KHÓA HỌC KINH DOANH

BC 02-2122

PHƯƠNG PHÁP
LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT
Cắt giảm lãng phí, dư thừa, tính không ổn định trong toàn bộ quá trình sản xuất (Muri, Muda,
Mura). Phương pháp lập kế hoạch sản xuất - một trong những phương pháp quan trọng để
thực hiện sản xuất không bị đình trệ.

GIẢNG VIÊN:
Ông Tsuyoshi SHIMIZU

– Chuyên gia JICA
Hơn 40 năm kinh
nghiệm làm việc cho
tập đoàn Panasonic
ở nhiều cương vị:
Giám đốc kinh
doanh, Giám đốc
nhà máy sản xuất bộ phận màn
hình CRT (Cathode - Ray Tube).
Nguyên Giám đốc điều hành của
Panasonic tại Malaysia.
Nguyên Giám đốc Học viện Matsushita

THỜI GIAN:
11, 12 & 13/10/2021 (3 ngày)
Sáng: 9:00 – 12:00
Chiều: 13:00 – 16:00
HỌC PHÍ:
3.800.000 VNĐ/học viên

LIÊN HỆ:
Mr. Đức, Ms. Thùy, Mr.Quang
Tel: (028) 3512 2151
Fax: (028) 3512 2150
Email: bc@vjcchcmc.org.vn
Web: www.vjcchcmc.org.vn

ĐỐI TƯỢNG:
Giám đốc nhà máy, quản đốc, trưởng phó phòng
quản lý sản xuất, chế tạo, mua hàng, cán bộ
nghiệp vụ liên quan đến sản xuất.
NỘI DUNG:
- Cải tiến hệ thống quản lý của nhà máy sản xuất
và QCD theo mô hình Monozukuri
- Lập kế hoạch sản xuất để tìm ra lãng phí, loại trừ
lãng phí, tiêu chuẩn hóa công việc
- Tìm hiểu về hệ thống sản xuất MRP, BOM
- Tính hiệu quả của sản xuất đồng bộ hóa kế hoạch
- Thực hiện quản lý sản xuất không bị đình trệ
- Lập “ Kế hoạch sản xuất “ qua các bài tập thực
hành dựa trên chu trình PDCA
Lưu ý: Khóa học này có bài
tập lập kế hoạch sản xuất
thực tế. Học viên mang
theo Laptop để thực hành.

NGÔN NGỮ:
Tiếng Nhật có phiên dịch
sang tiếng Việt.

Học online trực tuyến qua Zoom.

