
CHƢƠNG TRÌNH (DỰ KIẾN) 

Chƣơng trình chuyên gia trong nƣớc và nƣớc ngoài phổ biến kiến thức, tƣ vấn nâng cao năng 

lực sản xuất, xuất khẩu sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho các doanh nghiệp Hà Nội  

(Lớp 01: 04 ngày Từ ngày 10~11/8/2017, 18/8/2017 và 29/8/2017 

Địa điểm: ………………………………………………………) 

 

Thời gian Nội dung Chuyên gia Ghi chú 

10/8/2017 Sáng Quản trị tinh gọn “Made in Vietnam” – 

Dành cho người lãnh đạo – Phần 1 

- TS. Nguyễn Đăng 

Minh,  

- Mr. Otsuka 

Tetsuhisa 

 

 

Chiều Chiến lược, Phương pháp thực hiện 

nhằm nâng cao kỹ thuật, chất lượng 

Đảm bảo chất lượng linh kiện ô tô  

 

- TS. Nguyễn Đăng 

Minh,  

- Mr. Otsuka 

Tetsuhisa 

 

17/8/2017  Sáng Yêu cầu về mặt kỹ thuật của ngành ô tô - TS. Hoàng Thăng 

Bình,  

- Mr. Kazuya Suzuki 

 

Chiều Giao lưu với lãnh đạo DN Việt Nam 

đang áp dụng Quản trị tinh gọn, đã đạt 

được thành công trong việc nâng cao kỹ 

thuật chất lượng nhằm tham gia chuỗi 

giá trị ngành ô tô. 

- Lãnh đạo doanh 

nghiệp Việt Nam 

- Mr. Kazuya Suzuki 

 

29/8/2017 Sáng Tham quan nhà máy DN Nhật (Emtopia) 

tại Hà Nội. Giao lưu, chia sẻ cùng giám 

đốc người Nhật đã dành trọn tâm huyết 

nhiều năm đối với ngành công nghiệp 

chế tạo Nhật Bản 

- Giám đốc người 

Nhật của Công ty 

Emtopia  

 

Chiều Workshop, trao đổi ý kiến giữa giám 

đốc người Nhật và các DN đã tham gia 

khóa học 

- Giám đốc người 

Nhật của Công ty 

Emtopia 

 

14/09/2017 Sáng Chia sẻ giải pháp gia công chi tiết siêu 

chính xác từ người đại diện của hãng 

máy Rokuroku. Hãng máy ra đời từ năm 

1903. 

- Giám đốc người 

Nhật 

 

Chiều Chia sẻ về linh vực hàn, hàn hàng loạt từ 

người đại diện của hang máy Fanuc 

- Chuyên gia người 

Nhật và người Việt 

 

 


