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SCORE Việt Nam 
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Phòng Thƣơng mại và Công nghiệp Việt Nam 

Chi nhánh TP.HCM 



SCORE Việt Nam 
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Đào tạo và tư vấn Doanh 
nghiệp 

Tăng cường năng lực cạnh 
tranh và phát triển bền vững 

Doanh nghiệp Nhỏ và vừa 
trong lĩnh vực Sản xuất 



Các con số nổi bật 
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1152 

91% 

93% 

90% 

1582 

92% 

Cán bộ nhân viên được đào tạo 

Lượt tư vấn Doanh nghiệp 

Hài lòng với chất lượng đào tạo 

Tiết kiệm chi phí SX 

Áp dụng 5S 

Nhóm cải tiến DN được thành lập với sự tham gia 

của Quản lý và Công nhân, Nam và nữ 



Nội dung đào tạo SCORE 
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Chuyên đề 4 

Quản lý nguồn 

nhân lực 

 

 

Chuyên đề 2 

Quản lý  

chất lượng 

 

 

Chuyên đề 1 

Hợp tác tại 

nơi làm việc 

 

 

Chuyên đề 5 

An toàn vệ 

sinh lao động 

 

 

Chuyên đề 3 

Sản xuất 

Sạch hơn 



Nội dung đào tạo chuyên đề 1 
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Nền tảng của hoạt động cải tiến 
liên tục 

Tầm quan trọng của HỢP TÁC tại nơi làm 
việc 

Thành lập NHÓM CẢI TIẾN DOANH 
NGHIỆP 

Triển khai 5S 

KAIZEN – Cải tiến liên tục 

Lập KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 



Nội dung đào tạo chuyên đề 2 
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Quản lý chất lượng 

Chất lượng và yêu cầu của Khách hàng 

Kiểm soát chất lượng: QC & QA 

Kiểm soát lỗi 

Phân tích dữ liệu lỗi 

Văn hóa chất lượng 



Điểm khác biệt của đào tạo SCORE 
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Chƣơng trình đào tạo hiệu chỉnh theo nhu cầu  

của doanh nghiệp 

Tập trung duy trì bền vững các chƣơng trình  

cải tiến 

Khuyến khích sự tham gia của ngƣời lao động  

vào hoạt động cải tiến 



Quy trình đào tạo tiêu chuẩn 
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Khảo sát 

ban đầu 
Tƣ vấn tại DN 

0.5 

ngày 

2 

ngày 

0.5 

ngày 0.5 

ngày 

0.5 

ngày 
0.5 

ngày 

Đăng ký 

Đào tạo tập trung 

3 tháng 

Tƣ vấn và đánh giá 

kết quả 



Khảo sát ban đầu 
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Đào tạo tập trung 
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Phương 
pháp học 
tương tác 

Thảo luận 
Làm việc 

nhóm 
Ví dụ thực 

tế 



Tư vấn tại Doanh nghiệp 
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Họp nhóm cải tiến Tư vấn thực tế tại nhà máy 



Các hoạt động hỗ trợ 
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Tham quan thực tế nhà máy 

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm 



Yếu tố thành công 
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Sự cam kết 
của Ban lãnh 

đạo DN 

Sự tham gia 
của người lao 

động 

Nhóm cải tiến 
Doanh nghiệp 

năng động 



Giảng viên dự án 

• Ông Lê Phước Vân – Giảng viên tư vấn đào tạo dự án 
SCORE với 15 năm kinh nghiệm tư vấn quản lý cho các 
doanh nghiệp đã tham gia đào tạo và tư vấn cho trên 100 
doanh nghiệp trên cả nước. 

• Ông Lê Minh Quang – Giảng viên tư vấn đào tạo dự án 
SCORE với 10 năm kinh nghiệm tư vấn quản lý, các tiêu 
chuẩn ISO, BSCI cho các Doanh nghiệp 

• Ông Huỳnh Thanh Trung – Giảng viên tư vấn đào tạo dự án 
SCORE với 10 năm kinh nghiệm tư vấn quản lý, hỗ trợ Doanh 
nghiệp tăng tính tự động hóa và Sản xuất tinh gọn. 

• Ông Lê Văn Minh – Giảng viên tư vấn đào tạo dự án SCORE 
với 15 năm kinh nghiệm quản lý trong ngành chế biến gỗ. 
Giám đốc công ty chế biến gỗ Tường Văn. 
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Phí tham gia đào tạo 
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18.000.000 VND/ Doanh nghiệp 



Truyền thông, quảng bá 
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Website 

www.score.com.vn 

Youtube 

Score Vietnam 



XIN CẢM ƠN! 

Lầu 11, Tòa nhà Becamex, 230 Đại lộ Bình 

Dƣơng, P. Phú Hòa, Tp.Thủ Dầu Một, Bình 

Dƣơng 

Tel: 02742222459 

Phone: 0978490432 (Ms Nhƣ) 

Email: info@bifa.vn 

HIỆP HỘI CHẾ BIẾN GỖ TỈNH BÌNH DƢƠNG 


