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Time and Venue

TIME
8.30 - 4.30

DURATION
2 days

VENUE
Better Work office or At factory

Fees in 2017 

1,500,000 VND per participant
33,000,000 VND per in-house class

Participants 

CLASS SIZE
Maximum 25 participants

TARGET PARTICIPANTS
Productivity managers, quality control staff, 
maintenance staff, and factory managers

Ho Chi Minh & Hanoi
Tel: 08 73 050 363  - Fax: 08 399 778 77 - Email: vn.training@betterwork.org

In this course, you will know well...

•	 Brief introduction to 10 modules of productivity from 5S to 
LEAN 

•	 Definition and importance of productivity

•	 Factors that are making impacts on workers’ productivity

•	 How to measure productivity

•	 Indicators of productivity measurement 

•	 Methods/approach for productivity improvements (human 
resources, materials, machineries

•	 7 Wasting factors that are making impacts on productivity 
(over production, over processing, rework, transportation, 
inventory, waiting, and motion)

LEARNING OUTCOMES

Participants on this course will be able to 
describe what productivity is and how it 
contributes to efficient and sustainable 
business. They will also be able to apply 
techniques and tools to measure and 
improve productivity, as well as to design 
effective productivity action plans. 

TRAINING METHODOLOGY

Discussions, case studies, practices

Training 
Materials

•	 Handouts
•	 Short 

animations
•	 Case studies 

for group 
discussions

•	 Game 
materials 
for group 
activities

Boosting labour productivity is a key goal of many businesses, and one that is particularly important in labour 
intensive industries where cost and production pressures are often acute.

This specially designed course will give managers and other factory personnel a clear overview of productivity 
in the garment sector context, how it is measured and what practical measures can be taken in the workplace 
to enhance it.  By taking this course, participants will be able to identify their own productivity challenges, 
and identify ways to develop workforce skills and workplace methods and organization to enable (greater) 
productivity gains.

A Sustainable 
Approach to 
Enterprise 
Improvement

PRODUCTIVITY
COURSE OUTLINE, 2017
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Học phí 2017 

1.500.000 VNĐ/học viên (học tại BWV)
33.000.000 VNĐ/lớp tổ chức tại nhà máy

Học viên 
SỐ LƯỢNG HỌC VIÊN
Tối đa 25 học viên/khóa học

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN
Quản lý sản xuất, nhân viên kiểm soát 
chất lượng, nhân viên bảo trì và cấp quản 
lý nhà máy

Tham gia khóa học này, bạn sẽ nắm rõ...
• Giới thiệu 10 chủ đề về năng suất từ 5S đến LEAN 

hay sản xuất tinh gọn  
• Định nghĩa năng suất
• 7 yếu tố lãng phí ảnh hưởng đến năng suất (sản 

xuất thừa, hàng tồn, gia công thừa, tái chế nhiều, 
thời gian chờ cao, di chuyển nhiều, và thao tác 
thừa)

• Những yếu tố ảnh hưởng đến năng suất của người 
lao động

• Phương pháp đo lường năng suất 
• Chỉ số theo dõi năng suất
• Phương pháp cải tiến năng suất (con người, 

nguyên vật liệu, máy móc thiết bị)

KẾT QUẢ KHÓA HỌC
Học viên nắm vững các yếu tố ảnh 
hưởng đến năng suất và vai trò của 
năng suất trong sự phát triển của nhà 
máy. Học viên biết sử dụng kỹ thuật và 
dụng cụ để cải thiện năng suất và các 
yếu tố cơ bản khi đo lường năng suất, 
cách xây dựng kế hoạch hành động và 
kế hoạch cải tiến nhằm tăng năng suất.

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO
Thảo luận nhóm, giải quyết tình 
huống thực tế, thực hành

Tài liệu 
Đào tạo

• Tài liệu đọc 
thêm

• Phim ngắn
• Tình huống 

giải quyết 
vấn đề

• Thảo luận 
nhóm

• Tài liệu trò 
chơi và hoạt 
động

Tăng năng suất là mục tiêu chủ chốt của mọi doanh nghiệp, đặc biệt đối với các doanh 
nghiệp sản xuất đang chịu nhiều áp lực về giá thành và áp lực tăng năng suất. 

Khóa học được thiết kế nhằm trang bị cho các cấp quản lý sản xuất và nhân sự có trách nhiệm 
liên quan các kiến thức và thông tin cập nhật về năng suất trong ngành may, các cách đo lường 
và tăng năng suất.Tham gia khóa học, học viên sẽ nhận thức rõ hơn những thách thức trong việc 
tăng năng suất, phát triển kỹ năng làm việc tăng năng suất của công nhân, và tổ chức nơi làm 
việc để đạt được năng suất tốt nhất.

Hỗ trợ 
Doanh nghiệp 
Cải tiến 
Bền vững

CẢI TIẾN NĂNG SUẤT
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 NỘI DUNG KHÓA HỌC NĂM 2017

Thời gian và Địa điểm
THỜI GIAN
8.30 - 4.30

ĐỊA ĐIỂM HỌC
Văn phòng Better Work hoặc tại nhà máy

THỜI LƯỢNG
2 ngày

Hồ Chí Minh & Hà Nội
ĐT: 08 73 050 363  - Fax: 08 399 778 77 - Email: vn.training@betterwork.org


