
TRUNG TÂM HỢP TÁC NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT NAM – NHẬT BẢN
 Trân trọng giới thiệu khóa học đặc biệt, với sự kết hợp của

 chuyên gia Nhật Bản và Việt Nam về Quản lý sản xuất:
“ GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP”
(Professional Production Manager - PPM)

Chương trình nhằm xác lập và phát triển 
một chuẩn mực nghề nghiệp về quản lý 
sản xuất chuyên nghiệp được đúc kết từ 
kinh nghiệm thực tế của các chuyên gia 
quản lý sản xuất Nhật Bản và Việt Nam.

• Lãnh đạo doanh nghiệp
• Giám đốc, Trưởng bộ phận sản xuất
• Những cá nhân có mong muốn phát triển 

sự nghiệp trong lĩnh vực quản lý sản xuất.

mục tiêu

Từ 24/3/2012 đến 7/6/2012
Sáng : 8:30 ~ 11:30
Chiều : 13:00 ~ 16:00

Học 35 buổi ( 3 tiếng/ buổi)
Với 13 chủ đề và đi thực tế ở nhà máy 
Nhật Bản tại Việt Nam.

thời gian thời lượng

Các chuyên gia tư vấn Việt Nam và Nhật 
Bản có nhiều kinh nghiệm.

9.500.000 VNĐ / người
(Giảm 5% cho học viên đăng ký và đóng 
học phí trước ngày 14/3/2012)

đội ngũ giảng viênhọc phí

PHÒNG ĐA NĂNG, TÒA NHÀ 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. Uyen, Ms. Ha
Website: www.vjcchcmc.org.vn

địa điểmliên hệ

đối tượng

Thực tiễn phát triển kỳ diệu của đất nước không có nguồn tài nguyên như Nhật Bản 
cho thấy, yếu tố quan trọng nhất đem đến sự thành công cho những tập đoàn sản 
xuất hàng đầu tại Nhật Bản được nhìn nhận từ vai trò quan trọng của GIÁM ĐỐC SẢN 
XUẤT. Để thực hiện sứ mệnh tìm ra phương thức sản xuất đem lại hiệu quả và có định 
hướng phát triển bền vững, đòi hỏi GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP phải 
nỗ lực không ngừng trong hoạt động cải tiến, đảm bảo tính hiệu quả và linh hoạt chức 
năng sản xuất, duy trì lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.

PRODUCTION MANAGER

PPM



nội dung

Stt Chủ đề Nội dung Ngày Giảng viên

1

Chân dung 
Giám đốc sản 
xuất chuyên 
nghiệp (PPM)

* Vai trò, trách nhiệm của PPM trong hoạt động 
của doanh nghiệp 
* Các phẩm chất, kỹ năng cần thiết của PPM 
* Thành lập nhóm, lựa chọn đề tài cải tiến và lập 
kế hoạch thực hiện trong suốt khóa học (sử dụng 
phần mềm MS Project)

Thứ bảy (24/03)
8:30 ~ 11:30

1. Ông Phạm Thanh Diệu, 
Phó giám đốc CICC
- Chuyên gia tư vấn và huấn 
luyện Lean Six-Sigma, BSC, 
SCM
- Kinh nghiệm làm việc và 
học tập thực tế tại các tập 
đoàn lớn toàn cầu trong lĩnh 
vực cải tiến liên tục theo 
Lean, Six-Sigma
 - Tư vấn cho nhiều doanh 
nghiệp như: CS Wind 
VN, Kimberly Clark VN, 
Vinamilk, Chantelle VN, 
Datalogic Scanning VN, 
CrucialTeck Electronic, Ko-
svida, Thanh Nhon JSC, Vân 
Nga Packaging, Starprint 
VN. . . 

2.Ông Tsuyoshi SHIMIZU, 
chuyên gia Nhật Bản
 - Hơn 40 năm kinh nghiệm 
làm việc cho tập đoàn 
Matsushita (Panasonic) 
 - Nguyên Hiệu trưởng Học 
viện Matsushita
 - Chuyên gia giảng dạy, tư 
vấn về Quản lý sản xuất của 
JICA tại Việt Nam và nhiều 
nước trên thế giới.

3. Ông Nguyễn Phú Quý, 
Giám đốc công ty Phú Quý
- Thạc sĩ kinh tế Nhật Bản
- Nhiều kinh nghiệm giảng 
dạy, tư vấn cho các doanh 
nghiệp Việt Nam & Nhật 
Bản về Quản lý chất lượng, 
5S, Cải tiến hiện trường... 

2

Chiến lược 
kinh doanh & 
Lập kế hoạch 
sản xuất

* Những điểm căn bản trong quản lý sản xuất 
* Cách lập kế hoạch sản xuất cho phương thức 
Sản xuất dự đoán; Cách lập kế hoạch sản xuất 
theo tháng 
*  Bảng cơ cấu sản phẩm; Cách tính MRP, P/S, 
P/M  
* Mức độ ảnh hưởng của kế hoạch sản xuất 
trong hệ thống quản lý sản xuất; Bí quyết tìm ra 
điểm hạn chế (bottle neck)

Thứ ba (27/03)
&

Thứ tư (28/03)
8:30 ~ 16:00

3 Bố trí nhà máy

* Tìm hiểu lãng phí (muda) tại hiện trường 
* Cải tiến thao tác, bố trí bàn thao tác dựa trên 
nguyên tắc tiết kiệm động tác. 
* Bố trí theo dòng chảy 1 sản phẩm; triệt tiêu 
bán thành phẩm trong công đoạn 
 * Cách cải tiến công đoạn & bố trí công đoạn

Thứ năm 
(29/03)

&
Thứ sáu (30/03)

8:30 ~ 16:00

4

Phân tích quá 
trình sản xuất 
với sơ đồ chuỗi 
giá trị

* Trò chơi mô phỏng Lean lắp ráp máy bay - 
Vòng 1: Sản xuất truyền thống. 
* Công cụ sơ đồ chuỗi giá trị Lean VSM 
* Hướng dẫn thực hiện công cụ SIPOC, CFPM 
trong Six sigma bằng phần mềm VISIO, EVSM 
* Thực hành nhóm

Thứ bảy (07/04)
8:30 ~ 16:00

5
Kaizen, PDCA, 
Quản lý trực 
quan, 5S

* Kỹ năng trao đổi thông tin trong công việc – 
HORENSO. 
* Bí quyết để HORENSO thành công. 
* Cách thức thực hiện 5S trong thực tiễn 
* Cách tiến hành quản lý trực quan, mối liên hệ 
giữa 5S, Quản lý trực quan và chu trình PDCA

Thứ bảy (14/04)
8:30 ~ 16:00

6 7 công cụ QC
* Phân tích 7 công cụ quản lý chất lượng 
* Cải tiến nhà máy với 7 công cụ quản lý chất 
lượng và hoạt động của nhóm QC Circle 

Thứ bảy (21/04)
8:30 ~ 16:00

7 Quản lý tồn 
kho & Logistic

* Hệ thống quản lý sản xuất (kế hoạch sản xuất, 
kế hoạch vật tư, quản lý tồn kho và chi phí). 
* Lead time mua hàng, nguyên nhân phát sinh 
hàng tồn kho 
* Quản lý nhập - xuất hàng, quản lý hàng giữa 
công đoạn 
* Tỷ lệ xoay vòng của hàng hóa, phương thức 
kiểm kê 
Quản lý sản xuất và MRP; Phương thức JIT

Thứ ba (24/04),
Thứ tư (25/04)

&
Thứ năm 
(26/04)

8:30 ~ 16:00

Thời lượng: 35 buổi (3 tiếng/ buổi)



nội dung Thời lượng: 35 buổi (3 tiếng/ buổi)

Stt Chủ đề Nội dung Ngày Giảng viên

8 Tham quan 
nhà máy

Tham quan nhà máy của Nhật Bản tại Việt 
Nam

Thứ sáu (27/04)
(dự kiến)

8:30 ~ 11:30

4. Ông Shigeru MIZUNO, 
Chuyên gia Nhật Bản
 - Hơn 30 năm kinh nghiệm 
làm việc cho tập đoàn Pa-
nasonic ở nhiều cương vị: 
Trưởng phòng đào tạo cán 
bộ quản lý quốc tế; Trưởng 
bộ phận nhân sự của tập 
đoàn Panasonic.
- Chuyên gia về Quản trị và 
phát triển nguồn nhân lực 
của JICA

5. Ông Dương Hoài Linh
 - Giám đốc tài chính Bệnh 
viện Quốc tế Columbia 
(Bình Dương)
- Tư vấn cho tập đoàn Tân 
Hiệp Phát để thiết lập hệ 
thống tính giá thành chuẩn 
cho hệ thống sản phẩm của 
Tân Hiệp Phát...
- Chuyên gia giảng dạy & tư 
vấn của VJCC 

6. Ông Hiroshige KASA-
MATSU, chuyên gia Nhật 
Bản
- Chuyên gia tư vấn hiện 
trường, tư vấn viên của Viện 
phát triển nguồn nhân lực 
Lào - Nhật Bản
- Chuyên viên đào tạo, phát 
triển nhân viên cho các 
doanh nghiệp tại Đài Loan, 
Malaysia, Mexico...

9 Phân tích dữ 
liệu sản xuất

Phân tích dữ liệu định tính & định lượng, sử 
dụng phần mềm Minitab 
* Kỹ thuật brainstorming; Kế hoạch thu thập 
dữ liệu

Thứ bảy (05/05)
8:30 ~ 16:00

10

Tiêu chuẩn 
hóa, thiết 
lập chỉ số đo 
lường; Lean

* Bốn bước tiêu chuẩn hóa; tính toán năng lực 
công đoạn, biểu đồ tiêu chuẩn hóa công việc. 
* Chỉ số đo lường đầu vào chính & đầu ra 
chính 
* Chia sẻ cách thức áp dụng mô hình cải tiến 
thành công  

Thứ bảy (12/05)
8:30 ~ 16:00

11
Six sigma;
Giải quyết vấn 
đề, SMED

* Cấu trúc tổ chức Six sigma, vai trò & trách 
nhiệm của mỗi thành viên, các công cụ áp 
dụng trong Six sigma
* Trò chơi mô phỏng Lean lắp ráp máy bay - 
Vòng 2: Áp dụng các ý tưởng cải tiến 
* Giải quyết nhanh vấn đề với 8 bước (8D) 
* Giảm thời gian chuyển đối với SMED

Thứ bảy (19/05)
8:30 ~ 16:00

12 Quản lý chi phí 
sản xuất

* Phương pháp tính giá thành từ các yếu tố 
cấu thành giá sản xuất: Nhân công trực tiếp, 
nguyên vật liệu, vận hành máy… 
* Kiểm soát giá thành sản xuất thuộc bộ phận 
sản xuất

Thứ bảy (26/05)
8:30 ~ 16:00

13
Kỹ năng lãnh 
đạo cho các 
PPM

* Điều kiện, kỹ năng cần thiết của người lãnh 
đạo 
* Phương pháp xây dựng hình ảnh của một 
người lãnh đạo có năng lực 
* Kỹ năng giải quyết vấn đề tại hiện trường 
* Nghiên cứu tình huống thực tiễn

Thứ ba (05/06)
8:30 ~ 16:00

14

Phương pháp 
tạo động lực 
làm việc cho 
nhân viên

* Hoàn thành nhiệm vụ được giao và phát huy 
khả năng lãnh đạo 
* Đào tạo nguồn nhân lực tại hiện trường  
* 3 bước tác động đến quá trình thay đổi & 
trưởng thành của con người: Unfreezing - 
Changing - Refreezing

Thứ tư (06/06)
8:30 ~ 16:00

15 Báo cáo * Báo cáo kết quả dự án cải tiến đã thực hành 
trong suốt khóa học trong vai trò của một PPM

Thứ năm (07/06)
8:30 ~ 11:30



MẪU ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHÓA HỌC
 “ GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP”
 (Professional Production Manager - PPM)

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

Học viên tham dự khóa học: 
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: Ms. Ha / Ms. Thao / Ms.Uyen
 Tel: 08-3512-2151  -    Fax: 08-3512-2150
 15 đường D5, Văn Thánh Bắc, P.25, Bình Thạnh, TP. HCM.
 Mail: bc@vjcchcmc.org.vn
 Website: www.vjcchcmc.org.vn

FAX: (08) 3512 2150

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHÓA HỌC

THÔNG TIN LIÊN HỆ


