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về Lean tại Việt Nam, làm việc thực tế
với gần 100 doanh nghiệp FDI toàn cầu.
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Kaizen là những cải tiến nhỏ, liên tục, diễn ra trong mọi lãnh vực do tất cả các
nhân viên cùng thực hiện. Đó là quá trình nỗ lực phát hiện và loại bỏ lãng phí
nhanh chóng, cải thiện hiệu quả, giảm giá thành và ngăn ngừa sai sót với chi
phí thấp nhất. Từng là vũ khí bí mật tạo nên kỳ tích thành công của nền kinh tế
Nhật Bản, ngày nay Kaizen đang được ứng dụng rộng rãi trên toàn thế giới,
phát huy trí tuệ nhân loại nhằm đạt được những thành quả to lớn từ việc thực
hiện những ý tưởng cải tiến nhỏ. Không chỉ giới hạn áp dụng trong sản xuất,
Kaizen còn mang lại hiệu quả trong nhiều lãnh vực quản trị hành chánh, bảo
trì, quản lý chất lượng, các ngành nghề kinh doanh dịch vụ khác nhau. 
Đối với các doanh nghiệp Việt Nam, việc nâng cao năng lực cạnh tranh trước
cơn lốc CMCN 4.0 nên bắt đầu bằng việc xây dựng một nền tảng văn hóa
Kaizen. Chỉ có loại bỏ lãng phí, giảm giá thành, nâng cao năng suất, chất lượng,
an toàn, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững mới giúp doanh nghiệp
vươn lên tầm thế giới.
Không phải là nhà đào tạo lý thuyết, chúng tôi là người bạn đồng hành, truyền
cảm hứng với những câu chuyện Kaizen thành công, những trải nghiệm thực tế
với phương pháp Kaizen thực chiến nhằm đánh thức tiềm năng sáng tạo tuyệt
vời trong bạn.
Kim Đăng Consulting có kinh nghiệm đào tạo Kaizen cho những tập đoàn FDI
và doanh nghiệp nội địa lớn nhất Việt Nam. Quý anh/chị có thể xem chi tiết về
các dự án của chúng tôi ở cuối tài liệu này. Xin chân thành cảm ơn anh/chị vì đã
quan tâm đến khóa đào tạo.

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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Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và lợi ích của
Kaizen trong hệ thống quản lý sản xuất.
Cách nhận diện cơ hội cải tiến bằng việc săn tìm và loại
bỏ lãng phí.
Lựa chọn đề tài Kaizen phù hợp.
Biết về các nguyên tắc cơ bản của Kaizen và áp dụng sơ
đồ quy trình Spaghetti, IFC, Top-down, SIPOC, Vòng tròn
Ohno, Gemba walk, Phương pháp sáng tạo SCAMPER, ...
Tiếp cận phương pháp Kaizen khoa học và hệ thống hóa,
sử dụng công cụ Kaizen hiệu quả.
Thiết kế lộ trình và kế hoạch triển khai Kaizen ngắn và
dài hạn trong việc xây dựng một nền văn hóa cải tiến liên
tục của doanh nghiệp.

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

Chương trình đào tạo Kaizen được thiết kế nhằm nâng
cao nhận thức về tầm quan trọng, các nguyên tắc và
công cụ thực hành Kaizen.
Xây dựng nền tảng cho văn hóa cải tiến liên tục thông
qua các hoạt động cải tiến, văn hóa trao quyền nhằm
thay đổi từ hệ thống, quy trình cho đến tư duy người
lao động trong toàn tổ chức.

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 28/8 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 2 ngày 30/8 : 14h00 - 16h30.
Thứ 6 ngày 3/9 : 14h00 - 16h30.
Thứ 2 ngày 6/9 : 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] + "KAIZEN"
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
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BUỔI
1

Đại cương về phương thức Lean và Kaizen: lịch sử, các khái
niệm cơ bản, lợi ích, 5 nguyên lý, bộ công cụ Lean cơ bản và
phương pháp DMAIC phục vụ cho công tác Kaizen.

Các công việc tạo ra giá trị, không tạo ra giá trị nhưng cần
thiết và lãng phí.

Nền tảng Kaizen: săn tìm và loại bỏ tám loại lãng phí (MUDA)

Mối quan hệ MURA – MURI – MUDA.

Thực hành săn tìm lãng phí, nhận diện cơ hội Kaizen tại dây
chuyền sản xuất, bộ phận bảo trì và quản lý chất lượng.

Tổng quan về Kaizen.

Sự khác biệt giữa Kaizen và đổi mới (Innovation), hai hình
thức tiếp cận của phương Đông và phương Tây.

Sơ kết buổi 1 và giao bài tập thực hành.



BUỔI
2

10 nguyên tắc cơ bản trong Kaizen.

Phương pháp và công cụ:

            Top-down, SIPOC.

          - Kỹ thuật ECRS.

          - Các sơ đồ quy trình: Spaghetti, Sản phẩm quy trình, 

          - Vòng tròn Ohno và kỹ thuật Gemba.

Cách nhận diện và lựa chọn đề tài Kaizen phù hợp: 
          - Năng suất.
          - Chất lượng.
          - Bảo trì.
          - An toàn.
          - SMED.
          - Cải tiến công việc.
          - Poka Yoke.

Phương pháp SCAMPER trong đổi mới sáng tạo.

Sơ kết buổi 2 và giao bài tập thực hành.



BUỔI
3

Hệ thống đề xuất sáng kiến Kaizen.

Cơ cấu tổ chức ban điều hành Kaizen trong công ty.

Tổ chức sự kiện Kaizen, đề cương dự án Kaizen.

Hệ thống thi đua khen thưởng.

Liên hệ thực tiễn Việt Nam và các rào cản, sai lầm phổ biến
khi triển khai Kaizen cần phải vượt qua.

Tổng kết chương trình đào tạo. 

Kế hoạch theo dõi và triển khai sau đào tạo.

Ôn tập và đánh giá các Kaizen từ học viên.

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



MỘT SỐ DỰ ÁN KAIZEN ĐÃ ĐƯỢC
KIM ĐĂNG CONSULTING TRIỂN KHAI

Đào tạo triển khai Kaizen tại
Nhà máy Samho - đối tác gia công

của Adidas, New Balance

Đào tạo triển khai Kaizen tại
Nhà máy TBS Group - đối tác
gia công Decathlon, Coach, ...

Đào tạo triển khai Kaizen tại
Nhà máy sữa đậu nành Vinasoy

Đào tạo triển khai Kaizen tại Nhà
máy Polytex Far Eastern - nhà cung

cấp của Nike, Adidas, Decathlon

Đào tạo triển khai Kaizen tại Nhà
máy Jia Hsin - đối tác Adidas,

Puma, The North Face, Reef, ...

Đào tạo triển khai Kaizen tại 15
nhà máy trong chương trình GEAR
của tổ chức BetterWork Vietnam


