
        
 
 

 
 
 
 
 

  

  

PPHHÁÁTT  TTRRIIỂỂNN  KKỸỸ  NNĂĂNNGG  LLÃÃNNHH  ĐĐẠẠOO  CCHHOO  
CCÁÁCC  CCÁÁNN  BBỘỘ  QQUUẢẢNN  LLÝÝ  SSẢẢNN  XXUUẤẤTT  

  

Ngày Chủ đề Nội dung 

4/5 

(8:30-11:30) 

Vai trò của người quản lý, 

giám sát viên 

 Vai trò của trưởng phòng và giám sát 
viên 

 Cách thức làm việc cùng các thành viên 

5/5 

(8:30-11:30) 
Phương pháp hướng dẫn 

công việc 

 Phương pháp hướng dẫn công việc 
 Tác phong của một nhân viên 
 Giới thiệu DVD về HORENSO (Báo cáo- 

Liên lạc- Bàn bạc) 

6/5 

(8:30-11:30) 

Phân tích tình huống (đào 

tạo tại chỗ - OJT1) 

 Phương pháp giao việc, nhiệm vụ và 
trách nhiệm 

 Khuyến khích tinh thần làm việc của 
nhân viên 

 Phát triển kỹ năng, tinh thần làm việc 
của nhân viên 

7/5 

(8:30-11:30) 

Phân tích tình huống (đào 

tạo tại chỗ - OJT 2) 

 Trình bày các tình huống  
 Tạo một nơi làm việc tốt  
 Hỏi đáp. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Được sự đánh giá cao từ các học viên đã tham gia khóa học lần trước, và nhằm đáp 
ứng nhu cầu bổ sung những kỹ năng thiết yếu cho đội ngũ quản lý cấp cơ sở và cấp 
trung của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, Trung tâm Hợp tác Nguồn Nhân lực 
Việt Nam - Nhật Bản (VJCC-HCMC) trân trọng giới thiệu  khóa học lần 6 về đề tài: 

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm và rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị.  
               Xin vui lòng xem các thông tin chi tiết và bản đăng ký ở trang sau. 
     
                                
                                                                    
                                                          Giám đốc VJCC-HCMC  

                                                                                         

                                                       TAKAO FUJII 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

‣ Thời gian:  Bốn buổi sáng các ngày 4, 5, 6, và 7/5/2010 (8:30-11:30) 

‣ Học phí:     1.100.000VND/người (phí không hoàn lại và không bảo lưu). 

‣ Ngôn ngữ: Tiếng Nhật được dịch sang  tiếng Việt. 

‣ Đối tượng: Giám đốc nhà máy, quản đốc, trưởng / phó phòng, tổ trưởng, trưởng nhóm, 
trưởng ca, các ứng cử viên của các vị trí trên và nhân viên phòng quản lý sản 
xuất, quản lý chất lượng. 

‣ Địa điểm:   Trung Tâm Hợp Tác Nguồn Nhân Lực Việt Nam - Nhật Bản 

                               Số 15, đường D5, Văn Thánh Bắc, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM 

                               (Bên trong khuôn viên trường Đại học Ngoại Thương - FTU). 

..........................................................................................................................                          

              PHIẾU ĐĂNG KÝ 

     Tên công ty:  ___________________________________________________________  

     Địa chỉ:  _______________________________________________________________  

     Ngành nghề SXKD:  _____________________________________________________   

     Tel:  _________________ Fax: ______________  Email:  ________________________  

     Người liên hệ:  ___________________________  Chức vụ:  _____________________  

Học viên tham dự khóa học BC03-10:    

    1. Ông/ Bà:  __________________________ Chức vụ :  _____________________  

    2. Ông/ Bà:  __________________________ Chức vụ :  _____________________  

    3. Ông/ Bà:  __________________________ Chức vụ :  _____________________  

Sơ đồ đường đến  VJCC: 
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  

  

* Lưu ý: TT VJCC nằm bên trong khuôn viên trường 
ĐH NGOẠI THƯƠNG 

Để đăng ký, xin Quí vị vui lòng: 
1. Điền đầy đủ thông tin vào phiếu và email hoặc fax 

đến VJCC (giữ chỗ tạm thời). 
2. Hoàn thành thủ tục đóng học phí 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.Tâm 
 15 đường D5, Văn Thánh Bắc, P.25, Bình 

Thạnh, TP. HCM.    
             bc@vjcchcmc.org.vn   Tel: 3512-2151  

        Website: http://vjcchcmc.org.vn 
 

 

Fax: (08) 3512-2150 

Giảng viên:  Ông Katsuhiko HATA, Chuyên gia JICA 

- 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 hóa 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.  


