
HỆ THỐNG SẢN XUẤT TOYOTA (TPS)

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

3.800.000 VNĐ/người
(bao gồm tài liệu, ăn nhẹ 
giữa giờ )

Tiếng Nhật có phiên dịch sang tiếng Việt

Ngày 26, 27, 28 & 29/3/2018
(4 ngày)
Sáng : 9:00 ~ 12:00
Chiều : 13:30 ~ 16:30

GiảnG viên

Học pHí

nGôn nGữ

THời Gian

Liên Hệ

Đối TượnG

nội dunG

Địa Điểm

Giám đốc nhà máy, quản đốc, trưởng/phó phòng quản lý sản xuất, phòng 
kỹ thuật, quản lý chất lượng, tổ trưởng, trưởng nhóm, trưởng ca và ứng 
cử viên của các vị trí trên.

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

Ông Kazumi Masuda
. Chuyên 
gia tư vấn 
của Pana-
sonic Ex-
cel Inter-
national
. Chuyên 
gia giảng 
dạy, tư 
vấn cho 
các Trung tâm phát triển nguồn 
lực tại Việt Nam, Lào, Myanmar…
. Hơn 30 năm làm việc cho tập 
đoàn Panasonic với các cương 
vị: Trưởng phòng Kế hoạch kinh 
doanh; Quản lý nhà máy, Quản 
lý sản xuất cho xưởng sản xuất 
tivi tại Mỹ; Quản lý điều phối linh 
kiện, … từ các nhà máy của Trung 
Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Đông 
Nam Á…

BC 11-1718

	 “Toyota	đã	trở	thành	một	phương	thức	tư	duy	hơn	là	tên	gọi	của	một	công	ty”
Hệ thống sản xuất Toyota (Toyota Production System - TPS) là một công nghệ quản lý sản xuất toàn diện của người 
Nhật. TPS không đơn giản là việc cải tiến khoa học kỹ thuật để đạt tốc độ nhanh hơn mà chính là khả năng phát triển 
dựa trên sự tiết kiệm tối đa trong sản xuất, giảm thiểu hàng tồn kho, cắt giảm chi phí không cần thiết, nâng cao hiệu 
quả sản xuất của trang thiết bị máy móc. Với TPS, người lao động luôn được khuyến khích và có thể tự hào về vai trò 
và trách nhiệm của họ.

Phòng Đa năng, Tòa nhà VJCC
Số 15, đường D5, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

Đề mục Nội dung
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Giới thiệu khóa 
học, tự giới thiệu 

Hệ thống sản 
xuất Toyota

Giới thiệu khóa học
Tự giới thiệu của học viên
1. Tư duy cơ bản về TPS
 ○ Hình ảnh tổng thể của TPS ○ Mục đích của TPS
2. Just In Time (Sản xuất tức thời)
 ○ Sản xuất bình chuẩn hóa ○ Định hướng quy trình
3. Tự động hóa
 ○ Thao tác chuẩn ○ Giảm thiểu, tiết kiệm nhân công
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2 Hệ thống sản 

xuất Toyota

4. Đảm bảo chất lượng sản phẩm
 ○  Tổng quan quản lý chất lượng sản phẩm
 ○ Phân tích 5 lần tại sao
 ○ 7 công cụ QC
5. Loại bỏ lãng phí
 ○ 7 lãng phí
6. Kaizen
 ○ Cải tiến và trí tuệ ○ Phương pháp cải tiến nơi làm 
việc ○ Cải tiến quy trình
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Phương pháp 
quản lý kiểu 
Nhật Bản

Hệ thống sản 
xuất Toyota

○ Chu trình quản lý PDCA
○ Horenso: Báo cáo-Liên lạc-Thảo luận
○ Quản lý mục tiêu (MBO)
○ Lập ra mục tiêu của năm
7. Quản lý trực quan
○ Trực quan hóa
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Thăm quan nhà 
máy
(dự kiến)

〇Thăm công ty ○ Thăm quan nhà máy
○ Đánh giá nhà máy dựa trên “Quan điểm của 
người thăm quan” (Xem xét vấn đề ○ Điểm cải 
tiến)

Thảo luận nhóm

〇Thảo luận nhóm
○Thuyết trình của mỗi nhóm (Q & A, Đánh giá)
○Chủ đề:Tìm hiểu vấn đề của nhà máy đến thăm 
và suy nghĩ kế hoạch cải tiến
○Tổng kết



Lưu ý:

P H I Ế U  Đ Ă N G  K Ý

H Ư Ớ N G  D Ẫ N  Đ Ă N G  K Ý

S Ơ  Đ Ồ  Đ Ư Ờ N G  Đ I

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

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 11-1718: 
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:

• 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

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.


