
 

 

THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO 

“Giải pháp nâng cao năng suất chất lượng cho Doanh nghiệp” 

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý cơ quan/Tổ chức/Doanh nghiệp 

Chương trình 712, từ năm 2012 đến nay đã đóng góp rất nhiều trong việc xây dựng 

mới các TCVN, hướng dẫn doanh nghiệp ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và đổi mới 

công nghệ, áp dụng các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất và chất 

lượng; xây dựng phong trào năng suất và chất lượng tại tất cả các tỉnh, thành phố trong cả 

nước và góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) trong 

tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước. 

Ngoài ra khối lượng lớn kiến thức về năng suất như 5S, Kaizen, Lean, Six Sigma, 

TPM, KPI, MFCA, BSC… cũng được phổ biến rộng rãi trong cộng đồng doanh nghiệp Việt 

Nam. Đây là những giải pháp giúp doanh nghiệp cải tiến quy trình sản xuất, loại bỏ những 

khuyết điểm, giảm lãng phí không đáng có nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, nâng 

cao vị thế và uy tín của doanh nghiệp trên thị trường. 

Là một trong các đơn vị triển khai nhiệm vụ hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam thuộc 

chương trình Năng suất quốc gia 712 từ năm 2012 đến nay, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển 

Doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 (SMEDEC 2) thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

đã đã đào tạo, tư vấn năng suất cho hơn 450 doanh nghiệp khắp cả nước. Không chỉ thay 

đổi về nhận thức, các doanh nghiệp đã xây dựng và áp dụng hiệu quả các hệ thống quản lý 

và công cụ cải tiến năng suất chất lượng, tiết kiệm lãng phí, mục tiêu phát triển bền vững... 

Tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ trong năm 2019, SMEDEC 2 tổ chức hội thảo: 

“Giải pháp nâng cao năng suất chất lượng cho Doanh nghiệp” 

- Thời gian: bắt đầu lúc 8h00, thứ sáu ngày 12/04/2019. 

- Địa điểm: Nhà khách 165 - số 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Q.3, TP.HCM 

- Chương trình hội thảo: Đính kèm 

- Phí tham dự: Miễn phí 

Trân trọng kính mời Quý cơ quan/Tổ chức/Doanh nghiệp tham dự hội thảo. 

Liên hệ đăng ký trước ngày 10/04/2019 tới địa chỉ: SMEDEC 2, 64-66 Mạc Đĩnh Chi, 

Đa Kao, Q.1, TP.HCM (Ms.Thương - ĐT: 0902552127, email: hathuonged@gmail.com). 

Trân trọng cảm ơn. 

 PHÓ GIÁM ĐỐC, PHỤ TRÁCH 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Phương 
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CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO 

Tên hội thảo: Giải pháp nâng cao năng suất chất lượng cho Doanh nghiệp 

Thời gian: Ngày 12/04/2019 

Địa điểm: Nhà khách 165 - số 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Q.3, TP.HCM 

 

Thời gian Nội dung Người trình bày 

08:00 – 08:30 Đăng ký  

08:30 – 08:40 Phát biểu chào mừng và khai mạc hội thảo 
Lãnh đạo Trung tâm 

SMEDEC 2 

08:40 – 09:10 

Giới thiệu một số giải pháp nâng cao NSCL: 

Nghiên cứu thời gian (Time Study), Đánh giá 

công việc (Work Sampling), Bố trí mặt bằng 

(Layout), Năng suất xanh (Green Productivity)… 

Trưởng phòng Nghiên cứu 

Phát triển - Trung tâm 

SMEDEC 2 

09:10 – 10:00 

Một số kết quả điển hình về việc áp dụng các 

công cụ cải tiến NSCL: 

1. Tích hợp công cụ Năng suất xanh (Green 

Productivity) và Bố trí mặt bằng (Layout) cho 

xưởng sản xuất 

2. Áp dụng công cụ Bố trí Mặt bằng (Layout) cho 

toàn bộ xưởng sản xuất 

- Đại diện Công ty TNHH 

Tài Tiến 

- Đại diên Công ty TNHH 

Anpha 

10:00 – 10:15 
Giải lao 

Chụp hình tập thể 
 

10:15 – 11:00 
Nâng cao Năng lực Đội ngũ Quản lý tuyến đầu 

với TWI 

Giám đốc Chi nhánh TP. 

HCM - Viện Năng suất Việt 

Nam 

11:00 – 11:30 Trao đổi và thảo luận  

 

 

 

 

 


