
2016-09-27

1

Đào tạo cán bộ năng suất

cho Doanh nghiệp

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3

Tổng quan năng suất

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3



2016-09-27

2

Khái niệm Năng suất

❑ Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất vào thế kỷ 18:

▪ Trong tác phẩm “The wealth of nations” (Sự thịnh vượng của 

các quốc gia, năm 1776), Adam Smith đã đưa ra khái niệm 

“phân chia lao động”. Theo ông, để gia tăng năng suất đòi hỏi 

phân chia lao động, chuyên môn hóa lực lượng lao động.

▪ Khái niệm “năng suất” được hình thành và là mối quan tâm 

hàng đầu của các chủ doanh nghiệp cũng như các nhà khoa 

học:

Năng suất = Đầu vào

Đầu ra

Khái niệm Năng suất

❑ Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai (1871 – 1914):

▪ Nhấn mạnh phương pháp quản lý theo khoa học: Frederick 

Winslow Taylor, H. L. Gantt, Frank Gilbreth …

▪ Năm 1911, Taylor đã đưa ra các nguyên tắc quản lý khoa học 

trong tác phẩm “The principles of Scientific Management” còn 

gọi là “Thuyết Taylor”. 

▪ Năm 1903, Henrry Ford, Thomas Edison và Harvey Firestone 

sáng lập nên hãng xe hơi Ford. Henrry Ford không chỉ là nhà 

sáng lập hãng xe Ford mà còn là cha đẻ của dây chuyền lắp ráp 

hiện đại được sử dụng trong nền sản xuất hàng loạt (mass 

production). 
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Khái niệm năng suất

• W. Edwards Deming, Joseph M. Juran: Kiểm soát chất 
lượng bằng thống kê, Quản lý chất lượng toàn diện 
TQM

• Taichi Ohno, Shigeo Shingo: Hệ thống sản xuất
Toyota

• 1990:Hệ thống sản xuất Lean

Khái niệm năng suất

:

• 1987: 6 Sigma được triển khai tại Motorola. CEO 
Robert Galvin và lãnh đạo cấp cao của Motorola đã 
phát triển khái niệm 6 sigma nhằm cải tiến các quá
trình hướng đến đáp ứng các yêu cầu khách hàng.

• 1990s: Các công ty hàng đầu áp dụng 6 Sigma như 
IBM, EDC, Texas Instrument, GE và Allied Signal, 
Samsung, LG
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Khái niệm năng suất

• Mô hình Lean6Sigma: Sự kết hợp giữa Lean và 6 
Sigma

• Mô hình thẻ điểm cân bằng Balanced Score Card
• Mô hình BiC: mô hình quản lý của các tập đoàn đa 

quốc gia

Khái niệm Năng suất 

Năng suất theo cách tiếp cận mới:

❑ Năng suất biểu hiện ở cả tính hiệu quả (efficiency) và hiệu lực 

(effectiveness)

❑ Năng suất và chất lượng luôn đồng hành với nhau

❑ Năng suất nhấn mạnh việc giảm lãng phí

❑ Tăng năng suất đồng nghĩa với việc cải tiến và đổi mới liên tục 

❑ Năng suất là làm việc thông minh hơn chứ không phải làm việc 

vất vả hơn

❑ Nguồn nhân lực và khả năng tư duy của con người đóng vai trò 

quan trọng nhất 

❑ Cải tiến năng suất phải hướng đến mục tiêu phát triển bền vững
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Hiệu quả Hiệu lực

Làm đúng việcLàm việc đúng

Năng suất

Đầu tư máy 
móc, thiết bị

Công nghệ
Hệ thống và 
quá trình

Yếu tố 
nhu cầu

Thái độ và 
kỹ năng

Đổi mới
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Mối liên hệ giữa năng suất và chất lượng

Chất lượng sản phẩm và 

dịch vụ tốt hơn

Chất lượng sản phẩm

Chất lượng quá trình

Ít sản phẩm bị loại bỏ

Giảm lãng phí

Giảm sản phẩm bị làm lại
Chi phí thấp

Thỏa mãn khách 

hàng nhiều hơn Doanh số tăng

Năng lực cạnh 

tranh cao hơn

Năng suất cao 

hơn

Chi phí và cách tiếp cận tăng lợi nhuận

❑ Lợi nhuận tăng thông qua việc giảm chi phí liên tục

❑ Giá cả do khách hàng quyết định

Tiếp cận truyền thống

Chi phí  +   Lợi nhuận  =  Giá bán

C
h
i 

p
h
í

Tiếp cận mới

Lợi nhuận = Giá bán – Chi phí

G
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h
i 

p
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í

C
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i 

p
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í

L
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n

Giảm chi 
phí



2016-09-27

7

Mối quan hệ giữa năng suất và lãng phí

Hệ thống

sản xuất

(các quá trình)

Con người(Man)

Phương pháp (Method)

Máy móc (Machine)

Nguyên vật liệu (Materials)

Hàng hóa,

dịch vụ

Lãng phí Lãng phí Lãng phí

Năng suất= 
Đầu ra

Đầu vào

Thông tin (Information)

Khái niệm năng suất

❑ Tổng quát mà nói, năng suất là một trạng thái tư duy. Đó 

là thái độ nhằm tìm kiếm để cải thiện những gì đang tồn 

tại. Có một sự chắc chắn rằng con người ngày hôm nay 

có thể làm việc tốt hơn ngày hôm qua và ngày mai tốt 

hơn ngày hôm nay; không ngừng thích ứng với các hoạt 

động kinh tế trong những điều kiện luôn thay đổi, luôn 

ứng dụng những phương pháp và kỹ thuật mới. Đó là 

niềm tin tưởng chắc chắn vào quá trình tiến bộ của nhân 

loại.

Hội đồng năng suất Châu Âu (EPC) - 1959
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Đổi mới và cải
tiến liên tục

Nâng cao
năng

suất chất
lượng

Nâng cao
năng lực

cạnh tranh

ISO 9001

ISO 
14001

ISO 
26000

OHSAS 
18001

ISO 
31000

ISO 
50001

ISO 
17025

ISO 
22000

HACCP

GMP

ISO 
27001

ISO 
29001

ISO/TS 
16949

ISO 
13485

Các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế
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Chất
lượng

Môi
trường

Trách
nhiệm
xã hội

An toàn

Rủi ro

Năng
lượng

Phòng
thí

nghiệm

An toàn thực
phẩm

Kiểm soát
mối nguy

Thực hành
sản xuất

tốt

An toàn
thông tin

Chất
lượng

ngành dầu
khí

Chất
lượng

ngành ô tô

Chất
lượng

ngành thiết
bị y tế

Các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế

❑ Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 cho các ngành sản xuất và

dịch vụ; 

❑ Hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành công nghiệp dầu khí

ISO 29001, 

❑ Hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành công nghiệp sản xuất

ôtô và công nghiệp phụ trợ ISO/TS 16949,

❑ Hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành công nghiệp viễn

thông TL 9000, 

❑ Hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành công nghiệp thiết bị y 

tế ISO 13485; 

❑ Hệ thống quản lý chất lượng phòng thử nghiệm ISO/IEC 17025;
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Các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế

❑ Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, HACCP, GMP; 

❑ Hệ thống trách nhiệm xã hội ISO 26000/SA 8000; 

❑ Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 

18001; 

❑ Hệ thống quản lý rủi ro ISO 31000; 

❑ Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001; 

❑ Hệ thống quản lý an toàn thông tin ISO 27001 …

❑ Hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001

Mô hình quản lý chất lượng toàn diện TQM

1 Chief Executive Officer Giám đốc điều hành

2 Manager Cấp quản lý

3 Common employees Nhân viên

4 Policy management Quản lý chính sách

5 Standardization Tiêu chuẩn hóa

6 Daily management Quản lý hàng ngày

7 QC Circle Nhóm chất lượng
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Mô hình quản lý chất lượng toàn diện TQM

8 Problem solving Giải quyết vấn đề

9 Satistic method Phương pháp thống kê

10 Safety control Kiểm soát an toàn

11 Process control Kiểm soát quá trình

12 Management of facility 

and equipment

Quản lý cơ sở hạ tầng và 

thiết bị

13 Measurement control Kiểm soát đo lường

14 Inspection Kiểm tra

Mô hình quản lý chất lượng toàn diện TQM

15 Education and training Giáo dục và đào tạo

16 External supplier - purchasing Nhà cung cấp – mua hàng

17 Production control Kiểm soát sản xuất

18 Disposal and proper arrangement Loại bỏ và sắp xếp hợp lý

19 Cleaning, cleanliness and environment Vệ sinh, sạch sẽ và môi 

trường

20 Technology development and design 

management

Quản lý thiết kế và phát 

triển công nghệ

21 After-sale service Dịch vụ sau bán hàng
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Mô hình sản xuất tinh gọn Lean

Cân bằng sản lượng sản xuất Tiêu chuẩn công việc Cải tiến

5S, kiểm soát trực quan TPM, chuyển đổi sản xuất nhanh

· Takt Time

· Dòng chảy liên tục

· Hệ thống sản xuất kéo

· Ngăn ngừa sai lỗi (Poka

Yoke) và kiểm soát các tình

huống bất thường

· Tách rời công việc giữa

người và máy

Vừa đúng lúc Jidoka

Mục tiêu : Chất lượng cao nhất, Chi phí thấp nhất, Thời gian ngắn nhất

Ngôi nhà Lean

Sự tham

gia của

con người

Mô hình 6 Sigma

Dữ liệu và sự kiện

Các biến động, sai lỗi và

khuyết tật
Dòng chảy quá trình

Mục tiêu : Chất lượng cao, giảm sự biến động, khách hàng thỏa mãn

Ngôi nhà 6 sigma

Sự tham

gia của

con người
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Cách tiếp cận 4P của Toyota

Long-term Philosophy

The right Process will produce the 

right results

Add value to the organization 

by developing your People 

and Partners

Continuously solving 

root Problems
Liên tục giải quyết tận gốc các vấn đề

Tăng giá trị cho tổ chức bằng cách phát
triển con người và các đối tác

Quá trình đúng sẽ cho ra kết quả đúng

Triết lý dài hạn

26

14 nguyên tắc quản lý của Toyota:

Long-term Philosophy

❑ Base management decisions on 

long term philosophy, even at 

the expense of short term 

financial goals

❑ Ra quyết định dựa trên triết lý 

dài hạn, thậm chí tiêu tốn các 

mục tiêu tài chính ngắn hạn.
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27

14 nguyên tắc quản lý của Toyota:
The right Process will produce the right results

❑ Create continuous process 

flow to bring problems to the 

surface

❑ Use “pull” systems to avoid 

overproduction

❑ Level out workload (heijunka)

❑ Build a culture of stopping to 

fix problems to get quality 

right the first time

❑ Thiết lập các quá trình liên tục

đưa các vấn đề lên bề mặt

❑ Sử dụng hệ thống sản xuất kéo

để tránh sản xuất quá mức

❑ Cân bằng khối lượng công việc

❑ Xây dựng văn hóa ngừng để

giải quyết sự cố nhằm đạt được

chất lượng ngay từ đầu

28

14 nguyên tắc quản lý của Toyota:
The right Process will produce the right results

❑ Standardized tasks are the 

foundation for continuous 

improvement and employee 

empowerment 

❑ Use visual control so no 

problems are hidden

❑ Use only reliable thoroughly 

tested technology that serves 

your people and processes

❑ Tiêu chuẩn hóa công việc là 

nền tảng của cải tiến liên tục 

và trao quyền cho nhân viên

❑ Sử dụng kiểm soát trực quan 

để không có vấn đề gì bị dấu

❑ Chỉ sử dụng công nghệ tin cậy 

đã được kiểm tra toàn diện 

nhằm mục đích phục vụ con 

người và quá trình
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29

ota:

Add value to the organization by developing your People and 

Partners

❑ Grow leaders who thoroughly 

understand the work, live the 

philosophy, and teach it to 

others

❑ Develop exceptional people 

and teams who follow your 

company’s philosophy

❑ Respect your extended 

network of partners and 

suppliers by challenging them 

and help them to improve

❑ Phát triển các lãnh đạo hiểu 

đầy đủ về công việc, sống theo 

triết lý và dạy điều đó cho mọi 

người

❑ Phát triển các cá nhân và nhóm 

thực hiện triết lý của công ty

❑ Tôn trọng mạng lưới các đối 

tác và nhà cung cấp bằng cách 

thách thức và giúp đỡ họ để cải 

tiến

30

14 nguyên tắc quản lý của Toyota:

Continuously solving root Problems

❑ Go and see for yourself to 

thoroughly understand the 

situation (Genchi Genbutsu)

❑ Make decisions slowly by 

consensus, thoroughly 

considering all options; then 

implement decisions rapidly 

❑ Become a learning 

organization through

relentless reflection (hansei) 

and continuous improvement 

(kaizen)

❑ Đích thân đến và xem để hiểu 
đầy đủ về tình trạng (Hiện 
trường – Hiện vật)

❑ Ra quyết định một cách thận 
trọng bằng sự đồng lòng và 
xem xét tất cả mọi khả năng 
sau đó thực hiện quyết định 
một cách nhanh chóng

❑ Trở thành một tổ chức học tập 
thông qua việc không ngừng 
suy nghĩ và cải tiến liên tục
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Mô hình tiêu chuẩn ISO 9001:2015
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Hệ thống Thẻ điểm cân bằng

Balanced ScoreCard

Điểm mạnh Điểm yếu

Cơ hội Thách thức

SWOT
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Tầm
nhìn

Giá trị

Sứ
mệnh

Sứ mệnh

• Đem đến những tiện ích hiện đại, sang trọng và 
thẩm mỹ cho cộng đồng, xã hội.

Gạch Đồng
Tâm

• Là Tập đoàn tài chính ngân hàng hàng đầu của 
Việt Nam, hoạt động đa năng, cung cấp sản phẩm 
và dịch vụ theo chuẩn mực quốc tế, nhằm nâng giá 
trị cuộc sống.

VietinBank

• “Vinamilk cam kết mang đến cho cộng đồng nguồn 
dinh dưỡng tốt nhất, chất lượng nhất bằng chính 
sự trân trọng, tình yêu và trách nhiệm cao của 
mình với cuộc sống con người và xã hội”

Vinamilk
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Tầm nhìn

• FPT mong muốn trở thành một tổ chức kiểu mới, giàu mạnh 
bằng nỗ lực lao động sáng tạo trong khoa học kỹ thuật và công 
nghệ, làm khách hàng hài lòng, góp phần hưng thịnh quốc gia, 
đem lại cho mỗi thành viên của mình điều kiện phát triển tài 
năng tốt nhất và một cuộc sống đầy đủ về vật chất, phong phú 
về tinh thần.

FPT

• Với lòng tận tâm phục vụ và khát khao vươn lên, 
Co.opmart khẳng định Thương hiệu siêu thị dẫn 
đầu tại Việt Nam và phát triển ra khu vực, nhằm đem 
lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng và cộng đồng

Coopmart

• Phát triển SABECO trở thành Tập đoàn công nghiệp 
đồ uống hàng đầu quốc gia, có vị thế trong khu vực 
và quốc tế

SABECO

Giá trị

Vinamilk

• Chính trực

• Liêm chính, Trung thực trong ứng xử và trong tất cả các giao dịch.

• Tôn trọng

• Tôn trọng bản thân, tôn trọng đồng nghiệp. Tôn trọng Công ty, tôn 
trọng đối tác. Hợp tác trong sự tôn trọng.

• Công bằng

• Công bằng với nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và các bên liên
quan khác.

• Tuân thủ

• Tuân thủ Luật pháp, Bộ Quy Tắc Ứng Xử và các quy chế, chính sách, 
quy định của Công ty.

• Đạo đức

• Tôn trọng các tiêu chuẩn đã được thiết lập và hành động một cách đạo 
đức.
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Giá trị

Coopmart

• Tận tâm phục vụ

• Sự tận tâm của chúng tôi xuất phát từ niềm đam mê phục vụ và 
sự thấu hiểu khách hàng sâu sắc

• Liên tục cải tiến

• Chúng tôi không ngừng cải tiến các sản phẩm và dịch vụ của 
mình để mang lại những trải nghiệm mới mẻ cho khách hàng

• Khát khao vươn lên

• Chúng tôi khát khao vươn lên hướng đến sự hoàn hảo nhằm đem 
lại những lợi ích thiết thực nhất cho khách hàng

• Hướng đến cộng đồng

• Chúng tôi luôn hướng đến sự phát triển bền vững gắn với lợi ích 
của cộng đồng

Môi trường Kinh doanh

Môi trường
vĩ mô

Môi trường
tác nghiệp

Môi trường
nội bộ
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Môi trường vĩ mô

Môi
trường
Vĩ mô

Kinh tế

Công
nghệ

Luật
pháp, 

chính trị
Xã hội

Tự
nhiên

Môi trường tác nghiệp

Các đối
thủ cạnh

tranh trong
ngành

Đối thủ
tiềm ẩn

Người
mua

Sản
phẩm

thay thế

Người
cung
cấp

Mô hình 5 yếu tố cạnh tranh trong
ngành

Michael E. Porter
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Môi trường nội bộ

Môi
trường
nội bộ

Nghiên cứu
và phát

triển

Sản xuất và
cung ứng
dịch vụ

Tiếp thị Tài chính

Nhân sự

Quản trị

Chuỗi giá trị

Các viễn cảnh

Tài chính

• Để thành công về tài chính, 
chúng ta phải thể hiện như
thế nào đối với các cổ đông?

Khách hàng

• Để đạt được tầm nhìn, 
chúng ta cần thể hiện như
thế nào đối với khách hàng?

Học tập và phát triển

• Để đạt được tầm nhìn, 
chúng ta cần duy trì năng lực
thay đổi và cải tiến của
chúng ta như thế nào?

Quá trình nội bộ

• Để thỏa mãn các cổ đông và
khách hàng, chúng ta cần
xuất sắc ở các quá trình kinh
doanh nào? 

Tầm nhìn và
chiến lược
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Quản lý
chi phí

hiệu quả

• Giảm chi phí quản lý/doanh
thu

• Giảm chi phí lãi vay/doanh
thu

• Tiết kiệm chi phí thông qua 
các chương trình cải tiến 
(Kaizen)

• Giá vốn/giá bán sản phẩm

Tăng
doanh thu

khách
hàng

• Doanh thu

• Tăng doanh thu từ khách
hàng mới

• Tăng doanh thu từ dịch vụ

Viễn cảnh tài chính

Viễn cảnh khách hàng

Chất
lượng sản
phẩm/dịch

vụ

• Chỉ số đo lường 
mức độ hài lòng 
khách hàng

• Giảm số lần khiếu
nại khách hàng

Giao hàng
đúng hẹn

• Tỷ lệ giao hàng 
đúng hẹn, đủ số 
lượng

Tạo mối
quan hệ
thân thiết
với khách

hàng

• Tỷ lệ % khách hàng
không quay lại
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Viễn cảnh quá trình nội bộ

Phát triển
sản

phẩm
mới

• Số lượng sản phẩm
mới

Hiệu suất
sản xuất

• Sản lượng

• Nâng cao tỷ lệ hoàn
thành kế hoạch SX

• Giảm số công lao động
/m3 sản phẩm

• Nâng cao hiệu suất sử
dụng máy

Giảm tồn
kho

• Giảm số ngày tồn kho
thành phẩm

Viễn cảnh học tập và phát triển

Xây
dựng văn
hóa cải

tiến

• Số giờ đào tạo bình 
quân/người/năm

• Chỉ số đo lường 
mức độ hài lòng 
nhân viên

Môi 
trường 

làm việc 
tốt

• Giảm tỷ lệ nhân
viên nghỉ việc
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Target and Initiative

Chỉ tiêu và hành động

Chỉ tiêu

Kết quả cần đạt được đối với KPI

Hành động

Các chương trình, dự án cụ thể cần thực

hiện để đạt được các chỉ tiêu

Viễn
cảnh

Mục
tiêu

chiến
lược

Mô tả
KPI

Trách
nhiệm
chính

Trách
nhiệm
phối
hợp

Trách
nhiệm

báo
cáo

Tần
suất
báo
cáo

Kết
quả
năm

trước

Chỉ tiêu
của

năm___

Trọng
số

Hành
động

Thời
hạn

Tài
chính

F1 F1.1 F1.1.1
F2 F2.1 F2.1.1
F3 F3.1 F3.1.1

Khách
hàng

C1 C1.1 C1.1.1
C2 C2.1 C2.1.1
C3 C3.1 C3.1.1

Quá
trình
nội bộ

P1 P1.1 P1.1.1
P2 P2.1 P2.1.1
P3 P2.3 P3.1.1

Học
tập và
phát
triển

L1 L1.1 L1.1.1
L2 L2.1 L2.1.1

L3 L3.1 L3.1.1
Tổng trọng số 100

Triển khai các chỉ tiêu và hành động
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Các mô hình, công cụ cải tiến năng suất chất lượng
1 5S và quản lý trực quan

2 Kaizen

3 Nhóm chất lượng QCC

4 Kỹ thuật thống kê SPC

5 Chỉ số đánh giá hoạt động chính KPI

6 Hệ thống kiến nghị SS

7 Chi phí chất lượng COQ

8 Duy trì năng suất toàn diện TPM

9 Quản lý công việc hàng ngày

10 Đối sánh BK, thực hành tốt nhất

11 Kỹ thuật công nghiệp IE

12 Mô hình sản xuất tinh gọn và giảm thiểu khuyết tật

Lean 6 Sigma

13 Mô hình thẻ điểm cân bằng BSC

14 Mô hình quản lý chất lượng toàn diện TQM

15 Mô hình Best in Class

... ...

Tổng quan về quản trị sản xuất

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
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Khái niệm quản lý

❑ Quản lý là cùng và qua người khác để hoàn thành các 

mục tiêu của tổ chức và của chính các thành viên trong 

tổ chức.

▪ Nhấn mạnh đến con người trong tổ chức

▪ Tập trung vào việc đạt được mục tiêu

▪ Mục tiêu các nhân gắn liền với mục tiêu tổ chức

❑ Quản lý là các hoạt động có phối hợp để định hướng và 

kiểm soát một tổ chức.

Đặc tính của quản lý

 Tính khoa hoïc : tính khoa hoïc ñoøi hoûi quaûn lyù phaûi hieåu

bieát caùc qui luaät vaø döïa treân cô sôû lyù luaän cuûa caùc

ngaønh khoa hoïc xaõ hoäi, taâm lyù, kinh teá, toaùn hoïc, coâng

ngheä, … .

 Tính ngheä thuaät : tính ngheä thuaät ñoøi hoûi quaûn lyù phaûi

bieát tinh loïc, öùng duïng caùc kieán thöùc moät caùch kheùo

leùo, saùng taïo trong caùc tình huoáng cuï theå, nhaèm ñaït

ñöôïc hieäu quaû nhaát cao nhaát caùc muïc tieâu ñaõ ñeà ra.
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Phân loại cấp quản lý

6

NQL

caáp cao

Nhaø quaûn lyù

caáp trung gian

Nhaø quaûn lyù

caáp cô sôû

Nhöõng ngöôøi thöøa haønh 

(Nhaân vieân, coâng nhaân, …)

Ra quyeát ñònh

chieán löôïc

Ra quyeát ñònh

chieán thuaät

Ra quyeát ñònh

taùc nghieäp 

Thöïc hieän

quyeát ñònh

Các chức năng quản lý

Hoaïch ñònh

Laø caùc hoaït ñoäng coù phoái hôïp nhaèm vaïch ra keá hoaïch, ñöa ra muïc tieâu

vaø phöông caùch ñeå ñaït muïc tieâu

 Hoaïch ñònh chieán löôïc : ñònh höôùng chieán löôïc phaùt trieån laâu

daøi cho toå chöùc nhö saûn xuaát vaø cung caáp saûn phaåm A taïi thò tröôøng Haø

Noäi

 Hoaïch ñònh chieán thuaät : Xaây döïng caùc phöông aùn, keá hoaïch

nhaèm ñaït ñöôïc muïc tieâu chieán löôïc trong töøng giai ñoaïn ngaén, cuï theå

nhö keá hoaïch marketing, phöông aùn toå chöùc nhaân söï, keá hoaïch saûn

xuaát..

 Hoaïch ñònh taùc nghieäp : Xaùc ñònh caùc bieän phaùp, trieån khai

thöïc hieän coâng vieäc haøng ngaøy/ tuaàn nhaèm naâng cao hieäu quaû vaø ñaùp

öùng caùc muïc tieâu chieán thuaät
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Các chức năng quản lý

Toå chöùc

Laø chöùc naêng thieát keá cô caáu toå chöùc boä maùy quaûn lyù, toå chöùc

coâng vieäc vaø toå chöùc nhaân söï. Nhöõng coâng vieäc coù lieân quan

ñeán chöùc naêng naøy bao goàm :

 Xaùc ñònh nhöõng coâng vieäc caàn phaûi thöïc hieän

 Xaùc ñònh caùc nguoàn löïc caàn thieát (con ngöôøi, trang

thieát bò, moâi truôøng laøm vieäc, …)

 Xaùc ñònh chöùc naêng, nhieäm vuï, traùch nhieäm, quyeàn

haïn vaø moái quan heä giöõa caùc boä phaän

 Toå chöùc boä maùy quaûn lyù vaø cung caáp nguoàn löïc ñeå 

tieán haønh caùc coâng vieäc

Các chức năng quản lý

Laõnh ñaïo/ chỉ huy/ ñiều haønh

Laø naêng löïc taùc ñoäng, aûnh höôûng tôùi caùc hoaït ñoäng, nhöõng

thaønh vieân trong toå chöùc ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu ñaõ ñeà ra.

Nhöõng vaán ñeà coù lieân quan ñeán chöùc naêng naøy bao goàm :

 Hieåu bieát haønh vi cuûa nhöõng ngöôøi döôùi quyeàn

 Bieát caùch ñoäng vieân, khen thöôûng

 Hieåu bieát vaø choïn loïc caùc phong caùch laõnh ñaïo

phuø hôïp vôùi ñoái töôïng vaø hoaøn caûnh cuï theå
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Các chức năng quản lý

Kieåm tra

Chöùc naêng kieåm tra bao goàm vieäc xaùc ñònh caùc keát quaû thöïc

teá, so saùnh vôùi muïc tieâu ñaõ ñeà ra vaø tieán haønh nhöõng bieän

phaùp khaéc phuïc neáu phaùt hieän caùc sai soùt, nhaèm ñaûm baûo toå

chöùc ñang treân ñöôøng ñi ñuùng höôùng ñeå hoaøn thaønh caùc muïc

tieâu

Nhöõng vaán ñeà coù lieân quan ñeán chöùc naêng naøy bao goàm :

 Kieåm tra tröôùc khi thöïc hieän

 Kieåm tra trong khi thöïc hieän

 Kieåm tra sau khi thöïc hieän

Các kỹ năng của nhà quản lý

Kyõ naêng tö duy

Kyõ naêng tö duy laø naêng löïc phaân tích, suy nghó logic, hieåu bieát

vaø vaän duïng kieán thöùc moät caùch coù heä thoáng ñeå vaïch ra ñònh

höôùng phaùt trieån toå chöùc, saùng taïo trong vieäc ñeà ra caùc yù töôûng

vaø giaûi quyeát vaán ñeà.

Nhöõng vaán ñeà tö duy thöôøng lieân quan ñeán :

 Laøm sao ñeå thỏa maõn nhu caàu khaùch haøng

 Giaûi phaùp toái öu ñeå giaûm chi phí, taêng naêng suaát,

naâng cao chaát löôïng saûn phaåm

 Giaûi phaùp giaûm thieåu ruûi ro, naâng cao hieäu quaû söû

duïng voán, hieäu quaû söû duïng nguoàn nhaân löïc, …
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Các kỹ năng của nhà quản lý

Kyõ naêng nhaân söï (kyõ naêng quan heä)

Kyõ naêng nhaân söï cuûa nhaø quaûn lyù laø khaû naêng cuøng laøm vieäc,

giao tieáp, toå chöùc, ñoäng vieân, laõnh ñaïo caùc thaønh vieân trong toå

chöùc.

Nhöõng vaán ñeà nhaân söï thöôøng lieân quan ñeán :

 Kyõ naêng quan heä vôùi nhaân vieân caáp döôùi, ñoàng

nghieäp ngang caáp, laõnh ñaïo caáp treân, ...

 Kyõ naêng xöû lyù, truyeàn ñaït thoâng tin

 Kyõ naêng ñoäng vieân, khuyeán khích, ...

Các kỹ năng của nhà quản lý

Kyõ naêng kyõ thuaät

Kyõ naêng kyõ thuaät laø kieán thöùc vaø khaû naêng öùng duïng kieán

thöùc chuyeân moân nghieäp vuï trong hoaït ñoäng thöïc tieãn cuûa caùc

nhaø quaûn lyù ñeå höôùng daãn, hoã trôï caùc thaønh vieân trong toå

chöùc.

Nhöõng kyõ naêng kyõ thuaät

 Laäp trình caùc chöông trình thieát keá.

 Vaän haønh caùc thieát bò, caùc phaàn meàm xöû lyù, ...

 Thieát keá, caûi tieán, cheá taïo, …
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Mối quan hệ giữa kỹ năng và cấp quản lý

Nhaø QL caáp cao Nhaø QL 

caáp trung gian

Nhaø QL 

caáp cô sôû

Quá trình sản xuất, cung ứng dịch vụ

Quá trình sản xuất
Sản phẩm

Dịch vụ

• Đất đai

• Vốn

• Trang thiết bị

• Nguyên vật liệu

• Tiến bộ khoa học 

kỹ thuật

• Thông tin

• Quản lý

Quản lý sản xuất bao gồm các hoạt động tổ chức 

phối hợp các yếu tố đầu vào nhằm chuyển hóa 

thành kết quả đầu ra là sản phẩm, dịch vụ với chi 

phí thấp nhất và hiệu quả cao nhất
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Các mục tiêu quản lý sản xuất

QUALITY COST

DELIVERY

PRODUCTIVITYSAFETY

MORALE

Các mục tiêu quản lý sản xuất

CHẤT

LƯỢNG
CHI PHÍ

GIAO HÀNG

NĂNG SUẤTAN TOÀN

TINH THẦN
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Value Stream

Value Add Non Value Add

Dòng giá trị

Sản xuất và cung ứng dịch vụ

Sản xuất sản phẩm

1. Tạo ra sản phẩm vật chất 

2. Có thể dự trữ (có thể tồn kho) 

3. Ít tiếp xúc với khách hàng trong 

quá trình sản xuất 

4. Cần nhiều máy móc thiết bị 

5. Thông thường cần số vốn lớn hơn 

6. Chất lượng sản phẩm dễ đánh giá 

7. Sản phẩm được phân phối không bị 

giới hạn về địa lý

Cung ứng dịch vụ

1. Không tạo ra sản phẩm vật chất 

2. Không dự trữ được (không tồn kho) 

3. Thường xuyên tiếp xúc với khách 

hàng 

4. Cần nhiều nhân viên 

5. Thông thường cần số vốn ít hơn so 

với sản xuất sản phẩm 

6. Chất lượng dịch vụ khó đánh giá 

7. Việc phân phối dịch vụ có giới hạn 

về địa lý 
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Các đặc điểm của sản xuất hiện đại

❑ Hoạch định quá trình sản xuất khoa học, thiết bị hiện đại, lực lượng 
nhân sự có trình độ và kỹ năng tốt

❑ Chất lượng sản phẩm và thương hiệu được nhấn mạnh

❑ Con người là tài sản quý nhất. Tư duy của con người và sự năng động 
của họ đóng vai trò quyết định cho sự thành công của hệ thống sản 
xuất

❑ Kiểm soát chi phí được nhấn mạnh

❑ Sự chuyên môn hóa cao

❑ Tính linh hoạt của hệ thống quy mô nhỏ đáp ứng nhu cầu đa dạng 
ngày càng được quan tâm thay cho sản xuất hàng loạt, quy mô lớn

❑ Ứng dụng hệ thống sản xuất tự động ngày càng được gia tăng

❑ Công nghệ thông tin ngày càng được ứng dụng mạnh mẽ và trợ giúp 
đặc lực cho hoạt động quản lý sản xuất

Phân loại hệ thống sản xuất
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Loại hình sản xuất

❑ Sản xuất khối lượng lớn:

▪ Chỉ sản xuất 1 sản phẩm, 1 chi tiết sản phẩm, hay một 
bước công việc của quy trình sản xuất sản phẩm với 
khối lượng rất lớn

▪ Máy móc, dụng cụ chuyên dung

▪ Công nhan được chuyên môn hóa cao

▪ Đường đi sản phẩm ngắn, ít quanh co

Loại hình sản xuất

❑ Sản xuất theo loạt:

▪ Nơi làm việc được phân công sản xuất một số loại chi 
tiết, bước công việc khác nhau. Các chi tiết, bước công 
việc được thay nhau sản xuất theo thời gian.

▪ Khi chuyển đổi sản xuất từ loại chi tiế này sang loại chi 
tiết khác sẽ có thời gian dừng. Điều này ảnh hưởng đến 
hiệu suất thiết bị, năng suất lao động của công nhân.



2016-09-27

37

Loại hình sản xuất

❑ Sản xuất đơn chiếc:

▪ Nơi làm việc sản xuất nhiều loại chi tiết khác nhau

▪ Nhiều bước công việc khác nhau trong quá trình công 
nghệ sản xuất sản phẩm.

▪ Mỗi loại chi tiết được sản xuất với số lượng ít, thậm chí 
chỉ có 1 chiếc.

▪ Thiết bị vạn năng thường được sử dụng tại nơi làm việc

▪ Công nhân thành thạo một nghề và biết nhiều nghề.

▪ Thời gian gián đoạn sản xuất lớn.

▪ Tính linh hoạt cao

Loại hình sản xuất

❑ Sản xuất dự án:

▪ Sản xuất gián đoạn

▪ Nơi làm việc tồn tại trong khoảng thời gian ngắn theo 
quá trình công nghệ sản xuất một loại sản phẩm hay 
đơn hàng nào đó

▪ Máy móc và coông nhan thường được phân công theo 
công việc. Khi công việc kết thúc có thể phải giải tán lực 
lượng lao động hoặ di chuyển đến các công việc khác.

▪ Hiệu suất sử dụng thiết bị thấp.

▪ Lao động và máy móc thường phải phân tán cho các dự 
án khác nhau. Do vậy để nâng cao hiệu quả hoạt động 
nó phải được tổ chức theo cơ cấu ma trận.
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Phương pháp tổ chức quá trình sản xuất

Hệ thống sản xuất chế tạo

❑ Sản xuất để dự trữ (Make to stock):

▪ Tạo ra sản phẩm và đưa vào dự trữ trước khi nhận đơn 
hàng.

▪ Sản phẩm có tính tiêu chuẩn

▪ Sản phẩm được dự đoán có nhu cầu lớn
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Hệ thống sản xuất chế tạo

❑ Hệ thống sản xuất theo đơn hàng:

▪ Sản phẩm được hoàn thành sau khi nhận đơn đặt hàng 
của khách hàng.

▪ Trong trường hợp sản phẩm là duy nhất phục vụ cho 1 
khách hàng thì cần phải tính đến thời sản mua nguyen 
vật liệu để sản xuất vì không thể dự đoán trước những 
gì khách hàng cần để dự trữ nguyen liệu.

▪ Phục vụ cho nhu cầu tương đối nhỏ, sản phẩm đa dạng, 
không tiêu chuẩn.

Hệ thống sản xuất chế tạo

❑ Hệ thống sản xuất lắp ráp theo đơn hàng:

▪ Đây là hệ thống nằm giữa 2 loại trên.

▪ Chủ động tạo ra các chi tiết, sau đó lắp ráp các chi tiết 
theo đơn đặt hàng.
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Tính liên tục của hệ thống sản xuất

❑ Hệ thống sản xuất liên tục:

▪ Các thiết bị được sắp đặt khá ổn định ngay cả khi 
chuyển từ sản phẩm này sang sản phẩm khác.

▪ Dòng dịch chuyển của nguyen vật liệu tương đối ổn 
định

▪ Tính lặp lại của cônng việc tương đối cao

▪ Sản phẩm có tính tiêu chuẩn cao

▪ Khu cầu đặt hàng lớn

Tính liên tục của hệ thống sản xuất

❑ Hệ thống sản xuất gián đoạn:

▪ Từng dòng sản phẩm có sự dịch chuyển riêng

▪ Có sự gián đoạn trong quá trình sản xuất

▪ Tính lặp lại thấp

▪ Sản phẩm đa dạng thích ứng với các nhu cầu riêng biệt, 
quy mô nhỏ
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Yêu cầu của tổ chức sản xuất

❑ Đảm bảo sản xuất chuyên môn hóa:

▪ Mỗi bộ phận sản xuất chỉ đảm nhiệm một (hoặc một số 
ít) loại sản phẩm, chi tiết hay một số ít các bước công 
việc.

▪ Giúp nâng cao năng suất, đảm bảo chất lượng, giảm chi 
phí, giảm thời gian đào tạo công nhan.

▪ Việc chuyên môn hóa dựa trên điều kiện cụ thể của xí 
nghiệp:
• Chủng loại, số lượng, kết cấu sản phẩm

• Quy mô sản xuất

• Trình độ phối hợp sản xuất

• Khả năng đáp ứng sự thay đổi của nhu cầu thị trường

• Chiến lược của Công ty

Yêu cầu của tổ chức sản xuất

❑ Đảm bảo sản xuất cân đối:

▪ Phối hợp chặt chẽ 3 yếu tố: lao động, tư liệu lao động, đối 

tượng lao động

❑ Đảm bảo sản xuất nhịp nhàng, đều đặn: 

▪ Đảm bảo huy động tốt nhất sức người, thiết bị, nguồn cung 

ứng vật tư.

▪ Tránh lãng phí do tình trạng mất cân đối: lúc thì sản xuất cầm 

chừng, lúc thì sản xuất với nhịp điệu căng thẳng

❑ Đảm bảo sản xuất liên tục:

▪ Quá trình sản xuất được gọi là liên tục khi các bước công việc 

sau được thực hiện ngay sau khi đối tượng hoàn thành ở bước 

công việc trước, không bị gián đoạn về thời gian.
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Cơ cấu sản xuất

❑ Cơ cấu sản xuất là tổng hợp tất cả các bộ phận sản xuất 

và phục vụ sản xuất, thức thức xây dựng các bộ phận 

ấy, sự phân bổ về không gian và mối liên hệ sản xuất 

giữa chúng với nhau.

Các bộ phận hình thành cơ cấu sản xuất

❑ Bộ phận sản xuất chính:

▪ Là bộ phận trực tiếp chế biến sản phẩm chính của hệ 
thống.

❑ Bộ phận sản xuất phụ trợ:

▪ Là bộ phận phụ vụ trực tiếp cho sản xuất chính, đảm 
bảo sản xuất chính có thể tiiến hành liên tục,đều đặn.

❑ Bộ phận sản xuất phụ:

▪ Bộ phận tận dụng phế liệu, phế phẩm để tạo ra sản 
phẩm phụ khác.

❑ Bộ phận phục vụ sản xuất:

▪ Bảo quản, cấp phát nguyên nhiên vật liệu cho sản xuất
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Các cấp của cơ cấu sản xuất

❑ Phân xưởng:

▪ Là đơn vị tổ chức sản xuất cơ bản và chủ yếu trong các xí nghiệp 
có quy mô lớn.

▪ Có nhiệm vụ hoàn thành một loại sản phẩm hay một giai đoạn 
công nghệ trong quá trình sản xuất sản phẩm.

❑ Ngành:

▪ Là đơn vị tổ chức sản xuất trong các xí nghiệp có quy mô lớn.

▪ Tổng hợp trên cùng một khu vực nhiều nơi làm việc có quan hệ 
mật thiết với nhau về mặt công nghệ

❑ Nơi làm việc:

▪ Khhu vực sản xuất ở đó một công nhan hoặc một nhóm công nhân 
sử dụng thiết bị để hoàn thành một hoặc vài bước công việc trong 
quá trình sản xuất

Các yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu sản xuất

Chủng loại, đặc
điểm kết cầu và

yêu cầu chất lượng
sản phẩm

Chủng loại, khối 
lượng, đặc tính cơ 
lý hóa của vật liệu 

cần dùng

Máy móc, thiết bị 
công nghệ

Trình độ chuyên 
môn hóa và khả 
năng hợp tác sản 

xuất
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Sáng tạo và đổi mới

trong quản trị sản xuất

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3

Cạnh tranh trong nền kinh tế tri thức toàn cầu

❑ Kinh tế tri thức:

▪ “Là nền kinh tế sử dụng hiệu quả tri thức cho sự

phát triển kinh tế và xã hội, bao gồm việc thu nhận

và khai thác nguồn tri thức toàn cầu cũng như thích

ứng và sáng tạo tri thức để dùng cho các nhu cầu

riêng” (World Bank).

▪ “Là nền kinh tế trong đó việc tạo ra, truyền bá và sử

dụng tri thức là động lực chủ yếu của sự tăng trưởng, 

của quá trình tạo ra của cải và việc làm trong tất cả

các ngành kinh tế” (APEC)
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Cạnh tranh trong nền kinh tế tri thức toàn cầu

❑ Tại sao kinh tế tri thức quan trọng:

▪ Các ảnh hưởng kinh tế khu vực đang yếu đi để thay

bằng nền kinh tế toàn cầu hóa.

▪ Sản phẩm và dịch vụ trí tuệ, sáng tạo có thể xuất

khẩu với giá trị cao.

▪ Không như các nguồn lực khác sẽ suy giảm khi sử

dụng, tri thức có thể được chia sẻ và thực sự phát

triển thông qua ứng dụng.

Cạnh tranh trong nền kinh tế tri thức toàn cầu

❑ Đặc trưng của nền kinh tế tri thức:

▪ Tri thức đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, là

vốn quý nhất, là nguồn lực quan trọng hàng đầu

quyết định sự tăng trưởng và phát triển kinh tế.

▪ Cơ cấu sản xuất dựa ngày càng nhiều vào việc ứng

dụng các thanh tựu KHCN, đặc biệt là công nghệ

cao.

▪ Cơ cấu lao động trong nền kinh tế tri thức: lao động

tri thức chiếm tỷ trọng cao (70-90%); sự sáng tạo, 

đổi mới, học tập trở thanh nhu cầu thường xuyên với

mọi người.
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Cạnh tranh trong nền kinh tế tri thức toàn cầu

❑ Đặc trưng của nền kinh tế tri thức:

▪ Hàm lượng tri thức trong sản phẩm ngày càng cao, 

quyền sở hữu đối với tri thức trở nên quan trọng hơn

những yếu tố khác như tài nguyên, đất đai.

▪ Mọi hoạt động kinh tế tri thức đề liên quan đến vấn

đề toàn cầu hóa, có tác động sâu sắc đến nhiều mặt

của đời sống xã hội trong mỗi quốc gia và trên toàn

thế giới.

Cạnh tranh trong nền kinh tế tri thức toàn cầu

❑ Các trụ cột của nền kinh tế tri thức:

▪ Môi trường kinh tế và các thể chế xã hội.

▪ Giáo dục và kỹ năng.

▪ Cơ sở hạ tầng về thông tin

▪ Hệ thống đổi mới và sáng tạo
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Cạnh tranh trong nền kinh tế tri thức toàn cầu

❑ Hội nhập quốc tế ngày nay là hội nhập vào nền kinh tế 

tri thức kết nối toàn cầu: sản xuất kinh doanh toàn cầu, 

chuỗi cung ứng toàn cầu, chuỗi giá trị toàn cầu... Do đó, 

sự cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt (siêu cạnh 

tranh). Mỗi nền kinh tế, mỗi doanh nghiệp cần biết 

mình đang đứng ở đâu trong nền kinh tế toàn cầu này. 

Quốc gia nào biết nắm bắt cơ hội, quốc gia đó sẽ vượt 

lên. Chính vì vậy, đã hội nhập mà vẫn giữ mô hình tăng

trưởng dựa vào nhân công rẻ và bán tài nguyên, không

lấy tri thức và đổi mới sáng tạo làm nguồn lực chính thì

không thể tham gia vào các phân khúc có giá trị cao hơn 

mà chỉ làm gia công - khâu thấp nhất trong chuỗi giá trị 

và sẽ trở thành lệ thuộc.

Cạnh tranh trong nền kinh tế tri thức toàn cầu

❑ Thật rõ ràng để thấy rằng, tài sản vô hình đang trở thành

quan trọng hơn tài sản hữu hình. Tài sản vô hình bao

gồm tài sản trí tuệ (ý tưởng, R&D, thiết kế, cơ sở dữ 

liệu, thương hiệu, uy tín, chiến lược, quy trình kinh

doanh, quan hệ khách hàng...) và quyền sở hữu trí tuệ 

(bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hàng, kiểu dáng công

nghiệp...). Theo số liệu từ Ocean Tomo (quỹ đầu tư 

hoạt động trong lĩnh vực tài sản trí tuệ), cơ cấu tài sản 

vô hình theo giá trị thị trường của 500 công ty tên tuổi 

nhất ở Mỹ đã tăng từ 17% năm 1975 lên mức 84% 

trong năm 2015
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Cạnh tranh trong nền kinh tế tri thức toàn cầu

❑ Trong chuỗi giá trị của một sản phẩm, khâu gia công có

giá trị thấp nhất. Giá trị cao nhất nằm ở thượng nguồn 

(ý tưởng, thương hiệu, R&D, quyền sở hữu trí tuệ, thiết 

kế, cung ứng) và hạ du (phân phối, bán hàng, tiếp thị, 

dịch vụ hậu mãi). Chẳng hạn, trong chuỗi giá trị hàng

da giày may mặc, các đại gia tên tuổi trên thế giới 

chiếm lợi nhuận kếch sù nhờ thương hiệu, thiết kế, tiếp 

thị, cung ứng, phân phối; còn các nước đang phát triển 

thường làm phần gia công, chỉ được vài ba phần trăm 

giá bán.

Cạnh tranh trong nền kinh tế tri thức toàn cầu

❑ Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo - nhân vật trung tâm

đưa nền kinh tế nước ta lên kinh tế tri thức, đang đứng 

trước những cơ hội và thách thức mới do nền kinh tế tri 

thức toàn cầu tạo ra. Doanh nghiệp nếu không đổi mới 

sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh thì sẽ bị chèn ép, 

khó vươn lên.
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Cạnh tranh trong nền kinh tế tri thức toàn cầu

❑ Trong hệ thống đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp đổi mới 

sáng tạo là nhân vật trung tâm của quá trình biến tri 

thức thành của cải. Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo là 

những doanh nghiệp mà nguồn lực chủ yếu để phát

triển là công nghệ, tri thức và sáng tạo. Đó là những 

doanh nghiệp được thành lập từ sáng chế, từ kết quả 

nghiên cứu vào triển khai hay từ ý tưỏng... Đó cũng là

những doanh nghiệp thường xuyên đổi mới bằng công

nghệ mới, tri thức kinh doanh mới.

Cạnh tranh trong nền kinh tế tri thức toàn cầu

❑ Điểm chung của các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo là:

▪ Tinh thần doanh nhân. Thực tế cho thấy, các quốc gia hùng

mạnh có nền kinh tế thịnh vượng như Mỹ, Đức, Nhật Bản, 

Hàn Quốc, Israel... đều thượng tôn tinh thần doanh nhân và

tinh thần sáng tạo, lấy kinh tế làm trung tâm. Tinh thần doanh 

nhân là động lực của đổi mới sáng tạo. Doanh nhân có vai trò

quan trọng trong cơ chế để cho các ý tưởng và tri thức tạo ra 

trong các trung tâm R&D được đưa ra thị trường và phổ biến 

một cách rộng rãi trong doanh nghiệp và trong nền kinh tế. 

Doanh nhân làm lan tỏa tri thức và biến tri thức thành giá trị. 
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Cạnh tranh trong nền kinh tế tri thức toàn cầu

▪ Sự sáng tạo: Công nghệ mới, sản phẩm mới, quy 

trình mới... sẽ đem lại của cải mới, giá trị mới. 

Người ta thường nói “Sáng chế đẻ ra doanh nghiệp, 

doanh nghiệp phát sinh từ một sáng chế”. Doanh 

nghiệp ngày nay muốn thành công là phải đổi mới, 

sáng tạo, tạo ra được công nghệ mới, sản phẩm mới, 

quy trình kinh doanh mới... để trở thành duy nhất, 

không có đối thủ, chứ không còn là hoàn thiện, tối 

ưu hóa cái đã có như trước đây.

Cạnh tranh trong nền kinh tế tri thức toàn cầu

▪ Đầu tư mạnh vào vốn tri thức. Coi trọng tài sản vô 

hình hơn tài sản hữu hình.

▪ Thay đổi trước khi qua đỉnh cao phát triển, không

chờ đến lúc đi xuống, tụt hạng mới thay đổi.
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Cạnh tranh trong nền kinh tế tri thức toàn cầu

▪ Chú trọng quản trị tri thức, nhằm thúc đẫy sự sáng

tạo tri thức, phát triển vốn tri thức và sử dụng tri 

thức. Quá trình sáng tạo tri thức là một quá trình

phức tạp, trong đó tri thức mới được tạo ra trong quá 

trình chuyển hóa giữa tri thức ẩn và tri thức hiện và 

không ngừng tăng về chất và lượng qua quá trình

tương tác giữa cá nhân với cá nhân, cá nhân với tổ 

chức và với môi trường. Sự khác biệt của các cá

nhân có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển tri thức 

của doanh nghiệp, chính sự khác biệt quá nhiều chu 

trình tương tác sẽ tạo được tri thức mới có giá trị.

Cạnh tranh trong nền kinh tế tri thức toàn cầu

▪ Không coi lợi nhuận là mục đích trên hết. Vì hạnh 

phúc của cộng đồng và bản thân, các cá nhân trong

doanh nghiệp cùng nhau chia sẻ ước mơ, với tầm 

nhìn luôn được đeo đuổi, họ sáng tạo những giá trị 

độc đáo, tạo sự khác biệt, qua đó tạo nguồn của cải 

mới mang lại hạnh phúc cho cộng đồng và theo đó là

lợi nhuận.
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Cạnh tranh trong nền kinh tế tri thức toàn cầu

▪ Không gian mới cho kinh doanh luôn rộng mở do những đột 

phá về công nghệ, sự phát triển vượt bậc về công nghệ thông

tin, sự bùng nổ các sáng chế, ý tưởng mới, sự thay đổi thị 

hiếu tiêu dùng... Đó là cơ hội cần nắm bắt để tạo không gian

kinh doanh mới đi trước đối thủ cạnh tranh của mình.

▪ Đam mê và niềm vui trong kinh doanh. Kinh doanh là sự say 

mê, sự thắng lợi trong sáng tạo ra cái mới. Đó là niềm vui, và 

niềm vui đã trở thành yếu tố bao trùm trong chiến lược của 

nhiều doanh nghiệp thành đạt. Suy cho cùng, vai trò của các

cá nhân có niềm vui vô tận trong say mê sáng tạo đã góp

phần to lớn thúc đẩy hình thành nền kinh tế tri thức ngày nay.

Ba công ty sáng tạo hàng đầu

❑ Kẻ săn tìm nhu cầu (Need seekers): Apple.

“… là những công ty mà việc đổi mới là việc việc nắm rõ 

khách hàng hơn chính bản thân họ, phát hiện ra những nhu cầu 

chưa được khai phá, từ đó trở thành kẻ đầu tiên ra mắt sản 

phẩm giải quyết những nhu cầu đó tới thị trường. Nó dựa chủ 

yếu vào việc quan sát trực tiếp những khách hàng của mình hơn 

là thực hiện nghiên cứu thị trường thông thường. Họ là những kẻ sẽ 

nói cho bạn biết chính xác bạn muốn gì; họ quan sát khách hàng, tìm 

hiểu xem họ tương tác với sản phẩm của mình và đối thủ ra sao , và 

tận dụng cơ hội từ các vấn đề mà khách hàng gặp phải “.

Apple không phát minh ra màn hình cảm ứng. nhưng họ kiếm nhiều 

tiền hơn bất cứ ai trên sản phẩm này nhờ tập trung vào cách mọi 

người sử dụng sản phẩm này, và trở nên tốt hơn tất thảy trong việc 

đưa đến cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời trên đó
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Ba công ty sáng tạo hàng đầu

❑ Kẻ đọc vị thị trường ( Market readers) : Samsung.

“ … là những công ty thuộc loại “bám đuôi” điển hình . Điều này 

không có nghĩa là họ chẳng quan tâm tới khách hàng, chỉ là những 

công ty này tập trung công sức thao dõi đối thủ cạnh tranh đang 

làm gì , những sản phẩm nào mới được giới thiệu và phản ứng của 

khách hàng ra sao, từ đó rất nhanh chóng đưa ra phiên bản riêng 

của mình . Cách này bám vào việc nắm rõ đối thủ cạnh 

tranh (Competitive Intelligence) – qua liên tục nghiên cứu các về 

các tín hiệu mới nhất trên thị trường.”

Samsung luôn biết cách tạo ra những phiên bản mới hấp dẫn , tính 

toán thời điểm hợp lý và thêm vào đó các tính năng cạnh tranh cho 

sản phẩm. Nói cho cùng, chiến lược này cũng rất khó khăn và cần 

sự sáng tạo đặc biệt để thực hiện trọn vẹn.

Ba công ty sáng tạo hàng đầu

❑ Kẻ điều khiển công nghệ (Tech drivers) : Google.

“ … là những công ty đổi mới theo cách truyền thống – thúc đẩy 

phát triển công nghệ. Tuy nhiên, không hề mù quáng, công nghệ 

tại đây không bao giờ được xa rời khách hàng và thị trường . Tận 

dụng nền tảng công nghệ vượt, họ luôn chủ động tìm kiếm 

những cơ hội, những ứng dụng mới cho những gì họ có – và đó 

là cách họ phát triển.

Đây là mô hình nguyên thủy của khái niêm đổi mới sản phẩm, 

nhưng việc là người đầu tiên mang sản phẩm ra ánh sáng và 

người giỏi nhất trong việc kiếm tiền từ nó là rất khác nhau.
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Sáng tạo và đổi mới của doanh nghiệp Việt Nam

❑ Nhiều doanh nghiệp Việt Nam chưa chú trọng đến

chính sách đổi mới và sáng tạo (tài chính, nhân lực, hợp

tác)

❑ Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam chưa tạo nền cho sáng

tạo và đổi mới. Sáng tạo cần một môi trường trong đó

nhân viên không sợ mắc lỗi.

❑ Số lượng phát minh sáng chế của doanh nghiệp Việt

Nam chưa nhiều.

❑ Doanh nghiệp Vieetk Nam chú trọng hình thức dự án để

quản trị sáng tạo và đổi mới.

Sáng tạo và đổi mới

❑ Tại diễn đàn quốc tế “Đổi mới sáng tạo – Phép màu 

thành công của doanh nghiệp” Bộ trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ Nguyễn Quân, cho rằng, giờ đây việc đổi 

mới sáng tạo và công nghệ quan trọng hơn bao giờ hết. 

Doanh nghiệp vừa là trung tâm vừa là chủ thể của quá 

trình đổi mới này, việc tồn tại và phát triển được trong 

môi trường toàn cầu hóa, đặc biệt là trong cộng đồng 

chung ASEAN, WTO, thành viên FTA và TPP đòi hỏi 

doanh nghiệp phải sáng tạo, đổi mới toàn diện trong 

quản trị, mạnh dạn, mạo hiểm đầu tư vào sự khác biệt 

để đột phá thành công.



2016-09-27

55

Sáng tạo và đổi mới

❑ Báo cáo Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (Global 

Innovation Index - GII ) năm 2015, theo đó Việt Nam 

xếp thứ 52 trên 141 quốc gia/nền kinh tế, tăng 19 bậc so 

với năm trước. Trong khu vực ASEAN, chỉ số GII của 

Việt Nam xếp thứ 3 sau Singapore (số 7 trong nhóm

dẫn đầu) và Malaysia (số 32) và xếp trên Thái Lan (số 

55).

Sáng tạo và đổi mới

❑ Sáng tạo và đổi mới phụ thuộc rất lớn vào tổ chức bộ

máy, tư duy chiến lược, tầm nhìn của lãnh đạo doanh

nghiệp và văn hóa sáng tạo và đổi mới.
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Một số hình thức sáng tạo và đổi mới

❑ Đưa ra sản phẩm mới hoặc cải tiến chất lượng sản phẩm

hiện có.

❑ Đưa ra phương pháp sản xuất mới.

❑ Phát triển thị trường mới.

❑ Phát triển nguồn cung ứng mới

❑ Đổi mới tổ chức

❑ …

Đổi mới sản phẩm và đổi mới quy trình

❑ Đổi mới sản phẩm liên quan đến các thay đổi và điều

chỉnh chức năng sản phẩm được thương mại hóa.

❑ Đổi mới quy trình liên quan đến quá trình công nghệ từ

thiết kế đến phân phối và thương mại hóa.
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Sáng tạo và đổi mới của doanh nghiệp Việt Nam

❑ Nguồn ý tưởng sáng tạo và đổi mới lớn nhất là từ nhà

cung cấp và khách hàng.

❑ Sự phối hợp giữa doanh nghiệp Việt Nam và các co 

quan Nhà nước, các Trung tâm nghiên cứu, Trường đại

học còn hạn chế.

Sáng tạo và đổi mới trong sản xuất của Nhật Bản

Sự phát triển quản trị sản xuất của Nhật Bản:

❑ Giai đoạn 1 (1950 – 1960):

▪ Tổ chức quản lý sản xuất công nghiệp.

▪ Thống kê và phân tích trong quản lý chất lượng, sự

báo, sản xuất và cung ứng vật tư.

▪ 5S, QCC, Kaizen

▪ TQM
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Sáng tạo và đổi mới trong sản xuất của Nhật Bản

Sự phát triển quản trị sản xuất của Nhật Bản:

❑ Giai đoạn 2 (thập niên 1970): 

▪ Ứng dụng kỹ thuật cơ điện tử, tự động hóa

▪ Phát triển công nghệ sản xuất độc quyền (tạo ra sự

khác biệt về công nghệ chế tạo, các thiết bị chuyên

dụng) qua đó đáp ứng các yêu cầu khắt khe nhất của

khách hàng.

▪ Đổi mới tập trung vào vai trò của các kỹ sư công

nghệ và thiết bị.

▪ Hệ thống sản xuất vừa đúng lúc (Just In Time – JIT)

Sáng tạo và đổi mới trong sản xuất của Nhật Bản

Sự phát triển quản trị sản xuất của Nhật Bản:

❑ Giai đoạn 3 (thập niên 1980): Phát triển sản phẩm mới

▪ Chuyển trọng tâm từ cạnh tranh dựa trên chất lượng và công

nghệ sang cạnh tranh dựa trên sự khác biệt và độc đáo của

sản phẩm mới.

▪ Bên cạnh việc tìm kiếm các công nghệ sản xuất sản phẩm

mới, các nhà sản xuất Nhật Bản chú trọng nâng cao hiệu suất

quá trình phát triển sản phẩm mới: giảm thời gian, chi phí

phát triển sản phẩm mới đồng thời nâng cao tính sáng tạo của

sản phẩm. Nhấn mạnh sự hợp tác giữa các bộ phận chức năng

trong công ty nhằm tạo ra sản phẩm mới đáp ứng yêu cầu

khách hàng và rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm.
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Sáng tạo và đổi mới trong sản xuất của Nhật Bản

Sự phát triển quản trị sản xuất của Nhật Bản:

❑ Giai đoạn 3 (thập niên 1980): Phát triển sản phẩm mới

▪ Áp dụng phương pháp đơn giản hóa thiết sản phẩm: 

giảm chi tiết nhằm tăng khả năng sản xuất được và

giảm sai lỗi.

▪ Các công cụ quản lý thiết kế được áp dụng như

QFD, FMEA.

▪ Trọng tâm giai đoạn này là xây dựng các trung tâm

nghiên cứu R&D về phát triển sản phẩm và ứng

dụng CNTT vào thiết kế.

▪ Áp dụng TQM, TPM.

Sáng tạo và đổi mới trong sản xuất của Nhật Bản

Sự phát triển quản trị sản xuất của Nhật Bản:

❑ Giai đoạn 4 (thập niên 1990): Đổi mới và tái cấu trúc

▪ Cấu trúc lại hệ thống quản trị nguồn nhân lực: hợp tác giữa các

bộ phận, hợp tác giữa nhá máy và nhà cung cấp, đánh giá hiệu

quả đến từng cá nhân.

▪ Áp dụng rộng rãi phương pháp thiết kế với sự phối hợp của nhiều

bộ phận, gia tăng sự tham gia của khách hàng, nhà cung cấp.

▪ Ứng dung công nghệ thông tin và truyền thông vào thiết kế và

chế tạo

▪ Ứng dung công nghệ thông tin và truyền thông vào quản lý chuỗi

cung ứng.

▪ Đẩy mạnh kaizen, 5S
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Năm mức sáng tạo

❑ Chiến lược mức 1 sử dụng các ý tưởng có sẵn, kiến 

thức được áp dụng trong nghề doanh nghiệp đang vận 

hành. Mức độ thay đổi của doanh nghiệp tương đối ít

khi áp dụng giải pháp này. Chiến lược ở mức này tương

ứng với giải pháp cắt giảm chi phí hoặc tổ chức lại công

việc.

❑ Chiến lược mức 2 sử dụng ý tưởng tối ưu trong số các

ý tưởng có sẵn, kiến thức sử dụng để giải quyết vấn đề 

có trong nghành và mức độ thay đổi thường liên quan

đến một bộ phận hoặc chức năng trong doanh nghiệp. 

Chiến lược này giúp tối ưu hoá quy trình hoạt động, làm

cho doanh nghiệp hiệu quả hơn.

Năm mức sáng tạo

❑ Chiến lược mức 3 là chiến lược đưa ra sản phẩm - dịch 

vụ mới, về góc độ tính mới, giải pháp này thường là cải 

tiến trên các giải pháp tối ưu ở mức 2. Ví dụ, doanh 

nghiệp đưa ra sản phẩm mới phù hợp hơn với thị 

trường, thuận tiện cho sử dụng hoặc có thêm một số 

tính năng mới trên nền sản phẩm có trước. Khi đó, khác

với chiến lược mức 2 là chỉ có một bộ phận thay đổi thì 

ở mức độ chiến lược này toàn bộ doanh nghiệp thay 

đổi.
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Năm mức sáng tạo

❑ Chiến lược mức 4, doanh nghiệp phát triển sang lĩnh 

vực hoàn toàn mới. Khi đó kiến thức để tiếp cận giải 

quyết bài toán ở mức độ này là mới với toàn bộ doanh 

nghiệp, tức là họ chưa từng thực hiện công việc hay 

kinh doanh trong lĩnh vực này. Dẫn đến có sự thay đổi 

lớn trong toàn bộ doanh nghiệp và cả các đối tượng liên

quan, ví dụ như cổ đông, khách hàng, nhà cung cấp.

Năm mức sáng tạo

❑ Chiến lược mức 5, doanh nghiệp thay đổi về mặt 

nguyên lý hoạt động, tương đương với việc thay đổi 

tầm nhìn, sứ mệnh và mô hình kinh doanh. Phương thức 

kinh doanh trước đây được thay bằng mô hình mới ưu 

việt hơn. Ví dụ như việc đấu giá trước đây được thực 

hiện khi mà người mua cần có mặt ở địa điểm đầu giá, 

Ebay đã thay đổi hoàn toàn cách thức đấu giá truyền 

thống bằng phương thức đấu giá trực tuyến sử dụng 

công nghệ giao dịch trên web.
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Sáng tạo mở

❑ Để có thể sáng tạo ra sản phẩm mới cần có sự kết hợp

các tri thức, năng lực khác nhau chứ không chỉ nằm

trong doanh nghiệp đó.

❑ Nếu một doanh nghiệp tự xây dựng những năng lực

công nghệ để tự nghiên cứu chế tạo sản phẩm thì có thể

mất vài năm. Trong thời gian đó, rất có thể các doanh

nghiệp khác đã kịp đưa ra nhiều sản phẩm mới khiến

cho sản phẩm của doanh nghiệp trở nên lỗi thời.

❑ Một số nghiên cứu nhiều rủi ro, đòi hỏi chi phí lớn nên

sẽ an toàn hơn nếu nhiều doanh nghiệp phối hợp nguồn

lực để thực hiện và chia sẻ kết quả.

Kỹ thuật sáng tạo ROMANCES

R Làm ngược lại

Sắp xếp lại

Tái chế

Sẽ như thế nào nếu ta làm ngược lại? Có thể xem xét

theo hướng ngược lại hay không?

Các bộ phận có thể thay đổi lẫn nhau hay không? Chúng

ta có thể sắp xếp lại kế hoạch, trình tự công việc, mặt

bằng hay không?

O Thay bằng cái khác Tôi có thể thay thế cái gì để cải tiến tốt hơn? Có thể thay

đổi bộ phận này thanh bộ phận khác để xem điều gì sẽ

xảy ra? Có thể thay thế vật liệu, phụ tùng bằng những loại

khác?

M Biến đổi

Làm to hoặc thu nhỏ

Có thể thay đổi để làm một sản phẩm mới hơn? Có thể

cải tiến để thay đổi màu sắc, độ nguyên vẹn, độ chắc của

sản phẩm?

Có thể bổ sung hoặc lấy bớt để gia tăng kích thước, thời

gian hoặc giá trị của sản phẩm không?

Có thể làm sản phẩm dài hơn, ngắn hơn, dày hơn, mỏng

hơn, cao hơn, thấp hơn không?

A Thích nghi

Làm theo

Điều chỉnh

Tập trung vào những điều có thể thấy là tương tự đối với

những vật khác hoặc có giá trị cạnh tranh hoạc làm theo
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Kỹ thuật sáng tạo ROMANCES

N Sử dụng cái mới Sản phẩm có thể được sử dụng theo những cách khách

nhau không?

C Kết hợp Liên quan đến việc trộn lẫn, phối hợp, hợp nhất, kết hợp

hai hay nhiều bộ phận, kết hợp nguyên liệu, các đặc tính,

quá trình, sản phẩm.

E Loại bỏ Có thể loại bỏ, giảm kích thước, thời gian, màu sác,

không gian?

S Đơn giản hóa Có thể làm để đơn giản hóa, loại bỏ, thay đổi quá trình,

sản phẩm?

Các loại lãng phí



2016-09-27

64

Các loại lãng phí (waste)

1. Sản xuất thừa

2. Chờ đợi

3. Vận chuyển

4. Công đoạn thừa

5. Tồn kho quá mức

6. Thao tác thừa

7. Sản phẩm khuyết

tật

Sản xuất thừa
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One piece flow Dòng chảy từng cái một

②

Type of Waste Loại lãng phí

① Inventory  Tồn kho 

② Transportation Vận chuyển

③

Processing  Thừa công đoạn

- Taking a part from a box  Lay vật dụng từ trong

hộp

- Putting a part into a box Be vật dụng vào hộp

- Handling boxes  Xử lý hộp

- Cost of boxes   Chi phí của hộp

①

①①
①

②

③

③ ③

③

One piece flow eliminates Wastes.  Dòng chảy một sản phẩm giúp loại bỏ lãng phí.

What problems this workshop has?  Những vấn đề hội thảo này 

có?

8/11

Chờ đợi

1 2 3 4

5 phút 25 phút 15 phút 10 phút
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Vận chuyển

Vận chuyển
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Công đoạn thừa

Tồn kho quá mức
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Thao tác thừa

Sản phẩm khuyết tật

Số sản phẩm bị lỗi loại 2000

Tháng 08/2012
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Cách tiếp cận 3M

❑ MURI (Vô lý): làm việc không thể làm (mang vác quá

nặng, công nhân chưa được đào tạo, phương pháp khó

không thể thực hiện công việc…) 

❑ MURA (Không đều): Có sự chênh lệch trong thao tác, 

biến động chất lượng, số lượng…

❑ MUDA (Vô ích): làm việc không cần làm (các lãng phí

do: làm thừa, vận chuyển, gia công, hàng kém chất

lượng, thao tác, chờ đợi, tồn kho)

MURI 
(không
hợp lý)

MURA 
(không
đều)

MUDA 
(lãng
phí)
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1. NQC thời gian dừng chuyền

139

Dây

chuyền

Thời gian

dừng 

chuyền

(h)

Gas (sấy) Điện (từ máy ép đến cuối DC) Nhân công (từ máy ép đến cuối DC)

Chi phíGas/giờ

(kg/h)

Đơn giá

(VNĐ/kg)

Thành tiền

(VNĐ)

Điện/giờ

(kwh/h)

Đơn giá

(VNĐ/kwh)

Thành tiền

(VNĐ)

Giờ 

công/giờ

(h/h)

Đơn giá

(VNĐ/h)

Thành tiền

(VNĐ)

1 2 3 4 5=2X3x4 6 7 8=2X6x7 9 10 11=2X9x10 12=5+8+11

1 125.65 19.80 15,236.00 37,905,187.32 98.00 965.00 11,882,720.50 6.00 10,145.53 7,648,711.41 57,436,619.23 

2 148.42 11.30 15,236.00 25,552,996.46 81.00 965.00 11,601,249.30 6.00 10,663.12 9,495,718.39 46,649,964.15 

Tháng 1 274.07 63,458,183.78 23,483,969.80 17,144,429.80 104,086,583.38 

1 18.80 19.80 14,340.00 5,337,921.60 98.00 965.00 1,777,916.00 6.00 12,921.61 1,457,557.60 8,573,395.20 

2 64.10 11.30 14,340.00 10,386,892.20 81.00 965.00 5,010,376.50 6.00 13,410.40 5,157,641.51 20,554,910.21 

Tháng 2 82.90 15,724,813.80 6,788,292.50 6,615,199.11 29,128,305.41 

1 145.82 19.80 14,349.00 41,428,949.36 98.00 965.00 13,790,197.40 6.00 11,597.14 10,146,569.76 65,365,716.53 

2 139.58 11.30 14,349.00 22,632,017.65 81.00 965.00 10,910,270.70 6.00 12,533.20 10,496,302.44 44,038,590.78 

Tháng 3 285.40 64,060,967.01 24,700,468.10 20,642,872.20 109,404,307.31 

2. NQC thời gian dừng lò

140

Lò

Thời gian

dừng lò

(h)

Gas (lò) Điện (lò) Nhân công (lò,phân loại,đóng gói)

Chi phíGas/giò

(kg/h)

Đơn giá

(VNĐ/kg)

Thành tiền

(VNĐ)

Điện/giờ

(kwh/h)

Đơn giá

(VNĐ/kwh)

Thành tiền

(VNĐ)

Giờ 

công/giờ

(h/h)

Đơn giá

(VNĐ/h)

Thành tiền

(VNĐ)

1 2 3 4 5=2X3x4 6 7 8=2X6x7 9 10 11=2X9x10 12=5+8+11

1 53.83 74.00 15,236.00 60,691,387.12 26.00 965.00 1,350,594.70 8.00 10,145.53 4,369,068.95 66,411,050.77 

2 42.68 93.00 15,236.00 60,475,340.64 36.00 965.00 1,482,703.20 7.00 10,663.12 3,185,712.65 65,143,756.49 

Tháng 1 96.51 121,166,727.76 2,833,297.90 7,554,781.60 131,554,807.26 

1 8.70 74.00 14,340.00 9,232,092.00 26.00 965.00 218,283.00 8.00 12,921.61 899,344.05 10,349,719.05 

2 16.32 93.00 14,340.00 21,764,678.40 36.00 965.00 566,956.80 7.00 13,410.40 1,532,004.59 23,863,639.79 

Tháng 2 25.02 30,996,770.40 785,239.80 2,431,348.64 34,213,358.84 

1 34.80 74.00 14,349.00 36,951,544.80 26.00 965.00 873,132.00 8.00 11,597.14 3,228,643.79 41,053,320.59 

2 18.68 93.00 14,349.00 24,927,656.76 36.00 965.00 648,943.20 7.00 12,533.20 1,638,840.94 27,215,440.90 

Tháng 3 53.48 61,879,201.56 1,522,075.20 4,867,484.72 68,268,761.48 
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3. Chi phí không chất lượng hàng thứ phẩm

141

Ngành hàng

Chi phí của thứ phẩm (dạt) 

trong khâu sản xuất

Tổng số lượng thứ 

phẩm

Đơn giá bán sản 

phẩm loại  1
Đơn giá bán thứ phẩm Chi phí

1 2 3 4 5=(3-4)x2

25*25 LN 11,200 6,594 2,750 43,052,800 

20*25 16,640 4,100 2,050 34,112,000 

8*20 VTT & VN 27,500 6,150 2,100 111,375,000 

25*40 OT 24,990 10,400 5,000 134,946,000 

THÁNG 1 80,330 27,244 11,900 323,485,800 

20*25 22,640 6,594 2,750 87,028,160 

25*40 OT 9,350 10,400 5,000 50,490,000 

8*20 VTT & VN 4,813 6,150 2,100 19,492,650 

THÁNG 2 31,990 16,994 7,750 137,518,160 

25*25 LN 20,288 6,594 2,750 77,987,072 

20*20 OT 13,600 3,220 1,800 19,312,000 

20*25 16,340 4,100 2,050 33,497,000 

25*40 OT 30,210 10,400 5,000 163,134,000 

8*20 VTT & VN 3,875 6,150 2,100 15,693,750 

THÁNG 3 80,438 24,314 11,600 309,623,822 

142

Ngành hàng

Chi phí của hàng hoá, thành  phẩm tồn kho vược mức

Hàng hoá, thành phẩm 

tồn kho thực tế

Hàng hoá, thành phẩm 

tồn kho tối ưu

Hàng hoá, thành 

phẩm tồn kho vượt 

mức

Lãi suất vay ngân 

hàng
Chi phí

1 7 8=Gía vốn x 3 tháng 9=7-8 10 11=9*10

Tháng 01 59,402,649,597 21,295,598,283 38,107,051,314 0.014 533,498,718 

Tháng 02 60,181,695,478 7,738,971,093 52,442,724,385 0.014 734,198,141 

Tháng 03 56,705,882,559 37,676,828,355 19,029,054,204 0.014 266,406,759 

Tháng 04 57,744,431,055 33,017,157,792 24,727,273,263 0.014 346,181,826 

Tháng 05 58,571,256,650 41,961,571,632 16,609,685,018 0.014 232,535,590 

Tháng 06 55,947,662,996 50,602,484,280 5,345,178,716 0.014 74,832,502 

Tháng 07 59,121,722,042 29,388,040,383 29,733,681,659 0.014 416,271,543 

Tháng 08 60,923,374,998 29,203,871,334 31,719,503,664 0.014 444,073,051 

Tháng 09 64,068,262,679 30,345,837,384 33,722,425,295 0.014 472,113,954 

Tháng 10 64,511,267,692 41,595,314,898 22,915,952,794 0.014 320,823,339 

Tháng 11 65,346,586,324 32,706,081,120 32,640,505,204 0.014 456,967,073 

…………...….

Tổng cộng 4,297,902,497 
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8. Chi phí không chất lượng của việc đền bù và giải 

quyết khiếu nại khách hàng

143

Ngành hàng

Chi phí của việc đền bù và giải quyết khiếu nại 

khách hàng

Tổng chi phí 

thực tế

Tổng chi phí 

định mức
Chi phí

1 2 3 4=2-3

Tháng 08 1,706,620 1,706,620 

Tháng 09 4,052,359 4,052,359 

Tháng 10 60,584,731 60,584,731 

Tổng cộng 66,343,710 - 66,343,710 

9. Chi phí không chất lượng của hàng 

bể vỡ

144

Ngành hàng

Chi phí của hàng bể vỡ

Tổng số lượng 

hàng bể vỡ
Giá bán lẻ Chi phí

1 5 6 7=5x6 

Tháng 08 37,306,600 

31230 7 1,900 13,300 

31234 400 3,800 1,520,000 

31240 98 3,800 372,400 

31241 25 3,800 95,000 

31246 24 3,800 91,200 

31247 27 3,800 102,600 

310501 104 1,500 156,000 

310503 70 1,500 105,000 

310504 276 1,500 414,000 
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Kaizen

Kaizen là gì

 Kaizen = Change better

 Là tất cả các hoạt động nhằm cải tiến tình trạng hiện tại

 Cải tiến liên tục
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 Cam kết cải tiến liên tục nhằm loại bỏ các hoạt động không tạo

giá trị.

Cải tiến liên tục

Cải tiến

Cải tiến

Cải tiến

 Trách nhiệm xác định và đề xuất giải pháp loại bỏ hoạt động

không tạo giá trị thuộc về nhân viên.

 Trao quyền quyết định thay đổi đến cấp thấp nhất có thể.

Sự tham gia của nhân viên

Nhóm cải tiến

Chương trình

đề xuất

sáng kiến
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Hoạt động nhóm cải tiến

 Mục đích:

 Truyền đạt nhận thức về chất lượng và sự sẵn lòng để
cải tiến đối với toàn bộ cán bộ công nhân viên. Thông
qua đó nâng cao năng suất, chất lượng và cải tiến sự
thỏa mãn khách hàng.

 Định nghĩa:

 Nhóm cải tiến là nhóm nhỏ những con người liên tục
cải tiến và duy trì năng suất chất lượng sản phẩm và
dịch vụ bằng cách sử dụng các khái niệm và các kỹ
thuật cải tiến với sự sáng tạo, nỗ từng của cá nhân
cũng như sự hợp tác trong nhóm.

149

Các đặc điểm nhóm cải tiến

 Xem xét các vấn đề ưu tiên

 Chọn vấn đề phù hợp. 

 Xem xét mối quan hệ nhân quả

 Xác định nguyên nhân gốc của vấn đề

 Suy nghĩ dựa trên sự kiện (Fact)

 Chuyển tải thông tin dưới dạng số liệu càng nhiều càng

tốt

 Phân tầng dữ liệu

 Chú ý đến sự phân tán

150
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Các đặc điểm nhóm cải tiến

 Phát triển khả năng của con người.

 Nâng cao kiến thức nhân viên thông qua giải quyết vấn đề

 Tạo văn hóa hợp tác trong công việc, làm việc theo nhóm

 Tạo môi trường làm việc trong đó con người được tôn trọng

 Các chủ đề cải tiến cho nhóm chất lượng liên quan đến: QCDPSE 

(Quality – Cost – Delivery – Productivity – Safety –

Environment: Chất lượng – Chi phí – Giao hàng – Năng suất – An 

toàn – Môi trường)

 Sử dụng vòng tròn PDCA (Plan – Do – Check – Action: Lập kế

hoạch – Thực hiện – Kiểm tra – Cải tiến)

 Số lượng thành viên: 3-8 người

151

Cuộc họp nhóm cải tiến

 Các cuộc họp nhóm cải tiến cần được tổ chức theo kế hoạch

 Tất cả các thành viên nhóm cải tiến cần tham gia cuộc họp

 Nhiệm vụ của các thành viên trong cuộc họp cần xác định rõ

(chủ trì, thư ký, …)

 Xác định rõ mục tiêu của cuộc họp

 Thu thập các ý kiến thông qua động não

 Tất cả các thành viên tham dự cần phát biểu ý kiến

 Ghi nhận kết quả của mỗi cuộc họp

 Thời gian cho mỗi cuộc họp nên giới hạn trong 1 giờ.

 Cuộc họp nhóm cải tiến được tổ chức ít nhất 2 lần/1 tháng

152
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Các bước giải quyết vấn đề

8 bước giải quyết vấn đề

Xác định vấn đề

Xác định điểm xảy ra vấn đề

Đặt mục tiêu

Phân tích nguyên nhân gốc

Phát triển giải pháp

Thực hiện giải pháp

Đánh giá quá trình và kết quả

Tiêu chuẩn hóa quá trình thành công
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155

Thế nào là vấn đề?

Tình trạng lý tưởng

Tình trạng thực tế

Vấn đề

156

Bước 1: Xác định vấn đề

 Xác định tình trạng lý tưởng và tình 

trạng thực tế công việc của bạn

 Thể hiện khoảng cách giữa tình trạng 

thực tế và tình trạng lý tưởng
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157

Bước 1: Xác định vấn đề

 Trường hợp của An:

 An đang làm giám sát dây chuyền lắp ráp cho các phụ 
tùng cho các xe thuộc models A, B, C. Công việc của cô 
là giám sát và đảm bảo chất lượng bên trong cũng như 
bên ngoài của xe trước khi chuyển sang công đoạn tiếp 
theo.

 Gần đây An nhận ra rằng các vết xước bên ngoài xe đã 
tăng lên khoảng 4% (thông thường các lỗi này dưới 
1%)

158

Bước 1: Xác định vấn đề

Vết xước bên ngoài 

xe chỉ dưới 1%

Vết xước bên ngoài 

xe lên tới 4%

Tình trạng lý tưởng

Tình trạng thực tế

Vết xước bên ngoài 

xe tăng 3%
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Bước 2: Xác định điểm xảy ra vấn đề

 Chẻ nhỏ vấn đề

 Lựa chọn vấn đề ưu tiên

 Xác định điểm xảy ra bằng cách 

kiểm tra các công đoạn thông qua 

Genchi Genbutsu

160

Bước 2: Xác định điểm xảy ra vấn đề

 Chẻ nhỏ vấn đề và làm rõ điểm xảy ra dựa trên thực tế

Vấn đề lớn, mơ hồ

Vấn đề Vấn đề Vấn đề

Vấn đề Vấn đề Vấn đề Vấn đề Vấn đề Vấn đề Vấn đề

Điểm xảy ra
Cái gì? Ở đâu? 

Khi nào? Ai?
What? Where? 

When? Who?
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Bước 2: Xác định điểm xảy ra vấn đề

Các vết xước trên xe 

được tìm thấy tăng 3%

Nắp capo 

0.02%

Hãm xung 

phía trước 

(Bumper) 

0.06%

Mái 

0.02%

Phía sau 

0.3%

Cửa trước 

bên trái 

(trên) 0.3%

Cửa trước 

bên trái 

(dưới) 

1.4%

Cửa sau 

bên phải 

(trên) 

0.3%

Cửa trước 

bên phải 

(dưới) 

0.6%

Xước dài 

1.1%

Xước 

sâu 0.1%

Xước 

nông 

0.2%

Ca sáng 

0.1%

Ca chiều 

1.0%

Ở ĐÂU?

CÁI GÌ?

KHI NÀO?

162

Bước 2: Xác định điểm xảy ra vấn đề

 Lựa chọn vấn đề ưu tiên

Độ quan trọng

Độ khẩn cấp

Khả năng lan rộng
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Bước 2: Xác định điểm xảy ra vấn đề

Các vết xước trên xe 

được tìm thấy tăng 3%

Nắp capo 

0.02%

Hãm xung 

phía trước 

(Bumper) 

0.06%

Mái 

0.02%

Phía sau 

0.3%

Cửa trước 

bên trái 

(trên) 0.3%

Cửa trước 

bên trái 

(dưới) 

1.4%

Cửa sau 

bên trái 

(trên) 

0.3%

Cửa trước 

bên trái 

(dưới) 

0.6%

Xước dài 

1.1%

Xước 

sâu 0.1%

Xước 

nông 

0.2%

Ca sáng 

0.1%

Ca chiều 

1.0%

Ở ĐÂU?

CÁI GÌ?

KHI NÀO?

164

Bước 2: Xác định điểm xảy ra vấn đề

 Xác định điểm xảy ra vấn đề bằng cách kiểm tra công 

đoạn thông qua Genchi Genbutsu

Điểm xảy ra
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Bước 2: Xác định điểm xảy ra vấn đề

Vết xước 

được phát 

hiện

Có vết 

xước
Có vết 

xước
Có vết 

xước

Không có 

vết xước

Không có 

vết xước

Lần lại Lần lại Lần lại Lần lại Lần lại

Nhận thức vấn đề Điểm xảy ra

An tìm thấy các vết xước ở 

section 3 qua việc tìm hiểu 

hiện trường

Đa số (1/3) các vết sước được tìm thấy trên xe được sản 

xuất vào buổi chiều, ở phía dưới các cánh cửa bên trái, 

tại công đoạn 3 của dây chuyền lắp ráp

166

Bước 3: Đặt mục tiêu

 Với lòng nhiệt tình và cam kết, đặt ra các mục tiêu 

thách thức.

 Mục tiêu cần cụ thể, định lượng

Mục tiêu

Bao nhiêu?

Khi nào?

Vấn đề được ưu tiên tại điểm xảy ra

Mục tiêu 

không phải là 

làm cái gì

Mục tiêu cần mang 

tính định lượng, cụ 

thể và thách thức
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Bước 3: Đặt mục tiêu

Đa số (1/3) các vết sước được tìm thấy trên xe được sản 

xuất vào buổi chiều, ở phía dưới các cánh cửa bên trái, 

tại công đoạn 3 của dây chuyền lắp ráp

Vấn đề ưu tiên

Vào cuối tháng này, loại bỏ tất cả các vết 

xước ở phía dưới các cánh cửa bên trái xuất 

hiện vào buổi chiều ở công đoạn 3

Mục tiêu

168

Bước 4: Phân tích nguyên nhân gốc

Để xác định nguyên nhân gốc, kiểm tra kỹ 

lưỡng vấn đề ưu tiên tại điểm xảy ra.

Xác nhận thực tế, 

nếu không có 

quan hệ nhân quả 

dừng lại việc hỏi 

tại sao

Vấn đề ưu tiên tại điểm xảy ra

Nguyên nhân

có thể

Không có thật

Nguyên nhân

có thể

Không có thật

Nguyên nhân

có thể

Không có thật

Nguyên nhân

có thể

Thông tin (Fact)

Nguyên nhân

có thể

Thông tin (Fact)

Nguyên nhân

có thể

Không có thật

Nguyên nhân

có thể

Không có thật

Nguyên nhân

có thể

Thông tin (Fact)

Nguyên nhân

có thể

Không có thật

NGUYÊN 

NHÂN 

GỐC

Suy nghĩ các 

nguyên nhân có thể

Kiểm tra xem 

có thật không
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Bước 4: Phân tích nguyên nhân gốc

•Xem xét nguyên nhân theo chiều ngang của sơ đồ 

cây. Kiểm tra xem đã đầy đủ, kỹ lưỡng và không 

dư thừa

•Không để các nguyên nhân gốc dễ dàng được coi 

là yếu tố con người như động cơ, thái độ

•Xem xét các nguyên nhân theo chiều dọc và kiểm 

tra các mối quan hệ mang tính nhân quả

Vấn đề ưu tiên tại điểm xảy ra

Nguyên nhân

có thể

Không có thật

Nguyên nhân

có thể

Không có thật

Nguyên nhân

có thể

Không có thật

Nguyên nhân

có thể

Thông tin (Fact)

Nguyên nhân

có thể

Thông tin (Fact)

Nguyên nhân

có thể

Không có thật

Nguyên nhân

có thể

Không có thật

Nguyên nhân

có thể

Thông tin (Fact)

Nguyên nhân

có thể

Không có thật

NGUYÊN 

NHÂN 

GỐC
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Bước 4: Phân tích nguyên nhân gốc

Đa số (1/3) các vết sước được tìm thấy trên xe được sản 

xuất vào buổi chiều, ở phía dưới các cánh cửa bên trái, tại 

công đoạn 3 của dây chuyền lắp ráp

Phương pháp làm 

việc của nhân viên 

không phù hợp

Khả năng của 

nhân viên kém

Thiết bị không 

phù hợp

Bản hướng dẫn 

công việc 

nghèo nàn

Quần áo lao 

động chưa phù 

hợp

= Khóa thắt lưng của 

tổ viên (Hùng) gây 

xước xe

GENCHI

GENBUTSU
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Bước 4: Phân tích nguyên nhân gốc

Trường hợp Robot của Mr. Ohno:

Robot xưởng hàn ngừng hoạt động trong quá trình sản 

xuất

 Tại sao robot ngưng làm việc?

 Một mạch cầu chì trong robot bị nổ

 Tại sao cầu chì nổ?

 Mạch quá tải

• Tại sao mạch quá tải

• Các vòng bi bị vỡ, chồng lên nhân gây tắc nghẽn

172

Bước 4: Phân tích nguyên nhân gốc

 Tại sao các vòng bi bị vỡ?

 Không đủ dầu mỡ trong các vòng bi

 Tại sao không đủ dầu mỡ trong các vòng bi?

 Bơm dầu của robot không bơm đủ dầu

• Tại sao bơm không bơm đủ dầu?

• Ống hút của bơm bị tắc nghẽn bởi những vỏ kim loại

– Tại sao ống hút bị tắc bởi vỏ kim loại

– Không có lưới lọc ở ống hút của bơm (như trong thiết kế)

Nguyên nhân gốc
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SƠ ĐỒ NHÂN QUẢ

MEN - Con người

MACHINE – Máy móc

METHOD – Phương pháp

MATERIALS – Nguyên vật liệu

ENVIRONMENT – Môi trường

Brainstorming

Động não

5 Why?

5 Tại sao?

SÔ ÑOÀ NHAÂN QUAÛ

VẤN ĐỀ

VẬT LIỆUMÁY MÓCCON NGƯỜI

MÔI TRƯỜNG PHƯƠNG PHÁP

SƠ ĐỒ NHÂN QUẢ
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SÔ ÑOÀ NHAÂN QUAÛ

LỰC ĐỨT SỢI CỦA 

BAO PKP KHÔNG ĐẠT

VẬT LIỆUMÁY MÓCCÔNG NHÂN

MÔI TRƯỜNG PP. SẢN XUẤT

Tỷ lệ

Phụ gia

BP Tiếp liệu

Trạm hút

chỉ số MI
Hạt nhựa PP

Vít cấp

Nhiệt độ

Mòn

Có ẩm

Tạp chất

Van tiếp liệu

Kỹ năng

Lưới lọc

Roller ép

Motor V2, V3, Vex

Băng đai

Truyền động
Tập trung

Kinh nghiệm

Huấn luyệnĐào tạo

Tinh thần

Lực ép Vo

Mỏi mệt

Bệnh tật

Sức khỏe

Ủ

DivBazel

Nhiệt độ cài đặtVex

K

Tốc độ Nước

Khỏang cách

Ép khuôn

Kho

Ánh sáng

Xưởng

Kho
Kho

Độ ẩm

Có nhiều cách thức khác nhau để

quan sát thế giới
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Lắng nghe cẩn

thận mọi ý kiến

Bất kể ý kiến

đó đến từ đâu

178

Bước 5: Phát triển giải pháp

 Đưa ra các giải pháp càng 

nhiều càng tốt

 Chọn những giải pháp mang 

lại nhiều giá trị nhất

 Xây dựng tính đồng thuận với 

các bên có liên quan

 Lập một kế hoạch hành động 

rõ ràng và cụ thể
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Bước 5: Phát triển giải pháp

 Giải pháp tạm thời:

 Không thể giải quyết nguyên nhân gốc rễ, vấn đề có 
thể phát sinh lại

 Giải pháp:

 Sẽ xóa bỏ nguyên nhân gốc rễ và tránh vấn đề lặp lại

180

Bước 5: Phát triển giải pháp

 Xem xét tất cả các đối tác và rủi ro liên quan một cách 

toàn diện.

 Phát triển các giải pháp với giá trị gia tăng nhiều nhất

Lợi ích mang lại

Nhân lực, chi phí

Các rủi ro, tính khả thi
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Bước 5: Phát triển giải pháp

Nguyên nhân gốc

Đề xuất

Đề xuất

Đề xuất

Đề xuất

Đề xuất

Các rủi ro liên 

quan là gì

Những bên nào 

có liên quan

GIẢI PHÁP 

ĐƯỢC CHỌN

182

Bước 5: Phát triển giải pháp

Nội dung thực hiện Trách nhiệm Thời gian Nguồn lực

Lập một kế hoạch hành động rõ ràng và cụ thể
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Bước 6: Thực hiện giải pháp

 Với những nỗ lực của tập thể, 

thực hiện các giải pháp nhanh 

chóng và kiên trì

 Chia sẻ thông tin với những 

người khác bằng các thông báo, 

báo cáo và hướng dẫn

 Không bao giờ từ bỏ việc cố 

gắng loại trừ nguyên nhân gốc 

rễ

184

Bước 7: Đánh giá kết quả và quá trình

 Đánh giá kết quả và các quá 

trình, chia sẻ thông tin với các 

thành viên liên quan

 Hiểu rõ lý do dẫn đến thành 

công và thất bại
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Bước 7: Đánh giá kết quả và quá trình

 Đánh giá kết quả: xem mục tiêu có đạt được không?

Kết quả Mục tiêu

Đạt được

Kết quả Mục tiêu

Không đạt được

186

Bước 7: Đánh giá kết quả và quá trình

 Đánh giá các quá trình

Thay đổi 

thiết bị

Thay đổi thứ 

tự qui trình

Thay đổi 

nguyên liệu

Cái nào hiệu quả nhất
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Bước 7: Đánh giá kết quả và quá trình

Kết quả đạt 

được

Ảnh hưởng 

tích cực

Giờ nhân công

Ảnh hưởng 

tiêu cực

Chi phí thay đổi 

thiết bị

188

Bước 8: Tiêu chuẩn hóa các quá trình thành công

 Thiết lập các quá trình thành công 

trở thành các tiêu chuẩn mới

 Chia sẻ, nhân rộng tiêu chuẩn mới

 Bắt đầu vòng tròn cải tiến tiếp 

theo
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Bước 8: Tiêu chuẩn hóa các quá trình thành công

Thực hiện

Thành công Tiêu chuẩn hóa

Cải tiến
Tiêu chuẩn hóa

Cải tiến
Tiêu chuẩn hóa

Cải tiến

Nhân rộng 

mô hình

Nhân rộng 

mô hình

Nhân rộng 

mô hình

Tình trạng 

lý tưởng

Toàn bộ 

công ty

Công việc và trách 

nhiệm của mình

Thiết lập các quá trình 

thành công làm mô 

hình và tiếp tục nâng 

cao mức chuẩn thành 

công

190

Bước 8: Tiêu chuẩn hóa các quá trình thành công

 Nếu có thể, mô hình chung của cả hệ thống cần được làm 

rõ các yếu tố liên quan. Nhờ đó, vào bất kỳ lúc nào, mọi 

người cũng có thể thực hiện được.

Sổ tay Biểu mẫu Danh mục 

kiểm tra

Lưu đồ



2016-09-27

96

VÍ DỤ HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN:

CÔNG TY SẢN XUẤT XI MĂNG, GẠCH

192

Thành lập ban cải tiến
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Phát động chương trình cải tiến năng suất

194

Đào tạo các công cụ cải tiến năng suất
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Nhóm xưởng sản xuất 

gạch
Thành viên trong nhóm:

 Nguyeãn Anh Sôn – Tröôûng nhoùm

 Traàn Leâ Troïng Nghóa

 Nguyeãn Vaên Daày

 Hoaøng Vaên Giang

 Nguyeãn Vaên Giaøu

 Nguyeãn Baù Thaønh

196

Chủ đề 1: sự không đồng nhất màu

của sản phẩm gạch

 Hiện trạng: 

Gạch chuẩn

Gạch 

không 

đạt
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Hiện trạng

 Sản lượng mỗi ngày 180 m2

 Số lượng sản phẩm không đồng màu 12 m2

 Giá bán sản phẩm đạt: 90.000 đ

 Giá bán sản phẩm không đạt: 30.000 đ

 Tổn thất doanh thu:

(90.000 đ – 30.000đ) x 12 m2 x 28 ngày x 12 tháng

= 241,920,000 đồng

198

Mục tiêu – Hiệu quả mong muốn

 Tỷ lệ không đồng màu: 0 m2 / ngày

 Hiệu quả trong 1 năm: tiết kiệm tổn thất doanh thu

241,920,000 đồng
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Nguyên nhân và giải pháp

 Nguyên nhân:

 Keo dùng pha màu để lâu ngày bị lắng thành từng lớp: 
dung môi ở trên, keo ở dưới

 Vê sinh khuôn chưa sạch

 Giải pháp:

 Trộn đều trước khi sử dụng

 Vê sinh khuôn định kỳ

 Đào tạo cho công nhân

 Giám sát quá trình trộn bê tông, cấp phối

200

Thực hiện giải pháp - Kết quả

 Triển khai áp dụng: 1/6/2008

 Tỷ lệ không đồng màu: 0
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Chủ đề 2: Gạch bị mẻ cạnh

 Hiện trạng:

 Sản lượng mỗi ngày 180 m2

 Số lượng sản phẩm không đồng

màu 2 m2

 Giá bán sản phẩm đạt: 90.000 đ

 Giá bán sản phẩm không đạt: 

30.000 đ

 Tổn thất doanh thu:

(90.000 đ – 30.000đ) x 2 m2 x 28 

ngày x 12 tháng

= 40,320,000  đồng

202

Nguyên nhân và giải pháp

 Nguyên nhân:

 Khi gỡ gạch lực bị dính vào vành khuôn

 Khuôn bị dính nguyên liệu của đợt sản xuất trước

 Thao tác gỡ không đều tay

 Giải pháp:

 Bẻ vành khuôn trước khi gỡ cho không khí lọt vào tạo áp 
suất xung quanh viên gạch, cho gạch dễ bung

 Vệ sinh khuôn

 Hướng dẫn công nhân gỡ đều tay
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Mục tiêu – Hiệu quả mong muốn

 Tỷ lệ mẻ gạch: 0 m2 / ngày

 Hiệu quả trong 1 năm: tiết kiệm tổn thất doanh thu

40,320,000  đồng

204

Thực hiện giải pháp - Kết quả
Triển khai áp dụng: 

1/6/2008

Tỷ lệ mẻ cạnh: 0.5 
m2 ngày

Tiết kiệm tổn thất
doanh thu:

(90.000 đ – 30.000đ) x 

(2 – 0,5) m2 x 28 ngày

x 12 tháng

= 30.240.000 đ



2016-09-27

103

205

Chủ đề 3: Gạch bị 

cong vênh

 Hiện trạng:

206

Hiện trạng

 Sản lượng mỗi ngày 180 m2

 Số lượng sản phẩm cong vênh 3 m2

 Giá bán sản phẩm đạt: 90.000 đ

 Giá bán sản phẩm không đạt: 30.000 đ

 Tổn thất doanh thu:

(90.000 đ – 30.000đ) x 3 m2 x 28 ngày x 12 tháng

= 60,480,000  đồng

 Tổn thất chi phí nhân công lựa gạch, bảo dưỡng pallet 
cây: 

2 người x 60.000 đ/người/ngày x 28 ngày x 12 tháng

= 40.320.000 đ

Tổng tổn thất: 100.800.000 đ
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Nguyên nhân và giải pháp

 Nguyên nhân:

 Pallet cây hút nước bị biến dạng theo thời gian và khuôn 
bằng nhựa bễ biến dạng khi đặt lên pallet cây

 Giải pháp:

 Thay pallet cây bằng pallet sắt

208

Nguyên nhân và giải pháp
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209

Nguyên nhân và giải pháp

210

Mục tiêu – Hiệu quả mong muốn

 Tỷ lệ cong vênh: 0 m2 / ngày

 Hiệu quả mong muốn:

 Giá pallet sắt: 60.000 đ

 Số lượng pallet sắt đầu tư thay thế pallet gỗ: 1.000 cái

 Chi phí đầu tư: 60.000.000 đồng

 Tiết kiệm tổn thất: 100.800.000 đ/năm

(8.400.000 đ/tháng)

 Hiệu quả mong muốn: 100.800.000 – 60.000.000

=  40.800.000 đ (năm đầu tiên)

 Thời gian hoàn vốn: 60.000.000/8.400.000 = 7 tháng

 Hiệu quả mang lại trong thời gian sử dụng pallet sắt (4 năm):

= 100.800.000 x 4 - 60.000.000 = 372.000.000 đ
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Thực hiện giải pháp

 Thực hiện bắt đầu từ 1/3/2009, thay thế trước 250 

pallet gỗ bằng pallet sắt.

 Tỷ lệ cong vênh: 0.5 m2 ngày (20/3/2009)

 Số cong vênh còn lại do khuôn cong vênh (lâu ngày bị 

lão hóa).

 Hành động kế tiếp: loại bỏ khuôn bị cong vênh.

212

Nhóm xưởng sản xuất xi măng

Thành viên trong nhóm:

 Löông Thanh Bình – Tröôûng

nhoùm

 Nguyeãn Vaên Daøy

 Voõ Thaønh Taøi

 Nguyeãn Anh Tuaán
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Chủ đề 1: Sử dụng lưới ngăn thay thế motor

 Hiện trạng:

 Sử dụng motor 32 kW để đập vỡ clinker trước khi lên xi 
lô.

 Thời gian sử dụng 8h/ca

 Tiền điện: 860 đ/kWh

 Chi phí điện:

32 kW x 8h x 300 ca/năm x 860 đ/kWh

= 66.048.000 đ/năm

214

Nguyên nhân và giải pháp

 Nguyên nhân:

 Do thiết kế ban đầu 
của hệ thống sản 
xuất

 Giải pháp:

 Thay motor bằng 
lưới sắt



2016-09-27

108

215

Mục tiêu – Hiệu quả mong muốn

 Giảm chi phí điện năng 66.048.000 đ/năm

216

Thực hiện giải pháp

 Bắt đầu thực hiện từ 7/2008

 Thay thế motor bằng lưới lọc

 Vấn đề còn lại: một số clinker bị vón cục do hút ẩm có 

kích thước lớn không lọt qua lưới.

 Giải pháp khắc phục: đem clinker vón cục ra ngoài cho 

xe xúc chà bể (số lượng ít)
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Chủ đề 2: Sử dụng băng tải thay cho 4 lao động

Hiện trạng:

 Bốc vác sản phẩm đưa 

lên xe bằng người

 Số lượng người tham 

gia 8 người

218

Nguyên nhân và giải pháp

 Nguyên nhân:

 Do thiết kế ban đầu 
của hệ thống sản 
xuất

 Giải pháp:

 Trang bị hệ thống 
băng tải

Kích thöôùc :  daøi 6m

Ñoäng cô keùo baêng taûi 

: 2KW
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Mục tiêu – hiệu quả mong muốn

 Mục tiêu: tiết kiệm 04 lao động

 Hiệu quả:
 Giá băng tải: 1.200.000 ñ/m daøi x 6m          =      7.200.000ñ

 Giá động cơ 2 kW: 1.500.000ñ

 Số giờ hoạt động/ca: 4 giờ
 Chi phí điện năng tiêu thụ trong 1 năm:
4h x 300 ca x 2 kW x 860 đ                            =     2.064.000 đ
 Tiết kiệm chi phí nhân công:
4 người x 50.000 đ/người/ca x 300 ca            =     60.000.000 đ
 Hiệu quả mang lại trong 1 năm:
60.000.000 đ – (7.200.000ñ + 1.500.000ñ + 2.064.000 đ)

= 49.236.000 đ
 Thời gian hoàn vốn: (7.200.000 + 1.500.000)/49.236.000 x 12 

tháng = 2 tháng

220

Thực hiện giải pháp

 Triển khai thực hiện tháng 4/2009
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Chủ đề 3: Sử dụng ống xuống liệu thay vít tải

 Hiện trạng:

 Đang sử dụng vít tải 

để xuống liệu

222

Nguyên nhân và giải pháp

 Nguyên nhân:

 Do thiết kế ban đầu của hệ thống sản xuất

 Giải pháp:

 Thay thế vít tải bằng ống xuống liệu (6 m) 
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Mục tiêu – Hiệu quả mong muốn

 Mục tiêu: tiết kiệm điện năng

 Hiệu quả mong muốn:

 Giá ống xuống liệu 6m: 3.116.000 đ

 Tiết kiệm năng lượng:

8h x 300 ca x 12 kW x 860 đ/kWh = 24.768.000 đ

 Hiệu quả mang lại 1 năm:

24.768.000 - 3.116.000 = 21.652.000 đ

 Thời gian hoàn vốn:

3.116.000/ 21.652.000 x 12 tháng = 1.7 tháng

224

Thực hiện giải pháp

 Triển khai thực hiện tháng 4/2009
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Ví dụ:

Giảm hao phí nguyên liệu hồ dán
nhãn

Mô tả vấn đề và 

Đánh giá hiện trạng 

 Chưa kiểm soát chặt chẽ số lượng chất lượng 

nguyên vật liệu trong quá trình nhập xuất và sử 

dụng dẫn đến lượng hao hụt không kiểm soát 

được.

 Hao tổn hồ dán cao trên định mức 0,0060kg/két
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Sử dụng hồ trong năm 2010 kg/két

Sử dụng năm 2010
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Định mức

Tỉ lệ sử dụng hồ trung bình:0,006035 kg/két

Hao phí trung bình của cả năm so với định mức: 0,000035 kg/két

Khối lượng sử dụng vượt định mức năm 2010: 470kg

Mục tiêu dự án

 Giảm hao phí hồ xuống bằng hoặc thấp hơn định

mức là 0,006kg/két
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Kỳ vọng của dự án

 Số tiền tiết kiệm được so với năm 2010: 35 triệu đồng

(nếu lượng hồ sử dụng bằng định mức)

Phân tích nguyên nhân
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www.huda.com.vn  

Các giải pháp khắc phục

1. Làm việc với nhà cung cấp để bảo đảm chất lượng của

hàng nhập (vd gởi biên bản test chất lượng, gởi trả, 

khiếu nại các trường hợp hồ không bảo đảm chất

lượng trong quá trình sử dụng)

2. Nâng cao tay nghề và ý thức của CNVH

3. Phối hợp với bộ phận cơ điện bảo dưỡng sửa chữa máy

móc thiết bị

4. Kiểm tra mẫu để xác định khối lượng hao hụt

5. Chuẩn hóa quy trình nhập xuất, lưu kho.

www.huda.com.vn  

Tình hình sử dụng hồ trong năm 2011 (kg/két)
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Định mức

Tỉ lệ sử dụng hồ trung bình: 0,00533 kg/két

Trung bình của 7 tháng năm 2011 tiết kiệm được so với định mức: 11%

7 tháng đầu năm 2011 so với 7 tháng đầu năm 2010 giảm được 1900 kg. Tương

đương số tiền giảm là 140 triệu đồng.

Số tiền giảm so với định mức ước tính cả năm: 370 triệu đồng
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Ví dụ doanh nghiệp sản xuất thủy sản áp dụng kaizen

 Năng suất quy trình sản xuất tôm sú nguyên con tăng

59,4%

 Tiết kiệm nước đá 36,4%

 Giảm tỷ lệ hàng hư (đông hộp) từ 2,31% xuống 0,29%

 Giảm khiếu nại khách hàng từ 3,5 vụ/tháng xuống còn

0,5 vụ/tháng.

Ví dụ doanh nghiệp cơ khí áp dụng kaizen

 Giảm tỷ lệ xe xuất xưởng quay trở lại sửa chữa từ 1,6% 

xuống 0,5%.

 Giảm tỷ lệ lỗi do thiết kế từ 3 lỗi/tháng xuống 1 

lỗi/tháng.

 Giảm thời gian chất dỡ, bốc xếp giữa công đoạn tạo

hình và công đoạn láp ráp từ 382 phút xuống còn 72 

phút.

 Giảm chi phí chế tạo trụ bê tông ly tâm: giảm 54.000 

đồng/sản phẩm 14m-F900, giảm 60.000 đồng/sản

phẩm 7m-F300.



2016-09-27

118

Ví dụ doanh nghiệp sản xuất thực phẩm đóng hộp áp

dụng kaizen

 Tỷ lệ tiêu hao nguyên liệu cá ngừ bò giảm 7,31% so 

với trước khi cải tiến.

 Tỷ lệ tiêu hao nguyên liệu cá ngừ bông giảm 6,87% so 

với trước khi cải tiến.

 Thời gian tiếp nhận nguyên liệu giảm 33,3%

 Tỷ lệ cá hấp không đạt độ ướt giảm 82,4%

5S và quản lý trực quan
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5S là gì?

Tieáng 

Nhaät 

Tieáng Anh Tieáng 

Vieät 

YÙ nghóa 

Seiri Sort Saøng loïc Choïn vaø loaïi boû nhöõng thöù khoâng

caàn thieát

Seiton Systematize Saép xeáp Saép xeáp caùc ñoà vaät ñuùng vị trí

Seiso Sweep Saïch seõ Vệ sinh nơi laøm vieäc

Seiketsu Sanitize Saên soùc Duy trì nôi laøm vieäc saïch seõ vaø 

ngaên naép. 

Shitsuke Self-

discipline 

Saün saøng Thöïc hieän 4S treân moät caùch töï giaùc

vaø taäp theå

LỢI ÍCH 5S

 Xây dựng nơi làm việc thoải mái, an toàn cho người lao động

 Nâng cao tinh thần làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật

 Xây dựng văn hóa làm việc nhóm

 Kiểm soát công việc tốt do sự ngăn nắp và trực quan

 Nâng cao năng suất, chất lượng nhờ thao tác nhanh hơn và giảm 

các lãng phí, sai lỗi

 Tạo ấn tượng tốt đối với khách hàng, đối tác đến làm việc tại tổ 

chức/doanh nghiệp

 Tạo nền tảng cho hoạt động quản lý năng suất, chất lượng



2016-09-27

120

SÀNG LỌC

 Kỹ thuật “thẻ đỏ”

 Sàng lọc các vật không cần thiết tại nơi làm việc:

 Tài liệu, hồ sơ

 Nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm

 Thiết bị, dụng cụ

 Các vật dụng không cần thiết

 Kiểm soát và ngăn ngừa sự xuất hiện các vật không cần 

thiết

SÀNG LỌC

Vaät duïng 

khoâng duøng ñeán

Vaät duïng 

khoâng coù giaù trò

Vaät duïng 

coù giaù trò

Boû ñi ngay laäp töùc

Saép xeáp laïi, cho hoaëc baùn

Phaân loaïi Haønh ñoäng

CHUÏP AÛNH NHÖÕNG NÔI BÖØA 

BOÄN, DÔ BAÅN TRÖÔÙC KHI THÖÏC 

HIEÄN 5S
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SÀNG LỌC

 Có thể sử dụng phương 

pháp “thẻ đỏ” xác định các 

vật cần sàng lọc.

 Thẻ đỏ được gắn trên những 

vật không cần thiết tại nơi 

làm việc, xác định rõ biện 

pháp xử lý, thời gian xử lý 

và người có trách nhiệm xử 

lý

241

Phaân loaïi 1. Nguyeân vaät

lieäu

2. Saûn phaåm dôû

dang

3. Cuïm chi tieát

maùy

4. Thaønh phaåm

1. Maùy moùc, thieát

bò

2. Caùc loaïi khuoân,

daãn höôùng

3. Duïng cuï, Ñoà gaù

4. Khaùc

Teân goïi

Soá thöù töï

Soá löôïng/giaù trò …………….. caùi Ñôn giaù: Giaù thaønh:

Coâng duïng 1. Khoâng caàn

thieát

2. Khuyeát taät

3. Khoâng khaån

1. Vaät lieäu thöøa

2. Khoâng bieát

3. Khaùc

Traùch nhieäm Ñôn vò: Boä phaän: Nhoùm:

Haønh ñoäng 1. Loaïi boû

2. Traû laïi

3. Chuyeån ñeán nôi

gaén theû

4. Caát giö ñuùng choã

5. Khaùc

Hoaøn taát

Thôøi gian Ngayø gaén theû: / / Ngaøy söû duïng:

/ /

Soá theû

SÀNG LỌC

Sàng lọc hồ 
sơ, vật dụng 
không cần 
thiết
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SÀNG LỌC

SÀNG LỌC

Sàng lọc 
nguyên 
liệu, bán 
thành 
phẩm, 
thành 
phẩm 
thừa
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SÀNG LỌC

245

Sàng lọc 
nguyên 
liệu, bán 
thành 
phẩm, 
thành 
phẩm thừa

SÀNG LỌC

Sàng lọc 
các vật 
dụng 
không 
cần thiết
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SÀNG LỌC

Sàng lọc 
các vật 
dụng 
không 
cần thiết

SÀNG LỌC

Sàng lọc 
và sắp 
xếp 
nguyên 
liệu cần 
dùng
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SÀNG LỌC

Sàng lọc 
vật tư cần 
dùng

SÀNG LỌC

Sàng lọc 
và sắp 
xếp tài 
liệu, vật 
dụng 
cần 
dùng
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SÀNG LỌC

Sàng lọc 
các tài 
liệu lỗi 
thời

SÀNG LỌC

Sàng lọc 
các tài 
liệu lỗi 
thời, tài 
liệu 
không 
cần dùng
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SẮP XẾP

 Các nguyên tắc cho việc sắp xếp

 Các phương pháp sắp xếp:

 tài liệu, hồ sơ

 dụng cụ

 thiết bị

 vật tư, nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm, chất thải

 vật dụng

 Sử dụng phương pháp quản lý trực quan (visual 

management) trong sắp xếp và bố trí nơi làm việc

SẮP XẾP

Nguyeân taéc cho vieäc saép xeáp

1. Coù theå thaáy

2. Coù theå laáy

3. Coù theå traû
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SẮP XẾP

Sắp xếp tài liệu 
trong các file có 
đánh số thứ tự, kẻ 
đường chéo, tên 
loại tài liệu ngoài 
bì và để trên kệ

SẮP XẾP
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SẮP XẾP

Thay 
thế các 
bảng 
dán tài 
liệu 
bằng 
các 
bảng 
kẹp 
hoặc 
bảng 
ghim

SẮP XẾP



2016-09-27

130

SẮP XẾP

Trang bị kệ 
để các biểu 
mẫu hay 
sử dụng

SẮP XẾP

Khay để 
giấy tờ 
đang xử 
lý
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SẮP XẾP

Sắp xếp các dụng cụ treo trên bảng theo các nhóm công 
dụng khác nhau, theo thứ tự kích cỡ, tạo hình bóng phía 
sau để xác định vị trí để

SẮP XẾP
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SẮP XẾP

SẮP XẾP
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09.6.2008 QUATEST 3

SẮP XẾP

SẮP XẾP

Sử dụng các khay để 
các vật tư, có nhãn 
nhận dạng bên ngoài, 
đánh số thứ tự khay, 
lập danh mục các loại 
vật tư chứa trong mỗi 
khay
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SẮP XẾP

Sắp xếp các khuôn trên các kệ, mã số ghi trên kệ 
trùng với mã số ghi trên khuôn

SẮP XẾP
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SẮP XẾP

Sắp xếp 
các loại vật 
tư theo 
từng khay, 
ghi tên 
ngoài 
khay, đánh 
số khay và 
số vị trí để 
(hoặc ghi 
tên)

SẮP XẾP

Xác định vị trí để xe nâng bằng 
khung kẻ
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SẮP XẾP

Kẻ khu vực 
để các dụng 
cụ phục vụ 
sản xuất, 
ghi rõ tên 
dụng cụ (có 
thể đính 
kèm hình 
ảnh)

SẮP XẾP

Các bản vẽ 
để trên kệ, 
có ghi nhãn, 
có danh mục 
các bản vẽ
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SẮP XẾP

Các loại hóa 
chất sử 
dụng được 
ghi rõ nhãn 
từng loại

SẮP XẾP

Các loại thuốc 
có ghi rõ tên 
bên ngoài, để 
theo khu vực, 
có danh mục, 
ghi rõ cơ số
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SẮP XẾP

Xác định 
loại vật tư 
thông qua 
bảng nhận 
dạng

SẮP XẾP



2016-09-27

139

SẮP XẾP

SẮP XẾP

Đối với các 
loại vật tư 
nguyên liệu 
chứa trong 
các thùng, 
đặc biệt là 
các thùng kín, 
cần có thẻ 
thông tin về 
loại vật tư 
nguyên liệu 
đó

Kẻ nơi quy định các khu vực, nền xưởng nên màu 
xanh lá cây
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SẮP XẾP

Lập bảng nhận dạng các loại vật tư 
nguyên liệu để đào tạo CBCNV

SẮP XẾP

Lập bảng phối vật tư (ví dụ phối màu) để 
tránh nhầm lẫn
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SẮP XẾP

Mỗi kệ vật tư, 
nguyên liệu cần 
đánh mã, liệt kê 
các loại vật tư 
nguyên liệu chứa 
trên kệ, mỗi loại 
vật tư chứa trên 
kệ cần có thẻ 
thông tin. Bên 
ngoài kho cần có 
sơ đồ kho

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng 3

282

B10-100 B12-100

B10-150 B12-150

SAÉP XEÁP

Quản lý trực 
quan số lượng 
tồn kho tối đa 
tối thiểu 
thông qua các 
vạch màu 
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SẮP XẾP

Phương pháp lưu kho sản phẩm theo FIFO (vào trước, ra 
trước)
Ngăn ngừa sự hư hỏng trong quá trình tồn 
kho

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Đưa 
vào

Lấy ra

1

2

3

4
1

2

3

4

Đưa 
vào

Lấy ra

First-in first-
out

Last-in first-
out

SẮP XẾP
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285

B20S      
H

B25S      
H

B30S      
H

B40S      
H

B35S      
H

B50S      
H

SAÉP XEÁP

Ưu tiên sắp xếp theo 
phương đứng

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng 3

286

SAÉP XEÁP

Quy định độ cao sắp xếp 
tối đa, tránh ngã đổ sản 
phẩm
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SẮP XẾP

Nhận dạng vị trí phương tiện chữa cháy có thể 
thấy từ xa, có thể lấy dễ dàng

SẮP XẾP

Trực quan sơ đồ thoát hiểm khi tình 
huống khẩn cấp xảy ra
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SẮP XẾP

SẮP XẾP

Bảng nhận 
dạng các khu 
vực sản xuất, 
đèn báo theo 
dõi tình trạng 
hoạt động 
máy
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SẮP XẾP

Hệ thống văn phòng mở giúp kiểm soát trực quan tốt 
hơn, trao đổi thông tin tốt hơn

SẮP XẾP

Chỉ dẫn vị trí các khu vực cho khách hàng, nhân 
viên mới
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SẮP XẾP

SẮP XẾP
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SẮP XẾP

SẮP XẾP
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SẮP XẾP

Trực quan 
các vị trí 
của các 
doanh 
nghiệp 
trong 
ngành, các 
nhà cung 
ứng, đối 
tác, hệ 
thống đại 
lý, các chi 
nhánh…

SẮP XẾP

Trực quan 
về số thứ 
tự khách 
hàng đang 
xử lý
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SẮP XẾP

Trực quan thông tin khách hàng quan tâm

SẮP XẾP

Công khai 
các thủ tục 
hành chính 
tại các cơ 
quan Nhà 
nước
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SẮP XẾP

Trang bị kệ để dép cho 
nhân viên

SẮP XẾP
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SẮP XẾP

SẮP XẾP

Trang bị hệ 
thống tủ 
(locker) để 
nhân viên 
để vật dụng
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SẮP XẾP

SẮP XẾP

Trang bị 
các 
thùng 
phân 
loại rác 
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SẮP XẾP

SẮP XẾP

Rác kim loại

Rác nhựa tái chế
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SẮP XẾP

Rác giấy tái chế

SẮP XẾP

Kẻ khu vực để các loại xe
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SẮP XẾP

SẮP XẾP

Mũi tên chỉ các lối đi
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SẮP XẾP

SẮP XẾP

Xác định 
khu vực 
làm việc 
và lối đi
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SẮP XẾP

Xác định vị trí thao tác

SẮP XẾP

Phân biệt 
loại chất 
lỏng bằng 
màu sắc 
của ống dẫn
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SẮP XẾP

Xác định hướng lưu chất bằng mũi tên

SẮP XẾP

Xác định giới 
hạn làm việc 
bằng màu 
sắc
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SẮP XẾP

Trực quan mức độ sử 
dụng nguyên liệu bằng 
vỏ thùng chứa trong 
suốt

SẮP XẾP

Tránh sử dụng nhầm các loại dầu bôi 
trơn bằng màu sắc
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SẮP XẾP

SẮP XẾP

Các hóa chất 
khác nhau được 
phối chung sẽ 
ký hiệu cùng 
màu để tránh 
nhầm lẫn
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SẮP XẾP

Thùng chứa 
phế phẩm có 
nhận dạng 
và sơn màu 
đỏ

SẮP XẾP
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SẮP XẾP

Nhận diện các thiết 
bị điện thông qua 
nhãn nhận dạng, 
màu sắc và sơ đồ 
nếu cần

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng 3

326

T¾t           T¾t           T¾t           

T¾t

SAÉP XEÁP
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SẮP XẾP

Trực quan tiêu chuẩn công việc, hướng dẫn công 
việc

SẮP XẾP
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Công việc
kế tiếp

Công việc
đang làm

Công việc
đã thực hiện

MàiCắt Quá trình 

Chỉ lệnh
sản xuất

Khay để
chỉ lệnh

SẮP XẾP

Trực quan các chỉ lệnh sản xuất

SẮP XẾP

Trực quan các loại 
khuyết tật để đào tạo 
nhân viên
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SẮP XẾP

SẮP XẾP

Trực quan các 
khiếu nại khách 
hàng
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SẮP XẾP

Trực quan 
các loại sản 
phẩm đang 
sản xuất

SẮP XẾP

Cảnh báo an 
toàn cho các 
khu vực
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SẮP XẾP

SẮP XẾP

Thông tin bảo hộ lao động tại các khu vực
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SẮP XẾP

SẮP XẾP

Phân biệt nhân viên của 
các bộ phận khác nhau, 
cấp bậc khác nhau bằng 
màu sắc, ký hiệu
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SẮP XẾP

SẮP XẾP

Lập danh mục tủ 
thuốc sơ cấp 
cứu, tên các 
thành viên tổ sơ 
cấp cứu
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SẮP XẾP

Trực quan kết quả sản xuất

SẮP XẾP
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SẮP XẾP

SẮP XẾP
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SẮP XẾP
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SẮP XẾP

SẠCH SẼ

 Xác định khu vực và phân công trách nhiệm làm sạch

 Các phương pháp làm sạch

 Thời gian làm sạch

 Làm sạch kết hợp với công tác kiểm tra

 Ngăn ngừa sự dơ bẩn xuất hiện trở lại
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SẠCH SẼ

5W – 1H YÙ nghóa 

What/ Where Laøm saïch caùi gì? / ôû ñaâu? 

Who Ai chòu traùch nhieäm laøm saïch? 

How Caùch thöùc laøm saïch, duïng cuï, phöông tieän ra sao? 

When Khi naøo laøm saïch? 5 phuùt moãi ngaøy 

 

 

5 phuùt laøm saïch haøng ngaøy

Laøm saïch keát hôïp vôùi kieåm tra

Ngaên ngöøa söï dô baån xuaát hieän trôû laïi

SẠCH SẼ

Kho 
vật 
liệu-
Hương

Xưởng máy 1-
Đoan

Xưởng máy 
2 -Hồng

Xưởng 
sơn-Hải

Bộ phận 
lắp ráp 
và bao 

gói -Hoa

Xưởng 
máy 3 -

Hiền

P.Kinh doanh-
Hoan

P.Hành chính-
Dung

Phân công 
trách nhiệm 
vệ sinh theo 
từng khu 
vực
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SẠCH SẼ

SẠCH SẼ
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SẠCH SẼ

Ngaøy
Thieát

bò

Saøn

neàn

Baøn

gheá

Thuøng

raùc

Boàn

röûa

Thöù hai Taâm Taâm Taâm Haø Haø

Thöù ba Ba Ba Ba Minh Minh

Thöù tö Naêm Naêm Naêm Taâm Taâm

Thöù naêm Minh Minh Minh Ba Ba

Thöù saùu Haø Haø Haø Naêm Naêm

SẠCH SẼ

Checklist 
kiểm tra nhà 
vệ sinh
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SẠCH SẼ

Ngăn ngừa bụi bẩn từ nguồn

SẠCH SẼ

356

Làm sạch các 
vết nhớt trên 
nền xưởng, bảo 
trì máy mọc 
thiết bị trách 
nhớt làm bẩn 
nền, mất an 
toàn trở lại
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SẠCH SẼ

357

Vệ sinh nơi làm 
việc ngay sau mỗi 
ca

SĂN SÓC

 Nguyên tắc “3 KHÔNG”

 Ban hành các quy định thực hiện 5S

 Xây dựng danh mục kiểm tra 5S

 Tổ chức đánh giá 5S và khen thưởng

 Thiết lập “Góc 5S”

 Tổ chức “ngày 5S”



2016-09-27

180

SĂN SÓC

 Moät nôi laøm vieäc saïch seõ vaø goïn gaøng trong moïi luùc

 Nôi laøm vieäc coù theå giöõ ñöôïc saïch seõ vaø goïn gaøng neáu moïi ngöôøi ñeàu coù moät

chuùt noã löïc vaø quyeát taâm.

 Bí quyeát ñeå giöõ ñöôïc laø aùp duïng “nguyeân taéc” 3 KHOÂNG.

 KHOÂNG coù caùi khoâng caàn thieát

 KHOÂNG loän xoän, böøa baõi

 KHOÂNG baån

SĂN SÓC

 Toå chöùc nhöõng cuoäc thi 5S giöõa caùc phoøng ban, vaø coù giaûi thöôûng cho nhöõng

phoøng ban laøm toát nhaát coâng vieäc cuûa mình. Ñieàu naøy seõ coù taùc duïng khích leä tinh

thaàn vaø khuyeán khích nhaân vieân thöïc hieän 5S

 Ban haønh caùc qui ñònh ñeå ñaûm baûo duy trì 5S

Certificate

For Achieving

Excellent

Housekeeping

5S
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SĂN SÓC

DANH MUÏC CAÙC BÖÔÙC 

KIEÅM TRA 5S (VAÊN PHOØNG)

Boä phaän Ngöôøi kieåm

tra

Ñieåm

/100

Ñieåm laàn

tröôùc

/100

Ngaøy:

/ /

5S Soá

TT

Nhöõng haïng muïc 

kieåm tra

Tieâu chuaån ñaùnh giaù Ñieåm

0 1 2 3 4

S
A

ØN
G

 L
O

ÏC
 
-

S
E

I
R

I
 

(
2
0
)

Tuû nhieàu ngaên Khoâng coù taøi lieäu, baûn veõ, caùc taøi lieäu

hoäi hoïp khoâng lieân quan trong tuû.

Baøn laøm vieäc Khoâng coù quaù nhieàu nhöõng phuï tuøng

thieát bò hoaëc taøi lieäu tham khaûo trong

ngaên keùo hoaëc treân baøn laøm vieäc.

Kieåm tra baèng maét Nhöõng taøi lieäu, nhöõng caùi khoâng lieân

quan coù theå nhaän bieát ngay.

Quy ñònh veà loaïi boû Coù quy ñònh veà loaïi boû taøi lieäu hoaëc

thieát bò.

Trieån laõm Vieäc tröng baøy luoân ñöôïc caäp nhaät,

goïn gaøng vaø troâng ñeïp maét.

Phiếu kiểm tra 5S

SĂN SÓC

S
A

ÉP
 
X

E
ÁP

 
-

S
E

C
T

O
N

 

(
2
0
)

Ghi nhaõn cho vieäc caát,

giöõ

Tuû nhieàu ngaên vaø caùc thieát bò coù ghi

nhaõn roõ raøng vaø deã nhaän bieát.

Ghi nhaõn cho taøi lieäu

vaø thieát bò

Taát caû ñeàu ñöôïc nhaän bieát roõ raøng.

Tieän duïng Nôi caát, giöõ ñöôïc thieát keá ñeå deã

daøng vaø thuaän tieän khi söû duïng.

Nôi caát, giöõ theo qui

ñònh

Moïi thöù ñeàu ñöôïc caát, giöõ taïi moät

nôi coá ñònh.

Loái ñi vaø khu vöïc tröng

baøy

Taát caû ñöôøng vaïch chia vaø caùc taám

baûng thoâng tin ñeàu ñöôïc chæ roõ

raøng.

S
A

ÏC
H

 
S

E
Õ 
-

S
E

I
S

O
 

(
2
0
)

Neàn, saøn Neàn, saøn saïch seõ.

Buïi vaø baån Cöûa soå, baäu cöûa soå vaø keä tuû ñeàu

saïch seõ.

Traùch nhieäm laøm saïch Coù phaân luaân phieân hoaëc phaân theo

ca ñeå laøm saïch.

Thuøng raùc Coù toå chöùc doïn raùc.

Thoùi quen laøm saïch Queùt doïn vaø lau buïi trôû thaønh vieäc

laøm theo thoùi quen
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SĂN SÓC

5S Soá

TT

Nhöõng haïng muïc 

kieåm tra

Tieâu chuaån ñaùnh giaù Ñieåm

0 1 2 3 4

S
A

ÊN
 
S

O
ÙC

 
-

S
E

I
K

E
T

S
U

 

(
2
0
)

Thoâng gioù Khoâng khí saïch, khoâng muøi vaø khoâng

coù khoùi thuoác.

Aùnh saùng Goùc chieáu vaø cöôøng ñoä aùnh saùng

thích hôïp.

Ñoàng phuïc Khoâng ai maëc ñoàng phuïc dô.

Moâi tröôøng Moâi tröôøng chung quanh toát, coù maøu

saéc, khoâng khí vaø aùnh saùng ñaày ñuû.

Ba "böôùc" ñaàu tieân Coù toå chöùc ñeå duy trì vieäc Saøng loïc

(Seiri), Saép xeáp (Seiton) vaø Saïch seõ

(Seiso)

S
A

ÜN
 
S

A
ØN

G
 
-

S
H

I
T

S
U

K
E

 
(
2
0
)

Quy ñònh veà y phuïc Giöõ ñöôïc quy ñònh veà y phuïc.

Quan heä, hôïp taùc Coù moät khoâng khí vui veû, chaøo hoûi

laãn nhau.

Thôøi gian hoïp, thôøi 

gian nghæ ngôi

Moïi ngöôøi ñeàu coù noã löïc giöõ ñuùng giôø

giaác.

Phong caùch söû duïng 

ñieän thoaïi

Moïi ngöôøi coù theå trình baøy ñöôïc coâng

vieäc roõ raøng, lòch thieäp vaø suùc tích.

Quy ñònh vaø noäi quy Taát caû quy ñònh vaø noäi quy ñeàu ñöôïc

chaáp haønh nghieâm chænh.

Toång coäng Kieåm tra laïi vieäc cho ñieåm vaø coäng ñieåm töøng coät

SĂN SÓC

DANH MUÏC CAÙC BÖÔÙC 

KIEÅM TRA 5S 

(SAÛN XUAÁT)

Boä phaän Ngöôøi kieåm

tra

Ñieåm

/100

Ñieåm laàn

tröôùc

/100

Ngaøy:

/

/

5S Soá

TT

Nhöõng haïng 

muïc kieåm tra

Tieâu chuaån ñaùnh giaù Ñieåm

0 1 2 3 4

S
A

ØN
G

 L
O

ÏC
 
-

S
E

I
R

I
 

(
2
0
)

Caùc chi tieát phuï

tuøng hoaëc vaät lieäu

Khoâng coù haøng toàn kho khoâng caàn

thieát hoaëc saûn phaåm dôû dang.

Maùy moùc vaø thieát

bò

Maùy moùc vaø thieát bò söû duïng thöôøng

xuyeân.

Duïng cuï vaø caùc

loaïi khuoân

Taát caû duïng cuï, caùc loaïi khuoân,

duïng cuï caét vaø thieát bò naâng ñeàu söû

duïng thöôøng xuyeân.

Kieåm tra baèng

maét

Nhöõng caùi khoâng caàn thieát ñeàu coù

theå nhaän bieát ngay.

Quy ñònh vieäc loaïi

boû

Coù quy ñònh roõ raøng veà vieäc loaïi boû.
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SĂN SÓC

S
A

ÉP
 
X

E
ÁP

 
-

S
E

I
T

O
N

 

(
2
0
)

Ghi nhaõn cho vieäc

caát, giöõ

Ghi nhaõn chæ roõ nôi caát giöõ theo

chieàu ngang, doïc.

Ghi nhaõn cho keä, tuû

vaø nhöõng caùi ñöôïc

caát giöõ

Taát caû keä, tuû vaø nhöõng caùi trong keä,

tuû ñeàu ñöôïc ghi nhaõn roõ raøng.

Ghi soá löôïng Ghi roõ hai möùc soá löôïng nhieàu nhaát

vaø ít nhaát cuûa haøng toàn kho.

Ñöôøng vaïch chia Ñöôøng vaïch chia roõ raøng vaø ñöôïc

sôn maøu traéng.

Duïng cuï Nôi caát giöõ duïng cuï ñöôïc saép xeáp toát

ñeå deã daøng laáy ra hoaëc caát vaøo.

S
A

ÏC
H

 
S

E
Õ 
-

S
E

I
S

O
 

(
2
0
)

Neàn, saøn Neàn, saøn luoân saïch vaø saùng.

Maùy moùc Maùy moùc luoân saïch seõ.

Laøm saïch vaø kieåm tra Laøm saïch vaø kieåm tra vieäc laøm saïch

luoân ñi ñoâi.

Traùch nhieäm laøm

saïch

Coù phaân luaân phieân hoaëc phaân theo

ca ñeå laøm saïch.

Thoùi quen laøm saïch Queùt doïn vaø lau buïi trôû thaønh vieäc

laøm thoùi quen.

SĂN SÓC

5S Soá

TT

Nhöõng haïng muïc 

kieåm tra

Tieâu chuaån ñaùnh giaù Ñieåm

0 1 2 3 4

S
A

ÊN
 S

O
ÙC

 
-

S
E

I
K

E
T

S
U

 

(
2
0
)

Thoâng gioù Khoâng khí saïch, khoâng muøi vaø khoâng

coù khoùi thuoác.

Aùnh saùng Goùc chieáu vaø cöôøng ñoä aùnh saùng

thích hôïp.

Quaàn aùo baûo hoä lao

ñoäng

Khoâng ai maëc quaàn aùo baûo hoä lao

ñoäng dô.

YÙ thöùc laøm saïch Coù ñaët maïnh yù thöùc laøm saïch, khoâng

ñeå dô baån thaønh thoùi quen.

Ba "böôùc" ñaàu tieân Coù toå chöùc ñeå duy trì vieäc Saøng loïc

(Seiri), Saép xeáp (Seiton) vaø Saïch seõ

(Seiso).

S
A

ÜN
 S

A
ØN

G
 -

S
H

I
T

S
U

K
E

 (
2
0
)

Quy ñònh veà y phuïc Giöõ ñöôïc quy ñònh veà y phuïc.

Quan heä, hôïp taùc Coù moät khoâng khí vui veû, chaøo hoûi laãn

nhau.

Thôøi gian hoïp, thôøi 

gian nghæ ngôi

Moïi ngöôøi ñeàu coù noã löïc giöõ ñuùng giôø

giaác.

Quy ñònh vaø noäi quy Taát caû caùc noäi quy vaø quy ñònh ñeàu

ñöôïc nhaän bieát vaø toân troïng .

Tuaân thuû noäi quy Taát caû quy ñònh vaø noäi quy ñeàu ñöôïc

chaáp haønh nghieâm chænh.

Toång coäng Kieåm tra laïi vieäc cho ñieåm vaø coäng ñieåm töøng coät
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SĂN SÓC

43 43 43
42 42 42 42 42

41 41 41 41 41
40

39 39
38 38

37
36

35 35

25

30

35

40

45

50

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S U V X

Ket qua danh gia 5S

Điểm tháng 4 Điểm tháng 3

SẴN SÀNG

 Đưa 5S trở thành văn hóa công ty thông qua các biện 

pháp:

 Mọi người tự giác thực hiện 5S

 Lãnh đạo làm gương

 Phê bình và tiếp nhận nghiêm túc sự phê bình

 Cổ động 5S thông qua các băng rôn, áp phích, bản tin 
…

 Tổ chức đào tạo, tái đào tạo 5S cho CBCNV

 Trưng bày các hình ảnh trước và sau khi thực hiện 5S

 Tham quan những nơi làm 5S tốt
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SẴN SÀNG

SẴN SÀNG
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SẴN SÀNG

SẴN SÀNG
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SẴN SÀNG

SẴN SÀNG

Seiri Seiton

Shitsuke

Seiketsu Seiso

Phòng A

Phòng B

Bản tin

Tham quanÁp phích

Khẩu hiệu
Chụp ảnh

Đánh giá

Thi liên phòng Ngợi khen

Ngày 5S của tháng

Phân công 5S

Huy hiệu 5S
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SẴN SÀNG

Ñaït

Khaù

Xuaát saéc

Gioûi

Thôøi gian

Saøng loïc

Saép xeáp

Saïch seõ

5S là nền của tảng năng suất và chất lượng
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Duy trì năng suất toàn diện

BẢO TRÌ TRUYỀN THỐNG → TPM

“ I operate, You fix “

Gọi nhân viên 

bảo trì

Bao lâu?

Chúng tôi giải 

quyết trong thời 

gian sớm nhất

Cần sửa nhanh 

hơn

Maintenance 
Craftsman !

Operator

Kiểm tra ốc

Bôi trơn
Làm sạch

Vận hành máy

378
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379

HÖ HOÛNG

SAI HOÛNG 

TIEÀM AÅN

* Chaát baån baùm vaøo nguyeân vaät lieäu

•* Moøn, loûng, rô, roø ræ

•* Bò aên moøn, bieán daïng, xöôùc, nöùt

•* Nhieät ñoä khoâng bình thöôøng, bò rung, 

coù tieáng keâu.

380
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381

382
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384
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386
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Chỉ số khả năng sẵn sàng

Chỉ số sẵn sàng Availability (hiệu suất thời gian):

A = (tổng thời gian hoạt động - thời gian không hoạt động) / tổng thời gian 
hoạt động
 Thời gian hoạt động (up time): là thời gian máy tham gia vào sản xuất 

tạo ra sản phẩm.
 Thời gian không hoạt động (down time): thời gian máy bị hỏng và thời 

gian chờ đợi để sửa máy

Ví dụ: trong 1 ca
 Thời gian hoạt động: 460 phút
 Thời gian dừng máy: 60 phút
 Chì số sẵn sàng: A = (460-60)/460 = 87%

Ghi chú: thời gian hữu dụng = thời gian hoạt động – thời gian dừng máy = 400 
phút

Chỉ số hiệu suất tốc độ

 Chỉ số hiệu suất tốc độ Performance rate (P)

 P = (thời gian tạo ra một sản phẩm x số sản phẩm được sản 

xuất ra) / thời gian hữu dụng

 Ví dụ:

 Thời gian tạo ra 1 sản phẩm: 0.5 phút

 Số sản phẩm sản xuất ra: 400 sản phẩm

 Thời gian hữu dụng: 400 phút

 Hiệu suất tốc độ = (0.5 x 400) / 400 = 50%
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Chỉ số hiệu suất chất lượng

 Chỉ số hiệu suất chất lượng Quality product rate (Q)

 Q = (số sản phẩm sản xuất ra – số sản phẩm khuyết tật) / số 

sản phẩm sản xuất ra

 Ví dụ:

 Số sản phẩm sản xuất ra: 400

 Số sản phẩm khuyết tật: 8

 Hiệu suất chất lượng = (400 – 8) / 400 = 98%

Chỉ số hiệu suất thiết bị toàn diện

 Hiệu suất thiết bị toàn diện Overall Equipment Efficiency 

(OEE)

 OEE = A x P x Q

 OEE = 0.87 x 0.5 x 0.98 = 42.6%
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BẢNG THEO DÕI HIỆU 

SUẤT THIẾT BỊ

Máy:

Đúc 

sườn Mã số: Số 5

Sản 

phẩm: Canxi

Thời gian sẵn có cho sản 

xuất/kíp: 6

Tháng:

Các nguyên nhân ngừng máy

Ngày Kíp

Thời 

gian thay 

khuôn

Thời 

gian thay 

dao

Thời 

gian chờ 

nhiệt khi 

chuyển 

đổi sản 

phẩm

Thời 

gian 

canh 

chỉnh

Thời 

gian sơn 

khuôn

Thời 

gian vớt 

xỉ

Thời 

gian vệ 

sinh đầu 

ca, cuối 

ca

Thời 

gian 

ngưng 

máy do 

sửa 

chữa

Thời 

gian chờ 

nhiệt sau 

khi sửa 

chữa

Ngưng 

máy do 

nguyên 

nhân 

khác

Cộng thời 

gian 

ngưng 

máy (down 

time)

Cộng: 0 0 0 0 36,75 6,125 24,5 11 0 0 78,375

08/12/20

15 1 0 0 0 0 0,75 0,125 0,5 0 0 0 1,375

2 0 0 0 0 0,75 0,125 0,5 1 0 0 2,375

3 0 0 0 0 0,75 0,125 0,5 0 0 0 1,375

4 0 0 0 0 0,75 0,125 0,5 0 0 0 1,375

Thời gian hoạt 

động (uptime)

Hiệu suất thời 

gian

Sản lượng tối đa 

theo tốc độ cài 

đặt máy

Sản lượng 

sườn sx đạt 

thực tế

Số lượng sản 

phẩm không 

đạt

Hiệu suất tốc 

độ

Hiệu suất chất 

lượng

Hiệu suất toàn 

phần OEE

437,625 152,0% 315090 136350 700 43,5% 99,49% 65,76%

4,625 77,1% 3330 3000 0 90,1% 100,0% 69,44%

3,625 60,4% 2610 2000 0 76,6% 100,0% 46,30%

4,625 77,1% 3330 2500 0 75,1% 100,0% 57,87%

4,625 77,1% 3330 2350 0 70,6% 100,0% 54,40%
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8 TRỤ CỘT CỦA TPM

HOẠT ĐỘNG 5S
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Phát triển 

kiến thức
Kỹ năngĐến
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Mục tiêu của đào tạo

 Phát triển chương trình đào tạo nội bộ và 

người  huấn luyện để hỗ trợ chương trình 

phát triển nhân viên đa kỹ năng. 

 Nâng cấp kỹ năng của tất cả nhân viên

 Hỗ trợ chương trình nhận thức về  an toàn,

sức khỏe và môi trường cũng như hỗ trợ 

các hoạt động TPM khác. 

 Phát triển chương trình đào tạo nội bộ 

 Đào tạo nội bộ theo tùng đợt  

 Phát triển các bộ dụng cụ đào tạo, 

tài liệu, sách hướng dẫn 

 Hỗ trợ cơ hội tự học tập 

Chiến lược đào tạo
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C
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g
Vận hành máy

Vệ sinh máy 

Kiểm tra nguyên liệu 

Kiểm tra an toàn 

Hướng dẫn người hỗ trợ

Điều chỉnh máy

Thay đổi máy

Bảo trì

Sửa chữa 

Đại tu

Lắp đặt mới

Sản xuất và bảo trì

Tôi chạy máy

Anh sửa
Đến Tôi chạy máy 

Tôi sửa
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Bảo trì tự quản là gì ?

Bảo trì tự quản là hoạt động riêng cho TPM trong đó mỗi người đứng 

máy thực hiện việc kiểm tra hàng ngày, thay đổi phụ tùng, sửa chữa 

sớm phát hiện các hiện tượng bất thường, kieåm tra möùc ñoä chính xaùc…    

400

Người vận hành máy thì vận hành

Người bảo trì thì sửa chữa

Kiểu bảo trì truyền thống

Người đứng máy tham gia bảo trì 

là việc thiết yếu loại bỏ hư hỏng 

và sai hỏng

* Kieåm tra haèng ngaøy

* Thay theá bộ phận cấu thành , söûa 

chöõa

* Phaùt hieän sôùm caùc hieän töôïng baát 

thöôøng

* Kieåm tra moät caùch chính xaùc

Người đứng máy bảo trì tự quản

BẢO TRÌ TỰ QUẢN

401

Möùc 

Cao - ThaápThuøng daàu

Ñöa ra tieâu chuaån

Cleaning, Lubricating,

Tightening

‘Chuù yù: 

saép hö

Coù caùi gì 

Hö hoûng

Muïc Tieâu Töï Baûo Trì

Thôï Vaän Haønh caàn coù 4 kyõ naêng:

1)  Bieát caùi baát thöôøng khi thaáy chuùng saép xaûy ra

(khaû naêng xaùc ñònh baát thöôøng) 

2)  Nhanh choùng söûa laïi cho toát khi thaáy baát thöôøng

(khaû naêng söûa sai)

3)  Hieåu moái quan heä caùc boä phaän th/bò, nguyeân vaät lieäu aûnh höôûng ñeán chaát

löôïng sp theá naøo. 

Thieát laäp caùc ñieàu kieän roõ raøng theá naøo laø toát, theá naøo laø xaáu

(khaû naêng ñöa ra ñieàu kieän)

4)  Baûo ñaûm caùc ñieàu kieän ñaõ ñeà ra ñöôïc tuaân thuû

(khaû naêng duy trì)
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Làm tất cả Đến

Làm ít 

giá trị cao

403

CAÙCH NHÌN CUÛA CAÛI TIEÁN COÙ TROÏNG TAÂM
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404

80
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140
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Nap chai Vo chai Dong nap Vo thung

T
o

ác
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o
ä

Tdo thuc Tdo chi tieu Tdo th/ke

Improve design of 

bottleneck machine

Caûi tieán thieát keá maùy chaäm nhaát

TROÏNG TAÂM ÔÛ ÑAÂU?

KHAÂU CHAÄM NHAÁT CUÛA DAÂY CHUYEÀN!

 Nhieàu coâng ty chæ coá gaéng taêng toác ñoä thöïc teá cuûa daây chuyeàn ñeán toác ñoä ñöôïc cho laø

toái ña, nhöng thöôøng khaû naêng thöïc söï cuûa maùy, “toác ñoä thieát keá” laïi cao hôn. 

 Caûi tieán hieäu quaû daây chuyeàn ñoøi hoûi phaûi caûi tieán thieát keá cuûa maùy chaäm nhaát.

405

TROÏNG TAÂM ÔÛ ÑAÂU?

80% caùc toån thaát gaây bôûi 20% caùc vaán ñeà
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406

Voâ chai Bao goùiCaân

30

giaây

4060 20

giaây

4060

CAÛI TIEÁN COÙ TROÏNG TAÂM?

Voâ chai Bao goùiCaân

ªCoù phaûi laø caûi tieán? ÑUÙNG

ªCaûi tieán coù troïng taâm? KHOÂNG !!!

407

Voâ chai Bao goùiCaân

30

giaây

4060 30

giaây

4050

CAÛI TIEÁN COÙ TROÏNG TAÂM?

Voâ chai Bao goùiCaân

ªCoù phaûi laø caûi tieán? ÑUÙNG

ªCaûi tieán coù troïng taâm? ÑUÙNG !!!
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408

FI

Duy trì

AM

FI

Duy trì

AM

FI

Caûi tieán thoâng thöôøng Caûi tieán theo TPM

AM-Kaizen

TPM

Moái Quan Heä Giöõa AM vaø Kaizen

 “Caûi tieán” phaûi ñi ñoâi vôùi “Töï baûo trì”

Kế hoạch

lý thuyết Đến
Kế hoạch

thực tế
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CAÙC NGUYEÂN NHAÂN VAØ BIEÅU HIEÄN HÖ HOÛNG

Nguyeân nhaân gaây ra hö hoûng  

 Thieát keá, cheá taïo, laép raùp, löu kho, vaän chuyeån, baûo döôõng, söû

duïng, söûa chöõa, …

Caùc daïng hö hoûng 

 Moûi, aên moøn, laõo hoaù, maøi moøn, …

Bieåu hieän 

 Phaàn töû : bieán daïng, raïn nöùt, gaõy vôõ, troùc, roã, …

 Heä thoáng : ñoå saäp, giaûm coâng suaát, giaûm ñoä chính xaùc, toån

thaát cao, taêng ñoä oàn, taêng nhieät ñoä, …

BẢO TRÌ THIẾT BỊ 

411

CÖÔØNG ÑOÄ HÖ HOÛNG THEO THÔØI GIAN

GÑ 1 Giai ñoaïn 2 GÑ 3

T
y

û 
le

ä 
h

o
ûn

g
 m

a
ùy

Tuoåi thoï maùy

Chaïy raø Oån ñònh Maøi moøn nhanh 

BẢO TRÌ THIẾT BỊ 
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TYÛ LEÄ HÖ HOÛNG THEO THÔØI GIAN

( Ñöôøng cong hình boàn taém )

Toác ñoä hö hoûng

Toác ñoä hö hoûng

ñònh tröôùc

LOAÏI 
HÖ HOÛNG KHÔÛI 

THUYÛ

HÖ HOÛNG 

NGAÃU NHIEÂN

HÖ HOÛNG

DO BÒ MOØN

Nguyeân nhaân

Thieát keá hoaëc 

sai soùt trong cheá 

taïo

Sai soùt vaän haønh Cô phaän bò moøn

Bieän phaùp 

khaéc phuïc

Chaïy thöû vaø baét 

ñaàu kieåm soaùt
Vaän haønh ñuùng caùch

Ngan ngöøa vaø 

baûo quaûn

DUY TRÌ PHOØNG NGÖØA

413

Giai ñoaïn 1 (chaïy raø)

 Hoûng hoùc xaûy ra nhieàu ngay sau khi ñöa vaøo söû duïng vaø giaûm daàn cho ñeán

cuoái thôøi kyø chaïy raø. Do nhöõng nguyeân nhaân coâng ngheä cheá taïo vaø laép raùp

hoaëc do ngöôøi duøng khoâng ñuùng caùch.

Giai ñoaïn 2 (oån ñònh)

 Sau thôøi kyø chaïy raø. Neáu ñöôïc baûo döôõng ñuùng möùc, maùy laøm vieäc oån ñònh,

cöôøng ñoä hoûng xaûy ra ôû möùc thaáp vaø gaàn nhö khoâng ñoåi.

Giai ñoaïn 3 (maøi moøn nhanh)

 Hö hoûng taêng daàn do nhöõng nguyeân nhaân khoâng theå traùnh khoûi nhö maët ma

saùt bò moøn, vaät lieäu bò laõo hoùa, moät soá boä phaän bò aên moøn, moái noái bò loûng,

ñoä kín khít giaûm hay coù nhöõng chi tieát bò nöùt gaõy vì moûi

BẢO TRÌ THIẾT BỊ

CÖÔØNG ÑOÄ HÖ HOÛNG THEO THÔØI GIAN
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Hình döôùi ñaây moâ taû söï ñaùnh ñoåi giöõa chi phí baûo trì döï phoøng 

vôùi chi phí söûa chöõa khi maùy bò hoûng :

Chi phí 

haøng naêm

Möùc baûo trì 

döï phoøng toái thieåu

Möùc ñoä baûo trì döï phoøng 

Chi phí 

hö hoûng vaø söûa chöõa

Toång chi phí baûo trì

Chi phí 

baûo trì döï phoøng

Toång chi phí 

baûo trì toái thieåu

415

Baûo trì phoøng ngöøa 

 Hoaït ñoäng baûo trì ñöôïc laäp keá hoaïch tröôùc vaø thöïc hieän theo moät trình töï

nhaát ñònh ñeå ngaên ngöøa caùc hö hoûng xaû ra hoaëc phaùt hieän caùc hö hoûng

tröôùc khi chuùng phaùt trieån ñeán möùc laøm ngöøng maùy vaø giaùn ñoaïn saûn xuaát.

Baûo trì phoøng ngöøa tröïc tieáp 

 Hoaït ñoäng baûo trì ñöôïc thöïc hieän ñònh kyø nhaèm ngaên ngöøa hö hoûng xaûy ra

baèng caùch taùc ñoäng vaø caûi thieän traïng thaùi vaät lyù cuûa maùy moùc, thieát bò

(kieåm tra thay theá, boâi trôn, laøm saïch, caên chænh, …)

Baûo trì phoøng ngöøa giaùn tieáp

 Hoaït ñoäng baûo trì ñöôïc thöïc hieän nhaèm phaùt hieän vaán ñeà ngay trong

giai ñoaïn ban ñaàu tröôùc khi caùc hö hoûng coù theå xaûy ra, maø khoâng taùc

ñoäng ñeán traïng thaùi vaät lyù cuûa thieát bò, thay vaøo ñoù laø söû duïng kyõ thuaät

giaùm saùt tình traïng (khaùch quan, chuû quan)

PHAÂN LOAÏI BAÛO TRÌ  

BẢO TRÌ THIẾT BỊ
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416

Baûo trì caûi tieán 

 Hoaït ñoäng baûo trì nhaèm thay ñoåi thieát bò cuõng nhö caûi tieán moät soá chi

tieát, boä phaän ñeå khaéc phuïc hö hoûng hoaëc keùo daøi tuoåi thoï cuûa thieát bò

Baûo trì thieát keá laïi (design-out maintenance, DOM)

 Vieäc ñöa ra caùc thieát keá caûi tieán nhaèm khaéc phuïc nhöõng hö hoûng, khuyeát taät

hieän coù cuûa thieát bò

 Vieäc ñöa ra caùc giaûi phaùp nhaèm keùo daøi tuoåi thoï cuûa thieát bò baèng caùch

ñoåi môùi vaät lieäu hoaëc keát caáu

Baûo trì keùo daøi tuoåi thoï (life-time extension, LTE)

PHAÂN LOAÏI BAÛO TRÌ

BẢO TRÌ THIẾT BỊ

417

Caùc Nguyeân Taéc Khaéc Phuïc Hö Hoûng, Truïc Traëc

Hidden 

Equipment 

defects

Ñöa caùc khuyeát taät cuûa thieát bò ra aùnh saùng, 

“boùp cheát ngay töø khi coøn tröùng nöôùc!”

khuyeát taät tieàm

aån cuûa thieát bò

Hö Hoûng, Truïc Traëc laø 

phaàn noåi cuaû taûng 

baêng

Hö Hoûng, 

Truïc Traëc

ª Dô, buïi, daàu môõ roø ró 

ª saûn phaåm, nguyeân lieäu rôi vaõi

ª moøn, loûng, leäch, roø ró , 

ª gæ seùt, bieán daïng, traày xöôùt, nöùt, beå 

ª quaù noùng, quaù rung, quaù oàn, 

ª caùc baát thöôøng khaùc 
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Phòng ngừa đến

Xây dựng thành

công việc

bình thường

5S
AM + FI

Kiểm soát rủi ro 
tiềm ẩn

Nhận thức
Môi trường

Đào tạo An toàn 
& Môi trường.

- Tờ rơi

- Bản tin

- Áp phích. Vv

- Thực tập PCCC 

- Kiến thức về An toàn & Môi trường

- Đào tạo cho các bên thứ ba

- Kiến thức làm việc với hóa chất v.v…

- Hàng tháng tuần tra

- Đánh giá An toàn 

- nghiên cứu ban đầu về 

an toàn máy móc mới.v.v…

- Sạch sẽ & gọn gàng 

- Giảm chất thải, 

- Giảm độ ồn. v.v…
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420

1
10

30

TNLĐ Nặng, Thương tật nặng

TNLĐ Nhẹ, Thương tật nhẹ

Thiệt Hại Vật Chất

600
Söï coá “SUYÙT BÒ”

Tâm lý, bất cẩn, cẩu thả, sơ ý, 

Điều kiện lao động, máy móc, qui trình,...

TẢNG BĂNG TNLĐ

Phân loại
Sản phẩm đến 

Xây dựng Hệ thống 
Chất lượng trong  
quá trình.
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422

3 YEÁU TOÁ CAÊN BAÛN TRONG QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG

Thieát Laäp Caùc Ñieàu Kieän Caàn Thieát

(Kyõ Thuaät)

”Xaùc ñònh 1 caùch chính xaùc”

Kieåm Soaùt Caùc Ñieàu Kieän Caàn Thieát

(Quaûn Lyù) 

“Duy trì söï oån ñònh”

Duy Trì Chaát Löôïng Luoân Toát

”Thieát bò khoâng taïo ra pheá phaåm” 

KHOÂNG COÙ LOÃI CHAÁT LÖÔÏNG

Các sai lỗi lặp lại

và Sửa đổi 
đến

Hệ thống thông tin 

để làm đúng ngay 

từ đầu
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424

Quaûn Lyù Ngay Töø Ñaàu laø gì?

 Caùc hoaït ñoäng cuaû Quaûn Lyù Ngay Töø Ñaàu nhaèm:

 Saûn phaåm “deã daøng Saûn xuaát”

 Thieát bò “deã chaïy” 

baèng caùch tham khaûo caùc thoâng tin coù saün lieân quan ñeán Saûn phaåm

hay Thieát bò ñoù ngay töø khaâu thieát keá

425

 Coù bieän phaùp ngaên ngöøa caùc truïc traëc phaùt sinh

cho Saûn phaåm hay Thieát bò ñoù ngay töø khaâu thieát

keá

 Nhöng laøm sao ta bieát truïc traëc gì?

 Söû duïng thoâng tin coù saün, caùc phöông phaùp phaân tích nhö 4M

 Söû duïng phöông phaùp döï kieán tình huoáng nhö FMEA

Taïi sao ta caàn Quaûn Lyù Ngay Töø Ñaàu?
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Chức năng đến Chức năng chéo

CAÙC TOÅN THAÁT QUAÛN TRÒ

 Chờ chỉ đạo từ cấp trên

 Thiếu thông tin để thực hiện

 Chuyển thông tin không đúng chỗ

 Công việc trùng lắp

 Chậm trễ trong giao hàng

 Làm việc chưa cần, việc không quan trọng

 Sự thực hiện khác nhau giữa người này và người kia do 

thiếu tiêu chuẩn hóa

 Mất thời gian hội họp, thời gian ra quyết định

 …
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Chuyển đổi sản xuất nhanh

KHÁI NIỆM

Thời gian chuyển đổi là gì ?

Thay đổi Thời gian kiểm tra, điều chỉnh, …

Sản phẩm đạt yêu 

cầu cuối cùng của 

đợt sản xuất trước

Sản phẩm đầu tiên

của đợt sau

Sản phẩm đạt yêu 

cầu đầu tiên của đợt 

sản xuất sau

Thời gian chuyển đổi

Thời gian tính từ lúc sản phẩm đạt 

chất lượng cuối cùng của đợt sản 

xuất trước đến khi sản phẩm đạt 

chất lượng đầu tiên của đợt sản 

xuất kế tiếp được tạo ra.
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Chuyển đổi sản xuất

 Chuyển đổi sản xuất thông thường bao gồm các công

việc:

 Chuẩn bị

 Lấy cái cũ ra

 Đưa cái mới vào

 Điều chỉnh

 Vệ sinh

MỤC TIÊU CỦA CHUYỂN ĐỔI NHANH

TRƯỚC

SAU

Máy chạy Máy chạy

SP tốt cuối cùng SP tốt đầu tiên

Thời gian 
chuyển đổi

Hoạt động chuyển đổi

Hoạt động 
Chuyển đổi

Máy chạy Máy chạy

SP tốt cuối cùng SP tốt đầu tiên

Thời gian 
Chuyển 

đổi

Rút ngắn thời gian chuyển đổi
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Lợi ích
chuyển

đổi
nhanh

Nâng cao 
tính linh

hoạt trong
sản xuất

Tăng thời
gian cho
sản xuất
sản phẩm

Giảm kích
cỡ lô hàng, 
giảm lượng

tồn kho

Cải thiện
hiệu suất
thiết bị

toàn phần
OEE

Khảo sát quá trình chuyển đổi

ST
T

Hoạt động Thời
gian

Số
người

0 10 20 30 40
phút

1 ……………….. …. 2

2 ……………….. …. 2

3 ……………….. …. 1

4 ……………….. …. 1

5 ……………….. …. 3

6 ……………….. …. 1

7 ……………….. …. 2
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Giảm thời gian chuyển đổi

Thời
gian

chuyể
n đổi

Chuẩn
bị

trước

Ngưn
g sản
xuất

Chuẩn
bị

trước

Ngưn
g sản
xuất

Chuẩn
bị

trước

Ngưn
g sản
xuất

Giàm thời gian chuyển
đổi

Các chỉ số đo lường chính KPIs
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Tại sao phải đo lường?

 “Đo lường là bước đầu tiên nhằm dẫn đến kiểm soát và

cuối cùng là cải tiến. Nếu bạn không thể đo lường cái

gì đó, bạn không thể hiểu nó. Nếu bạn không thể hiểu

nó, bạn không thể kiểm soát nó. Nếu bạn không thể

kiểm soát nó, bạn không thể cải tiến nó”

James Harrington

Người sáng lập Mạng lưới Cải tiến

Tư vấn chất lượng quốc tế của CGEY

KPIs - Key Performance Indicators

Các chỉ số tài chính

Tổng tài sản
Tổng tài sản 

trên nhân viên
Lợi nhuận trên 
tổng tài sản

Lợi nhuận trên 
tài sản cố định

Lợi nhuận gộpLợi nhuận ròng

Lợi nhuận trên 
doanh thu

Lợi nhuận trên 
nhân viên

Lợi nhuận ròng 
trên vốn chủ 
sở hữu (ROE)

Lợi nhuận trên 
vốn sử dụng 

(ROCE)

Lợi nhuận trên 
vốn đầu tư 

(ROI)
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KPIs - Key Performance Indicators

Các chỉ số tài chính

Doanh số
Doanh số từ 

sản phẩm mới
Doanh số trên 

nhân viên

Giá trị gia tăng
Giá trị gia tăng 
trên nhân viên

Cổ tức

Giá trị thị 
trường

Giá cổ phiếu Tổng chi phí

KPIs - Key Performance Indicators

Các chỉ số tài chính

Nợ
Tỷ lệ nợ trên 

vốn

Thời gian thu 
tiền bình quân

Tỷ lệ nợ trên 
doanh số

Tỷ lệ tồn kho 
trên doanh số
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KPIs - Key Performance Indicators

Các chỉ số khách hàng

Mức độ hài 
lòng của khách 

hàng

Mức độ trung 
thành của 

khách hàng
Thị phần

Khiếu nại của 
khách hàng

Tỷ lệ hàng trả 
về

Thời gian đáp 
ứng yêu cầu 
khách hàng

Mức giá so với 
đối thủ cạnh 

tranh

Tổng chi phí 
phục vụ khách 

hàng

Số khách hàng 
bị mất

KPIs - Key Performance Indicators

Các chỉ số khách hàng

Tỷ lệ khách 
hàng mới

Tỷ lệ doanh số 
từ khách hàng 

mới
Số khách hàng

Doanh số bình 
quân trên 1 
khách hàng

Tỷ lệ thắng 
thầu/hợp đồng

Tỷ lệ chi phí 
marketing trên 

doanh thu

Số khu vực 
quảng cáo

Mức độ nhận 
biết thương 

hiệu

Số lần tham 
gia các triễn 
lãm, hội chơ
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KPIs - Key Performance Indicators

Các chỉ số khách hàng

Tổng sản 
lượng

Sản lượng cho 
từng kênh

Số khách hàng 
trên nhân viên

Tần số giao 
dịch với khách 

hàng

Thời gian phục 
vụ khách hàng

Tỷ lệ hàng bảo 
hành

KPIs - Key Performance Indicators

Các chỉ số quá trình nội bộ

Tỷ lệ giao 
hàng đúng hẹn

Lead time
Vòng quay tồn 

kho

Chi phí nghiên 
cứu và phát 

triển

Số lượng sản 
phẩm mới

Số lần không 
đủ hàng bán

Mức độ sử 
dụng lao động

Tỷ lệ khuyết 
tật

Tỷ lệ hàng loại 
I
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KPIs - Key Performance Indicators

Các chỉ số quá trình nội bộ

Cycle time
Mức độ sử 

dụng không 
gian

Tần số hư 
hỏng thiết bị

Thời gian ra 
sản phẩm mới

Năng lực quá 
trình, thiết bị

Mức độ hao 
hụt vật tư, 
nguyên liệu

Hiệu suất đầu 
ra (Yield)

Thời gian 
chuyển đổi sản 

xuất

Số sản phẩm 
phù hợp tiêu 

chuẩn

KPIs - Key Performance Indicators

Các chỉ số học tập và phát triển

Chi phí đào tạo 
trên nhân viên

Mức độ nâng 
cấp kỹ năng 
nhân viên

Số nhân viên 
được đào tạo 
đa kỹ năng

Tỷ lệ vắng mặtTỷ lệ nghỉ việc
Số đề xuất 

sáng kiến của 
nhân viên

Mức độ hài 
lòng của nhân 

viên

Thời gian bị 
mất do tai nạn

Giá trị gia tăng 
trên nhân viên
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KPIs - Key Performance Indicators

Các chỉ số học tập và phát triển

Năng suất 
nhân viên

Số nhân viên 
tham gia hoạt 
động nhóm

Số sáng kiến 
cải tiến

Lợi ích mang 
lại từ cải tiến

Số khóa học, 
số giờ đào tạo

Số nhân viên 
đã được thiết 

lập KPI cá 
nhân

Số nhân viên 
đạt mục tiêu 

cá nhân

Theo dõi kết quả thực hiện
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Dash Board

Bảng theo dõi kết quả thực hiện

KINH DOANH – TÀI CHÍNH

 -

 12.500

 25.000

 37.500

 50.000

1 2 3 4 5 6 7 8

Sản lượng bán hàng theo từng loại sản phẩm

Loại 600

Loại 700

Loại 1000

Loại 2000

Loại 2200

Loại 3000
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KINH DOANH – TÀI CHÍNH

 -

 7.500

 15.000

 22.500

 30.000

 37.500

1 2 3 4 5 6 7 8

Doanh thu bán hàng theo từng loại sản phẩm

Loại 600
Loại 700
Loại 1000
Loại 2000
Loại 2200
Loại 3000
TS
KEORL
DM
BARULO

Tỷ lệ doanh thu hàng xuất khẩu
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Tổng giá trị tồn kho trên doanh thu

20   21   

30   

22   
24   

22   
20   21   

15   

21   

35   

43   

35   

29   
26   

24   

15   14   

7   

12   
14   13   

40   

28   

 -

 13

 25

 38

 50

1 2 3 4 5 6 7 8

Giá trị tồn kho- doanh thu

Doanh thu

Tồn kho NVL

Tồn kho TP

0%

100%

200%

300%

400%

1 2 3 4 5 6 7 8

75%
100% 117%

195%

146% 132% 130% 114%

75%
67% 23%

55%

58%
59%

200%

133%

Tỷ lệ Tồn kho/doanh thu

Tỷ lệ TP

Tỷ lệ NVL

Tỷ lệ công nợ của khách hàng trên doanh thu

15   15   

18   

13   

18   

14   14   
13   

4   

7   

12   

8   

6   

8   

6   

8   

16   
17   

18   18   

20   

16   

18   

16   
17   

21   

17   17   

21   

24   

21   

25   

 -

 8

 15

 23

 30

1 2 3 4 5 6 7 8

Đồ thị Giá Trị

Doanh thu XK

Doanh thu NĐ

Công nợ XK

Công nợ NĐ

0%

150%

300%

450%

600%

1 2 3 4 5 6 7 8

107% 113% 100%
138% 111% 114% 129% 123%

425%

300%

142%

213%
350%

300%
350%

313%

Đồ thị tỷ lệ

Tỷ lệ NĐ

Tỷ lệ XK
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Rulô 2000 Mục tiêu : 95% loại 2000 trên 60 máy

Phân tích : SP 2000 làm nhiều hơn 1090 cục, tương đương 4.43% so với mục tiêu,                        

do máy móc thiết bị tương đối ổn định, đạt yêu cầu

0

50000

100000

150000

200000

0

7000

14000

21000

28000

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Biểu đồ sản lượng 2012 (rulô 2000)

Số nòng tiện loại ra hàng tháng

 SP 2000 : tốt nhất so với các tháng đầu năm, chủ yếu là nứt ngang lưng, phun bi xong tiện         
ra mới phát hiện.

 SP 3000 : tăng 1.41% so với tháng trước, đạt mục tiêu
thường xuyên nhắc nhở công nhân lựa nòng thật kỹ trước khi nhập kho

10,

6,52

7,2
7,59

9,98

8,16

5,09

6,5

0,

2,5

5,

7,5

10,

12,5

Mục tiêu T.02 T.03 T.04 T.05 T.06 T.07 T.08

%

Sản phẩm 3000  

15,

17,4
17,1

17,9
18,1

15,3

10,

12,3

14,5

16,8

19,

Mục tiêu T.02 T.03 T.04 T.05 T.06 T.07 T.08

%

Sản phẩm 2000  

Mục tiêu TT.02 TT.03 TT.04 TT.05 TT.06 TT.07 TT.08

2000 15 17.35 17.1 17.85 18.12 15.3

3000 10 6.52 7.2 7.59 9.98 8.16 5.09 6.5
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Hao hụt master batch

Phân tích : Đạt tỷ lệ hao hụt so với mục tiêu do anh em công nhân tuân thủ làm đúng 

theo quy trình của hướng dẫn công việc

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

T02 2012 T03 2012 T04 2012 T05 2012 T06 2012 T07 2012 T08 2012

G
iá

 t
rị

 %

Biểu đồ thể hiện tỉ lệ hao hụt trung bình

Master Batch Luyện kín (theo tỉ lệ %)

Biểu đồ pareto các dạng lỗi

282

125

106

52 51
40

27
17 16

7 7 4 4 0 0 0 0

38%

55%

70%

77%

83%
89%

93% 95% 97% 98% 99% 99% 100% 100% 100% 100% 100%
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Số sản phẩm bị lỗi loại 2000
Tháng 08/2012

so sp loi

luy ke

Hở mí keo xanh lợt: 200 cục
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Khảo sát, chẩn đoán

năng suất chất lượng

của doanh nghiệp

Mục đích

 Đánh giá chẩn đoán năng suất chất lượng của doanh

nghiệp nhằm:

 Xác định hiện trạng năng suất chất lượng.

 Xác định điểm mạnh, điểm yếu về năng suất chất
lượng của doanh nghiệp.

 Đề xuất các cơ hội cải tiến.
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Yêu cầu

 Yêu cầu của công tác đánh giá năng suất chất lượng:

 Tiếp cận dựa trên thông tin thực tiễn, không sai lệch.

 Chuẩn bị đánh giá và tiến hành đánh giá một cách kỹ
lưỡng.

 Đánh giá viên phải có năng lực đánh giá.

 Bảo mật thông tin.

I. Thông tin chung về doanh nghiệp

 Tên doanh nghiệp:

 Địa chỉ: 

 Điện thoại: Fax: Email: 

 Đại diện doanh nghiệp: Chức vụ:

 Điện thoại: Email:

 Người liên hệ: Chức vụ: 

 Điện thoại: Email:
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I. Thông tin chung về doanh nghiệp

 Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính:

 Năm thành lập:

 Loại hình doanh nghiệp:

 Các địa điểm sản xuất kinh doanh khác của doanh 

nghiệp (nếu có 2 địa điểm trở lên):

 Các loại sản phẩm chính của doanh nghiệp:

 Thị trường chính của doanh nghiệp:

Quốc doanh   Tư nhân  Cổ phần  Liên doanh   
Hợp doanh    Trách nhiệm HH      Nước ngoài          Khác 

I. Thông tin chung về doanh nghiệp

Các hệ thống quản lý đã áp dụng:   ISO 9001  Khác: …..

Các mô hình, công cụ năng suất chất lượng đã áp dụng:

 5S  Kaizen  Khác: …..

Các giải thưởng và công nhận về chất lượng:

 Giải thưởng chất lượng quốc gia

 Giải thưởng chất lượng  Sao vàng đất Việt

 Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn

 Khác: …
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I. Thông tin chung về doanh nghiệp

 Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp: 

 Mô tả quá trình sản xuất kinh doanh:

II. Nguồn nhân lực

 Số cán bộ công nhân viên: ………… người 

 Trong đó: 

- Nhân viên trực tiếp sản xuất: ........... người (chiếm tỷ lệ %: …….)

- Nhân viên gián tiếp: ................ người (chiếm tỷ lệ %: …….)

 Trình độ nhân sự: 

- Đại học trở lên: ………………..người (chiếm tỷ lệ %: …….)

- Cao đẳng, trung cấp: ………………..người (chiếm tỷ lệ %: …….)

- Lao động phổ thông, công nhân lành nghề: ………………..người

(chiếm tỷ lệ %: …….)
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II. Nguồn nhân lực

 Sự ổn định về nhân sự:

 Số lượng nhân viên nghỉ việc trong năm/tổng số nhân
viên: …… (%)

 Thâm niên đội ngũ nhân sự:

 Tỷ lệ % nhân sự có thâm niên < =1 năm:

 Tỷ lệ % nhân sự có thâm niên >= 5 năm:

 Độ tuổi của CBCNV:

 Tỷ lệ % nhân sự có độ tuổi <=30 tuổi: 

 Tỷ lệ % nhân sự có độ tuổi 31-40 tuổi: 

 Tỷ lệ % nhân sự có độ tuổi 41-50 tuổi: 

 Tỷ lệ % nhân sự từ 51 tuổi trở lên: 

II. Nguồn nhân lực

 Các nội dung năng suất chất lượng đã được đào tạo tại doanh

nghiệp:

 5S  kaizen  ISO 9001  Khác:….

 Sự tham gia của CBCNV vào hoạt động cải tiến của doanh

nghiệp:

 Số đề tài cải tiến/năm:

 Số nhóm cải tiến:

 Số tiền làm lợi từ hoạt động cải tiến/năm

 Quy chế hoạt động cải tiến:  Có  Không

 Việc khen thưởng, công nhận đối với các cá nhân, nhóm tham

gia hoạt động cải tiến:

 Có  Không
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III. Cơ sở hạ tầng, môi trường làm việc

 Diện tích nhà xưởng (m2):

 Liệt kê tên các thiết bị sản xuất chính:

 Ứng dụng phần mềm để quản lý doanh nghiệp (ví dụ ERP, MRP 

hoặc tương tự): 

 Có  Không

 Điều kiện 5S và môi trường làm việc:

 Tốt  Khá  Trung bình  Kém

IV. Nguồn nguyên liệu

 Liệt kê các loại nguyên liệu chính:

 Năng lực của các nhà cung ứng nguyên liệu, các nhà thầu về mặt

sản lượng, tiến độ:

 Tốt  Khá  Trung bình  Kém

 Năng lực của các nhà cung ứng nguyên liệu, các nhà thầu về mặt

chất sản lượng:

 Tốt  Khá  Trung bình  Kém
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V. Cam kết của lãnh đạo

 Sự quan tâm của cấp lãnh đạo đối với chương trình cải tiến năng

suất chất lượng:

 Tốt  Khá  Trung bình  Kém

 Cơ cấu tổ chức và trách nhiệm quyền hạn để thúc đẩy hoạt động

cải tiến năng suất chất lượng:

 Tốt  Khá  Trung bình  Kém

 Sự khuyến khích CBCNV tham gia hoạt động cải tiến năng suất

chất lượng:

 Tốt  Khá  Trung bình  Kém

 Sự cam kết cung cấp nguồn lực để thực hiện cải tiến:

 Tốt  Khá  Trung bình  Kém

VI. Các quá trình

 Khả năng kiểm soát các quá trình của tổ chức/doanh nghiệp:

 Tốt  Khá  Trung bình  Kém

 Tài liệu và các thông tin hỗ trợ để thực hiện các quá trình:

 Tốt  Khá  Trung bình  Kém

 Tỷ lệ sản phẩm khuyết tật (chỉ liệt kê các đối với các sản phẩm, 

quá trình chính):
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VI. Các quá trình

 Mức độ sử dụng thiết bị chính (về thời gian): 

 0%-50%  50% - 70%  70% - 90%  90% - 100%

 Các chỉ số chính khác trong quá trình sản xuất (vui lòng nêu rõ):

 Liệt kê các loại lãng phí chính trong doanh nghiệp:

VII. Đáp ứng nhu cầu khách hàng

 Số liệu về mức độ hài lòng của khách hàng về sản

phẩm, dịch vụ:

 Số liệu về khiếu nại khách hàng:
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VII. Các chỉ số tài chính

STT Chỉ số Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015

1 Doanh thu (triệu đồng)

2 Lợi nhuận (triệu đồng)

3 Tỷ lệ chi phí trên doanh thu (%)

4 Tổng vốn (triệu đồng)

5 Tỷ suất lợi nhuận trên vốn (%)

6 Thu nhập bình quân của người 

lao động (triệu đồng)

VIII. Kế hoạch sắp tới của doanh nghiệp

 Phát triển sản phẩm, thị trường:

 Mở rộng/thu hẹp nhà xưởng:

 Đầu tư thiết bị, công nghệ mới:

 Thay đổi trong cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực:

 Ứng dụng các chương trình quản lý:

 Ứng dụng công nghệ thông tin:
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IX. Các vấn đề năng suất chất lượng đang gặp phải:

X. Mong muốn của cấp lãnh đạo đối với chương trình cải 

tiến năng suất chất lượng:

Các điểm cần chú ý

 Thông tin doanh nghiệp cần chính xác để đảm bảo cho

toàn bộ tiến trình làm việc sau này, bao gồm cả các hồ

sơ thực hiện dự án cải tiến năng suất chất lượng.

 Loại hình doanh nghiệp phản ánh sơ bộ về phương

thức quản lý của doanh nghiệp. Cần quan tâm đến tỷ

trọng vốn của các nhà đầu tư.

 Ngày thành lập doanh nghiệp cung cấp thông tin ban 

đầu về mức độ trưởng thành của hệ thống quản lý và

nhân sự của doanh nghiệp.

 Xem xét các địa điểm của doanh nghiệp, mối quan hệ

giữa các cơ sở đặt ở các vị trí khác nhau.
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Các điểm cần chú ý

 Nhận biết các sản phẩm, dịch vụ chính của doanh

nghiệp và các đặc điểm của sản phẩm, dịch vụ.

 Nhận biết khách hàng, thị trường của doanh nghiệp và

các đặc điểm của khách hàng, thị trường.

 Mức độ phức tạp và các mối quan hệ trong cơ cấu tổ

chức. Nhân sự và sự phân quyền trong cơ cấu tổ chức.

 Các công đoạn trong quá trình sản xuất và cung ứng

dịch vụ của doanh nghiệp.

Các điểm cần chú ý

 Các chứng nhận đạt được phản ánh thương hiệu và

năng lực quản lý của doanh nghiệp.

 Quan tâm đến hiệu lực và hiệu quả của các hệ thống, 

công cụ năng suất chất lượng hệ tại.

 Xem xét tổng quát các bằng chứng vể việc thực hiện

các hệ thống, công cụ năng suất chất lượng.
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Các điểm cần chú ý

 Số lượng CBCNV và sự phân bổ nhân sự cho các khu

vực.

 Trình độ, độ tuổi và thâm niên ảnh hưởng đến việc

triển khai các hoạt động cải tiến năng suất chất lượng.

 Quan tâm đến nhân sự cấp quản lý, những người đóng

vai trò thúc đẩy hoạt động hoạt động năng suất chất

lượng.

 Xem xét cách thức tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân

lực

 Xem xét cách thức đánh giá và khen thưởng nhân sự

 Mức độ thay đổi nhân sự và nguyên nhân.

Các điểm cần chú ý

 Mức độ hiểu biết và vận dụng các hệ thống, công cụ

năng suất chất lượng của cấp quản lý và nhân viên đã

được đào tạo trước đây.

 Sự nhiệt tình tham gia hoạt động cải tiến và những kết

quả đã đạt được.

 Các tài liệu quy định về hoạt động cải tiến và sự công

nhận, khen thưởng các cá nhân, nhóm tham gia vào

hoạt động cải tiến.
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Các điểm cần chú ý

 Xem xét tình trạng nhà xưởng, văn phòng của doanh

nghiệp.

 Xem xét tình trạng và nguồn gốc thiết bị sản xuất, thiết

bị phụ trợ của doanh nghiệp.

 Xem xét cách thức tổ chức công tác bảo trì, sửa chữa

của doanh nghiệp.

 Xem xét khả năng vi tính của nhân sự, việc ứng dụng

công nghệ thông tin vào quản lý của doanh nghiệp.

 Điều kiện 5S là biểu hiện ban đầu của văn hóa cải tiến

năng suất chất lượng.

Các điểm cần chú ý

 Nhận biết được các nguồn nguyên liệu sử dụng và

nguồn gốc của chúng.

 Mức độ thuê các nhà thầu phụ và cách thức kiểm soát

các nhà thầu.

 Sự ảnh hưởng của nguồn nguyên liệu đầu vào đối với

hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ của doanh

nghiệp.
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Các điểm cần chú ý

 Sự quan tâm, cam kết của cấp lãnh đạo là yếu tố quan

trọng nhất đối với hoạt động cải tiến năng suất chất

lượng của doanh nghiệp.

 Tình trạng hoạt động của các nhóm, cá nhân tổ chức

hoạt động cải tiến tại doanh nghiệp

 Cơ chế khuyến khích, động viên tham gia hoạt động

cải tiến năng suất chất lượng.

Các điểm cần chú ý

 Xem xét khuynh hướng, sự biến động của các chỉ số đo

lường các quá trình.

 Ý nghĩa và các yếu tố tác động đến các chỉ số đo

lường.

 Cơ cấu tổ chức và TNQH có giúp quản lý các quá trình

có hiệu lực, hiệu quả.

 Hiểu được các hoạt động diễn ra trong quá trình.

 Các thông tin từ khi lập kế hoạch đến khi triển khai và

báo cáo kết quả thực hiện của các quá trình.
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Các điểm cần chú ý

 Công suất và hiệu suất sử dụng các thiết bị

 Khả năng đáp ứng của thiết bị đối với các yêu cầu về

chất lượng sản phẩm và năng suất.

 Kỹ năng của nhân viên trong việc đáp ứng các yêu cầu

thao tác và vận hành sản xuất.

 Bản chất và cách giải quyết các vấn đề năng suất chất

lượng đang gặp phải.

 Mức độ đầy đủ của các tài liệu, hồ sơ phục vụ quá trình

sản xuất.

Các điểm cần chú ý

 Xem xét cách thức khảo sát và phân tích mức độ hài

lòng của khách hàng.

 Các vấn đề chính trong các phàn nàn của khách hàng

và tính hiệu quả trong việc giải quyết phàn nàn khách

hàng.

 Cách thức và hiệu quả hoạt động chăm sóc khách hàng.
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Các điểm cần chú ý

 Định hướng hoạt động năng suất theo định hướng phát

triển của doanh nghiệp.

 Nguyên nhân của sự thay đổi.

 Những lợi ích và khó khăn khi thực hiện sự thay đổi.

Tổng quan

về quản trị dự án
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Khái niệm dự án

 Dự án là một nỗ lực phức tạp, không thường xuyên, 

mang tính chất đơn nhất được thực hiện trong điều kiện

rang buộc nhất định về thời gian, ngân sách, nguồn lực

và các tiêu chuẩn chất lượng để đáp ứng yêu cầu của

bên quan tâm.

 Một số ví dụ về dự án: phát triển sản phẩm, dịch vụ

mới; tiến hành những thay đổi, cải tiến, tái cấu trúc về

bộ máy, tổ chức nhân sự, phương thức kinh doanh; xây

dựng nhà máy mới, lắp đặt dây chuyền sản xuất mới; 

thực hiện một quy trình sản xuất mới…

Đặc điểm dự án

 Có mục tiêu xác định.

 Được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định

có thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc.

 Thường liên quan đến nhiều bộ phận trong công ty và

lĩnh vực chuyên môn khác nhau.

 Liên quan đến việc thực hiện một điều mà chưa từng

làm trước đó.

 Đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng đầu ra, 

chi phí và thời gian cụ thể.
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Quản trị dự án

 Khái niệm:

Quản trị dự án là sự áp dụng một cách phù hợp các kiến
thức, kỹ năng, công cụ và kỹ thuật vào trong quá trình đề
xuất dự án, lập kế hoạch dự án, thực hiện dự án, theo dõi
giám sát dự án và kết thúc dự án để đạt được các yêu cầu
của dự án.

Quản trị dự án

 Quản trị dự án thường bao gồm:

 Xác định các yêu cầu

 Xác định và đáp ứng các nhu cầu, mối quan tâm và
mong đợi của các chủ thể dự án trong quá trình lập kế
hoạch và thực hiện dự án.

 Cân đối hài hòa giữa các yêu cầu, ràng buộc khác nhau
của dự án bao gồm: phạm vi của dự án, chất lượng, 
tiến độ, kinh phí, nguồn lực, rủi ro.
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Chu kỳ sống của dự án

Lập dự án

nâng cao năng suất chất lượng
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THÔNG TIN CHUNG

 Tên dự án

 Thời gian thực hiện

 Mã số

 Cấp quản lý

 Kinh phí thực hiện

 Nguồn ngân sách

 Nguồn của đơn vị

 Nguồn khác

THÔNG TIN CHUNG

 Đơn vị chủ trì thực hiện dự án

 Trưởng đơn vị

 Chủ nhiệm dự án

 Thư ký dự án

 Tổ chức, đơn vị (đào tạo, tư vấn, chứng nhận) tham gia

phối hợp thực hiện

 Danh sách những người tham gia thực hiện chính

 Lĩnh vực hoạt động

 Quy mô đơn vị
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MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

 Hiện trạng năng suất, chất lượng của đơn vị

 Điểm mạnh

 Điểm hạn chế/ Khó khăn hiện tại của Doanh nghiệp

 Mục tiêu của dự án

 Các nội dung thực hiện

 Giải pháp triển khai:

 Về nhân lực, tổ chức

 Về tài chính

PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN

 Phạm vi, đối tượng

 Thời gian thực hiện

 Nội dung thực hiện

 Thời gian (bắt đầu, kết thúc)

 Kết quả cần đạt được

 Đơn vị thực hiện
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DỰ KIẾN KẾT QUẢ THỰC HIỆN

 Dự kiến sản phẩm/kết quả chính của dự án

 Tên sản phẩm/kết quả chính

 Chỉ tiêu kỹ thuật

 Số lượng

 Hiệu quả của dự án

DỰ TOÁN KINH PHÍ VÀ NGUỒN VỐN

 Nội dung công việc

 Tổng kinh phí

 Nguồn kinh phí (theo năm):

 Nguồn ngân sách

 Nguồn của đơn vị

 Nguồn khác


