
NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO 

TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP 

 

 Thời gian: 02 ngày, 17-18/06/2021 (8:30 – 16:30). 

 Địa điểm: Phòng Đào tạo Lầu 4,  Tòa nhà VCCI, 171 Võ Thị Sáu, Q.3. 

      

SAU KHÓA HỌC, HỌC VIÊN CÓ KHẢ NĂNG 

1. Hiểu rõ được về công việc quản trị sản xuất dành cho Tổ Trưởng sản 

xuất (TTSX) 

2. Hiểu được đầy đủ & chính xác về công việc vị trí vai trò, chức năng 

của người TTSX, Hiểu biết một số kỹ năng cần có của người TTSX 

chuyên nghiệp. 

3. Tổ chức và triển khai công việc tại tổ sản xuất 

4. Thực hiện được công cụ nhằm nâng cao chất lượng & loại trừ lãng phí 

trong sản xuất 

NỘI DUNG 

1. Khái quát chung về quản lý tổ sản xuất, Kỹ năng cần có của người 

TTSX chuyên nghiệp 

 Vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Tổ trưởng SX  

 Các kỹ năng cần có của người QLSX chuyên nghiệp. 

2. Tổ chức  và triển khai công việc tại tổ sản xuất 

 Xác định các công việc của tổ sản xuất 

 Phương pháp xác định phân công công việc cho nhân viên. 

 Một số công cụ tổ chức  và giám sát công việc tổ sản xuất. 

3. Quản lý năng suất và Quản lý Chất lương tại tổ sản xuất 

 Khái niệm năng suất trong tổ sản xuất. 

 Các yếu tố tác động đến năng suất trong tổ sản xuất. 

 Qui trình quản lý năng suất. 

 Làm thế nào để tăng năng suất tại tổ. 

 Khái niệm về chất lượng sản phẩm. 

 Mô hình quản lý chất lượng sản phẩm tổ sản xuất 

 Các nguyên lý Quản lý chất lượng. 

4. Phát hiện và loại trừ lãng phí trong sản xuất 

 Dòng sản phẩm và giá trị gia tang của sản phẩm 

 07 lãng phí trong sản xuất 

 Công cụ xác định lãng phí 


