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Một cam kết về phát triển nhân lực là nhân tố đảm bảo thành công cho doanh nghiệp

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC
Vinacontrol CE tổ chức các khóa đào tạo công cụ quản lý nhằm hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp nâng cao 
năng lực, trình độ, hiệu quả và năng suất lao động. Các công cụ quản lý đó gồm: Kaizen, 5S, TQM, Six 
Sigma, TPM, Lean TPS, Kiểm soát chất lượng bằng thống kê.

Khóa học này sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về công cụ quản lý, làm thế nào sử dụng 
công cụ đó trong việc giải quyết vấn đề . Các học viên sẽ hiểu và ứng dụng được các công cụ quản lý để 
làm sao đảm tránh lãng phí thời gian không đáng bằng cách sử dụng một cách thức tiếp cận chung để giải 
quyết vấn đề một cách hiệu quả.

Kaizen là hoạt động cải tiến liên tục với sự tham gia của moi người nhằm cải thiện không ngừng môi trường làm 
việc, cuộc sống mỗi cá nhân, mỗi gia đình. Kaizen là những cải tiến nhỏ thực hiện từng bước trong một thời gian 
dài, các công ty thường chú trọng thực hiện Kaizen tiếp cận từng bước và cách tiếp cận mang tính đột phá để nâng 
cao năng suất trong các công ty.

5S là tên của một phương pháp quản lý, sắp xếp nơi làm việc và được thực hiện theo 5 hoạt động: sàng lọc, sắp 
xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng.

TQM (Total Quality Management – Quản lý chất lượng toàn diện) là một phương pháp quản lý một tổ chức, định 
hướng vào chất lượng, dựa trên sự tham gia của mọi thành viên và nhằm đem lại sự thành công dài hạn thông 
qua sự thỏa mãn khách hàng và lợi ích của mọi thành viên của công ty và xã hội.

Six Sigma là hệ thống bao gồm các công cụ và chiến lược nhằm nâng cao quá trình hoạt động và phát triển của 
doanh nghiệp.

TPM là Total Productive Maintenance là một chương trình bảo trì bao gồm nhiều định nghĩa mới cho quá trình bảo 
dưỡng thiết bị. Mục tiêu của chương trình là tăng năng lực sản xuất, đồng thời tăng kiến thức, kỹ năng và sự hài 
lòng trong công việc của nhân viên.

Lean là một phương pháp quản trị hiện đại nhằm tinh gọn hóa sản xuất, giảm thiểu lãng phí trong doanh nghiệp, 
gia tăng hiệu quả kinh doanh.

7 Tools (Kiểm soát chất lượng bằng thống kê): sử dụng các công cụ thống kê để phục vụ việc kiểm soát và cải 
tiến chất lượng trong quá trình sản xuất, kinh doanh như Pareto, Bảng kiểm tra, Biểu đồ phân tán, Biểu đồ nhân 
quả, Control chart,…
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HỎI & ĐÁP
     Công cụ quản lý có phải là tiêu chuẩn không và có thể được chứng nhận như các tiêu chuẩn khác?

Công cụ quản lý không được coi là tiêu chuẩn, về cơ bản không thể đánh giá và chứng nhận như các tiêu 
chuẩn khác.

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN
Vui lòng truy cập:
     Website: www.vnce.vn

LIÊN HỆ
Để biết thêm chi tiết về dịch vụ và những 
thông tin khác. Vui lòng liên hệ VNCE:

Qua Hotline: 1800.6083
Qua Email: vnce@vnce.vn

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ
Do ứng dụng của công cụ quản lý là để cải tiến liên tục nên khóa học thích hợp với tất cả những người liên 
quan đến Chất lượng, Marketing, Tài chính, Kinh doanh, Sản xuất và dịch vụ.

TẠI SAO LỰA CHỌN DỊCH VỤ
CỦA VINACONTROL CE?

QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Chuẩn bị đào tạo:
- Thời gian + Địa điểm;
- Giảng viên + Bài giảng;
- Cơ sở vật chất (Máy chiếu, tài liệu...).

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

Đăng ký đào tạo

Ký hợp đồng

Tiến hành đào tạo

Thương hiệu Vinacontrol 60 năm được 
nhiều quốc gia biết đến như một tổ chức 
đánh giá lâu đời và uy tín nhất Việt Nam. 

Vinacontrol CE đã trực tiếp đánh giá, xây 
dựng hệ thống và đào tạo cho hàng trăm 
doanh nghiệp tại Việt Nam.

Đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, được 
đào tạo bài bản và có nhiều năm kinh 
nghiệm đánh giá chứng nhận hệ thống 
quản lý theo tiêu chuẩn.

Đào tạo trên toàn quốc với chi phí hợp lý.

Vinacontrol CE sẵn sàng cung cấp đầy đủ 
cho khách hàng các dịch vụ sau đào tạo và 
các dịch vụ liên quan.

Hiểu được nguyên tắc cơ bản;

Hiểu và thực hành được ứng dụng của công cụ quản lý chất lượng;

Thu thập và sử dụng thông tin thực tế theo một cách thức khoa học;

Ứng dụng công cụ quản lý chất lượng để giải quyết vấn đề vì lợi ích của các bên và của công ty;

Sử dụng hiệu quả phương pháp giải quyết vấn đề để gia tăng năng suất cũng như tính hợp tác trong hoạt động 
công việc hàng ngày.

LỢI ÍCH KHI THAM DỰ
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ:


