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CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DỰ ÁN SCORE 

Chuyên đề 1: Hợp tác tại nơi làm việc 

- Tổng thời gian: 2-3 tháng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạtđộng Nội dung 

Khảo sát ban đầu tại nhà máy  

- ½ ngày/công ty 

 

 

Tìm hiểu thông tin chung về DN, những nhu cầu và 

mong muốn cải tiến của DN, thực trạng sản xuất tại nhà 

máy để tìm ra những tiềm năng cải tiến 

Đào tạo tập trung  

 

- 2 ngày học tập trung cho 4 

doanh nghiệp phương pháp 

học tương tác, thực hành, chia 

sẻ kinh nghiệm 

 

Đưa thông tin, hình ảnh và yêu cầu từ các nhà máy để 

tổng hợp, điều chỉnh nội dung đào tạo cho phù hợp với 

thực tế doanh nghiệp. 

Nội dung đào tạo: 

- Cách thành lập nhóm cải tiến Doanh nghiệp 

- Cách chia sẻ thông tin trong Doanh nghiệp hiệu 

quả 

- Phương pháp 5S 

- Phương pháp cải tiến liên tục Kaizen 

- Lập kế hoạch cải tiến 

- KPIs  

 

4 lần tư vấn tại doanh nghiệp 

- ½ ngày/ doanh nghiệp 

- Mỗi lần tư vấn cách nhau 2-3 

tuần 

 

Dựa trên nội dung đào tạovà kế hoạch cải tiến của doanh 

nghiệp, giảng viên và nhóm tư vấn sẽ xuống nhà máy hỗ 

trợ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện cải tiến 

 

 

Khảo sát 
ban đầu  

Đào tạo 
tập trung 

Tư vấn tại 
DN 
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Chƣơng trình đào tạo tập trung 

Ngày 1 

08:00 – 08:30 Đăng ký đại biểu 

08:30 – 08:35 Hướng dẫn thông tin chung về chương trình đào tạo 

08:35 – 08:55 Hoạt động làm quen, giới thiệu bản thân 

08:55 – 9:35 Phần 1:  

Giới thiệu tổng quan về dự án SCORE 

Chuyên đề hợp tác tại nơi làm việc 

Giới thiệu các doanh nghiệp tham gia chuyên đề 

09:35 – 10:15 Phần 2: Động lực khi tham dự chương trình SCORE 

10:15 – 10:30 Giải lao 

10:30 – 11:30 Phần 3:Tìm hiểu về Hợp tác tại nơi làm việc 

11:30 – 13:00 Ăn trưa 

13:00 – 14:45 Phần 4: 

Giới thiệu về Cải thiện môi trường làm việc thông qua 5S 

Kinh nghiệm thực tiễn Cải thiện môi trường làm việc thông qua 5S 

14:45 – 15:00 Giải lao 

15:00 – 16:45 Các bài tập thực hành 5S 

15:45 – 16:30 Lập kế hoạch triển khai 5S 

16:30 Tổng kết ngày 1 

Ngày 2 

08:30 – 08:40 Tóm tắt ngày 1 

08:40 – 09:25 Phần 5: Xây dựng nhóm cải tiến doanh nghiệp 

09:25 – 10:25 Phần 6:Chia sẻ thông tin 

10:25 – 10:25 Giải lao 

10:25 – 11:30 Phần 7: Kaizen 

11:30 – 13:00 Ăn trưa 

13:00 – 14:00 Phần 8: Đo lường kết quả cải tiến 

14:00 – 15:00 Phần 9: Xây dựng kế hoạch hành động 

15:00 – 15:15 Giải lao 

15:15 – 16:15 Trình bày và góp ý về kế hoạch hành động 

16:15 – 16:30 Tổng kết khóa đào tạo 

Trao chứng nhận cho học viên 

 


