đoạn

Thứ Tư (3/08)
 08:30-11:30

Cải tiến chuyền sản xuất
• Các phương pháp cải tiến chuyền sản xuất
• Phân tích công đoạn, cân bằng chuyền
• Giảm nhân công, đa năng hóa
• Giới thiệu ví dụ thực tế về phương pháp giảm 

nhân công

Thứ Tư (3/08)
 13:30-16:30

Phương pháp sản xuất số lượng nhỏ, nhiều 
chủng loại (Đa chủng thiểu lượng)
• Phương pháp thiết kế công đoạn
• Phân tích dòng chảy gia công, PQ, GT
• Điểm lưu ý khi tái thiết kế chuyền, công đoạn 

sản xuất
• Cải tiến chuyển đổi sản phẩm, cải tiến thiết kế 

(VE)

 » Khóa học kết hợp giảng dạy,  thảo luận nhóm, giới thiệu và phân 
tích tình huống thực tiễn.

MỤC TIÊU

BC 12 - 11:

GIẢNG VIÊN ĐỐI TƯỢNG

NỘI DUNG

THỜI GIAN

HỌC PHÍ

NGÔN NGỮ

LIÊN HỆ

ĐỊA ĐIỂM

Tiếng Nhật được dịch sang tiếng Việt

Ngày 2 & 3/08/2011 (2 ngày)
Sáng  : 8:30-11:30
Chiều  : 13:30-16:30

1,500,000 VNĐ/người
(bao gồm tài liệu, ăn nhẹ giữa buổi,  
ăn trưa và chứng nhận cuối khóa)

PHÒNG ĐA NĂNG, TÒA NHÀ VJCC
SỐ 15, ĐƯỜNG D5, VĂN THÁNH BẮC, P.25, Q. BÌNH THẠNH

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



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 12-11: 
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. 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

 
                                 

  
    

FAX: (08) 3512 2150


