
PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO CHO 
CÁN BỘ QUẢN LÝ SẢN XUẤT

BC 17-10:

Ngày nay, vai trò của đội ngũ quản lý cấp trung ngày càng được đề cao như một nhân tố quan trọng đối với 
sự phát triển của Doanh nghiệp, bởi họ chính là cầu nối giữa Ban giám đốc và những người công nhân trực 
tiếp sản xuất tại hiện trường, là nhân tố kết nối đoàn kết và thành công. Khóa học lần này, ngoài việc cung cấp 
những kiến thức cơ bản về vai trò của người quản lý, các học viên còn được tìm hiểu các tình huống thực tiễn 
liên quan đến cách thức Báo cáo – Liên lạc – Bàn bạc (HORENSO - một nguyên tắc vàng đảm bảo tính phát triển 
bền vững của các công ty Nhật Bản), từ đó giúp nâng cao năng lực lãnh đạo cho các cán bộ quản lý  sản xuất 
Việt Nam.

N Ộ I  D U N G

Ngày 2/11:
Vai trò của người quản lý

• Gắn kết động cơ (Ai trả lương cho bạn?)
• 5 vai trò của người quản lý và kỹ năng lãnh đạo
• Giải quyết vấn đề tại nơi làm việc (phương pháp 4 bước)
• Sử dụng nguồn lực như thế nào?

Ngày 3/11:
Phương pháp hướng dẫn 
công việc/giao nhiệm vụ cho 
các thành viên

• Hướng dẫn công việc/đào tạo nhân viên cấp dưới
• Trình chiếu DVD HORENSO (Báo cáo, liên lạc, bàn bạc)
• Yếu tố “Sẵn sàng” (Shitsuke) của một nhân viên trong công ty.

Ngày 4/11:
Nghiên cứu hoạt động đào 
tạo tại chỗ - On Job Training 1

• Hướng dẫn cho nhân viên cách suy nghĩ về công việc
• Tạo động cơ/Khích lệ các thành viên
• Phát triển năng lực của nhân viên

Ngày 5/11:
Nghiên cứu hoạt động đào 
tạo tại chỗ - On Job Training 2

• Giới thiệu đại hội công bố kết quả nghiên cứu của nhân viên
• Giới thiệu hoạt động QC Circle và cách thức thực hiện
• Hoạt động nhóm nhỏ và chế độ đề xuất cải tiến
• Q & A

Đ Ố I  T Ư Ợ N G

Giám đốc nhà máy, quản đốc, trưởng/
phó phòng, tổ trưởng, trưởng nhóm, 
trưởng ca, các ứng cử viên của các vị trí 
trên & nhân viên phòng QL sản xuất, QL 
chất lượng.

Sáng ( 8:30 – 11:30)
Ngày 2, 3, 4 & 5/11/2010 (4 buổi )

T H Ờ I  G I A N

H Ọ C  P H Í

Đ Ị A Đ I Ể M  H Ọ C

N G Ô N  N G Ữ

L I Ê N  H Ệ

1.250.000 VNĐ/người
(bao gồm chi phí tài liệu và ăn nhẹ)

Phòng Đa năng VJCC
Số 15, Đường D5, Văn Thánh Bắc, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Tel: (08) 3512 2151 - Fax: (08) 3512 2150

Email: bc@vjcchcmc.org.vn

Ms. Thao, Ms.Ha. Ms.Uyen

Website: www.vjcchcmc.org.vnTiếng Nhật được dịch sang tiếng Việt.

www.vjcchcmc.org.vn

Chuyên gia Nhật Bản Katsuhiko HATA
Kỹ sư cơ khí cao cấp với 38 năm kinh nghiệm làm 
việc trong lĩnh vực Quản lý sản xuất của Tập đoàn 
KOMATSU; Chuyên gia tư vấn cho một số dự án 
Hiện đại hoá nhà máy tại Trung Quốc, tư vấn hỗ 
trợ phát triển nguồn nhân lực tại Thái Lan & tư 
vấn chuyển giao công nghệ tại Inđônêsia. 

G I Ả N G  V I Ê N

Mr. Katsuhiko HATA



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

www.vjcchcmc.org.vn

T H Ô N G  T I N  L I Ê N  H Ệ

S Ơ  Đ Ồ  Đ Ư Ờ N G  Đ I

P H I Ế U  Đ Ă N G  K Ý

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

Học viên tham dự khóa học BC 17-10: 
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

 
                                 

  
    


