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PHÂN VIỆN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT NAM - NHẬT BẢN (VJCC-HCMC)
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KIỂM SOÁT MỨC TIÊU HAO 
ĐỂ CẮT GIẢM CHI PHÍ

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

08, 09, 10/ 4/ 2019  (3 ngày)
Sáng: 9:00 ~ 12:00
Chiều: 13:30 ~ 16:30

Giảng viên

Phí đào tạo

Thời lượng

Tiếng Nhật có phiên dịch sang tiếng Việt

PHÒNG TOKYO, 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 về 
hệ thống 
sản xuất, 
hệ thống 
IT, phát 
t r i ể n 
p h ư ơ n g 
pháp sản 
x u ấ t . . . , 
tái cấu trúc xây dựng chương 
trình đào tạo nhân lực, cải 
cách sản xuất, IE tại “Trung 
tâm đào tạo về sản xuất” của 
Panasonic.
- Đã từng giành được 2 huy 
chương vàng tại Hội nghị 
báo cáo kết quả sản xuất của 
Panasonic.

Đề mục Nội dung

N
gà

y 
1 Cơ bản về chi phí 

 Các lãng phí trong sản 
xuất

• Mục đích của cắt giảm chi phí
• Quản lý chi phí lãng phí
• Lãng phí thao tác, lãng phí thiết bị, lãng phí 

nguyên vật liệu

Cơ bản về giá thành sản 
phẩm

• 3 yếu tố của giá thành 
• Thực hành tính toán về giá thành (trường hợp 

một cửa hàng mì Udon)

N
gà

y 
2

Cắt giảm chi phí dựa trên 
mức tiêu hao

• Logic về kiểm soát mức tiêu hao
• Logic về tính toán chi phí NVL trực tiếp
• Logic về tính toán chi phí nhân công
• Logic về tính toán chi phí thiết bị

Bốn phương thức tiếp 
cận nhằm cắt giảm chi 
phí

• Mức tiêu hao nguyên liệu và cắt giảm chi phí 
• Phương pháp và đối sách nâng cao năng suất
• Phương pháp cắt giảm chi phí thiết bị
• Phương pháp cắt giảm chi phí quản lý

N
gà

y 
3 Thực hành về mức tiêu 

hao • Ví dụ thực hành tại hiện trường sản xuất

Role playing (trò chơi 
đóng vai) • Trò chơi làm 8 vòng tròn giấy

KHÓA HỌC KINH DOANH BC 10-1819

Lãnh đạo, cán bộ quản lý cấp trung, cán bộ quản lý hiện trường trong các doanh 
nghiệp sản xuất vừa và nhỏ.

Nhằm thúc đẩy cải tiến liên kết trực tiếp đến các hoạt động quản lý của doanh nghiệp, hiểu rõ mối quan hệ cơ bản 
giữa giá thành và chi phí sản xuất, hiểu rõ cơ cấu lợi nhuận là bước khởi điểm ban đầu.
Khóa học này cung cấp các công cụ cải tiến tập trung vào “Kiểm soát mức tiêu hao” để có thể tiếp cận được phương 
thức tối ưu hướng đến các hoạt động cắt giảm chi phí sản xuất. Đặc biệt trong tình hình hiện nay nhiều doanh 
nghiệp Việt Nam vẫn còn thiếu hệ thống quản lý giá thành sản phẩm. Khóa học này giúp các doanh nghiệp cấu trúc 
lại hệ thống quản lý giá thành của mình.
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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

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

Fax 028-3512-2150

 
                                 

  
    

Công ty: ..................................................................................................................... ......................
Địa chỉ: ............................................................................................................................................
Mã số thuế: ......................................................................................................................................
Tel: .......................................... Fax: .................................. Email: .................................................
Người liên hệ: .................................................................... Chức vụ: .............................................

Học viên tham dự khóa học: BC 10-1819
1.  Ông/  Bà: .................................................................... Ngày sinh: .......................................
    Chức vụ: ......................................................................................................................................
2.  Ông/  Bà: .................................................................... Ngày sinh: .......................................
    Chức vụ: ......................................................................................................................................
3.  Ông/  Bà: .................................................................... Ngày sinh: .......................................
    Chức vụ: ......................................................................................................................................
4.  Ông/  Bà: .................................................................... Ngày sinh: .......................................
    Chức vụ: ......................................................................................................................................
5.  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:
 Ngân hàng:  Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) 
   -Chi nhánh Thủ Thiêm

• 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 Vietcombank - Chi nhánh Đông Sài Gòn
• Tên TK: PHÂN VIỆN PT NNL VN-NHẬT BẢN TẠI TP.HCM
• Số tài khoản:  053-100-256-1385

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, Q.Bình Thạnh, TP. HCM.
 Website: www.vjcchcmc.org.vn


