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Trong cuộc sống cũng như công việc hằng ngày, cho dù bạn có muốn hay không thì
các vấn đề vẫn liên tục diễn ra. Có 3 khả năng xảy ra: 
- Bạn không xem đó là vấn đề mà chỉ là những sự việc tất yếu phải xảy ra, đến rồi sẽ
đi nên không cần phải làm gì cả. 
- Bạn biết là có gì đó bất ổn đang xảy ra nhưng phân vân không biết giải quyết theo
hướng nào ngoài việc dựa vào cảm tính và kinh nghiệm nhằm xử lý những hiện
tượng, triệu chứng và khắc phục hậu quả trước mắt. 
- Bạn cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng khi phải gặp những vấn đề từ nhỏ đến lớn cứ
dồn dập diện ra, lặp đi lặp lại, dần dần mất kiểm soát dẫn đến tâm lý buông xuôi. 
Chúng tôi tin chắc rằng khi bạn đang lâm vào hoàn cảnh kể trên, đã đến lúc bạn phải
trang bị cho mình một kỹ năng thiết yếu: giải quyết vấn đề khoa học và hiệu quả.
Trong bảng xếp hạng 10 kỹ năng quan trọng nhất trong công việc năm 2020 của Diễn
Đàn Kinh Tế Thế Giới (WEF), "Kỹ năng giải quyết vấn đề phức tạp" đứng ở vị trí đầu
tiên. Cách đó vào năm 2015, kỹ năng này cũng ở vị trí đầu bảng.
Chương trình đào tạo "KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PDCA"
của chúng tôi sẽ giúp bạn trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về nhận diện
đúng vấn đề, tư duy PDCA cũng như những công cụ phân tích và xác định được
nguyên nhân gốc rễ, để từ đó đưa ra được giải pháp có thể giải quyết dứt điểm vấn
đề đó một cách hiệu quả nhất. Điều này còn giúp cho doanh nghiệp xây dựng văn
hóa giải quyết vấn đề, nâng cao tinh thần, quan hệ gắn kết, tạo động lực, tăng hiệu
suất và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, từ đó góp phần nâng cao hình ảnh
thương hiệu, chất lượng sản phẩm dịch vụ nhằm đáp ứng được kỳ vọng ngày càng
cao của khách hàng.

VÌ SAO KHÓA HỌC NÀY RA ĐỜI ?

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM PROFILE GIẢNG VIÊN

Nguyễn Viết Đăng Khoa
Giảng viên khóa đào tạo

Chuyên gia về Lean tại Việt Nam
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Nhận diện và tiếp cận đúng vấn đề.
Xác định rõ phạm vi, mục tiêu và kết quả đạt được.
Thu thập các dữ liệu và dữ kiện cần thiết, sử dụng các
công cụ phân tích nguyên nhân tiềm ẩn, gần đúng và gốc
rễ (RCA - Root Cause Analysis) gây ra vấn đề như: Biểu đồ
xương cá, Biểu đồ Pareto, Kỹ thuật 5 Why.
Lựa chọn các giải pháp ngắn và dài hạn tốt nhất, tập
trung vào việc khắc phục ngay và loại bỏ các nguyên
nhân gốc rễ, giải quyết dứt điểm vấn đề, ngăn ngừa tình
trạng tái diễn.
Xây dựng được kế hoạch hành động cụ thể để thực thi
giải pháp.
Quản lý kiểm tra tiến độ, kết quả và điều chỉnh, tiêu
chuẩn hóa phương pháp.
Báo cáo vấn đề theo tiêu chuẩn hóa một trang A3 PDCA.

Sau khi hoàn tất chương trình đào tạo, các học viên sẽ:

Khóa học được thiết kế để hướng đến mục tiêu giúp
doanh nghiệp nắm vững kỹ năng tiếp cận và thiết lập
được quy trình giải quyết vấn đề được hệ thống hóa theo
phương thức khoa học và tư duy PDCA. Xây dựng văn hóa
giải quyết vấn đề và hợp tác xuyên suốt bộ máy của
doanh nghiệp, để cùng nhau phát hiện và giải quyết hiệu
quả các vấn đề nội tại và ngoại cảnh của doanh nghiệp. 

Đối tượng học viên: Quản lý sản xuất, giám sát, chuyền
trưởng, chuyên viên kỹ thuật, bảo trì, QA, cải tiến, IE, HR, đào
tạo, …
Học phí (chưa bao gồm VAT) : khóa học trực tuyến qua Zoom
kéo dài 3 buổi giá 1.300.000 vnđ/học viên (được cung cấp tài
liệu đào tạo, video buổi học được ghi hình, nhóm kín hỗ trợ
riêng lâu dài). Đặc biệt: Ưu đãi khi hoàn thành đăng ký trước
ngày 22/8 học phí giảm còn 900.000 vnđ/học viên.
Quý doanh nghiệp vui lòng +10% nếu có nhu cầu xuất hóa
đơn VAT.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN & HỌC PHÍ



Đào tạo trực tuyến qua Zoom với các phương pháp: lý
thuyết, nghiên cứu và thực hành, thảo luận tình huống,
trò chơi, nhập vai, phân công bài tập và huấn luyện, tập
kích não, Hỏi & đáp và các hoạt động tương tác khác.
Học viên sẽ được tham gia nhóm riêng để hỗ trợ lâu dài.

Thứ 3 ngày 24/8 : 14h00 - 16h30.
Thứ 5 ngày 26/8 : 14h00 - 16h30.
Thứ 3 ngày 31/8 : 14h00 - 16h30.

Khóa học trực tuyến qua Zoom kéo dài 3 buổi, mỗi buổi kéo
dài 2 tiếng rưỡi (tổng 7 tiếng rưỡi) :

Học viên được cung cấp video ghi hình sau mỗi buổi học.

Ngân hàng ACB chi nhánh Thủ Đức số 14099197. 
Ngân hàng  Vietinbank chi nhánh HCM số 109870437328.
Ngân hàng TPBANK chi nhánh HCM số 03889731201.
Ví Momo số điện thoại 0916702561.
Nội dung chuyển khoản : [TÊN] + [SĐT] + "PDCA"
Sau khi chuyển khoản, chúng tôi sẽ liên hệ lại trong vòng
30p, hoặc anh/chị có thể liên hệ email hoặc sđt của
chúng tôi bên dưới.

Tên tài khoản chung : Đặng Thị Kim Thúy.

THÔNG TIN THANH TOÁN

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

THỜI GIAN

Email :
quang.nguyen@kdconsulting.vn
contact@kdconsulting.vn

090 433 5728 (Quang)

Hoặc bấm vào các hình bên dưới để liên hệ / đăng ký :

Số điện thoại / Viber / Zalo : 

Website : www.kdconsulting.vn

LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ

mailto:quang.nguyen@kdconsulting.vn
mailto:hung.nguyen@kdconsulting.vn
tel:+84904335728
http://www.kdconsulting.vn/
https://www.facebook.com/kdconsulting.vn
https://www.kdconsulting.vn/khoa-hoc-lean-truc-tuyen-zoom-online-kim-dang-consulting
http://zalo.me/2742465297227457933


Tổng quan về vấn đề, nhận dạng 4 loại vấn đề.

Giới thiệu về báo cáo và tư duy A3.

Giai đoạn lập kế hoạch (Chữ P - Plan trong PDCA) và thực hành:
      - Xác định vấn đề đúng cách.
      - Đặt ra vấn đề một cách thông minh.
      - Chọn chủ đề của báo cáo PDCA.
      - Các lỗi thường gặp khi mô tả vấn đề. 

Sơ kết buổi 1 và giao bài tập thực hành.

Giai đoạn lập kế hoạch (Chữ P - Plan trong PDCA) và thực hành:
      - Phân tích nguyên nhân tiềm ẩn bằng Biểu đồ xương cá.
      - Xác định nguyên nhân gần đúng bằng Biểu đồ nhánh cây.
      - Nguyên lý và Biểu đồ Pareto.
      - Phân tích nguyên nhân gốc rễ (RCA) 5 WHY.          
      - Kiểm tra lại tính hợp lý và logic của 5 WHY.
      - Thực hành phân tích hiện trạng (CSA).

Sơ kết buổi 2 và giao bài tập thực hành.

BUỔI
1

BUỔI
2

Phát triển ý tưởng, đưa ra các biện pháp ngắn hạn.
Phát triển ý tưởng, đưa ra các biện pháp dài hạn.

Hoạt động chào mừng và giới thiệu nhóm làm việc.

Khởi động buổi học, ôn tập.

Các tiêu chí để đánh giá các biện pháp được nêu.



Giai đoạn thực hiện (Chữ D - Do trong PDCA) và thực hành:
      - Áp dụng các biện pháp đã chọn để cải thiện hiện trạng, 
        hướng tới trạng thái tương lai mong muốn.

Tổng kết chương trình đào tạo.

BUỔI
3

Giai đoạn theo dõi & điều chỉnh, tiêu chuẩn hóa (Chữ A - Act
trong PDCA): điều chỉnh kế hoạch nếu kết quả không như mong
muốn hoặc tiêu chuẩn hóa khi đạt được mục tiêu. Tiếp tục
follow up các giải pháp đem lại hiệu quả.

Khởi động buổi học, ôn tập.

Giai đoạn kiểm tra (Chữ C - Check trong PDCA): thường xuyên
giám sát quá trình áp dụng các giải pháp mới, kiểm tra tiến độ
và kết quả.

Kế hoạch theo dõi và triển khai sau đào tạo.

Mẫu giấy chứng nhận hoàn thành khóa học
được cấp cho mỗi học viên (Không bao gồm khung)

Hỏi & Đáp.



MỘT SỐ DỰ ÁN ĐÀO TẠO PDCA ĐÃ ĐƯỢC
KIM ĐĂNG CONSULTING TRIỂN KHAI

Đào tạo PDCA tại Công ty
TBS Group - top 5 công ty

da giày lớn nhất Việt Nam

Đào tạo PDCA tại Công ty
Jia Hsin - đối tác Adidas, Puma,

The North Face, Reef, ...

Đào tạo PDCA tại Công ty
Apache Footwear - Đối tác

gia công của Adidas

Đào tạo PDCA trong chương trình
Nike Sensei - chương trình đào tạo
Lean cấp độ cao nhất của tập đoàn

Đào tạo PDCA trong chương trình
Race To The Top kéo dài 3 năm

- tài trợ bởi USAID và Tổ chức IDH

Đào tạo PDCA tại Công ty Fuluh
(Ching Luh) - đối tác gia công của Nike



Trong chương trình "Nike Sensei" này, Kim Đăng là nhà cung cấp dịch vụ tư
vấn & đào tạo chính thức của Nike WHQ về hai chương trình NOS core waves
(3 khóa 38, 40, 42) và Lean 2.0 (2 khóa 46, 52). Đây là chương trình đào tạo
Lean cấp độ cao nhất của Nike từng được triển khai tại 2 trung tâm đào tạo
toàn cầu của tập đoàn là NITC (NOS Innovation Training Center - Việt Nam) và
AITC (Apparel Innovation Training Center – Sri Lanka).
Những Lean sensei có vai trò đóng góp cho chiến lược triển khai Lean của
Nike trên toàn thế giới. Với vị trí Top 10 các công ty ứng dụng Lean tốt nhất
trên toàn thế giới, có thể nói hệ thống đào tạo Lean tiên tiến, chuyên nghiệp
và chất lượng bậc nhất toàn cầu của Nike đã đóng góp môt phần công sức
không nhỏ.

Triển khai đào tạo PDCA trong Nike Sensei - chương trình
đào tạo Lean cấp độ cao nhất của tập đoàn Nike



Trong dự án Race To The Top này, Kim Đăng Consulting vinh dự trở
thành nhà cung cấp dịch vụ đào tạo Lean, tư vấn về mảng năng suất để
hỗ trợ cho 10 nhà máy là những đối tác cho các thương hiệu quốc tế
như Levi's, Puma, Nike, GAP, Walmart, ... và 3 Hiệp hội hàng đầu Việt
Nam: Hiệp Hội Da Giầy & Túi Xách Việt Nam (LEFASO), Hiệp hội Dệt May
Việt Nam (VITAS) và Hiệp hội Bông sợi Việt Nam (VCOSA). Dự án Race To
The Top được tài trợ bởi Tổ chức USAID (Mỹ) và Tổ chức sáng kiến
thương mại bền vững IDH (Hà Lan).
Đây là một trong những dự án dài nhất Kim Đăng từng thực hiện với
quãng thời gian lên tới hơn 3 năm. "Kỹ năng giải quyết vấn đề bằng
PDCA" là một phần trong chương trình đào tạo này.

Triển khai đào tạo PDCA trong chương trình
Race To The Top - tài trợ bởi USAID và Tổ chức IDH

Thông tin chi tiết của chương trình xem tại:
www.racetothetop.info/
www.idhsustainabletrade.com/publication/impact-in-race-to-the-top/
www.idhsustainabletrade.com/project/rttt/
www.usaid.gov/vietnam/documents/fs-racetothetopoct2019-eng

http://www.racetothetop.info/
http://www.idhsustainabletrade.com/publication/impact-in-race-to-the-top/
http://www.idhsustainabletrade.com/project/rttt/
http://www.usaid.gov/vietnam/documents/fs-racetothetopoct2019-eng


Giới thiệu về Fuluh (Ching Luh): Ching Luh đã và đang làm việc cho các
nhãn hàng thể thao hàng đầu thế giới như: Nike, Adidas, Reebook, Mizuno,
Footjoy để tạo ra những sản phẩm giày dép tốt nhất thế giới. Mẫu giày
Jordan nổi tiếng là một trong những tượng đài của chất lượng và thời trang
thể thao cũng được Ching Luh sản xuất. Công ty này có số công nhân lên
đến hơn 15,000 người đặt tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
"Kỹ năng giải quyết vấn đề bằng PDCA" là một phần trong chương trình
đào tạo của Kim Đăng thực hiện tại nhà máy Fuluh, bên cạnh các nội dung
khác như: Bảo trì năng suất toàn diện (TPM), Xây dựng hệ thống Tiêu
chuẩn hóa công việc bằng SWS, ...

Triển khai dự án Cải tiến Kaizen
tại nhà máy Vinasoy

Kim Đăng Consulting đào tạo và tư vấn triển khai Kaizen tại nhà máy Vinasoy.



Giới thiệu về Thái Bình Shoes (TBS Group): TBS là một trong 5 doanh nghiệp
da giày túi xách lớn nhất tại Việt Nam, và là doanh nghiệp nội địa duy nhất có
tên trong danh sách này. TBS là đối tác gia công cho hàng loạt thương hiệu
thời trang toàn cầu như: Skechers, Coach, Decathlon, Wolverine, Lancaster,
Vera Bradley, Tory Burch, Titleist, …

"Kỹ năng giải quyết vấn đề bằng PDCA" là một phần trong dự án đào tạo
Lean toàn diện do Kim Đăng Consulting thực hiện tại Nhà máy Thái Bình
Shoes vào đầu năm 2018, bên cạnh nhiều hạng mục khác với tổng thời gian
kéo dài hơn 1 năm.

Triển khai dự án Cải tiến Kaizen
tại Nhà máy Thái Bình Shoes


