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Nhóm chất lượng “Nhật Bản”

 Nhóm nhỏ: 3-5 người

 Tự nguyện, tự giác

 Giải quyết các các vấn đề chất lượng đơn giản trong
phạm vi nguồn lực đang có

 Giải pháp cải tiến cụ thể, sáng tạo, hiệu quả: đầu tư
ít, lợi ích cao, thấy rõ kết quả

 Duy trì liên tục

 Thành thạo phương pháp (PCDA), công cụ cải tiến (7 
công cụ thống kê)
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Nhóm chất lượng “Việt Nam”

 Làm theo phong trào

 Không duy trì được

 Xem cải tiến là một việc “làm thêm”, “rảnh mới làm”, hoặc 
“chết đến nơi” mới làm..

 Thường trì hoãn, kéo dài (không hẹn được lịch để ngồi
xuống bàn về cải tiến…)

 không có động lực cải tiến

 Không thành thạo phương pháp, công cụ

 Không thành thạo kỹ năng (kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng
giải quyết vấn đề, kỹ năng sáng tạo).

 Không tạo ra được giải pháp sáng tạo (giải pháp không mới, 
tồn nhiều nguồn lực)

 cải tiến không hiệu quả
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Văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa chất lượng
 Các vấn đề liên quan đến chất lượng có được ưu tiên nguồn lực (thời gian, con người, chi 

phí…)
 Xem sai lỗi là “cơ hội” hay “tội đồ”
 Sự “trừng phạt” là một rào cản
 Nhìn chất lượng dưới gốc nhìn “tổn thất chi phí” 

Văn hóa định hướng khách hàng
 Các vấn đề liên quan đến khách hàng có được ưu tiên
 Có dành thời gian để lắng nghe “voice of customer”
 Làm ra sản phẩm là để người ta mua nó
 Khách hàng là “ông chủ”, khách hàng trả lương và cho ta sự thịnh vượng

Văn hóa cải tiến liên tục
 Xem cải tiến là một công việc chính thức như bao công việc khác
 Cải tiến chủ động “không có cái gì sai vẫn cải tiến”, chứ không phải có gì không ổn mới cải

tiến
 Cải tiến để đối thủ cạnh tranh “theo không kịp”
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Văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa không từ trên trời rơi xuống

Xây dựng văn hóa là 1 trong 3 nhóm công việc chủ
lực của một lãnh đạo
 Định hướng chiến lược

 Xây dựng hệ thống

 Xây dựng văn hóa

Làm sao xây dựng văn hóa?
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Hệ thống quản trị

Quản trị theo chức năng VS Quản trị theo quá trình

Xung đột giữa các phòng ban chức năng rất lớn

Sự phối hợp hàng ngang là một thách thức lớn

Cross-functional management

Phòng ban chức năng là nơi phát triển chuyên môn

Quy trình mới là thứ tác động vào khách hàng chứ không phải
phòng ban

Khách hàng chẳng quan tâm ta có phòng ban gì, họ chỉ quan tâm
ta tạo ra được gì cho họ

Đo lường hiệu quả làm việc (performance) trên quá trình chứ
không đo lường trên chức năng

Thúc đẩy sự gắn kết giữa các phòng ban để giải quyết vấn đề
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Kỹ năng cho cải tiến

Kỹ năng giải quyết vấn 
đề (PCDA, DMAIC, 

problem statement…)

• Nhận diện và phát 
biểu đúng vấn đề 

• Tìm được giải pháp 
sáng tạo, đột phá

Kỹ năng làm việc nhóm 
và quản lý nhóm

• Ngồi lại thảo luận một 
cách hiệu quả

• Mỗi lần đi họp mỗi lần 
vui

Kỹ năng sử dụng các 
công cụ thống kê (làm 
việc với dữ liệu, let’s 

data talk…)

• Dữ liệu là tài sản

• Biết cách thu thập 
đúng dữ liệu

• Biết cách phân tích dữ 
liệu mới tạo ra thông 
tin tốt

Kỹ năng sáng tạo và tư 
duy sáng tạo

• Nhìn ra ngoài cái hộp 
“thinking of out the 
box”

• Việc càng thách thức 
càng thú vị

• Đến thực địa quan sát 
chứ không ngồi bàn 
giấy hình dung

• Ý tưởng sáng tạo 
thường ‘đến từ bên 
ngoài”
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Truyền thông nội bộ

 Bạn đừng kỳ vọng “ai ai cũng tham gia”

 Liên quan đến con người: mỗi ngày làm một ít, nhưng 
phải kiên định. (không ngủ một đêm thức dậy mọi thứ sẽ 
thay đổi)

 Con người cần được ghi nhận có sự đóng góp vào sự phát 
triển

 “Người chưa tham gia cải tiến” sẽ thấy “nhột” khi “người 
ta làm quá trời”

 “À thì ra, cải tiến cũng chẳng có gì ghê gớm”

 Trong một nơi mà ai cũng làm thì “mình không làm, mình 
mới là quái vật”

 thiết kế, sáng tạo nhiều hoạt động, sự kiện truyền thông 
nội bộ mới là cách tốt để người ta tham gia cải tiến, chứ 
không phải “quăng một cục tiền” làm mồi nhử.

 nguyên tắc chung, lay chuyển lòng tự trọng của con người 
để họ làm việc khi đó sự kết quả thực sự mới được tạo ra.
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Kinh nghiệm cá nhân

Thành lập một bộ phận 
chuyên trách cho cải tiến

Cải tiến dưới dạng nhóm 
dự án

Lãnh đạo dành thời gian 
Tollgate Review (xem xét, 
chứ không phải phê duyệt)

Huấn luyện kỹ năng, và 
“cách suy nghĩ”

Truyền thông nội bộ
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Kinh nghiệm cá nhân

1. Thành lập một bộ phận chuyên trách cho cải tiến (Bộ phận cải tiến
liên tục, Bộ phận vận hành xuất sắc…)
• Hoạch định các dự án cải tiến (6-10 dự án)

• Thúc đẩy hỗ trợ các dự án

• Tháo gỡ khó khăn liên quan đến các phòng ban

2. Cải tiến dưới dạng nhóm dự án
• Có quyết định chính thức từ lãnh đạo

• Mỗi dự án 3-4 tháng

• Nhóm liên chức năng (các bộ phận liên quan đến vấn đề cần cải tiến phải
tham gia)
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Kinh nghiệm cá nhân
• 3. Lãnh đạo dành thời gian Tollgate Review (xem xét, chứ không phải phê

duyệt)
• Leader engagement = leader commitment + leader participation
• Định hướng các mục tiêu, làm rõ các mục tiêu
• Hãy khuyết khích, đừng chê bai
• Hãy thách thức, đừng làm nhục chí
• Dành “công lao” cho nhóm, đừng dành về mình

• 4. Huấn luyện kỹ năng, và “cách suy nghĩ”
• Giải quyết vấn đề
• Kỹ năng sáng tạo, tư duy đột phá, tư duy tích cực …
• Kỹ năng phân tích dữ liệu
• Làm việc nhóm
• Động viên

• 5. Truyền thông nội bộ
• Nếu có thưởng nhóm, không thưởng cá nhân
• Workshop các nhóm cải tiến
• Benchmarking (hướng đến những mục tiêu cao hơn) 
• Mở rộng trên chuỗi cung ứng và đối tác
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Continuous Improvement is …

About people,

A mindset,

A journey,

not techniques.

not a toolset.

not a destination.

- The most powerful principle that Toyota recognized decades ago: 

A continuous improvement culture is needed to sustain lean.

Mike Rother, Toyota Kata. 



15

Transformation of culture:
People engagement  and synergy  creativity, knowledge 
creation



Changing from outside uncontrollable factor

Flexible change for organization

& individual employee 
objectives

First change for both 

organization & individual 

employee objectives

Organization objective

Individual employee objectives

The process of engaging people
Con đường để gắn kết mọi người

Hướng mọi người đến mục tiêu của tổ chức
Toward organization objectives



CustomerCompetitor We 

Always Be Ready & Be Competitive to beat our Competitor !!!



Cảm ơn quý vị




