
PHƯƠNG PHÁP TIẾT GIẢM 
CHI PHÍ SẢN XUẤT

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

2.800.000 VNĐ/người
(bao gồm tài liệu, ăn nhẹ giữa buổi)

15, 16, 17/ 5/ 2018  (3 ngày)
Sáng: 9:00 ~ 12:00
Chiều: 13:30 ~ 16:30

GiảnG viên

Phí đào tạo

thời lượnG

liên hệ

Tiếng Nhật có phiên dịch sang 
tiếng Việt

PhòNg Đa NăNg, Tòa Nhà VJCC
Số 15, ĐườNg D5, P.25, Q. BìNh ThạNh

đối tượnG

nội dunG

nGôn nGữ

địa điểm

B U S I N E S S 
  C o u r s e s

Ông Yasuhiro hirata
- Chuyên 
gia tư 
vấn của 
Excel 
In terna -
tional.
- Nhiều 
k i n h 
n g h i ệ m 
giảng dạy 
và tư vấn 
về quản lý sản xuất, 5S, cải tiến 
hiện trường, cải tiến sản xuất… 
tại nhiều nước như: Indonesia, 
Malaysia, Trung Quốc…
- Chuyên gia giảng dạy, tư vấn 
cho các trung tâm phát triển 
nguồn nhân lực tại Việt Nam, Lào, 
Campuchia,…
- Gần 40 năm kinh nghiệm làm 
việc tại Panasonic: trưởng phòng 
kế hoạch dự án, quản lý hệ thống 
sản xuất, kỹ thuật, từ các nhà máy 
tại Trung Quốc, Đông Nam Á,…

Đề mục Nội dung

N
gà

y 
1 Tạo ra nhà máy luôn sinh 

lời nhờ phương pháp cải 
tiến nguyên giá

• Bản chất của chi phí
• Mục đích việc cắt giảm chi phí
• Lãng phí trong sản xuất: 

- Lãng phí thao tác, 
- Lãng phí thiết bị; 
- Lãng phí nguyên vật liệu

• Bản chất của nguyên giá và đơn vị gốc
• Quản lý đơn vị gốc là gì
• Cơ cấu và bản chất của nguyên giá
• Thực hành

N
gà

y 
2 Thực hiện cắt giảm chi 

phí từ đơn vị gốc 
- Gentani

• Tính toán chi phí nguyên liệu, chi phí lao 
động; chi phí thiết bị

• 4 phương pháp tiếp cận nhẳm cắt giảm chi phí 
và cải tiến lãng phí trong sản xuất:
- Phương pháp giảm chi phí từ đơn vị gốc của 
nguyên liệu; 
- Phương pháp nâng cao năng suất; 
- Phương pháp giảm chi phí thiết bị; 
- Phương pháp Giảm chi phí khác

N
gà

y 
3

Thực hành Thực hành các phương pháp cải tiến 

Khóa họC KiNh DoaNh

BC 14-1718:

Quản lý nhà máy, Cán bộ quản lý quản lý trung gian, nhân viên làm việc tại hiện
trường sản xuất và các cá nhân có quan tâm.

Khóa học cung cấp cho học viên các phương pháp thực tiễn ứng dụng các hoạt động “Cải tiến thao tác, cải tiến thiết 
bị, quản lý hiện trường” tại nơi làm việc nhằm tiết giảm chi phí sản xuất.



B U S I N E S S 
  C o u r s e s

Lưu ý:

P h i Ế U  Đ ă N g  K Ý

T h Ô N g  T i N  L i Ê N  h Ệ

S Ơ  Đ Ồ  Đ ư ờ N g  Đ i

 
                                 

  
    

Fax 028-3512-2150

www.vjcchcmc.org.vn

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

Học viên tham dự khóa học BC 14-1718: 
1.  Ông/  Bà: .................................................................... Ngày sinh: .......................................
    Chức vụ: ......................................................................................................................................
2.  Ông/  Bà: .................................................................... Ngày sinh: .......................................
    Chức vụ: ......................................................................................................................................
3.  Ông/  Bà: .................................................................... Ngày sinh: .......................................
    Chức vụ: ......................................................................................................................................

Để đăng ký, xin Quí vị vui lòng:
1. Điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký và gửi email hoặc 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: Phân Viện Phát triển Nguồn Nhân lực Việt Nam - Nhật Bản tại TP.HCM.
• Số tài khoản:  1661 00000 24150
• Ngân hàng:  Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) 

   -Chi nhánh Thủ Thiêm

Chi tiết xin liên hệ: Mr. Đức, Ms. Thùy
 Tel: 028-3512-2151  Fax 028-3512-2150
 Email: bc@vjcchcmc.org.vn
 Số 15 đường D5, P.25, Bình Thạnh, TP. HCM.
 Website: www.vjcchcmc.org.vn

Giảm 10% học phí cho doanh nghiệp đăng ký 
từ 10 người trở lên và 5% học phí cho doanh 
nghiệp đăng ký từ 5 đến 9 người. 
Giảm 5% học phí cho trường hợp thanh toán 
trước 2 tuần và không cộng dồn cho trường 
hợp đăng ký từ 5 người trở lên.
Nếu đã thanh toán học phí nhưng không tham 
gia sẽ được bảo lưu cho các khóa học sau.

VJCC nằm trong khuôn viên Cơ sở II 
Trường Đại học Ngoại thương.


