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Đội chuyên gia dẫn dắt xây dựng hệ thống mới 

hoặc thực hiện dự án đặc thù 

Nghiên cứu 

Thực hiện nghiên cứu theo chủ đề yêu cầu 
của khách hàng 

Đào tạo & kèm cặp 

Phát triển và thực hiện Chương trình đào tạo 

theo nhu cầu. Sau khi huấn luyện, tổ chức kèm 

cặp thực hiện trong thời gian 1-6 tháng 

Cố vấn thường xuyên 

Gởi chuyên gia thực hiện cố vấn cho các vấn 

đề điều hành hàng ngày  

Các chương trình hợp tác với đối 

tác nước ngoài 

 

 Cung cấp học bổng tu nghiệp tại Nhật 

Bản  

 Phái cử chuyên gia giữa Việt Nam và 

Nhât Bản trong các lĩnh vực sản xuất, 

dịch vụ 

 Tuyển dụng thực tập sinh Nhật Bản 

đến các công ty Việt Nam 

 Tổ chức các hội nghị quốc tế phối hợp 

cùng HIDA, Nikkei BP Nhật Bản 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tính trung thực  

Đối xử trung thực, tuyêṭ đối không vì tiến đô  ̣
dư  ̣án hay mu c̣ tiêu lơ ị nhuâṇ để thay đổi y ́
kiến tư vấn theo chiều hướng sai lê c̣h hoă c̣ 
thiên vi  ̣

Tính hệ thống 

Đưa ra giải pháp có hệ thống cho tương lai, 
không tạo thêm vấn đề 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tính độc đáo 

Tôn trọng đặc thù mỗi công ty, không áp 
đặt kinh nghiệm tư vấn hay copy công ty 
khác 

Làm việc trên thông tin hiện trường và đề ra 
giải pháp hiện thực 

 

 

Nguyên tắc 

làm việc 

Dịch vụ 

cung cấp 

Mô hình đào tạo 
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Chương trình chẩn đoán nhà 

máy 

Cần được sử dụng khi doanh nghiệp đã 
thực hiện hoạt động cải thiện trước đó 
nhưng vẫn chưa hài lòng với kết quả đạt 
được, việc giảm giá thành là cấp thiết 
nhưng phương hướng chưa xác định rõ,… 

 Tiến hành chuẩn đoán trên các điểm 
quan trọng 

 Đánh giá hoạt động sản xuất để xác 
định các vấn đề hệ thống 

 Đưa ra biện pháp cải tiến cụ thể để 
tăng năng suất, giảm chi phí 

Chương trình cắt giảm lãng 

phí bằng MFCA và IE 

Chương trình tư vấn kết hợp các công cụ 
quản lý sản xuất, tập trung vào kỹ thuật cải 
tiến dòng chảy nguyên vật liệu MFCA và kỹ 

thuật công nghiệp IE. Đặc biệt thích hợp 
cho nhà máy nhiều nhân công, các ngành 
nghề đòi hỏi nhiều công đoạn gia công … 

 Lập mô hình đo lường các loại lãng phí 
nguyên vật liệu, tiện ích, hệ thống, xử 
lý phế thải bằng công cụ MFCA  

 Tối ưu hóa nhân công và vận hành 
máy móc bằng phân tích layout, phân 
tích thao tác, quan sát thời gian, phối 
hợp người - máy 

 Cân bằng công suất dây chuyền (LBA)  
 Thiết lập các hệ thống kéo (kanban), 

hệ thống tự động ngừa lỗi, khu vực 
sản xuất dòng chảy một sản phẩm, cải 
tiến bảo trì và tăng hiệu suất vận hành 
máy... nhằm sản xuất đúng thời gian, 
giảm tồn kho, giảm chi phí, đạt chất 
lượng dành cho khách hàng. 

 Đào tạo 5 kỹ thuật cải tiến công 
nghiệp 

 

TIP  

Tiêu chí “Truyền đạt kiến thức” nên 
được cân nhắc khi quyết định lựa chọn 
nhà tư vấn. 

Để tăng khả năng độc lập và phát triển 
nguồn lực nội bộ, khách hàng nên có 
một đội dự án cùng triển khai vời nhà 
tư vấn. 

Khách hàng có thể áp dụng hình thức 
mô hình mẫu (role model) và tham gia 
cùng nhà tư vấn để chia sẻ các kiến 
thức, cách làm, bí quyết. Sau khi kết 
thúc, khách hàng có thể tự tiến hành 
độc lập trên một phân xưởng, nhà máy 
khác đồng thời tiết kiệm ngân sách.  

Chương trình cải tiến môi 

trường bằng 5S và Safety 

5S có thể được ứng dụng không chỉ tại công 
ty sản xuất mà cả các công ty dịch vụ. Đặc 
biệt với các công ty logistics, M&E, xây 
dựng làm việc thường xuyên với đối tác 
Nhật Bản, cải tiến môi trường sẽ giúp gia 
tăng hình ảnh và tác động đến quyết định 
lựa chọn đối tác và sự hợp tác dài lâu. 

 Đào tạo các công cụ, kỹ thuật áp dụng 
5S; nguyên lý cơ bản  

 Thực hành tại hiện trường (công ty 
khách hàng hoặc một đối tác làm tốt 
5S) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Kèm cặp đội dự án duy trì 5S, kiểm tra 
định kỳ - đột xuất để tạo thành thói 
quen, kỷ luật và đảm bảo môi trường 
được cải tiến liên tục  

 Đánh giá hiệu quả trước – sau cải tiến 
thông qua các chỉ tiêu đo lường, đánh 
giá cấp độ vận hành 5S xuất sắc 
 

Chương trình quản lý chất 

lượng 

Các chuyên gia trong lĩnh vực quản lý chất 
lượng của Viện IMT sẽ tiến hành chẩn đoán 
hiện trạng và xác định vấn đề chất lượng  
 

 

 

 

 

cụ thể đối với từng doanh nghiệp. Sau khi 
vấn đề được định nghĩa rõ, mục tiêu chất 
lượng cần đạt và các giai đoạn thực hiện 
cần thiết sẽ được xác định cho phù hợp với 
thực tiễn doanh nghiệp. 

Không chỉ có doanh nghiệp sản xuất, các 
doanh nghiệp ngành dịch vụ như nhà hàng, 
cũng cần hệ thống Quản lý chất lượng  

 Hoàn thiện hệ thống quản lý chất 
lượng 

 Giải quyết vấn đề chất lượng 
 Xây dựng các công cụ quản lý chất 

lượng theo đặc thù doanh nghiệp 
 Xây dựng quy trình vận hành tinh gọn 

và gắn kết với chiến lược tổ chức 

Tối ưu hóa 

vận hành 

Chẩn đoán 

nhà máy

Cắt giảm 

lãng phí 

MFCA

Cải tiến 

năng suất 

IE

Quản lý 

chất lượng

Cải tiến môi 

trường 5S
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Với khả năng ứng dụng rộng rãi cho cá nhân 
và tổ chức trên nhiều lĩnh vực, công cụ này 
đã được áp dụng tại IBM, AIA, NEC, NTT, 
Canon, Toyota, Denso, Matsushita, Araco, 
American International Group, Fuji Xerox, 
Ricoh, Mitsubishi Electric, Hitachi, TOTO, 
Sumitomo, ABB, JVC, Nissan, Glico. Tại Việt 
Nam, các tổ chức ứng dụng và đào tạo 
thành công có thể kể đến Gạch Đồng Tâm, 
Cá Sấu Hoa Cà, Quận ủy Quận 1, tỉnh Long 
An, TOWA Industrial, Liksin … 

Mô thức tư duy này thích hợp cho các 
chương trình đào tạo đội ngũ quản lý cấp 
cao, phát triển nhân tài cho tổ chức. 

 

 Những điều cần biết về thời kỳ khủng 
hoảng. Từ tư duy truyền thống đến tư 
duy đột phá 

 7 nguyên tắc về tư duy đột phá. Suy 
nghĩ đột phá cho thời kỳ khủng hoảng 

 Cách thức áp dụng tư duy đột phá 
thông qua học từ thực hành: 
3 câu hỏi nền tảng về tính hệ thống, 
thông tin có mục đích và tính độc đáo; 
4 câu hỏi quy trình theo phân đoạn lôi 
cuối con người, mở rộng mục đích, 
giải pháp tương lai, giải pháp thực 
hiện; 3 câu hỏi thông minh LOD 

 Thuyết lãnh đạo cho thời kỳ khủng 
khoảng 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FAST FACTS 
 

  

01 
Tại Việt Nam, chỉ có IMT là trung tâm TDĐP được 
GS Shozo Hibino ủy nhiệm chính thức 

 
  

02  
Số đầu sách do NXB First News và NXB Trẻ phát 
hành  

  

03 
Số lần tái bản tại Việt Nam của phiên bản “ 

  

45000 
Số lượng ấn bản in đã phát hành tại Việt Nam, chưa 
bao gồm các ebook được Samsung dành tặng cho 
nhân viên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIP  

Các khóa huấn luyện về tư duy, kỹ năng 
thường khó đo lường được hiệu quả. 
Nên đừng mất thời gian để tìm cách 
đánh giá hoàn hảo. Thay vào đó hãy 
Coaching nhân viên để đạt kết quả 
công việc thực tế. 

Trong trường hợp các khóa huấn luyện 
có nhu cầu lặp lại, việc đào tạo trainer 
nội bộ không chỉ giúp tiết kiệm chi phí 
mà còn tăng cường tính kế thừa trong 
quản lý tri thức tại doanh nghiệp 

Tư duy Đột phá 
Thị trường  biến đối nhanh chóng và khó 
dự báo là thực tế mà các doanh nghiệp 
hiện nay phải đối mặt thường xuyên. 
Thông tin, kiến thức, kinh nghiệm cùng 
các phương thức tư duy truyền thống là 
không đủ để bứt phá và dẫn đầu.  

Tư duy đột phá là một mô thức tư duy 
được phát triển hơn 50 năm qua dưới sự 
nghiên cứu của GS Gerald Nadler (Mỹ) và 
GS Shozo Hibino, mở ra cách tiếp cận mới 
để hoạch định tương lai và giải quyết trọn 
vẹn vấn đề bằng cách tái định hướng tư 
duy theo mục đích, sự duy nhất và tính hệ 
thống của vấn đề 

 

 Nguyên tắc lôi cuốn con người ngay từ đầu giúp đạt được sự đồng thuận cao hơn khi giải quyết vấn đề và thúc đẩy tính chủ động 

của các thành viên. Giảm thiểu sự ù lì hay tranh cãi liên tục trong các buổi họp – tình trạng mà doanh nghiệp thường gặp phải. 

 Cắt gỉam lãng phí thời gian, công sức, tài nguyên khi phải tìm kiếm “thông tin quan trọng nhưng chưa sử dụng được” 

 Sáng kiến có tính thực tiễn cao và phù hợp với điều kiện tại doanh nghiệp chứ không chỉ là những giải pháp “không tưởng”. 

 Sử dụng để tránh tình trạng “cục bộ hóa” giữa các phòng ban khi giải quyết vấn đề 
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TIP 

 
Khi nào nên tiến hành quản lý 

hiệu suất nhân viên 

Ngay sau khi làm chiến lược.  

Trình tự triển khai các hệ thống 

quản lý thành tích 

Tùy hiện trạng và nhu cầu của doanh nghiệp 
mà lựa chọn trình tự triển khai.  

Theo kinh nghiệm của IMT, đầu tiên nên tiến 
hành hệ thống đánh giá trả công theo vị trí 
(Position) 3 - 6 tháng để ổn định tâm lý cho 
người lao động khi được đảm bảo mức thu 
nhập cơ bản.  

Từ đó, doanh nghiệp có thể tiến hành song 
song hai hệ thống quản lý Performance và 
Competence từ 3 – 10 tháng. 

Có nhất thiết phải triển khai 

toàn bộ hệ thống QL thành tích 

Việc triển khai toàn diện hệ thống quản lý 
nhân lực theo VỊ TRÍ – THÀNH TÍCH – NĂNG 
LỰC sẽ mang đến kết quả toàn diện. Trong 
điều kiện không thể tiến hành cả ba hệ thống 
như đã khuyến nghị phía trên, hệ thống đánh 
giá trả công theo vị trí nên được ưu tiên thực 
hiện trước.

 

 

 

 

IMT cung cấp hệ thống toàn diện để quản lý 
thành tích chiến lược của tổ chức qua các 

chương trình dưới đây 

Xây dựng hệ thống đánh giá 

trả công theo vị trí công việc 

(Position) 

Nhiều doanh nghiệp cho rằng chỉ có những 
công ty quy mô lớn mới cần một hệ thống 
trả công được xây dựng theo các tiêu chuẩn 
toàn cầu.  

Nhưng, một hệ thống trả công và chính 
sách quản lý nhân sự minh bạch, công 
bằng, cạnh tranh sẽ giúp doanh nghiệp tăng 
cường sức mạnh từ chính nguồn lực bên 
trong. Nhân lực được động viên một cách 
đúng đắn là điểm tựa vững chắc cho sự 
phát triển, loại bỏ sự ù lì, hay những quán 
tính thường thấy trong cơ chế trả lương hiện 
tại. 

Hệ thống trả công theo vị trí có thể áp dụng 
cho nhiều loại hình doanh nghiệp, hoạt 
động trong các lĩnh vực dịch vụ hoặc sản 
xuất. Thích hợp nhất cho tổ chức có quy mô 
từ 13 vị trí công việc trở lên.  

Chương trình triển khai theo dạng module 
giúp nhận diện kết quả trong từng bước 
làm, kiểm soát chi phí hiệu quả. 

 Khảo sát đặ c thu ̀công ty va ̀cać vâń 
đê ̀ liên quan đêń hệ  thôńg tra ̉ công 
hiệ n tạ i 

 Phân tích công việc, chuẩn hóa bảng 
mô tả chức danh công việc, xać đị nh 
hệ  thôńg chưć danh chuân̉ 

 Định biên lao động 
 Đánh giá mức độ đáp ứng của nhân 

sự thực tế 
 Xây dựng hệ thống trả lương – thưởng 

theo tiêu chuẩn cạnh tranh thị trường 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

Đánh giá thành tích chiến 

lược (Performance) 

Hệ thống đánh giá thành tích là hệ thống 
đánh giá theo kết quả thực hiện công việc 
thực tế của nhân viên, bao gồm các chỉ số 
KPI gắn với chiến lược doanh nghiệp và các 
chỉ tiêu tương ứng. Nó giúp gắn kết mục 
tiêu của nhân viên – tổ chức và đảm bảo 
chiến lược được cụ thể hóa cho nhân viên 
thực hiện. 

Chương trình có thể xây dựng khi doanh 
nghiệp đang có nhu cầu hoàn thiện hệ 
thống quản lý nhân sự, thúc đẩy thành tích 
của nhân lực. Đặc biệt thích hợp khi tổ chức 
đã tiến hành xây dựng hệ thống đánh giá 
theo vị trí. 

 Đánh giá tổng thể khả năng 
vận hành công ty 

 Phân tích môi trường và 
nội bộ, lập lựa chọn 
và bản đồ chiến 
lược 
Triển khai liên 
kết từ bản đồ 
chiến lược đến KPI 
nhằm gắn kết 
chiến lược với 
hành động, 
tăng khả 
năng triển khai 
và kiểm soát chiến 
lược. 

 

 

 

 

Quản lý  

thành tích chiến lược 
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Xây dựng và quản lý năng 

lực chiến lược (Personal 

competence) 

Là một thành phần trong bộ khung quản lý 
nhân sự theo VỊ TRÍ  - THÀNH TÍCH – NĂNG 
LỰC.  

Hệ thống định rõ loại năng lực chung và kỹ 
thuật, chỉ tiêu tối thiểu và các cấp độ cần 
đạt được theo từng nhóm vị trí công việc. 
Kết quả của hệ thống là cơ sở đào tạo, phát 
triển và tuyển dụng nhân lực cho doanh 
nghiệp., khắc phục những lãng phí do đào 
tạo không đáp ứng yêu cầu, không thu hút 
và giữ chân người tài.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Đối với nhân viên, họ có cái nhìn rõ ràng về 
năng lực hiện tại và mục tiêu từ đó tự định 
hướng phấn đấu. 

 Hình thành tháp năng lực – từ điển và 
hồ sơ năng lực theo năng lực chung 
(generic compentence) và chuyên 
môn (technology compentence) 

 Năng lực có thể triển khai đến từng vị 
trí công việc  

 Xác định tỉ lệ năng lực & kết quả thực 
hiện công việc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xây dựng bộ nguyên tắc 

hành xử (Code of Conduct) 

Trong khi Đánh gia năng lực thể hiện yêu 
cầu của công ty đối với nhân viên để đạt 
được thành tích thì Quy tắc hành xử là kim 
chỉ nam cho các hành vi đạo đức được 
nhân viên tự cam kết. 

Triển khai điều chỉnh hành vi ứng xử qua bộ 
quy tắc ứng xử lẫn đánh giá tương hợp giá 
trị văn hóa công ty. 
 

 Hệ thống hóa các chủ đề đạo đức 
thông qua các tình huống đang/sẽ xảy 
ra trong tổ chức 

 Hình thành khung chủ đề đạo đúng 
chuẩn và các triết lý định hướng 

 Hoàn thiện và hướng dẫn ban hành 

 

 

 
 

 

 

 

Khảo sát hiện trạng và xây 

dựng văn hóa doanh nghiệp  

Thực hiện khảo sát, đánh giá hiện trạng văn 
hóa doanh n ghiệp từ đó đề xuất các định 
hướng tác động để xây dựng văn hóa và 
phát triển các kế hoạch chi tiết. 
 
 Mô tả các thành phần văn hóa đang 

hiện hữu trong tổ chức 
 Xây dựng bản khảo sát hiện trạng văn 

hóa phù hợp với các giá trị tổ chức và 
các thành phần văn hóa dưới góc nhìn 
quản lý theo phương pháp OCAI 

 Truyền thông và triển khai khảo sát  
 Phân tích định tính, định lượng các 

đặc điểm văn hóa doanh nghiệp để 
xác định các đánh giá của quản lý và 
nhân viên về hiện trạng, các mong đợi 
và nhân tố thúc đẩy 

 Phát triển các chương trình xây dựng 
văn hóa doanh nghiệp 
 

 
 
 
 
 
 

Chương trình đánh giá và 

phát triển năng lực tổ chức 

Nhằm lập ra một chương trình để phát triển 
khả năng lãnh đạo và quản lý phù hợp với 
đặc thù nhân lực hiện có và phục vụ được 
cho yêu cầu năng lực quản lý trong dài hạn. 
Phù hợp cho doanh nghiệp ở giai đoạn phát 
triển nhanh, chú trọng quản lý hiệu quả và 
quản lý năng lực tổ chức, 

 

 

 Đánh giá năng lực đội ngũ quản lý 
360o 

 Lập lộ trình phát triển nghề nghiệp  
 Lộ trình đào tạo nhân viên và phát 

triển khả năng quản lý  
 Thiết kế kiến trúc gìn giữ/phát triển 

nhân tài và khả năng sáng tạo cũng 
như lập kế hoạch “cài đặt thay đổi” để 
vận hành các Chương trình trên 

  

Position

Performance

Compentence

Phát triển tổ chức 

Strategic 

Performance 

Management 
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Nghiên cứu đầu tư 

Chương trình cung cấp các báo cáo khảo 
sát thị trường/ngành nghề cụ thể tại Việt 
Nam, khảo sát đầu tư, thiết lập chuỗi cung 
ứng, vận hành nhà máy tại Việt Nam cho 
các doanh nghiệp SME Nhật Bản.  

Các chuyên gia của Viện IMT không chỉ có 
kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghiên 
cứu mà còn có thể phối hợp nhịp nhàng với 
các doanh nghiệp Nhật Bản về phương diện 
văn hóa và phong cách làm việc. 

 

Nghiên cứu thị trường 

Mục đích của dự án là báo cáo về kích cỡ 
thị trường, nhu cầu và các dự báo về kinh 
tế-chính sách, các cơ hội và nguy cơ trong 
bối cảnh cạnh tranh của ngành, các tiêu chí 
và phương pháp vận hành cũng như các đề 
xuất khi tham gia vào thị trường. 

 

 

 

 

Nghiên cứu & khảo sát           

hệ thống quản lý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hỗ trợ thương mại 

Với năng lực sản xuất ổn định và chất lượng 
đảm bảo các tiêu chuẩn quốc tế, các doanh 
nghiệp Việt Nam hiện nay không chỉ sản 
xuất để đáp ứng thị trường nội địa mà còn 
tìm kiếm mở rộng các thị trường xuất khẩu, 
trong đó có Nhật Bản. Để có thể thuận lợi 
tiếp cận thị trường Nhật Bản, các doanh 
nghiệp Việt Nam cần có sự hỗ trợ để đạt sự 
hiểu biết về khách hàng cũng như gia tăng 
cơ hội tiếp cận thị trường. 

 

Mục đích của dự án là hỗ trợ hoạt động hợp 
tác thương mại cho doanh nghiệp Việt Nam 
tại Nhật Bản. Các chương trình với các hoạt 
động hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trong 
việc tìm hiểu phương pháp kích hoạt kinh 
doanh (business activation) tại Nhật, cũng 
như cơ hội gặp gỡ các khách hàng tiềm 
năng, các đối tác kinh doanh, nhà phân phối 
Nhật Bản bao gồm: 

 

 

 
 

Xây dựng bảng câu hỏi khoa học bằng cách 
áp dụng các mô hình nghiên cứu đã được 
xuât bản trên các tạp chí khoa học uy tín. 

Các yếu tố đuọc đánh giá bằng thang đo 
định lượng đã áp dụng toàn câu; không vào 
kinh nghiệm hay cảm tính để thiết lập. 

Kết quả phân tích bằng công cụ thống kê 
khoa học để đánh giá được mức độ tác 
động của từng thành phần. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 Hội chợ triển lãm các ngành nghề dệt 

may, dược phẩm, IT, quà tặng… 
 Study tour: hội thảo kết hợp tham 

quan trực tiếp các doanh nghiệp đầu 
ngành Nhật Bản 

 Japan Global Interface: mạng lưới 
thông tin doanh nghiệp toàn cầu  

 

 

 

 

 

 

 

Tập trung vào hai hạng mục quản lý nhân 
sự và chất lượng dịch vụ 

 Khảo sát thỏa mãn của nhân viên 
 Nghiên cứu lòng trung thành 
 Đánh giá chất lượng dịch vụ 

SERVQUAL 
 Đánh giá sự thỏa mãn của khách 

hàng, đặc biệt cho ngành F&B 
 Nghiên cứu hành vi mua của khách 

hàng, đặc biệt cho ngành F&B 
 
 

 

 

  

Nghiên cứu 

& hỗ trợ 

Ví dụ: Sử dụng mô hình The service profit chain để đo lường các yếu tố tác động đến lợi nhuận 

5% lòng trung thành của khách hàng được gia tăng, lợi nhuận sẽ tăng từ 25% – 85% 
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Là đơn vị quản lý học bổng tu nghiệp kỹ 
thuật và quản lý HIDA/AOTS tại Việt Nam 
(70% chi phí tài trợ bởi chính phủ Nhật 
Bản) 

 Từ năm 1959, chương trình đã đưa hơn … 
người Việt Nam sang Nhật Bản học tập 
các chương trình về kỹ thuật, quản trị sản 
xuất và quản trị điều hành. Không chỉ có 
tại Việt Nam, HIDA còn cấp học bổng cho 
các quốc gia đang phát triển khác như  

Các chủ đề khóa học đi từ căn bản trong 
phạm vi chức năng  công ty đến các quản 
trị hiện đại hướng đến tính toàn cầu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ chức các hội nghị chuyên sâu quốc tế 
như Phương thức sản xuất Nhật Bản (Asia 
Monozukuri Conference), Thành phố 
thông minh Châu Á (Asia Smart City) phối 
hợp cùng Nikkei BP và HIDA 

Quản lý các Chương trình Thực tập sinh 
toàn cầu (METI Global Internship),  Phái 
cứ chuyên gia cố vấn du lịch 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Chương trình Quản lý công ty dành 
cho lãnh đạo The Executive 
Program on Corporate 
Management 

 Chương trình Quản lý sản xuất dành 
cho lãnh đạo The Executive 
Program on Production 
Management 

 Chương trinh Giải quyết các vấn đề 
chất lượng The Program for Quality 
Problem Solving 

 Chương trình Kiểm soát chất lượng 
The Quality Control Training Course 

 Phân tích dòng chảy nguyên vật 
liệu MFCA The Program on Material 
Flow Cost Accounting 

 Quản lý Doanh nghiệp dành riêng 
cho công ty Việt Nam 

 Quản trị sản xuất dành cho công ty 
Việt Nam 

 Quản lý công ty kiểu Nhật Bản 
 Chương trình học bổng tu nghiệp 

Công nghệ thông tin và truyền 
thông trong ngành Sản xuất 

 Tiết kiệm nguồn lực và năng lượng 
trong quản lý công ty 

 Đổi mới kinh doanh (Business 
Innovation) tại Nhật Bản 

 Quản lý năng lượng trong sản xuất 
(PEMM) tại Nhật Bản 

 
 

 

Học bổng 

tu nghiệp 

HIDA  

Chương 

trình khác 

http://www.imt.vn/hoc-bong-hidaaots-quan-ly-doanh-nghiep-tai-nhat-ban-vncm/
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      Các chương trình theo yêu cầu 

 

 Hình thức cung cấp Thời lượng thực hiện (*) Chuyên gia Triển khai  

 

TỐI ƯU HÓA SẢN XUẤT 

Chẩn đoán nhà máy Tư vấn 3 – 5 ngày làm việc liên 
tục/nhà máy 

Nhật Bản  Chuyên gia làm việc trực 
tiếp và liên tục tại hiện 
trường 

Cải tiến môi trường bằng 
5S 

Tư vấn và kèm cặp Từ 3 tháng trở lên Nhật Bản và Việt Nam Chuyên gia kèm cặp đội 
dự án khách hàng, hướng 
dẫn triển khai và kiểm tra 
định kỳ 

Đào tạo 1 – 2 ngày/khóa học  Huấn luyện ngay tại hiện 
trường  

Cải tiến lãng phí bằng 
MFCA và IE 

Tư vấn và kèm cặp Từ 1-2 tháng cho quy mô 
phân xưởng 

Nhật Bản và Việt Nam Chuyên gia làm việc theo 
lịch cố định tại hiện 
trường và hướng dẫn từ 
xa. Đội dự án khách hàng 
tham gia trong quá trình 
tư vấn 

Đào tạo 2 – 7 ngày/khóa học  Huấn luyện ngay tại hiện 
trường 

Giải quyết vấn đề chất 
lượng 

Tư vấn và kèm cặp Từ 3 - 6 tháng tùy theo quy 
mô  

Việt Nam Chuyên gia làm việc theo 
lịch cố định tại hiện 
trường và hướng dẫn từ 
xa. Đội dự án khách hàng 
tham gia trong quá trình 
tư vấn 

7 công cụ quản lý chất 
lượng 

Đào tạo 2 – 3 ngày/khóa học Việt Nam Huấn luyện ngay tại hiện 
trường 

Hệ thống quản lý chất 
lượng toàn diện (TQM) 

Đào tạo 3 – 5 ngày/khóa học Việt Nam Huấn luyện ngay tại hiện 
trường 

Hệ thống quản lý sản 
xuất TPS 

Đào tạo 3 – 5 ngày/khóa học Việt Nam Huấn luyện ngay tại hiện 
trường 

Quản lý sản xuất dành 
cho quản lý cấp trung (tổ 
trưởng, quản đốc) 

Đào tạo 7 – 10 ngày/khóa học Việt Nam Huấn luyện ngay tại hiện 
trường 

Quản lý sản xuất nâng 
cao 

Đào tạo 7 – 10 ngày/khóa học Việt Nam Huấn luyện ngay tại hiện 
trường 

 

 

 

 

 

SCHEDULE 
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QUẢN LÝ HIỆU QUẢ CHIẾN LƯỢC 

Xây dựng hệ thống trả 
công theo vị trí công việc 

Tư vấn và kèm cặp  2 - 6 tháng tùy theo quy mô  Việt Nam Chuyên gia làm việc với 
đội dự án khách hàng theo 
lịch cố định và hướng dẫn 
từ xa 

Xây dựng hệ thống đánh 
giá thành tích 

Tư vấn và kèm cặp  3 - 10 tháng tùy theo quy 
mô  

Việt Nam Chuyên gia làm việc với 
đội dự án khách hàng theo 
lịch cố định và hướng dẫn 
từ xa 

Xây dựng năng lực chiến 
lược 

Tư vấn và kèm cặp  3 - 8 tháng tùy theo quy mô  Việt Nam Chuyên gia làm việc với 
đội dự án khách hàng theo 
lịch cố định và hướng dẫn 
từ xa 

PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC 

Xây dựng bộ nguyên tắc 
hành xử 

Tư vấn và kèm cặp  3 - 6 tháng tùy theo quy mô  Việt Nam Chuyên gia làm việc với 
đội dự án khách hàng theo 
lịch cố định và hướng dẫn 
từ xa 

Đánh giá và lập chương 
trình phát triển năng lực 
quản lý 

Tư vấn và kèm cặp  3 - 6 tháng tùy theo quy mô  Việt Nam Chuyên gia làm việc với 
đội dự án khách hàng theo 
lịch cố định và hướng dẫn 
từ xa 

Điều chỉnh chinh sách 
nhân sự/kinh doanh 

Tư vấn và kèm cặp  1 - 3 tháng tùy theo quy mô  Việt Nam Chuyên gia làm việc với 
đội dự án khách hàng theo 
lịch cố định và hướng dẫn 
từ xa 

Xây dựng quy trình Tư vấn và kèm cặp 6 – 12 tháng tùy theo quy 
mô 

Việt Nam Chuyên gia làm việc với 
đội dự án khách hàng theo 
lịch cố định và hướng dẫn 
từ xa 

KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC 

Phát triển kỹ năng dành 
cho đội ngũ quản lý cấp 
trung 

Đào tạo 7 ngày/khóa học Việt Nam/Nhật Bản  

Quản lý dự án  Đào tạo 5 ngày/khóa học Canada  

Quản lý thiết kế dự án 
EPC 

Đào tạo 3 ngày.khóa học Canada  

Quản lý rủi ro Đào tạo 3 ngày  Chuyên gia làm việc tại  

Tư duy đột phá dành cho 
quản lý 

Đào tạo 2 – 5 ngày/khóa học Việt Nam  

Tư duy đột phá dành cho 
huấn luyện nội bộ 

Đào tạo 4 – 5 ngày/khóa học Việt Nam  
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Các khóa học khai giảng tại           

Việt Nam dự kiến năm 2016  
 

  Thời gian mở lớp (tháng) 

Chủ đề TG học 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Quản lý sản xuất dành cho cấp trung 12 buổi           

 Quản lý sản xuất nâng cao 13 buổi           

 Cải tiến 5S và Horenso  2 ngày           

 Kaizen bằng kỹ thuật IE  2 ngày           

 Quản lý chất lượng bằng công cụ thống kê, 3 Gem  2 ngày           

 Quản lý nhân sự - Gắn kết nhân viên trong tổ chức 2 ngày           

 Chăm sóc khách hàng theo tinh thần Nhật Bản 2 ngày           

 Tư duy Đột phá dành cho quản lý cấp trung 2 ngày           

 Kỹ năng thuyết trình hiệu quả 01 ngày           

 

 

  

SCHEDULE 
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Các khóa học khai giảng tại     

Nhật Bản dự kiến năm 2016 

 

Chủ đề khóa học Thời gian Hỗ trợ tài chính 

DÀNH CHO VIỆT NAM 

Chương trình về Quản lý nhà máy 
The Program onFactory Management for Viet Nam 
[VNFM] 

2 tuần  

Chương trình về Quản trị doanh nghiệp  
The Program on Corporate Management for Viet Nam 
[VNCM] 

28/09 – 11/10 Theo vốn ODA 

DÀNH CHO KHU VỰC CHÂU Á 

Công nghệ xử lý nước thải công nghiệp 
The Program on Industrial Waste-Water Treatment Technologies for Asia 
[PAWW] 

2 tuần  

Chương trình đào tạo Green Logistics 
Training Program for Green Logistics 
[EALM] 

09 ngày  

Quản lý dự án và Chương trình dành cho khối kỹ thuật và xây dựng cơ sở hạ tầng 
Project and Program Management for Infrastructure Construction and Plant Engineering 
[PPMI] 

2 tuần  

Chương trình quản lý điều hành theo phong cách NHẬT BẢN 
The Program for japanesecorporate Management 
 [PJCM] 

2 tuần Theo vốn ODA 

Quản trị sự đổi mới dành cho Châu Á 
The Program on InnovationManagement for Asia   
[ASIM] 

2 tuần  

KHÔNG PHÂN BIỆT QUỐC GIA 

QUẢN LÝ SẢN XUẤT và CHẤT LƯỢNG  

Chương trình Quản lý sản xuất dành cho lãnh đạo 
The Executive Program on Production Management 
[EPPM] 

10 ngày  

Chương trình Giải quyết các vấn đề chất lượng 
The Program for Quality Problem Solving 
[PQPS] 

14/09 – 27/09 Theo vốn ODA 

Chương trình Kiểm soát chất lượng 
The Quality Control Training Course 
[QCTC] 

2 tuần  

Chương trình Quản lý chất lượng 
The Program for Quality Management 
[PQM] 

24/08 – 06/09 Theo vốn ODA 

Chương trình quản lý sản xuất 
The Production Management Training Course 
[PMTC] 

2 tuần  

SCHEDULE 
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Phân tích dòng chảy nguyên vật liệu MFCA 
The Program on Material Flow Cost Accounting 
[MFCA] 

08 ngày  

Thực hành quản lý vận hành 
The Program for Practical Operations Management 
[PPOM] 

2 tuần  

Phương pháp thực hành cải tiến nhà máy 
The Practical Improvement Program for Factories 
[PIPF] 

2 tuần  

Chương trình xúc tiến Quản lý chất lượng 
The Program for Quality Management Promotion 
[PQMP] 

3 tuần  

 
Chương trình quản lý các hoạt động thực tiễn  
The Program for Practical Operations Management 
[PPOM] 

2 tuần  

 
Khóa đào tạo giải quyết thực tế những vấn đề liên quan đến chất lượng 
The Traning Course on Practical Solution of Quality-related Problem 
[SPQP] 

2 tuần  

 
Chương trình điều hành quản lý chất lượng 
The Executive Program on Quality Management  
[EPQM] 

09 ngày  

Chương trình Đào tạo quản lý sản xuất  
The Production Management Training Program （PMTP） 

2 tuần  

Chương trình học bổng quản lý năng lượng trong lĩnh vực sản xuất  
The Program on Energy Management in Manufacturing Industry  
[PEMM] 

2 tuần  

QUẢN LÝ CÔNG TY 

Chương trình Quản lý công ty dành cho lãnh đạo 
The Executive Program on Corporate Management 
[EPCM] 

25/07 – 05/08 Theo vốn ODA 

Quản lý thiết kế 
The Program on Design Management 
[PDM] 

19/10 – 01/11 Theo vốn ODA 

Phát triển kỹ năng lãnh đạo quốc tế 
Developing Managerial Capapilities for Global Business 
[IBIL] 

2 tuần  

Giải quyết các vấn đề nhân sự và tổ chức 
The Training Course on Solving Human & Organizational Problems  
[SHOP] 

2 tuần Theo vốn ODA 

Chương trình cải tiến hoạt động kinh doanh bằng công nghệ thông tin  
The Program for Business Innovation by Information technology 
[BIIT] 

2 tuần  
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Khóa học Lãnh đạo dành cho các Nhà điều hành  
The Leadership Program for Executives 
[EPLD] 

2 tuần  

Khóa học Công nghệ thông tin và truyền thông trong ngành Sản xuất. 
The Program on Information & Communication Technology in Manufactủing Industry  
[PICT] 

2 tuần Theo vốn ODA 

Chương trình Đổi mới kinh doanh 
The Program on Business Innovation  
[PBI] 

2 tuần Theo vốn ODA 

Chương trình Tiết kiệm nguồn lực và năng lượng trong quản lý công ty 
The Corporate Management Program on Energy & Resource Saving [CMPE] 

12/07 – 25/07  
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 Các chương trình hỗ trợ 

thương mại, hợp tác quốc tế, 

nghiên cứu  

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ THƯƠNG MẠI  

Tên chương trình Thời gian  - Địa điểm Đăng ký 

Chương trình tham quan tìm hiểu ngành công nghệ sản xuất phim 
hoạt hình Nhật Bản 

22/03/2016 – 26/03/2016 

Tokyo, Nhật Bản 

05/02/2016 

info@imt.vn 

Chương trình tham quan tìm hiểu kỹ thuật phòng tránh thảm họa 
thiên nhiên và lập kế hoạch duy trì hoạt động kinh doanh trong doanh 
nghiệp (BCP) 

22/03/2016 – 26/03/2016 

Tokyo, Nhật Bản 

05/02/2016 

info@imt.vn 

Chương trình kết nối thông tin với cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản 
và các doanh nghiệp thuộc cộng đồng tu nghiệp sinh tại 43 quốc gia 
thông qua cổng thông tin điện tử 

Không giới hạn info@imt.vn 

Chương trình triển lãm quốc tế mùa thu Japan Fashion Week  
26/09/2016 – 28/09/2016 

Tokyo, Nhật Bản 

08/07/2016 

info@imt.vn 

Chương trình triển lãm ngành quà tặng Tokyo Gift Show 
07/09/2016 – 09/09/2016 

Tokyo, Nhật Bản 

31/05/2016 

info@imt.vn 

Chương trình triển lãm công nghệ IT pro EXPO 
19/10/2016 – 21/10/2016 

Tokyo, Nhật Bản 

17/07/2016 

info@imt.vn 

Chương trình HOTERES Japan, CATEREX Japan, Japan Food Service 
Equipment Show 

21/02/2017 – 24/02/2017 

Tokyo, Nhật Bản 

01/10/2016 

info@imt.vn 

Chương trình triển lãm ngành chăm sóc sức khỏe CareTEX 
15/03/2017 – 17/03/2017 

Tokyo, Nhật Bản 

01/10/2016 

info@imt.vn 

CHƯƠNG TRÌNH INTERNSHIP 

Chương trình METI Global Internship: phái cử những thanh niên Nhật 
Bản sang làm việc tại các công ty Việt Nam trong vòng 03 – 05 tháng 

Tháng 9/2016 – tháng 02/2017 

Các thành phố tại Việt Nam 

31/03/2016 

bss@imt.vn 

Chương trình GHC Global Business Internship: phái cử những nhân 
viên Nhật Bản sang làm việc tại các công ty Việt Nam trong vòng 01 
– 06 tháng 

Suốt năm 

Các thành phố tại Việt Nam 
bss@imt.vn 

HỘI NGHỊ - HỘI THẢO 

Hội thảo Vận hành Xuất Sắc – lĩnh vực quản lý sản xuất 
Tháng 9/2016 

Tp. Hồ Chí Minh 
TBD 

Hội thảo Vận hành Xuất Sắc – lĩnh vực quản lý nhân sự 
Tháng 11/2016 

Tp. Hồ Chí Minh 
TBD 

Hội nghị Asia Monozukuri 2016  
TBD 

Tp. Hồ Chí Minh 
TBD 

Hội nghị Asia Smart City 2016 
TBD 

Tp. Hồ Chí Minh 
TBD 

  

SCHEDULE 

mailto:info@imt.vn
mailto:info@imt.vn
mailto:bss@imt.vn
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Ngành nhựa – bao bì 

 

Công ty CP Nhựa Duy Tân 

Thực hiện phân tích các hao phí về nguyên 

vật liệu, chi phí tiện ích và chi phí hệ thống 

trên dòng chảy sản xuất mặt hàng chai PET, 

chai lớn, khuôn mẫu cơ khí. Sử dụng các biện 

pháp phân tích về layout nhà máy, quãng 

đường đi, thao tác công nhân, phối hợp 

người-máy để đưa ra các giải pháp cắt giảm 

chi phí. Huấn luyện Quản lý sản xuất PMF, Kỹ 

thuật công nghiệp, MFCA, Đạo đức nghề 

nghiệp, Horenso, Quản lý nhân sự, Dịch vụ 

khách hàng… 

 

 Công ty CP Nhựa Bình Minh 
(HOSE:BMP) 

Thực hiện đào tạo toàn bộ lực lượng 

quản lý cấp tổ trưởng và quản lý nhà 

máy về các kỹ thuật cải tiến hiện trường 

sản xuất, tạo nền tảng sản xuất tốt và 

hướng dẫn các chương trình cải tiến. 

Hướng dẫn áp dụng 5S cho toàn thể nhà 

máy 

Gửi các thành viên ban lãnh đạo gia 

nhập chương trình Học bổng tu nghiệp 

tại Nhật Bản theo chương trình 

HIDA/AOTS. 

 

Công ty New Asia Industries 

Đào tạo New Asia Industries – một thành 

viên của tập đoàn SCG Thái Lan về các kỹ 

thuật Kaizen, 5S. Hướng dẫn thực hiện tại 

hiện trường… 

 

 Công ty CP Bao bì Nhựa 
Tân Tiến (HOSE:TTP) 

Phân tích các vấn đề về quản lý chất 

lượng sản xuất và chất lượng từ góc nhìn 

khách hàng, thiết kế chương trình chuẩn 

hóa biểu mẫu, ứng dụng các công cụ 

quản lý chất lượng và kèm cặp thực hiện. 

Kết quả đạt được là giảm 50.8% tỷ lệ 

khiếu nại chất lượng sau 06 tháng 

Ngành xây dựng- vật liệu xây dựng 

 

Công ty CP Đồng Tâm 

Gửi các thành viên ban lãnh đạo gia nhập 

chương trình Học bổng tu nghiệp tại Nhật 

Bản theo chương trình HIDA/AOTS. 

 Công ty CP Kỹ nghệ lạnh 
(HNX:SRF) 

Đào tạo và hướng dẫn thực hành Lean 

Office, 5S và an toàn lao động tại công 

trường, quản lý dự án PMBOK, Quản lý 

EPC/D&B, Quản lý rủi ro, MFCA 

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 
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Công ty CP Kỹ thuật Nền móng và Công trình ngầm FECON (HOSE:FCN) 

Hợp lý hóa cấu trúc hệ thống, mô tả chức năng nhiệm vụ, mô tả công việc, thiết lập hệ thống trả công theo Hay 

Guide Chart Profile Method, xây dựng Bản đồ chiến lược, thiết lập hệ thống quản lý thành tích theo KPI, quản lý năng 

lực chung và năng lực chuyên môn, xây dựng bộ Quy tắc hành xử, đánh giá năng lực lãnh đạo quản lý và lập lộ trình 

phát triển tổ chức. 

Ngành sản xuất công nghiệp – cơ khí 

 

Công Ty Cp Vật Liệu Điện & 
Viễn Thông Sam Cường 
(HNX:SMT) 

Chuẩn hóa vị trí, viết Mô tả công việc, xây 

dựng Hệ thống trả công theo tiêu chuẩn quốc 

tế, xây dựng Bản đồ chiến lược, lập Từ điển 

năng lực. Hướng dẫn thực hiện và duy trì 5S 

tại hiện trường. 

 

Công ty CP Đầu tư & phát 
triển SACOM 

Chuẩn hóa cấu trúc công ty, mô tả công 

việc cho 84 chức danh, xây dựng Hệ 

thống trả công theo tiêu chuẩn quốc tế 

áp dụng tại công ty mẹ và các công ty 

con liên doanh có vốn gốc chủ chốt. Tư 

vấn thực hiện phân tích quản lý dòng 

chảy nguyên vật liệu MFCA, 5S,… 

 

 

Công Ty Cp Công Nghiệp & 
Thương mại Lidovit 

Hướng dẫn thực hiện các kỹ thuật Quản lý 

sản xuất, cắt giảm chi phí. 

 

 

Công ty TNHH Công nghiệp 
Towa VN 

Đào tạo Tư duy đột phá cho toàn bộ cán 

bộ cấp Tổ trưởng trở lên. 

 

 

Tổng công ty CN Sài Gòn 

Đào tạo và hướng dẫn thực hiện công cụ 

MFCA cho toàn bộ công ty thành viên (TIE – 

công ty điện tử quận 10, quạt điện Asia, thuốc 

lá Bến Thành,…) 

 

Công Ty TNHH Sản Xuất 
Bảo Thạch 

Hướng dẫn cải tiến môi trường sản xuất 

bằng công cụ 5S. Bảo Thạch là công ty 

hàng đầu thị trường về sản phẩm phụ 

trang cho ngành y tại VN. 

 
Công ty TNHH MTV Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu 

Hướng dẫn thực hiện 5S cho khu vực văn phòng, giới thiệu công cụ MFCA, đào tạo nhân viên quản lý sản xuất… 
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Truyền thông báo chí 

 

Nikkei Business Publications 

Nikkei Business Publications là tờ báo uy tín hàng đầu Nhật Bản trong lĩnh vực thông tin kinh tế. IMT hợp tác cùng 

Nikkei tổ chức các hội nghị tầm cỡ về phương thức quản lý sản xuất kiểu Nhật Bản Monozukuri dành cho các ngành 

công nghiệp ô tô, điện tử, thảnh phố thông minh… 

Ngành công nghiệp thực phẩm – chế biến 

 

Công ty CP Chế biến hàng xuất 
khẩu Cầu Tre 

Thực hiện các dự án tăng năng suất cho các 

xưởng sản xuất qua giản đồ m-m takt-time 

đo lường và loại bỏ thao tác không tạo giá trị 

gia tăng. Tiết giảm 1/3 lượng công nhân 

công đoạn đóng gói, tăng 18% năng suất 

công đoạn cổ chai. 

 

Công ty CP GreenFeed VN 

Tư vấn chẩn đoán nhanh để cải tiến thời 

gian hiệu dụng của hệ thống sản xuất 

đặc trưng máy móc lớn, cải tiến bảo trì. 

Chỉ ra phương hướng tăng thêm 185 giờ 

chạy máy hữu ích mỗi tháng. Đào tạo về 

quản lý dự án, 5S, MFCA,… cho hệ thống 

nhà máy tại VN và Cambodia. 

 

 

Công ty TNHH MTV Kỹ nghệ 
súc sản VN – Vissan 

Tư vấn cắt giảm nhân công và cải thiện quy 

trình sản xuất bằng kỹ thuật Line Balancing 

nhằm tăng 2% lợi nhuận gộp và tiết giảm 97 

nhân công trong vòng 1 tháng. 

 

 

Công ty CP Thực phẩm 
Agrex Sài Gòn 

Giới thiệu công cụ Quản lý dòng chảy 

nguyên vật liệu, phái cử thực tập sinh 

Nhật Bản, gửi cán bộ Quản lý sản xuất 

theo chương trình tu nghiệp ở Nhật Bản. 

 

Công ty CP Thực phẩm Gia 
đình Anco 

Hướng dẫn áp dụng công cụ MFCA để giảm 

lãng phí chung từ 6.5% còn 2.3%, đào tạo 

nhân viên về Kỹ thuật quản lý sản xuất. 

 

 

Công ty CP Bibica 
(HOSE:BBC) 

Thực hiện chương trình Tái lập và Duy trì 

chuẩn 5S tại xưởng sản xuất, Chẩn đoán 

sản xuất phát hiện các hao phí về 

nguyên vật liệu,chi phí tiện ích và chi phí 

hệ thống, phân tích chỉ số hiệu quả vận 

hành OEE. Kết quả đạt được: giảm 30% 

hao phí nguyên vật liệu, 20,6% lao động 

trực tiếp 
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Ngành tiêu dùng 

 

Công ty CP Văn hóa Phương 
Nam (PNC) 

Đào tạo Tư duy đột phá cho toàn bộ cán bộ 

chủ chốt của công ty. 
 

Công ty Bia Rượu Nước giải 
khát Sài Gòn 

Giới thiệu công cụ MFCA cho lực lượng 

cán bộ chủ chốt. 

 

Công ty Thuốc lá Khánh Hội 

Thực hiện phân tích dòng chảy nguyên vật liệu và theo dõi thực hiện trong 03 tháng cho 02 xưởng Sợi và Vấn điếu. 

Từ kết quản phân tích, công ty đã tiết giảm được hàng tỷ đồng chi phí. 

Ngành dệt may- da giày túi xách 

 

TBS Group (Thái Bình Shoes) 

Đào tạo các kỹ thuật quản lý sản xuất, cắt giảm chi phí bằng công cụ MFCA, chẩn đoán nhanh nhà máy, quản lý 

nhân sự (sự hài lòng của nhân viên, lộ trình phát triển nghề nghiệp,…) 

Ngành dịch vụ 

 

Chuỗi nhà hàng MOF 
Japanese 

Xây dựng mô hình kiến trúc quản lý, lập tầm 

nhìn-sứ mệnh-giá trị cốt lõi, xây dựng bản đồ 

chiến lược và triển khai thành KPI. Xây dựng 

và triển khai quy trình (quản lý, vận hành, hỗ 

trợ), hệ thống quản lý chất lượng, quy chế 

sáng kiến, triển khai 5S cho hệ thống nhà 

hàng. Chuẩn hóa vị trí, xây dựng Bảng mô tả 

công việc cho 61 vị trí, xây dựng phương thức 

đánh giá và trả công theo tiêu chuẩn quốc tế. 

 

Chuỗi nhà hàng Tokyo Deli 

Nghiên cứu nhận thức văn hóa theo mô 

hình OCAI – Organization Culture 

Assessment Instrument. Phân tích các 

khoảng cách, đưa ra các giải pháp điều 

chỉnh văn hóa phù hợp với chiến lược 

công ty trong ngành dịch vụ nhà hàng. 

 

Cơ quan nhà nước 

 Quận ủy Quận 1 

Đào tạo 350 cán bộ Quản lý thuộc hệ thống Chính trị về Tư duy đột phá (TDĐP). Huấn luyện và hướng dẫn cho 20 
cán bộ trở thành giảng viên nội bộ về TDĐP. Hỗ trợ nghiên cứu tìm hiểu về sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi dành 
cho Quận Trung Tâm 
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Địa chỉ 
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