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Giảng viên có hơn 20 năm kinh nghiệm
về Lean tại Việt Nam, làm việc thực tế
với gần 100 doanh nghiệp FDI toàn cầu.
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Đối mặt với thời điểm đại dịch Covid-19
đang hoành hành hiện nay, các doanh
nghiệp phải đối diện với những thách
thức đầy khó khăn về chi phí và nguồn
lực. Hơn bao giờ hết, yếu tố tận dụng
những nguồn lực sẵn có để tránh phải
đầu tư hiện tại đã trở thành một nhu cầu
cấp bách và thiết thực, giúp doanh nghiệp
duy trì được lợi nhuận và hoạt động kinh
doanh sản xuất. Một trong những giải
pháp đầu tiên chính là cải tiến phương
pháp làm việc của lực lượng lao động sẵn
có, tối ưu hóa quy trình công việc để loại
bỏ những lãng phí không thể chấp nhận
trong thời điểm sống còn này.

VÌ SAO KHÓA HỌC NÀY RA ĐỜI ?

Phương pháp TWI do bộ phận TWI
thuộc Ủy Ban Nhân Lực Chiến
Tranh của Mỹ triển khai trong
Chiến tranh Thế giới thứ 2. Trong
bối cảnh thiếu hụt trầm trọng lực
lượng lao động lành nghề trong các
nhà máy sản xuất vũ khí do nguồn
lao động chính là nam giới tham
gia quân đội, phương pháp TWI lần
đầu tiên được áp dụng thí điểm để
đào tạo những người công nhân
mới phần lớn là phụ nữ nội trợ,
không có kiến thức kỹ thuật trở
thành các nữ công nhân lành nghề,
có thể hoàn thành công việc một
cách nhanh chóng, hiệu quả, an
toàn, không sai sót với thời gian
đào tạo ngắn nhất có thể.



Ngày nay, huyền thoại TWI đang hồi sinh
ngoạn mục. Các nền tảng về TWI lại được
vận dụng phù hợp một cách hoàn hảo
đáng kinh ngạc trước những thách thức
cho sự tồn vong của doanh nghiệp trong
cuộc CMCN 4.0. Hoàn cảnh lịch sử thay đổi
nhưng các vấn đề biến động về lưc lượng
lao động như tỉ lệ nghỉ việc và vắng mặt
cao, môi trường làm việc thiếu an toàn,
năng suất thấp, chất lượng chuyên môn
tay nghề kém, suy giảm tinh thần, thiếu
linh hoạt, vv... vẫn không hề thay đổi. 

"Kỹ năng cải tiến công việc (JM)" là một trong ba trụ
cột của phương pháp TWI - một mô hình được áp
dụng rộng rãi trong các tổ chức doanh nghiệp Lean.
JM đào tạo người lao động cách thức tiêu chuẩn hóa
và liên tục cải tiến phương pháp làm việc, phát huy
tốt nhất hiệu suất máy móc, tối ưu sự phối hợp giữa
công nhân vận hành và trang thiết bị, thao tác công
nhân, vật liệu để nâng cao năng suất, chất lượng, an
toàn, và thời gian sản xuất ra sản phẩm. Qua đó, JM
giúp xây dựng được tư duy và văn hóa cải tiến
xuyên suốt toàn bộ công ty và tổ chức. 

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM PROFILE GIẢNG VIÊN

Nguyễn Viết Đăng Khoa
Giảng viên khóa đào tạo

Chuyên gia về Lean tại Việt Nam
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Chương trình đào tạo JM được triển khai để trang bị cho
doanh nghiệp cách thức cải tiến Phương pháp làm việc,
hướng đến mục tiêu giúp doanh nghiệp tận dụng tối đa
nguồn lực sẵn có, nâng cao năng lực sản xuất, gia tăng lợi
nhuận và năng suất với chi phí đầu vào ít hơn.
JM có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực, hiệu quả và cách thức làm việc thông minh
hơn, hỗ trợ phát triển bền vững và gia tăng vị thế cạnh
tranh của doanh nghiệp.

Sau khóa học, các  học viên sẽ biết cách áp dụng phương pháp
JM để:

Thực hành các kỹ năng, tư duy tiêu chuẩn hóa và cải tiến
liên tục quy trình làm việc. 
Chia nhỏ, liệt kê chính xác và cụ thể các bước của công việc
hiện tại, bao gồm các yếu tố: con người, máy móc và
nguyên vật liệu. 
Tiến hành phân tích chi tiết và đặt câu hỏi 5W1H cho quy
trình công việc hiện tại. 
Tiến hành cải tiến phương pháp làm việc dựa trên những
nguyên lý Lean và ECRS: tận dụng tối đa nguồn lực sẵn có
để đem lại hiệu suất và kết quả cao hơn. 
Tiêu chuẩn hóa và áp dụng những phương pháp mới này
trong môi trường làm việc thực tế. 

Đối tượng học viên: quản lý sản xuất, tổ trưởng, chuyền
trưởng , HR, L&D, bảo trì, R&D, kỹ thuật, CI, IE, nhân viên
phụ trách cải tiến và những ai quan tâm đến cải tiến công
việc mình đang làm. 
Học phí (chưa bao gồm VAT) : khóa học trực tuyến qua
Zoom kéo dài 2 buổi giá 1.000.000 vnđ/học viên (được cung
cấp tài liệu đào tạo, video buổi học được ghi hình, nhóm kín
hỗ trợ riêng lâu dài). Đặc biệt: Ưu đãi khi hoàn thành đăng
ký trước ngày 11/9 học phí giảm còn 700.000 vnđ/học viên.
Quý doanh nghiệp vui lòng +10% nếu có nhu cầu xuất hóa
đơn VAT.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN & HỌC PHÍ



Đào tạo trực tuyến qua Zoom với các phương pháp: lý
thuyết, nghiên cứu và thực hành, thảo luận tình huống,
trò chơi, nhập vai, phân công bài tập và huấn luyện, tập
kích não, Hỏi & đáp và các hoạt động tương tác khác.
Học viên sẽ được tham gia nhóm riêng để hỗ trợ lâu dài.

Thứ 2 ngày 13/9 : 18h30 - 21h00.
Thứ 2 ngày 20/9 : 18h30 - 21h00.

Khóa học trực tuyến qua Zoom kéo dài 2 buổi, mỗi buổi kéo
dài 2 tiếng rưỡi (tổng 5 tiếng) :

Học viên được cung cấp video ghi hình sau mỗi buổi học.

Ngân hàng ACB chi nhánh Thủ Đức số 14099197. 
Ngân hàng  Vietinbank chi nhánh HCM số 109870437328.
Ngân hàng TPBANK chi nhánh HCM số 03889731201.
Ví Momo số điện thoại 0916702561.
Nội dung chuyển khoản : [TÊN] + [SĐT] + "KAIZEN"
Sau khi chuyển khoản, chúng tôi sẽ liên hệ lại trong vòng
30p, hoặc anh/chị có thể liên hệ email hoặc sđt của
chúng tôi bên dưới.

Tên tài khoản chung : Đặng Thị Kim Thúy.

THÔNG TIN THANH TOÁN

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

THỜI GIAN

Email :
quang.nguyen@kdconsulting.vn
contact@kdconsulting.vn

090 433 5728 (Quang)

Hoặc bấm vào các hình bên dưới để liên hệ / đăng ký :

Số điện thoại / Viber / Zalo : 

Website : www.kdconsulting.vn

LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ
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Lịch sử TWI.

Giới thiệu tổng quát về phương pháp cải tiến công việc JM. 

Mục tiêu và kết quả của JM.

BUỔI
1

Hoạt động chào mừng và giới thiệu nhóm làm việc.

Sơ kết buổi 1 và giao bài tập thực hành.

Hai bước đầu tiên trong thẻ JM 4 bước:
      - Bước 1: Chia nhỏ, liệt kê chính xác và phân tích chi tiết từng 
        bước của công việc hiện tại, bao gồm tất cả các yếu tố tham 
        gia vào quy trình: con người, máy móc và nguyên vật liệu, xác        
        định lãng phí và cơ hội cải tiến. 
      - Bước 2: phân tích chi tiết đặt câu hỏi cho từng chi tiết công 
        việc theo Phương pháp 5W, 1H nhằm xác định: làm cái gì, tại         
        sao, ai làm, nơi thực hiện, thời gian, và cách thức thực hiện    
        công việc. 

Thực hành bảng viết chi tiết công việc.



Hai bước tiếp theo trong thẻ JM 4 bước:
      - Bước 3: Tiến hành cải tiến phương pháp làm việc dựa trên 
        nguyên lý Lean và Phương pháp ECRS: loại bỏ, kết hợp, 
        sắp xếp lại công đoạn, và đơn giản hóa công việc, ứng 
        dụng những công cụ cải tiến mới để đề xuất Phương pháp 
        mới làm cho công việc trở nên dễ dàng và an toàn hơn.
      - Bước 4: Tiêu chuẩn hóa thành văn bản và tiến hành áp 
        dụng những phương pháp mới trong môi trường làm việc 
        thực tế. 

BUỔI
2

Khởi động buổi học, ôn tập.

Thẻ JM.

Thực hành: báo cáo đề xuất cải tiến JM.

Hỏi & Đáp về những trở ngại khi áp dụng.

Tổng kết chương trình đào tạo.

Kế hoạch triển khai sau khóa học.

Mẫu giấy chứng nhận hoàn thành khóa học
được cấp cho mỗi học viên (Không bao gồm khung)



Giới thiệu về Nestle: Nestle là tập đoàn F&B lớn nhất thế giới với doanh
thu lên tới 80 tỷ đôla, có trụ sở chính đặt tại Vevey, Thụy Sĩ. Nestle có dãy
sản phẩm rộng rãi bao gồm các sản phẩm cà phê, nước tinh khiết, các
loại nước giải khát, kem, thực phẩm cho trẻ em, sản phẩm dinh dưỡng
tăng cường và bồi bổ sức khỏe, gia vị, thực phẩm đông lạnh, bánh kẹo và
thức ăn cho vật nuôi. Ngày nay Nestlé đang vận hành 04 nhà máy trong
đó có 03 nhà máy đặt tại tỉnh Đồng Nai và 01 nhà máy ở tỉnh Hưng Yên
cùng văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội. Ngoài ra, Nestlé
còn sở hữu Công ty La Vie Việt Nam chuyên sản xuất nước suối đóng chai
dưới hình thức liên doanh.
Toàn bộ 3 nhà máy của Nestle tại tỉnh Đồng Nai đều là đối tác của Kim
Đăng Consulting thông qua các dự án Đào tạo trong công nghiệp (TWI -
bao gồm JI, JM, JR) và Kỹ năng quản lý sản xuất (SSD). 

Triển khai dự án TWI ( JI + JM + JR ) tại
Nhà máy Nestle Đồng Nai và Nhà máy Nestle Bình An



Giới thiệu về Pou Chen VN và Pou Sung: là thành viên của tập đoàn Pou
Chen (Đài Loan) – một trong những nhà sản xuất giầy dép lớn nhất thế
giới. Tại Việt Nam, hệ thống Pouchen sở hữu nhiều doanh nghiệp như
Pou Yuen, Pou Hung, Pou Sung, Pou Chen VN, … với tổng số lao động
khổng lồ lên tới hơn 100,000 người. Tổng doanh thu của nhóm này đạt
hơn 1,5 tỷ USD - là doanh nghiệp FDI lớn nhất chiếm tương đương 15%
tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành da giày Việt Nam. Tập đoàn
này là đối tác của những thương hiệu thể thao lớn nhất thế giới như
Nike, Adidas, Asics, New Balance, Timberland, Salomon, ...

"Kỹ năng cải tiến công việc JM" là một phần trong dự án đào tạo Lean do
Kim Đăng Consulting thực hiện tại nhà máy Pou Chen VN và Pou Sung.

Triển khai dự án TWI ( JI + JM + JR ) tại
Nhà máy Pou Chen VN và Nhà máy Pou Sung



Giới thiệu về Thái Bình Shoes (TBS Group): TBS là một trong 5 doanh
nghiệp da giày túi xách lớn nhất tại Việt Nam, và là doanh nghiệp nội địa
duy nhất có tên trong danh sách này. TBS là đối tác gia công cho hàng
loạt thương hiệu thời trang toàn cầu như: Skechers, Coach, Decathlon,
Wolverine, Lancaster, Vera Bradley, Tory Burch, Titleist, …

"Kỹ năng cải tiến công việc JM" là một phần trong dự án đào tạo Lean
toàn diện do Kim Đăng Consulting thực hiện tại Nhà máy Thái Bình
Shoes vào đầu năm 2018, bên cạnh nhiều hạng mục khác với tổng thời
gian kéo dài hơn 1 năm.

Triển khai dự án TWI ( JI + JM + JR )
tại Nhà máy Thái Bình Shoes (TBS Group)


