
                                                                                                          
 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
Khóa đào tạo:  Đào tạo quản lý sản xuất cơ bản 

Thời gian: 08:15 – 16:30, Thứ 5 và thứ 6, ngày 4-5/8/2022 (2 ngày) 

Hình thức: Trực tuyến qua ứng dụng Zoom 

Thời gian Nội dung  

08:15 – 08:30 Đón tiếp và khai mạc khóa đào tạo 

08:30 – 10:00 

1. KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG SẢN XUẤT 

7 Mục tiêu của sản xuất. 

7 Yếu tố của sản xuất. 

2.  LÃNG PHÍ ĐIỂN HÌNH TRONG SẢN XUẤT 

Lãng phí là gì? Thêm giá trị cho sản phẩm là gì? Các hình thức lãng phí. 

Liên tục cải tiến như thế nào? 

Thảo luận 

10:00 – 10:15   Nghỉ giải lao 

10:15 – 11:30 

3. CÁC LÃNG PHÍ VÀ CÁCH NHẬN DIỆN & LOẠI BỎ LÃNG PHÍ  

Từng loại lãng phí và tác động. Nhận diện và loại bỏ lãng phí. 

Thảo luận: Cùng nhau trả lời các câu hỏi để củng cố các kiến thức trong 

phần 3. 

11:30 – 13:30 Nghỉ trưa 

13:30 – 14:45 

4. CÔNG CỤ HỖ TRỢ QUẢN LÝ VÀ CẢI TIẾN HIỆN TRƯỜNG SẢN XUẤT 

– 5S  

Tổng quan, định nghĩa 5S. 

Mục đích và ý nghĩa của 5S. 

Định nghĩa và tầm quan trọng của S1. 

Định nghĩa và tầm quan trọng của S2. 

Thảo luận 

14:45 – 15:00   Nghỉ giải lao 

15:15 – 16:15 

5. CÔNG CỤ HỖ TRỢ QUẢN LÝ VÀ CẢI TIẾN HIỆN TRƯỜNG SẢN XUẤT 

– 5S (TIẾP) 

Định nghĩa và tầm quan trọng của S3. 

Định nghĩa và tầm quan trọng của S4. 

Định nghĩa và tầm quan trọng của S5. 

Điều kiện tồn tại của triết lý hệ thống 5S. 

Thảo luận 

16:15 – 16:30 Giải đáp các thắc mắc 

Thời gian Nội dung ngày thứ 2 

08:30 – 08:45 Nhắc lại một số kiến thức cơ bản ngày trước 
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Thời gian Nội dung  

08:45 – 10:00 

6. BẢO DƯỠNG TỰ TRỊ - GIỮ THIẾT BỊ MẠNH MẼ VÀ ĐÁNG TIN CẬY 

CHO SẢN XUẤT 

Tác động của Quản lý thiết bị. 

Tầm quan trọng của máy móc thiết bị trong nhà máy. 

Cách tiếp cận “Kém” trong quản lý thiết bị. 

Các yếu tố cần đo lường hiệu suất tổng thể. 

Bảo dưỡng tự trị (tự bảo dưỡng) là gì? 

Ổn định hiện trạng, phục hồi như mới. 

Thảo luận 

10:00 – 10:15   Nghỉ giải lao 

10:15 – 11:30 

7.  BẢO DƯỠNG TỰ TRỊ - GIỮ THIẾT BỊ MẠNH MẼ VÀ ĐÁNG TIN CẬY 

CHO SẢN XUẤT (TIẾP) 

Bảng Kiểm tra & Kiểm soát thiết bị hằng ngày 

Thiết lập tiêu chuẩn Quản lý trực quan cho kiểm tra. 

Bài học một điểm, Hướng dẫn vận hành, Thông số vận hành chuẩn. 

Ghi chép thông tin về hoạt động của thiết bị. 

Báo cáo và sử lý bất thường của thiết bị. 

Thảo luận 

11:30 – 13:30 Nghỉ trưa 

13:30 – 14:45 

8.  QUẢN LÝ NHÂN SỰ SẢN XUẤT – XÂY DỰNG NHÓM VỮNG MẠNH VÀ 

LINH HOẠT 

Mục tiêu quản lý nhân sự sản xuất. 

Ma trận kỹ năng – Người Vs Công việc. 

Tiêu chí đánh giá xếp hạng kỹ năng. 

Chu trình 6 bước mở rộng kỹ năng công nhân. 

Thảo luận 

14:45 – 15:00  Nghỉ giải lao 

15:15 – 16:30 

9. QUẢN LÝ NHÂN SỰ SẢN XUẤT – XÂY DỰNG NHÓM VỮNG MẠNH VÀ 

LINH HOẠT (TIẾP) 

Kế hoạch nhân sự ca sản xuất. 

Các bước triển khai. 

Đánh giá nhân sự sản xuất. 

TWI – Phương pháp đào tạo trong công việc hiệu quả. 

Thảo luận 

16:15 - 16:30 Giải đáp các thắc mắc 
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Lưu  ý khi tham 

gia khóa học: 

: - Máy tính hoặc điện thoại đã được cài đặt sẵn ứng dụng ZOOM. 

- Khi tham gia khóa học, các anh chị vui lòng đổi tên theo cấu trúc “Tên công 

ty - Tên người tham gia”. 

- Phòng họp sẽ được mở trước 15 phút trước khi bắt đầu khóa học để các 

anh/chị kết nối & thảo luận. 

 


