
Vai trò quản lý hiện trường là Lực 
lượng sử dụng 95% TÀI SẢN & 
quyết định 90% GIÁ THÀNH với 
vai trò là LỚP PHÒNG VỆ ĐẦU TIÊN 
về SQCDP từng giờ, từng phút 
nhưng lại có sự phát triển tùy 
thuộc vào may rủi của việc "Tự 
phát" theo hình thức "Truyền 
nghề". Doanh nghiệp thất bại 
trong theo đuổi hiệu suất kỳ vọng 
và cạnh tranh bền vững.
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Ưu đãi khủng
35%

Hơn 120 giờ 
đào tạo

15 lĩnh vực điều 
hiện trường

Ban Giảng huấn 
hàng đầu

Phát triển năng lực THỰC CHIẾN & TOÀN DIỆN trong 
15 lĩnh vực ĐIỀU HÀNH HIỆN TRƯỜNG

01 Tổng quan về điều 
hành hiện trường toàn 

02  Nhận diện lãng phí và 
Đánh giá tổn thất

03 Kỹ thuật thực hành 
Công việc tiêu chuẩn

04  Kỹ thuật thực hành 5S 
cấp chuyền sản xuất

05 Kỹ thuật thực hành 
Quản lý trực quan

06 Kỹ thuật thực hành 
Giải quyết vấn đề

07  Thiết kế & vận hành Hệ 
thống tiếp vận

08  Kỹ thuật điều hành Tự 
bảo dưỡng

09 Kỹ thuật thực hành 
hướng dẫn công việc

10 Tư duy chất lượng để 
thúc đẩy không sai lỗi

11 Quản lý “không tai nạn” 
toàn diện

12 Dẫn dắt hoạt động 
Kaizen & Khuyến nghị 

13 Xây dựng báo cáo và 
Đề xuất hiệu quả 

14 HoRenSo và Giao tiếp 
hiệu quả

15 Công việc tiêu chuẩn 
của 3 cấp quản lý

16 Kỹ thuật thực hành 3 
cấp họp điều hành 

ĐIỀU HÀNH HIỆN TRƯỜNG TOÀN 
DIỆN là cơ hội để phát triển thế hệ 
QUẢN LÝ HIỆN TRƯỜNG 4.0 với TƯ 
DUY TINH GỌN và năng lực làm 
chủ, áp dụng hiệu quả thực hành 
tốt toàn cầu cho HIỆU SUẤT ĐỘT 
PHÁ & BỀN VỮNG.

Thời lượng: 

15 ngày (8 tuần)

Dành cho: 

Tổ trưởng, Giám sát, 
Trưởng ca, Quản đốc,  

Trưởng phòng sản xuất.

Khai giảng: 

Ngày 16/03/2023

Ông Phạm Minh Thắng
Giám đốc P&Q Solutions

Ông Vũ Công
Giám đốc Business Excellence

Ông Đào Hải Đăng
Giảng viên Gemba Kaizen

Ông Nguyễn Đình Tuấn
Giảng viên Cao cấp

Ông Lê Chí Quân
Cố vấn/Giảng viên Cao cấp

Ông Phạm Minh Công
Giảng viên Gemba Kaizen

BAN GIẢNG HUẤN BAN GIẢNG HUẤN chia sẻ HƠN 100 NĂM KINH 
NGHIỆM quản lý và huấn luyện cải tiến sản xuất 
trong các chuỗi cung ứng toàn cầu ở lĩnh vực Ô 
tô -Xe máy, Điện-Điện tử, Đồ gia dụng, Hàng tiêu 
dùng.

Trưởng thành từ những hệ thống hàng đầu thế 
giới về vận hành sản xuất tuyệt hảo như: Toyota, 
Canon, Nissei Electric, Nike,..., các Giảng viên 
đã dẫn dắt thành công nhiều chương trình cải 
tiến triệu USD và huấn luyện phát triển đội ngũ 
quản lý cho hàng trăm doanh nghiệp sản xuất 
trong lĩnh vực cơ khí, điện, điện tử, nhựa, hóa 
chất, dệt may, giày da, hàng tiêu dùng...
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tại Việt Nam

Chuỗi điêu hành hiện trường sản 
xuất toàn diện cung cấp cho đội 
ngũ nhân sự quản lý năng lực  
cải thiện mạnh mẽ hiệu suất của 
nhà máy thông qua 15 lĩnh vực.

Chương trình "Điều hành hiện trường sản 
xuất toàn diện" cung cấp một hành trình trải 
nghiệm được thiết kế toàn diện và có hệ 
thống để giúp các học viên có thể thay đổi 
nhận thức và tư duy, làm chủ kiến thức, sẵn 
sàng và thực hiện hiệu quả phát triển năng 
lực bản thân và đội nhóm.

Thay đổi nhận thức 
và tư duy

Sẵn sàng thực 
chiến phát triển 

năng lực bản thân 
và đội nhóm

Làm chủ kiến thức và 
thực hành hiệu quả
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Ưu đãi lên đến


