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Lean6Sigma Sharing & Benchmarking!

https://www.facebook.com/groups/LEANTALKS/ 

GIỚI THIỆU                                                          

LEANTALKS SERIES

GIỚI THIỆU                                                          

LEANTALKS SERIES

LeanTalks Series là gì?

� Diễn đàn để trao đổi, thảo luận và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm
và kết quả trong lĩnh vực:
� Lean Manufacturing,

� Six Sigma, và

� Các giải pháp cải tiến năng suất, chất lượng nói chung.

� Địa chỉ FB: https://www.facebook.com/groups/LEANTALKS/

CHIA SẺ THẢO LUẬN

LeanTalks Series là gì?

� Gặp mặt café và thảo luận hằng tháng vào một SÁNG CHỦ NHẬT
về các chủ đề khác nhau theo kế hoạch của nhóm điều phối hoặc
đăng ký của thành viên. Mỗi buổi thảo luận sẽ có các thành phần:
� Người chủ trì nội dung: chuẩn bị và trình bày chính,

� Nhóm tư vấn: chia sẻ, mở rộng và góp ý,

� Các thành viên: tiếp nhận, chia sẻ và thảo luận,

� Dẫn chương trình: điều phối, kết nối nội dung và thành phần.

Tại sao lại LeanTalks?

� Nhu cầu và sự quan tâm về Lean & Six
Sigma của các cá nhân & doanh nghiệp;

� Thiếu các nguồn tài nguyên chia sẻ, đặc
biệt là thực tiễn trong lĩnh vực Lean Six
Sigma;

� Các “nhu cầu, thực tiễn & thành tựu” của
tổ chức và cá nhân còn đơn lẻ, chưa cộng
hưởng đủ tạo sự quan tâm và chuyển biến
thích hợp trong cộng đồng doanh nghiệp;

� Thiếu kinh nghiệm & các kết quả thực tiễn
để vận dụng & phát triển tại Việt Nam;

� Cần hình thành “cộng đồng chuyên môn”
cho mục đích phát triển của “lĩnh vực &
nghề nghiệp”;

� Tham gia tự nguyện;

� Môi trường thân thiện;

� Thảo luận cởi mở;

� Thông tin đa chiều;

� Tinh thần dân chủ;

� Tham gia của nhiều
thành phần.

CHIA SẺ & BENCHMARK CAFÉ TALKS
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Liên kết trong LeanTalks Series

LeanTalks

Doanh nghiệp

Cá nhân thực hành 
Lean 6 Sigma

Giảng viên, 
nghiên cứu viên

Quản lý NN & 
hỗ trợ DN

Cơ quan truyền 
thông

Đơn vị tư vấn & 
đào tạo

Nguyên tắc của LeanTalks!

Tự nguyện và Bình đẳng

Tôn trọng và Cầu thị

Chia sẻ & Tiếp nhận

Cởi mở và Khoa học

Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ

Tôn trọng an ninh thông tin của các tổ chức

Phi thương mại & Phi lợi nhuận

Phương thức của diễn đàn LeanTalks 
online

� Đăng ký & add thành viên:
� Thành viên đăng ký tự nguyện;

� Chỉ mời/add các cá nhân mình biết và xác nhận có sự quan tâm;

� Không Spam người dùng mạng xã hội.

� Nội dung diễn đàn:
� Chia sẻ tài nguyên (tài liệu, case study, số liệu, …);

� Chia sẻ các hoạt động của LeanTalks;

� Khởi tạo các nội dung thảo luận / câu hỏi;

� Tham gia trả lời, thảo luận mang tính xây dựng.

� Không đăng các nội dung không liên quan đến mục đích và phạm 
vi của diễn đàn – các nội dung này sẽ bị gỡ bỏ;

� Không đăng các nội dung mang tính thương mại, chính trị, bạo lực, 
đồi trụy, đả kích cá nhân – các cá nhân đăng nội dung sẽ bị cấm 
tham gia.

Phương thức của các buổi thảo luận 
LeanTalks offline

� Lựa chọn chuyên đề:
� Nhóm điều phối lựa chọn chuyên đề và người chủ trì theo kế hoạch, dựa trên 

nội dung thảo luận trên diễn đàn, hoặc

� Các thành viên tự đăng ký với nhóm điều phối về chuyên đề mình muốn chủ 
trì.

� Thời gian & địa điểm tổ chức:
� 1 lần/tháng, vào các sáng Chủ Nhật – từ 9:00 – 11:30.

� Địa điểm tổ chức do nhóm điều phối lựa chọn và bố trí.

� Thành phần tham gia:
� Cá nhân chủ trì chuyên đề,

� Nhóm tư vấn thích hợp cho từng chủ đề do nhóm điều phối đề xuất,

� Các cá nhân quan tâm tham dự.

� Phí và tài chính:
� Người tham gia nộp phí 100.000 VND/buổi cho chuẩn bị tài liệu và phục vụ.


