KHÓA ĐÀO TẠO TỪ XA

SỬ DỤNG HIỆU QUẢ
CHU TRÌNH PDCA
TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÓM

Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ TCĐLCL & Học viện Quản lý SANNO

Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn
Đo lường Chất lượng (sau đây gọi tắt là
Trung tâm Đào tạo) là đơn vị sự nghiệp
khoa học trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn
Đo lường Chất lượng, với chức năng phục
vụ công tác quản lý nhà nước và các hoạt
động dịch vụ về đào tạo, bồi dưỡng trong
lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng; với
bề dày hơn 20 năm kinh nghiệm đào tạo và
tư vấn, Trung tâm Đào tạo đã song hành
cùng các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp
thực hiện hàng nghìn khóa đào tạo cho
Lãnh đạo, cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật
và nhân viên về tiêu chuẩn, đo lường, nâng
cao năng suất chất lượng và các kỹ năng
quản lý mềm....

Trung tâm Đào tạo QTC

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và xu hướng toàn cầu hóa hiện nay, Trung tâm Đào tạo
Nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (QTC) với định hướng phát triển hợp tác đào tạo
quốc tế đã tìm hiểu và lựa chọn Học viện quản lý SANNO làm đối tác để phối hợp tổ chức
các khóa đào tạo nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc quản lý và nâng cao năng suất
chất lượng.

Học viện Quản lý SANNO
Học viện quản lý SANNO (SANNO) được
biết đến là một tổ chức giáo dục độc đáo và
cao cấp của Nhật Bản. SANNO cung cấp
các chương trình đào tạo quản lý tuyệt vời
và các chương trình tư vấn bao gồm các
lĩnh vực công nghiệp – xã hội và các vấn đề
quốc tế thông qua các hội thảo công khai
và trong doanh nghiệp, đào tạo từ xa cũng
như qua các dịch vụ tư vấn.
Được thành lập vào năm 1920, với gần 100 năm lịch sử và bề dày thành tích xuất sắc trong
các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và hướng dẫn thực hành cho người đi làm. Đáp ứng nhu
cầu đa dạng của cộng đồng doanh nghiệp.
Tại Nhật Bản, SANNO đã cung cấp:
- Hơn 350 khóa học từ xa cho hơn 250.000 học viên.
- Chứng chỉ đào tạo từ xa có uy tín số 1 tại Nhật Bản.
- Với hơn 300 chuyên gia tư vấn/ nghiên cứu viên trong lĩnh vực QLCL, phát triển tổ chức,…

HỌC TẬP TỪ XA
Học tập từ xa là hình thức đào tạo trong đó nhân viên học tại nhà hoặc ở nơi khác
thông qua các tài liệu bằng văn bản hay học trực tuyến.
ĐẶC TRƯNG
Chương trình học tập từ xa cho giáo dục kinh doanh của chúng tôi đã
phát triển cùng với các ngành công nghiệp Nhật Bản.
Chúng tôi sử dụng kiến thức và kinh nghiệm nhiều năm của mình để giải
quyết hàng loạt vấn đề và nhu cầu mà các công ty và tổ chức khác phải
đối mặt khi đào tạo nhân viên.
Lợi ích lớn nhất trong chương trình học tập từ xa của chúng tôi là phạm vi
rộng lên đến hơn 400 khóa học cho phép nhân viên phát triển nhiều kỹ
năng.
HỖ TRỢ
Chúng tôi giúp khách hàng tạo ra văn hóa công sở nơi nhân viên tự học
và xây dựng khung học tập từ xa.
・Đào tạo cho sự thăng tiến
・Tài liệu đào tạo phù hợp với các kỹ năng, nhiệm vụ và vị trí khác nhau
・Đào tạo cơ bản cho nhân viên mới và có tiềm năng
・Thực hiện chương trình tự phát triển
Và hơn thế nữa!
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LỢI ÍCH KHI THAM
GIA KHÓA ĐÀO TẠO
MỘT CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP HOÀN HẢO
BẠN KHÔNG CẦN PHẢI ĐẾN LỚP
CHÚNG TÔI SẼ LUÔN HỖ TRỢ BẠN BẤT KỲ LÚC NÀO 24/24
LỢI ÍCH CỦA KHÓA ĐÀO TẠO:

Trung tâm Đào tạo sẽ gửi lộ
trình học tập, tài liệu và chương
trình đào tạo bằng bản cứng tới
từng học viên.
Trong quá trình học tập, hàng
tuần, Trung tâm Đào tạo sẽ gửi
tới các học viên phiếu hỏi để
theo dõi tình hình học tập và
nghiên cứu của học viên.
Cuối khóa học, các học viên
nộp bài thu hoạch vào email
của Trung tâm Đào tạo để
giảng viên của Học viên
SANNO chấm điểm, đánh giá
và sửa lỗi, cung cấp đáp án.

+ Cung cấp kiến thức về cách sử dụng chu trình
PDCA để tiến hành một cách có hiệu quả việc quản
lý nhóm hướng đến hoàn thành mục tiêu. Biết cách
sử dụng chu trình PDCA, học viên không đơn giản
chỉ là đạt được mục tiêu mà còn có thể cải thiện
liên tục hoạt động nhóm. Bằng việc thiết lập mục
tiêu cao từ trước và hoàn thành ở mức cao, nhóm
có thể đạt được thành quả ở mức cao hơn nữa.
+ Tài liệu được biên soạn bởi các chuyên gia Nhật
Bản tại Học viện Quản lý SANNO và được in ấn tại
Nhật Bản.
+ Phương pháp học tập mới, có thể giúp học viên
học tập mọi lúc mọi nơi,tiết kiệm thời gian, chi phí
đào tạo. Ngoài tài liệu đào tạo được gửi tới học
viên, khóa đào tạo còn cung cấp hướng dẫn học
theo lộ trình đào tạo được đưa ra và hòm thư hỗ trợ
giải đáp thắc mắc của học viên trong và sau khóa
đào tạo.
+ Giúp các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tạo ra
văn hóa công sở nơi nhân viên tự học và xây dựng
khung đào tạo tương ứng.
+ Sau khi kết thúc thời gian đào tạo, học viên hoàn
thành chương trình và bài kiểm tra sẽ được nhận
chứng chỉ do Học viện Quản lý SANNO và Trung
tâm Đào tạo cấp.

NỘI DUNG HỌC TẬP
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NHÌN LẠI HOẠT ĐỘNG
CỦA NHÓM (CHECK &
ACT)
- Nhìn lại hoạt động của
nhóm
- Đánh giá các thành viên
- Cải tiến hoạt động và
thúc đẩy chu trình PDCA
theo hướng xoáy trôn ốc
đi lên
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TIẾN HÀNH QUẢN LÝ
VỚI CHU TRÌNH PDCA
- Phương pháp quản lý
bằng chu trình PDCA
- Quản lý mục tiêu bằng
chu trình PDCA

XÁC LẬP MỤC TIÊU VÀ
KẾ HOẠCH (PLAN)
- Ý nghĩa của việc xác lập
mục tiêu của nhóm và
các bước tiến hành
- Cách xác lập mục tiêu
của nhóm
- Phân công công việc và
cách xác lập mục tiêu
của cá nhân
- Xây dựng kế hoạch
hành động
TIẾN HÀNH HOẠT
ĐỘNG NHÓM (DO)
- Quản lý tiến độ công
việc
- Giao việc cho các thành
viên

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
CỦA NHÓM (DO)
- Tìm hiểu vấn đề của
nhóm
- Cách tiến hành giải
quyết vấn đề

PHÍ ĐÀO TẠO
&
THÔNG TIN LIÊN HỆ
1. CHI PHÍ ĐÀO TẠO: 3.000.000 đ/01 học viên.
Chi phí đào tạo trên đã bao gồm: tài liệu đào tạo, chi phí giảng viên hướng dẫn học,
chi phí quản lý khóa học, chi phí cấp chứng chỉ.
Chuyển khoản hoặc tiền mặt trước khi đào tạo.
ƯU ĐÃI khi đăng ký học theo nhóm hoặc theo đơn vị:
Giảm 10% tổng chi phí đào tạo cho đơn vị/nhóm đăng ký tham dự từ 05 học viên trở lên.
Giảm 20% tổng chi phí đào tạo cho đơn vị/nhóm đăng ký tham dự từ 10 người trở lên.
2. THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Chị Nguyễn Hương Lan (0915.701.569)- huonglanqtc@gmail.com
Chị Nguyễn Ngọc Thúy (0127 469 2393)- ngocthuy.qtc@gmail.com
Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
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Lộ trình đào tạo từ xa
ọ
Ắ

Nộp đơn

Mẫu đơn
(Excel)

Ầ

Mẫu đơn
(Excel)

Mail

Đăng ký tham
dự học

Học viên đăng
ký học
Đăng ký

Gửi giấy báo
nhập học

Nhận giấy báo
nhập học qua
email

Mail

Sanno sẽ thông báo trang web để học viên nộp báo cáo qua website.

Phát tài liệu
học tập

Tài liệu học
tập

Tài liệu học
tập

Tài liệu học tập

Sanno sẽ gửi từng tập tài liệu để vào trong
phong bì

QTC gửi tài liệu cho mỗi học viên
Trả lời câu hỏi,
nộp các báo cáo,
làm bài thu
hoạch
Phiếu hỏi theo tuần

Quá trình
học

Nộp bài thu
hoạch

Nhận bài thu
hoạch

Nộp bài thu
hoạch

WEB

Nộp bài thu hoạch qua website
Chữa bài
thu hoạch

Chữa bài thu
hoạch

Cung cấp
đáp án

Cung cấp đáp
án

Mail
Đáp án

Trả lời và giải

(PDF)

thích (PDF)

Nhận kết quả
học tập

Sanno sẽ gửi đáp án và câu trả lời dưới dạng PDF cho mỗi học viên qua email.
Trong trường hợp kết quả học có điểm số dưới 60 điểm, học viên sẽ được làm lại bài một lần nữa.

Chứng chỉ
hoàn thành
khoá học

Chứng chỉ hoàn

Chứng chỉ hoàn

thành khoá học

thành khoá học

Sanno sẽ gửi chứng chỉ cuối khóa học

QTC gửi chứng chỉ cho học viên

Nhận chứng chỉ

Ế
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SỬ DỤNG HIỆU QUẢ CHU TRÌNH

PDCA
TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÓM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
WWW.QTC.GOV.VN | QTC@QTC.GOV.VN

