
 
 

 
 
       Trung tâm Hợp tác Nguồn Nhân lực Việt Nam - Nhật Bản (VJCC-HCMC) trân trọng  
     giới thiệu Khóa học về Quản lý Sản xuất BC10-10: 
 

 
 

THÔØI GIAN/ÑEÀ MUÏC NOÄI DUNG 

Ngaøy 10/8 
(8:30-11:30) 

 
Kieán thöùc cô baûn veà cheá 

taïo saûn phaåm 

- Nhaän thöùc veà moâi tröôøng saûn xuaát 

- Phöông thöùc saûn xuaát Toyota 

- Kieán thöùc cô baûn veà cheá taïo saûn phaåm 

Ngaøy 11/8 
(8:30-11:30) 

 
Caùch suy nghó veà cheá 

taïo saûn phaåm cuûa 
Toyota 

- Just In Time 

- Heä thoáng kieåm soaùt khieám khuyeát töï ñoäng Jidoka 

- Hieän tröôøng, hieän vaät 

- Söï toân troïng con ngöôøi 

Ngaøy 12/8 
(8:30-11:30) 

 
Ñaëc tröng cuûa heä thoáng 

saûn xuaát Toyota 

- Heä thoáng saûn xuaát hoãn löu vôùi doøng chaûy moät saûn phaåm 

- Tieâu chuaån hoùa phuø hôïp;  Chuyeàn saûn xuaát linh hoaït 

- Thöïc hieän “Trieät tieâu laõng phí” vaø “Pokayoke” 

- “Hoaït ñoäng caûi tieán” ngay trong nhöõng coâng vieäc haøng ngaøy 

Ngaøy 13/8 
(8:30-11:30) 

 
Ñaëc tröng cuûa hoaït 
ñoäng ñaøo taïo nguoàn 
nhaân löïc cuûa Toyota 

- Taïo ra saûn phaåm laø taïo ra con ngöôøi 

- Höôùng daãn caùch nhìn ñeå tìm ra laõng phí taïi hieän tröôøng 

- Caùch ñaøo taïo nhaân vieân treû 

- Khoâng caûn trôû, taïo nhoùm laøm vieäc coâng baèng taïi hieän tröôøng 

- Hoaït ñoäng nghieân cöùu thöïc tieãn taïi hieän tröôøng thoâng qua Ban 
nghieân cöùu ñoäc laäp. 

 
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị! 
               Xin vui lòng xem thêm thông tin và bản đăng ký ở trang sau. 

 

Giám đốc VJCC-HCMC (Việt Nam)                 Giám đốc VJCC-HCMC (Nhật Bản) 

                                      

           NGUYỄN HOÀI NAM                                           TAKAO FUJII 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                           

PHIẾU ĐĂNG KÝ 
           Tên công ty:  ___________________________________________________________________  
       
         Tên tiếng Anh (nếu có):  ___________________________________________________________  

         Địa chỉ:  _______________________________________________________________________  

         Ngành nghề SXKD:  ______________________________________________________________   

         Tel:  __________________ Fax: _________________  Email:  ____________________________         

         Tổng số nhân viên trong công ty:      Trên 300 người                                         Dưới 300 người 

         Người liên hệ:  _______________________________  Chức vụ:  _________________________  
 
Học viên tham dự khóa học BC10-10:    

       1. Ông/ Bà:  _______________________________ Chức vụ :  __________________________  

       2. Ông/ Bà:  _______________________________ Chức vụ :  __________________________  

       3. Ông/ Bà:  _______________________________ Chức vụ :  __________________________  

Sơ đồ đường đến  VJCC: 

* Lưu ý

 
Để đăng ký, xin Quí vị vui lòng: 

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

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.Thảo 
• 15 đường D5, Văn Thánh Bắc, P.25, Bình Thạnh, TP. 

HCM.       
              vjcchcmc.bc@gmail.com   Tel: 3512-2151  

        Website: http://vjcchcmc.org.vn 
 

 

 

Fax: (08) 3512-2150 

Thời gian:   Từ 8:30-11:30 các ngày  10-13/08/2010 

Giảng viên: Ông Tsuyoshi SHIMIZU – Chuyên gia JICA 

- Chuyên gia tư vấn, giảng viên của Trung tâm Đào tạo về chế tạo, phát triển 

nguồn nhân lực của Tập đoàn Matsushita. 

- Với hơn 40 năm kinh nghiệm làm việc cho tập đoàn Matsushita ở nhiều 

cương vị: Giám đốc kinh doanh của bộ phận CRT; Giám đốc nhà máy 

CRT; Nguyên Giám đốc điều hành của Matsushita tại Malaysia;  

- Nguyên Hiệu trưởng Học viện Matsushita  

Học phí:             1.100.000VND/người 
Ngôn ngữ:         Tiếng Nhật được dịch sang tiếng Việt. 
Địa điểm:       Tòa nhà VJCC, Số 15 Đường D5, Khu Văn Thánh Bắc, P.25, Q. Bình 

Thạnh, TP.HCM 

http://vjcchcmc.org.vn/�

