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MAN AGEMEN T S YSTEMS  BUSINE SS EX CELLENCE  SUPPLY CH AI N MA NA GEMENT  

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

TRAINING PROGRAM  

Khóa đào tạo 

Training course 

: HOẠCH ĐỊNH ĐỂ ĐỘT PHÁ CẢI TIẾN GIÁ THÀNH SẢN XUẤT NĂM 2023 

PLANNING FOR BREAKTHROUGH IN MANUFACTURING COST 

OPTIMIZATION IN 2023 

Đối tượng 

Target 

participants 

:  Lãnh đạo doanh nghiệp, Giám đốc Nhà máy, Quản lý cấp trung  

 Senior Leadership Team, Factory/Production Directors, Managers 

Mục tiêu 

Objectives 

: Chương trình đào tạo cung cấp cho các lãnh đạo và quản lý cấp cao của doanh  

 nghiệp 

The training program provides leaders and senior managers of the  

company: 

  Một khuôn khổ tổng thể về quản lý giá thành sản xuất, phân tích các biểu hiện, 

triệu chứng và nguyên nhân của các tình huống mất kiểm soát giá thành sản xuất. 

An overall framework for production cost management, analyzing the 

manifestations, symptoms and causes of production cost out-of-control 

situations. 

 Cơ chế và Quy trình nhằm xây dựng, triển khai và quản lý một chương trình cải 

tiến giá thành sản xuất hằng năm hiệu quả cho một doanh nghiệp sản xuất. 

Mechanisms and Processes to develop, implement and manage an effective 

annual cost improvement program for a manufacturing enterprise. 

Thời lượng 

Duration 

: 02 ngày (Từ 08:30 – 17:00) 

02 days  

 

≠ Thời gian 

Schedule 

Nội dung 

Contents 

Ngày Thứ nhất / Training day 1 

1.  8:30 - 09:15 
Thách thức cải tiến giá thành sản xuất 

Cost optimization challenge in manufacturing 
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≠ Thời gian 

Schedule 

Nội dung 

Contents 

2.  09:14 - 09:45 
Gia tăng giá trị Vs Không gia tăng giá trị và Cải tiến giá thành sản xuất 

Value added Vs Non value added and manufacturing cost optimization 

3.  09:45 - 10:15 
Tại sao các Chương trình cải tiến giá thành sản xuất thất bại 

Why manufacturing cost optimization programs fail 

4.  10:30 - 12:00 
Phân tích cơ cấu giá và đặc điểm giá thành sản xuất 

Analysis of manufacturing cost structure and characteristics 

5.  
13:30 - 15:00 

15:15 - 17:00 

Sáng kiến & công cụ cải tiến các nhóm giá thành sản xuất 

Initiatives & tools for optimizing manufacturing cost groups 

Ngày Thứ hai / Training day 2 

6.  08:30 - 09:30 
Triển khai chức năng cải tiến giá thành sản xuất  

Cost optimization accountability deployment 

7.  
09:30 - 12:00 

13:30 - 14:40 

Hoạch định Chương trình cải tiến giá thành hiệu quả trong doanh nghiệp sản xuất  

Planning an effective cost optimization program for manufacturing enterprises 

8.  
14:30 - 15:00 

15:15 - 16:15 

Quản lý thực thi Chương trình cải tiến giá thành sản xuất hiệu quả 

Effective execution & control a cost optimization program 

9.  16:15 – 16:45 
Tổng kết 10 quy tắc vàng trong cải tiến giá thành sản xuất 

10 golden rules in manufacturing cost optimization 

10.  16:45 – 17:00 Tổng kết chương trình đào tạo/ Training course review 
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Attn. Ms. Hà Thúy - Trưởng phòng Kinh doanh, ĐT 0936 356 646 E. hathuy@pnq.com.vn 
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