Khóa học
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH DOANH

Mục tiêu khóa học:
 Tăng cường khả năng giám sát hiệu
suất của doanh nghiệp.
 Tăng cường khả năng thúc đẩy cải
tiến một cách cụ thể thông qua việc
thực hành và trải nghiệm cải tiến thực
tế tại chính doanh nghiệp mình.
 Học viên được kì vọng sẽ là lãnh
đạo/trưởng nhóm thực hiện cải tiến tại
doanh nghiệp.
Lợi ích của doanh nghiệp:
 Các công ty nhận được sự hỗ trợ của
chúng tôi có mức tăng trưởng trung
bình là 160%.
 Tiếp cận kinh nghiệm thực tiễn về
triển khai hoạt động cải tiến từ các DN
trong mạng lưới của Trung tâm.
 Tham gia các chương trình tư vấn và
đào tạo được hỗ trợ từ Chính phủ Việt
Nam.
 Tham gia các chương trình tư vấn và
đào tạo được hỗ trợ từ nguồn ODA của
các nước phát triển.
 Là thành viên mạng lưới liên kết của
TAC Hà Nội với rất nhiều hoạt động trợ
giúp.
Thời gian: 04 ngày (từ 08:00 ~ 17:00)
Các ngày 30,31/5; 1/6; 1/8/2017
Địa điểm:
Tầng 8, tòa nhà Bộ KH&ĐT, ngõ 7, Tôn
Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.
Đối tượng tham dự:
Lãnh đạo doanh nghiệp, trưởng bộ
phận (trực tiếp tham gia kinh doanh,
sản xuất)
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt - tiếng Anh (có phiên dịch)
Phí tham dự: 1.650.000 VND/người
(đã bao gồm chi phí tài liệu, văn phòng
phẩm, ăn nhẹ giữa giờ, phiên dịch và
VAT)
Hãy liên hệ và đăng ký ngay với Chúng
tôi theo địa chỉ bên dưới. Ưu tiên cho
doanh nghiệp đăng ký trước

TRUNG TÂM HỖ TRỢ DNNVV PHÍA BẮC
Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Bộ KH&ĐT, Ngõ
7, Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.
Anh Tuấn 0975 056 758
tuanltbkhn@gmail.com
Chị Chi 0904 333 733
quynhchi.mgmc@gmail.com
Anh Đức 0945 300 468
Minhduc.mpi@gmail.com

Website: www.hotrodoanhnghiep.gov.vn

Nội dung
Quản lý dữ liệu cơ bản
 Quản lý dữ liệu.
 Thiết lập chỉ số.
 Dữ liệu và thông tin.
 Giám sát dữ liệu.
 Cải tiến.

Biểu đồ xu hướng và mục tiêu
 Khái niệm và tác dụng biểu đồ
xu hướng.
 Tăng hiệu quả sản xuất.
 Cách vẽ và phân tích biểu đồ
xu hướng.

Lập kế hoạch & trình bày
 Các nhóm lập kế hoạch cải tiến.
 Trình bày kế hoạch cải tiến.
 Tổng kết khóa học đợt 1.

Phân loại và Sigma
 Phân phối chuẩn và đánh giá.
 Cách đánh giá chỉ số Sigma.
 Cách tính sigma.
 Phân loại.

Chuyên gia Nhật Bản tư vấn
trong thời gian 2 tháng áp dụng
kế hoạch cải tiến tại DN

Diễn giả
Chuyên gia cao cấp Nhật Bản
Ông Kobayashi Noriaki

Học viên trình bày báo cáo kết
quả áp dụng tại hiện trường
doanh nghiệp

Lịch trình (Dự kiến)
Khóa học: "Phân tích dữ liệu để phát triển kinh doanh"
Thời gian: 8:00~17:00 ngày 30,31/05/2017; 01/06/2017; 01/08/2017
Địa điểm: Tầng 8, Tòa nhà Bộ KH&ĐT, ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

Thời gian

Đề mục

(Ngày 1)

Giới thiệu

Nội dung
1. Mục tiêu khóa học
2. Báo cáo, thực hành, các form mẫu
1. Quản lý dữ liệu
2. Thiết lập chỉ số
3. Dữ liệu và thông tin

Quản lý dữ liệu cơ bản 4. Giám sát
5. Cải tiến
6. Phụ lục (Dữ liệu và thông tin)

30/05/2017

7. Thực hành
1. Biểu đồ xu hướng là gì?
2. Tăng hiệu quả sản xuất
Biểu đồ xu hướng và 3. Cách vẽ biểu đồ xu hướng
mục tiêu
4. Ví dụ
5. Thực hành
1. Phân phối chuẩn và đánh giá

(Ngày 2)

2. Cách đánh giá chỉ số Sigma
31/05/2017

Phân loại và Sigma

3. Cách tính Sigma
4. Phân loại
5. Thực hành

(Ngày 3)
01/06/2017

Lập kế hoạch
và báo cáo

1. Lập kế hoạch
2. Trình bày kế hoạch

Thời gian để học viên áp dụng thực tế tại doanh nghiệp (trong 2 tháng)
(Ngày 4)
01/08/2017

Báo cáo sau 2 tháng
thực hiện kế hoạch tại Tất cả các học viên báo cáo kết quả
doanh nghiệp

