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 Kính gửi: QUÝ DOANH NGHIỆP 

Theo thống kê của Bộ Công Thương, Việt Nam hiện có khoảng 1.800 doanh nghiệp thuộc 

khối công nghiệp hỗ trợ nhưng chỉ có khoảng 300 doanh nghiệp được tham gia vào chuỗi cung 

ứng của các công ty đa quốc gia (Honda, Toyota, SamSung, LG, Canon, …). Con số này chỉ ra 

rằng, năng lực cạnh tranh của nhiều doanh nghiệp chưa đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng, 

tiến độ, chi phí, năng lực sản xuất, công nghệ …của các chuỗi cung ứng này. 

Để hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, Cục Công nghiệp (Bộ Công 

thương) bảo trợ và phối hợp cùng P&Q Solutions tổ chức Trại đào tạo LEAN SIX SIGMA 

MARATHON 2019, thuộc đề án “p  t tri n   ng ng i p    tr  năm 20  ”. 

Theo đề án này, sau trại đào tạo LEAN SIX SIGMA MARATHON 2019, sẽ có 06 Doanh 

nghiệp công nghiệp hỗ trợ thuộc lĩnh vực Cơ khí, Nhựa, Bao bì phù hợp nhất sẽ được lựa chọn 

tham gia chương trình hỗ trợ của Cục Công nghiệp để triển khai “Đào tạo & Tư vấn  p dụng mô 

 ìn   ải tiến t eo p ương p  p Lean Six Sigma”. 

Trại đào tạo 

Thời gian: 

Địa điểm: 

Lean Six Sigma marathon: Từ đột phá tư duy đến thực thi 

Ngày 07 - 09/06/2019 (Từ 08:00 – 21:00) 

Khách sạn Hanvet, Thị trấn Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc 

LEAN SIX SIGMA MARATHON 2019 được kế thừa từ thành công của các Trại đào tạo 

“LEAN MARATHON” từ năm 2014 - 2018 và đã nhận được sự đánh giá cao của các lãnh đạo, 

cán bộ quản lý doanh nghiệp tham gia chương trình về tính đột phá trong tiếp cận và khả năng ứng 

dụng thực tiễn. 

LEAN SIX SIGMA MARATHON 2019 được hoàn thiện với 14 chuyên đề bao gồm khuôn 

khổ từ triển khai chiến lược, thiết kế & phát triển sản phẩm, sản xuất và phát triển chuỗi cung ứng. 

Phương thức TRẠI ĐÀO TẠO – tại khu nghỉ dưỡng phong cảnh hữu tình, sẽ mang lại cho các nhà 

quản lý doanh nghiệp TRẢI NGHIỆM ĐỘT PHÁ thông qua KHÔNG GIAN CHUYỂN ĐỔI TƯ 

DUY cần thiết cho khởi đầu thành công cho những nỗ lực chuyển đổi doanh nghiệp theo hướng 

TINH GỌN và BỀN VỮNG. 

Chúng tôi trân trọng gửi kèm theo đây thông tin về chương trình đào tạo và mong nhận 

được sự quan tâm tham gia đào tạo của Quý đơn vị.  

Các đơn vị thuộc khối Công nghiệp Hỗ trợ được ưu đãi giảm gần 70% (học phí còn lại là 

2.500.000/người)  so với học phí tiêu chuẩn 8.000.000/người. 

Các đơn vị thuộc không thuộc khối Công nghiệp Hỗ trợ được ưu đãi giảm gần 40% (học 

phí còn lại là 5.000.000/người)  so với học phí tiêu chuẩn 8.000.000/người. 

Chi phí trên đã bao gồm: lưu trú, ăn uống, tebreak, tài liệu, hóa đơn VAT, xe đưa từ Hà 

Nội – Tam Đảo & ngược lại. 

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ: 

P&Q SOLUTIONS CO., LTD                 ĐT:  0243 793 0696          Fax: 0243 793 0695 

Tầng 3, Tòa nhà Ngọc Khánh, Số 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội 

Ms. Bùi Huệ 0904606995, buihue@pnq.com.vn;  Ms. Hà Thúy 0936356646, hathuy@pnq.com.vn 

Trân trọng cảm ơn! 

Gửi kèm: 

-  C ương trìn  đào tạo  

- P iếu đăng ký t am dự đào tạo 

P&Q SOLUTIONS CO., LTD 

 

 

Phạm Minh Thắng 

Giám Đốc 
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