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Thời gian

Liên hệ

Đối tượng

Nội dung

Giám đốc, Quản đốc của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong mọi lĩnh vực 
sản xuất và các cá nhân có quan tâm.

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

Ông Kazumi Masuda
. C h u y ê n 
gia tư vấn 
cấp cao của 
Relo Pana-
sonic.
Chuyên gia 
giảng dạy, 
tư vấn cho 
Viện phát 
triển nguồn nhân lực tại Việt Nam, 
Lào và Mông Cổ…
Kinh nghiệm 37 năm làm việc tại 
bộ phận Tivi & Điện thoại di động, 
với cương vị là giám đốc công ty đồ 
điện Matsushita (nay là Panasonic). 
Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý 
sản xuất và quản lý nhà máy, cung 
cấp vật liệu sản xuất cho thị trường 
quốc tế. Trong 12 năm công tác tại 
Mỹ, ông đã đạt được nhiều thành 
tựu về cải cách kinh doanh trong 
lĩnh vực Tivi. Ngoài ra ông cũng có 
10 năm kinh nghiệm về điều phối 
linh kiện từ Trung Quốc, Hàn Quốc, 
Đài Loan, các nước Đông Nam Á 
và ủy thác sản xuất trong lĩnh vực 
hệ thống AV và điện thoại di động. 

BC 01-2122

Khóa học cung cấp cho học viên kiến thức về hoạt động cải tiến có thể áp dụng vào thực trạng của nhà máy nhằm 
nâng cao chất lượng sản phẩm và cắt giảm chi phí, với mục tiêu là nâng cao năng lực hoàn thành công việc và ý thức 
trách nhiệm của người quản lý nhà máy sản xuất. Ngoài ra khóa học còn hướng đến nâng cao kỹ năng quản lý cấp 
dưới và kỹ năng chỉ đạo OJT hiệu quả cho nhân viên.

Học online trực tuyến qua Zoom.

Đề mục Nội dung

N
gà

y 
1 Nâng cao 

năng lực  
hoàn thành 
công việc

○ Giới thiệu nội dung khóa học
○ Vai trò và điều kiện đối với nhà quản lý sản xuất, 
tình hình ASEAN hiện nay

○ Nâng cao hiệu suất công việc
○ Chu trình PDCA, HO-REN-SO, quản lý mục tiêu 
(★Lập mục tiêu bản thân trong năm nay)
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Tăng cường 
năng lực quản 
lý QCD 1 

○ Cải tiến nhà máy nhằm nâng cao năng suất 
(những cơ bản về quản lý sản xuất, phương thức 
cải tiến nhà máy, loại bỏ lãng phí, phương pháp cải 
tiến công đoạn)

Tăng cường 
năng lực quản 
lý QCD  2

○ Nâng cao chất lượng sản phẩm theo từng công 
đoạn (khái niệm quản lý chất lượng, tiêu chuẩn 
hóa, quản lý dòng chảy nguyên vật liệu, quản lý 
điểm thay đổi, phân tích 5Why, ứng dụng 7 công 
cụ quản lý chất lượng
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3 Tăng cường 

năng lực quản 
lý QCD 3

Hoạt động quản lý có thể nhìn thấy bằng mắt 
(quản lý trực quan )
Xúc tiến hoạt động quản lý an toàn vệ sinh
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Nâng cao kỹ 
năng lãnh đạo

○ Nâng cao năng lực quản lý ・hoàn thành mục 
tiêu・ đào tạo nhân lực
○ Tăng cường hoạt động đội nhóm ・ mục tiêu trở 
thành nhà quản lý có năng lực

Thảo luận 
nhóm

Thảo luận, phát biểu theo nhóm (trả lời câu hỏi, 
đánh giá)
Chủ đề: Làm thế nào để duy trì hoạt động 5S, trực 
quan hóa,…
Tổng kết
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