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Khóa đào tạo : THIẾT LẬP SƠ ĐỒ QUÁ TRÌNH, NHỊP SẢN XUẤT VÀ CÂN 

BẰNG QUÁ TRÌNH 

Thời lượng : Đào tạo 1 ngày 

Đối tượng : Đại diện Lãnh đạo doanh nghiệp, Nhân viên quản lý các bộ phận, Thành 

viên nhóm dự án LEAN. 

Mục tiêu : Cung cấp cho các Nhân viên quản lý và thành viên nhóm dự án LEAN 

những khái niệm, ứng dụng và cách thức triển khai các công cụ và 

phương pháp của LEAN nhằm hỗ trợ phân tích quá trình, tính toán được 

nhịp sản xuất theo yêu cầu, chu trình sản xuất và quản lý sản xuất nhằm 

đảm bảo cần bằng quá trình/chuyền. 

 

TT THỜI GIAN NỘI DUNG 

1 08:30 – 10:00 
Xây dựng Sơ đồ quá trình cho các hoạt động 

Bài tập nhóm thực hành xây dựng Sơ đồ quá trình 

2 10:15 – 11:00 

Hướng dẫn xác định và vai trò của Nhịp sản xuất (Takt time) 

Bài tập nhóm thảo luận về xác định và ứng dụng Takt time trong 

tình huống thực tế 

3 
14:30 – 15:00 

15:15 – 16:00 

Hướng dẫn tính toán và ứng dụng Cân bằng chuyền (line balancing) 

và Chu trình sản xuất (cycle time) 

Bài tập nhóm thảo luận về thiết lập cân bằng chuyển và tính chu 

trình sản xuất 

4 16:00 – 17:00 Kiểm tra kết thúc khóa đào tạo 

Lưu ý:  

1. Trước đào tạo, P & Q Solutions sẽ gửi cho Khách hàng một Danh mục các nội dung khảo 

sát trước đào tạo và những thông tin mà Khách hàng cần chuẩn bị cho khóa đào tạo. 

Khách hàng sẽ gửi kết quả khảo sát và thông tin về tình trạng sẵn sàng của số liệu cho P 

& Q Solutions tối thiểu 05 ngày trước đào tạo. 

2. Khi được yêu cầu, P & Q Solutions có thể cung cấp dịch vụ hướng dẫn triển khai và hỗ 

trợ kiểm soát quá trình triển khai các nội dung đã được đào tạo trong thực tế sản xuất của 

Khách hàng. Kế hoạch cung cấp dịch vụ sẽ được lập chi tiết và gửi đến Khách hàng sau 

khi đào tạo trên cơ sở yêu cầu và dự kiến kế hoạch triển thực tế của Khách hàng. 
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