
TRUNG TÂM HỢP TÁC NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT NAM – NHẬT BẢN
 Trân trọng giới thiệu khóa đào tạo 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”

Quản trị sản xuất luôn là thế mạnh của các 
doanh nghiệp Nhật Bản. Khóa đào tạo cung 
cấp những công cụ quản trị sản xuất tiên tiến 
và kinh nghiệm thực tế từ các tập đoàn hàng 
đầu của Nhật Bản giúp cho các nhà quản trị có 
thể quản lý hoạt động sản xuất dễ dàng hơn, 
giảm chi phí và thời gian sản xuất, đạt năng 
suất tối ưu.

• Lãnh đạo doanh nghiệp sản xuất
• Trưởng/ Phó bộ phận  sản xuất, Quản đốc/ 

Phó quản đốc  phân xưởng
• Những cá nhân quan tâm đến lĩnh vực 

quản trị sản xuất.

mục tiêu

Từ 29/3/2013 đến 24/5/2013 vào các 
ngày thứ Hai, Tư, Sáu
Sáng : 8:30 ~ 11:30
Chiều : 13:00 ~ 16:00

Đào tạo tại lớp: 25 buổi ( 3 tiếng/ buổi)
Tham quan nhà máy Nhật Bản tại Việt 
Nam: 01 buổi.

thời gian
thời gian đào tạo

Các chuyên gia tư vấn Việt Nam và Nhật 
Bản có nhiều kinh nghiệm trong quản trị 
sản suất từ những tập đoàn hàng đầu của 
Nhật Bản và Việt Nam..

6.800.000 VNĐ / người
(Giảm 5% cho doanh nghiệp cử từ 2 người 
trở lên tham dự)

đội ngũ giảng viên

học phí

PHòNG ĐA NăNG, TòA NHà VJCC
SỐ 15, ĐườNG D5, P.25, Q. BìNH THạNH, 
TP.HCMTel: (08) 3512 2151 - Fax: (08) 3512 2150

Email:  bc@vjcchcmc.org.vn
Ms. Uyên, Ms. Hà
Website: www.vjcchcmc.org.vn

địa điểm

liên hệ

đối tượng

PRODUCTION MANAGER
PPM

www.vjcchcmc.org.vn



nội dung

Stt Giảng viên Chủ đề Ngày Số 
buổi

1

Mr. Phạm Thanh Diệu
 . Phó giám đốc CICC
 . Chuyên gia tư vấn về Quản 
lý sản xuất, Lean, Six Sigma

Chân dung Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp

Thách thức đối với DN về cải tiến Năng suất Chất 
lượng và Phát triển bền vững.

Giới thiệu các hệ thống quản lý, phương pháp và 
công cụ cải tiến tiên tiến.

Chiếu phim project X : Con tàu của suy ngẫm
- Câu chuyện về tàu Shinkansen

Thứ Sáu 
29/03/2013

8:30 ~ 16:00
2

2

Mr. Tsuyoshi Shimizu
 . Nguyên giám đốc Panasonic 
Malaysia. 
. Chuyên gia giảng dạy, tư vấn 
về Quản lý sản xuất của JICA

Phương pháp lập kế hoạch sản xuất 
• Phương pháp xây dựng kế hoạch sản xuất (theo 

tháng/tuần/ngày)
• Cơ sở dữ liệu về linh kiện sản phẩm
• Triển khai sản xuất theo số lượng đặt hàng

Phương pháp cải tiến bố trí nhà xưởng
• Cải tiến thao tác (Hợp lý hóa xung quanh - best 

point)
• Phương pháp phân tích và triệt tiêu lãng phí
• Nguyên tắc tiết kiệm động tác
• Cải tiến công đoạn

Thứ Hai-Tư-Sáu
1, 3, 5/4/2013
8:30 ~ 16:00

6

3

Mr. Akio Iwase
 . Chuyên gia JICA
 . Nguyên giám đốc công ty 
linh kiện điện tử Matsushita 
Thái Lan 
. Kinh nghiệm quản lý sản 
xuất, quản lý kỹ thuật cho 
công ty linh kiện điện tử Pa-
nasonic 

Quản lý tồn kho và quản lý nhà máy
• Sự cần thiết của quản lý tồn kho 
• Đồng thời hóa giữa nhu cầu và cung cấp 
• Các kiến thức cần thiết liên quan đến nghiệp vụ 

quản lý tồn kho
• Phương pháp cắt giảm tồn kho

Tham quan nhà máy Nhật Bản tại Việt Nam

Thứ Hai-Tư-Sáu
22, 24, 26/4/2013

8:30 ~ 16:00
6

4

Mr. Phạm Thanh Diệu
 . Phó giám đốc CICC
 . Chuyên gia tư vấn về Quản 
lý sản xuất, Lean, Six Sigma

Quản lý chất lượng
• Giới thiệu các công cụ Quản lý chất lượng
• Thực hành các công cụ chính
• Ứng dụng triển khai vào DN

Chiếu phim project X : Dưa Melon đỏ - Cuộc chiến 
20 năm của vùng đất phía Bắc

Thứ Hai-Tư
6, 8/05/2013
8:30 ~ 16:00

4

www.vjcchcmc.org.vn



nội dung

Stt Giảng viên Chủ đề Ngày Số 
buổi

5

Mr. Đỗ Hữu Anh
 . Nguyên Phó Tổng giám 
đốc công ty DHL –
VNPT Express Ltd.
 .  Giám đốc phát triển kinh 
doanh của Seabornes & 
Partner Logistics.
 . Chuyên gia tư vấn, giảng 
dạy cho các doanh nghiệp, 
tổ chức của chính phủ và 
phi chính phủ

Kỹ năng quản lý nhân viên
• Kỹ năng lãnh đạo
• Kỹ năng xây dựng đội, nhóm
• Kỹ năng tạo động lực làm việc cho nhân viên

Thứ Sáu 
10/5/2013

8:30 ~ 16:00
2

6

Mr. Nguyễn Đình Cương
 . Chuyên gia tư vấn và 
huấn luyện TPM
 . Thành viên nhóm xây 
dựng hệ thống IWS (Inte-
grated Work System) tại nhà 
máy P&G VN

Duy trì năng suất tổng thể - TPM
• Tổng quan về TPM
• Các chỉ số đo lường trong TPM
• Các trụ cột trong TPM và các mục đích của mỗi trụ
• Thực hành các bước trong mỗi trụ cột 
• Con đường để giảm/loại bỏ tổn thất và phương pháp áp 

dụng trong TPM
• Hệ thống và cấu trúc quản trị mỗi trụ cột trong TPM
• Xây dựng kế hoạch triển khai TPM
• Các yếu tố giúp triển khai thành công TPM 
• Nghiên cứu tình huống

Thứ Hai
20/5/2013

8:30 ~ 16:00
2

7

Mr. Phạm Thanh Diệu
 . Phó giám đốc CICC
 . Chuyên gia tư vấn về 
Quản lý sản xuất, Lean, Six 
Sigma

Lean/ Hệ thống sản xuất tinh gọn
• Tổng quan về Lean và phân loại lãng phí/ nhận diện 

lãng phí/ loại trừ lãng phí
• Giải thích các thuật ngữ và định nghĩa trong Lean
• Giới thiệu các công cụ thường áp dụng trong Lean
• Chia sẻ của chuyên gia về cách thức áp dụng Lean
• Các yêu tố triển khai Lean thành công

Six Sigma
• Tổng quan về Six Sigma 
• Giải thích các thuật ngữ và định nghĩa trong Six Sigma
• Cấu trúc tổ chức Six Sigma, vai trò và trách nhiệm mỗi 

thành viên
• Giới thiệu phương pháp luận R-DMAIC-V và các công 

cụ áp dụng trong Six Sigma 
• Chia sẻ của chuyên gia về Dự án cải tiến theo Six 

Sigma
• Các yếu tố giúp triển khai Six Sigma thành công
 
Tổng kết

Thứ Tư-Sáu
22, 24/5/2013
8:30 ~ 16:00

4

www.vjcchcmc.org.vn



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. Hà / Ms.Uyên
 Tel: 08-3512-2151  -    Fax: 08-3512-2150
 15 đường D5, 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

www.vjcchcmc.org.vn


