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LỜI NÓI ĐẦU

Báo cáo này cung cấp các thông tin về Dự án WISE, bao gồm những kết quả  đạt được cả định tính và định 
lượng sau hai năm triển khai Dự án.

Với chương trình đào tạo khoa học, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành thực tế tại doanh nghiệp, 
Dự án đã giúp đào tạo hàng chục chuyên gia tư vấn về cải tiến năng suất doanh nghiệp cho Việt Nam. Các 
doanh nghiệp được lựa chọn để thực hành cũng đã thu được những kết quả hết sức thiết thực như: đội 
ngũ cán bộ nhân viên được trang bị kiến thức và kỹ năng triển khai các dự án cải tiến; chuẩn hóa qui trình 
làm việc, giảm thiểu lãng phí, giao hàng đúng hẹn, v.v; cải tiến năng suất lao động; tăng sự hài lòng và tạo 
ra môi trường làm việc phát huy được tinh thần sáng tạo của nhân viên.

Chúng tôi tin tưởng rằng doanh nghiệp Việt Nam đã và đang nhận thức ngày một rõ ràng hơn về vai trò 
của việc cải thiện môi trường làm việc và nâng cao sự hài lòng của nhân viên, coi yếu tố con người là chìa 
khóa quan trọng để cải thiện năng suất lao động.
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        Giới thiệu dự án

  Tên dự án: Cải thiện môi trường làm việc và nâng cao mức độ hài lòng của người lao động (Work-

place Improvement and Satisfaction of Employees - WISE).

Thời gian: Tháng 5/2016 –  4/2018 (02 năm).

Địa điểm: Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Đối tượng tham gia: 

Chuyên gia tư vấn, cán bộ quản lý hoặc đảm nhận vai trò khởi xướng hoạt động cải tiến năng suất 

tại các tổ chức/doanh nghiệp; 

Lãnh đạo và người lao động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Mục tiêu dự án: 

Đào tạo và phát triển đội ngũ chuyên gia tư vấn cải tiến năng suất tại doanh nghiệp;

Cải thiện môi trường làm việc và nâng cao mức độ hài lòng của người lao động thông qua các 

hoạt động cải tiến tại doanh nghiệp.

Quy trình dự án
【Project process】 

 

Class 
Room

ES

Productivity

ES

Productivity

1.対象職場の選
定（4職場）

2.職場改善チー
ムの編成
(5名 x4チーム = 
20名 )

3.満足度・職場環
境調査(4 職場)

4.リーダー教育
(10日間)

5.職場実習、改善施
策作成・提案・実施
＜職場ぐるみ訓練＞
（4職場）

6.満足度・職場環
境調査（4 職場)

7.リーダーの評
価・認定・修了
( 20名)

1. Work site 
selection 
(4 sites) 

2. Teaming up 
(5 leaders x 
 4 teams =20) 

3. ES baseline 
survey(4 sites) 

4. Classroom 
training 
(10 days) 

5. Worksite OJT 
recommendations 
for Improvements 
(4 site /4 teams) 

6. ES impact 
survey(4 sites) 

7. Assessment 
on individuals 
(20 leaders) 

1. Lựa chọn 
doanh nghiệp  
OJT (04 doanh 
nghiệp)

2. Thành 
lập nhóm 
chuyên gia 
(5 người/ 
nhóm; gồm 1 
trưởng nhóm 
và 4 thành 
viên)

3. Khảo sát 
ban đầu về 
sự hài lòng 
của người lao 
động.

4.  Đào tạo 
lý thuyết, 
năng suất, 
maketing, ...

5. Đào tạo thực 
hành thông 
qua hướng dẫn 
doanh nghiệp 
áp dụng giải 
pháp, đưa ra 
các khuyến 
nghị cải tiến  
(04 doanh      
nghiệp / 4 
nhóm)

6. Khảo sát, 
đánh giá mức 
độ hài lòng của 
người lao động.

7.  Đánh giá 
từng cá nhân 
tham gia dự án 
(20 người)

1. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
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Lợi ích của dự án

 Môi trường an toàn
 Bảo đảm ngày nghỉ  và giải lao
 Cải thiện mức độ hài lòng của 
người lao động  -  ES

 Cải thiện sự ổn định nhân viên
 Nâng cao kỹ năng
 Ổn định thu nhập

 Tăng thu nhập
 Cải thiện hơn nữa  chỉ số ES và 
tăng động lực cho nhân viên

 Nâng cao  kỹ năng  của người 
lao  động
 Cải thiện chất lượng sản phẩm
 Nâng cao năng suất lao động

 Cải thiện sự hài lòng của khách 
hàng (CS) và mối quan hệ với khách 
hàng
 Thị trường mới/ khách hàng mới
 Tăng lợi nhuận

Phổ biến áp dụng các  
giải pháp trong ngành

Cải tiến 
trong toàn 

ngành

Nắm bắt vấn 
đề  chung trong 

ngành

Phát  triển giải 
pháp chung  
trong ngành

Duy trì sau dự án (xây dựng năng lực của chuyên gia và giảng viên) 

Chuyển giao kiên thức và kinh nghiệm để VNPI có thể triển khai chương trình này

(Cung cấp chương trình/ tài  liệu, tích lũy kinh nghiệm và tiến hành tổ chức hội thảo phổ biến/chia sẻ kết quả dự án)

NGƯỜI LAO ĐỘNG DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỀN NGÀNH
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Chương trình đào tạo chuyên gia hỗ trợ doanh nghiệp

Tuần Tần suất đào tạo Nội dung/ hình thức đào tạo Thời lượng yêu cầu bắt buộc

10/4 Đăng ký tham dự và lựa chọn 04 
doanh nghiệp Gửi biểu mẫu

1

2

3

14/5

          21/5

          28/5

Đào tạo lý thuyết trên lớp 10 ngày

4

5

6

7

4/6

          11/6

          18/6

          25/6

Bài tập nhóm/thực  hành tại doanh 
nghiệp 8 ngày trong 4 tuần

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

2/7
9/7

16/7
23/7
30/7

6/8
13/8
20/8
27/8

3/9
10/9
17/9

Tiến hành hoạt động hỗ trợ hướng dẫn 
cải tiến tại doanh nghiệp. 6 ngày trong 12 tuần

20 24/9 Đánh giá

2

4

3

5

6

7 8

1

3

8 9 10 1

4 5 6 7

2

Kỳ I - 2017

Theo dõiHọc lý thuyết Thực hành tại DN

Kỳ II - 2017

Theo dõiHọc lý thuyếtHội thảo Thực hành tại DNKhảo sát

Tuần Tần suất đào tạo Nội dung/ hình thức đào tạo Thời lượng yêu cầu bắt buộc

20 24/9 Hội thảo/ lý thuyết 1 ngày hội thảo - 5 ngày lý thuyết

21
22

1/10
8/10 Lựa chọn công ty mới Liên hệ với 02 công ty đăng ký

23 15/10 Khảo sát và lựa chọn 04 công ty Một ngày làm việc
(02 công ty/nhóm)

24
25
26
27
28

22/10

29/10

5/11

12/11

Thực hành tại doanh nghiệp
Bài tập nhóm

8 ngày trong 4 tuần
5 ngày trên lớp (1 tuần)

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Off

19/11
26/11

3/12
10/12
17/12
24/12
31/12

7/1/2018
14/1
21/1
28/1

4 - 25/2

Tiến hành hoạt động hỗ trợ hướng 
dẫn cải tiến tại doanh nghiệp. 6 ngày trong 12 tuần

40 14/3 - Đánh giá
- Hội thảo/ Trao chứng chỉ Một ngày

6

1

3 4

6

87

5

7

8

9

10

1 2 3 4 5

Mỗi nhóm làm việc tại 02 Cty

2
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Quy trình triển khai dự án cải tiến tại doanh nghiệp

Đánh giá  
thực trạng

Khảo sát sự hài lòng của người lao động

Sự hài lòng của 
người lao động

Hiệu quả  
về tài chính

Vận hành xuất sắc

Đánh giá
đào tạo

MBO

Lean
SQC
TPM

STP 
Marketing, 

4P, CRM

SWOT
MVV
KPI

Kế hoạch thực hiện

Khuyến nghị và lộ trình cải tiến

Đào tạo

Dành cho quản lý và nhân viên

Triển khai hành động

Hỗ trợ thực tế cho việc triển khai

Xác minh kết quả

Báo cáo tới các công ty OJT

Chia sẻ kinh nghiệm

Tại các buổi Hội thảo

Giá trị khách hàng

Kế hoạch chiến lược
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Nâng cao năng suất 
lao động

Nâng cao chất lượng sản 
phẩm và chất lượng dịch vụ

Giảm thiếu rủi ro trong 
vận hành

Giảm thiểu sự phàn nàn 
từ khách hàng

Nâng cao vị thế  
trên thị trường

Cải thiện nơi làm việc

Cải tiến hoạt động

2.  KẾT QUẢ CỦA DỰ ÁN 

Thay đổi cách tư duy của 
nhà quản lý

Nhận  thức được tầm quan trọng 
của sự hài lòng của nhân viên

Nhân viên và quản lý đều 
thấy vui vẻ khi làm việc

Cảm thấy thoải mái khi 
làm việc

Tinh thần và 
thái độ  làm việc

Cải thiện sự hài lòng của 
nhân viên

Duy trì triết lý Kaizen
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3. KẾT QUẢ ĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI 
LAO ĐỘNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP
  Kết quả chung đạt được trong việc nâng cao mức độ hài lòng của người lao động

Thay đổi ES trong năm 2017

Kết quả ES cao nhất (Công ty ALS) : 87 điểm

Chỉ số ES tăng cao nhất sau cải tiến (Công ty Quang Quân): 10,8  điểm

Mức cải thiện trung bình trong năm 2017: 0,7 điểm

Hình ảnh thay đổi trực quan 

Kỳ I

Tân Phát

ICT

Thủ đô

Quang Quân

Kỳ 2

Minh Hòa

ALS

Viglacera Thăng Long

Yamaguchi
Tháng 5/2017 Tháng 10/2017 Tháng 3/2018

- Môi trường làm việc đẹp hơn

- Người lao động hài lòng hơn
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Các vấn đề cần phân tích Kế hoạch hành động

Khía cạnh về tài chính F1 Áp dụng SOP về xác nhận đơn hàng

F2 Áp dụng SOP lập kế hoạch sản xuất

F3

F4

Khía cạnh khách hàng C1 Thiết lập tiêu chuẩn SOP lập kế hoạch sản xuất

C2 Thiết lập tiêu chuẩn SOP về xác nhận đơn hàng

C3 Thiết lập bản phân công công việc ( vai trò vị trí quản lý trong công ty )

C5

Hoạt động nội bộ O-1 Bố trí lại sơ đồ mặt bằng sản xuất

O-2 Thực hiện 5S tại tổ Bế và tổ In

O-3 Áp dụng SOP lập kế hoạch sản xuất

O-4 Thiết lập kênh trao đổi thông tin về sản lượng, tồn kho nguyên liệu, bán 
thành phẩm...

O-5

Học hỏi và phát triển nâng cao

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L-1 Đào tạo 7 lãng phí

L-2 Đào tạo thực hành tốt 5S

L-3 Hướng dẫn thực hiện đánh giá thực hành tốt 5S

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phát triển Thủ Đô được thành lập 29/01/2001. Người đại diện là Bà 
Nguyễn Thị Thu - Tổng giám đốc. Công ty hoạt động trong lĩnh vực In offset và sản xuất bao bì carton. Nhà 
máy sản xuất đặt tại: Lô 16, KCN Quang Minh, TT. Quang Minh, H. Mê Linh, TP. Hà Nội.

Sản phẩm của công ty

GIỚI THIỆU CHUNG

Bối cảnh

- Công ty chưa tiến hành đánh giá mức độ hài lòng của nhân viên.
- Tồn tại các vấn đề ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng (Lập kế hoạch sản xuất; Thời gian giao hàng, chất lượng, sản phẩm, ....).

Nâng cao lợi nhuận

Tăng khách 
hàng trung 

thành

Cải tiến
việc  lập kế 

hoạch

Cải thiện 
chất lượng
sản phẩm

Cải tiến 
công việc

Cải tiến 
hệ thống
đánh giá

Cải tiến
hệ thống

lương

Giảm thiểu 
lãng phí

Cải thiện 
sự hài lòng của 

nhân viên

Nâng cao
kiến thức và 

kỹ năng

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN THỦ ĐÔ

Phạm vi dự án

4. KẾT QUẢ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP THỰC HÀNH CẢI TIẾN
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KẾT QUẢ DỰ ÁN

0

10

20

30

40

50

60

70

80

5/2017 9/2017

Total Employee

Domain
(Understanding
Cooper)
Domain
(Supervision)

Domain (Wages)

Domain

Nội dung
Thời gian

5/2017 9/2017

Tổng điểm ES 71.2 72.6

Hiểu về công ty (Understanding 

cooper)
73 71.2

Giám sát (Supervision) 63.7 62.9

Tiền lương (Wages) 55.4 55.9

Đánh giá, khuyến khích (Evalu-

tion Promotion)
67 64.5

Những cải tiến quan trọng

 Chuẩn hóa, ban hành áp dụng quy trình kế hoạch sản xuất.

 Chuẩn hóa Quy trình đàm phán và tiếp nhận đơn hàng.

 Thực hiện 5S tại Công đoạn Bế, in.

 Bảng mô tả vị trí công việc rõ ràng và phù hợp.

Bằng chứng trước và  sau cải tiến

Lập bảng KHSX

Lập kế hoạch

Cập nhật các phiếu TKSX mới

Cập nhật kế hoạch giao hàng

Lập kế hoạch

Theo dõi xưởng thực hiện kế hoạch

Cập nhật dữ liệu tiến độ, số lượng, phiếu TK

Không có tài liệu, hướng 
dẫn liên quan

Trước: Hoàn toàn không có quy trình lập 
kế hoạch, công tác lập kế hoạch còn yếu

Sau: Quy trình lập kế hoạch sản xuất được 
ban hành và áp dụng

Dự án 1: Xây dựng quy trình công việc
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Yêu cầu khách hàng/ đơn hàng

Khách hàng gửi đơn hàng

Hợp các bộ phận trước khi lập kế hoạch

Thống nhất phương án khả thi từ các phòng ban

Thỏa thuận với khách hàng

Họp xác nhận kế hoạch sản xuất

Xác nhận kế hoạch từ các phòng ban

Trước: Chưa có quy trình đàm phán và tiếp 
nhận đơn hàng

Trước: Các vật dụng đặt không đúng nơi quy 
định, còn bừa bãi

Trước:  Chưa có mô tả công việc

Sau: Xây dựng và ban hành áp dụng quy 
trình đàm phán và tiếp nhận đơn hàng

Sau: Mọi người đã có ý thức, đặt các vật dụng 
đúng nơi quy định, sạch sẽ gọn, gàng

Sau:  Xây dựng bản mô tả công việc

Không có tài liệu, hướng 
dẫn liên quan

Không có tài liệu, hướng 
dẫn liên quan

Dự án 2: Áp dụng 5S

Dự án 3: Xây dựng mô tả công việc
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“Việc thay đổi kế hoạch sản xuất không còn nhiều như 
trước đây, thời gian vận chuyển hàng hóa giữa các 
công đoạn giảm khá nhiều do thay đổi sơ đồ bố trí mặt 
bằng. Đây là chính vấn đề công ty đều mong muốn cải 
tiến nhưng chưa biết phải làm như thế nào. Các chuyên 
gia từ dự án WISE đã giúp chúng tôi xác định đúng vấn 
đề đồng thời chỉ ra để triển khai cải tiến. Lương của anh 
em đã được cải thiện, môi trường làm việc thoải mái 
hơn. Bản thân tôi tự tin, sáng tạo hơn trong cải tiến môi 
trường làm việc của tôi”

Đánh giá của lãnh đạo doanh nghiệp

Bà Nguyễn Thị Thu – Giám đốc

“Dự án WISE đã giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng về thực trạng doanh nghiệp, tìm ra được điểm mạnh, 
hạn chế và hỗ trợ tư vấn công ty cải tiến quy trình lập kế hoạch giúp tăng năng suất, cải thiện điều kiện làm 
việc của người lao động. Quy trình phân tích của dự án dễ hiểu hỗ trợ tốt hoạt động sản xuất kinh doanh 
của doanh nghiệp. Các hoạt động đánh giá và tư vấn của nhóm chuyên gia rất thiết thực, dễ hiểu”. 

Ý KIẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG, ĐÁNH GIÁ CỦA LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP 
VÀ CÁC  THÀNH VIÊN

Hình ảnh các hoạt động cải tiến

Nhóm tư vấn dự án tại Công ty

Giảng viên: Atsushi Miyasaka;  Vũ Thanh Huyền

Trưởng nhóm: Lê Xuân Nhất

Thành viên nhóm: Nguyễn Thúy Nga, Trịnh Thu Hằng, Trịnh 
Thị Thủy 

Lãnh đạo Công ty thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với hoạt 
động cải tiến quá trình sản xuất. Cán bộ công nhân viên 
ham học hỏi và có tinh thần cầu tiến. Đây chính là yếu tố 
góp phần làm cho dự án triển khai thành công.

Ý kiến của người lao động


