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BO CONG THTJCNG CQNGHOAXHQICHUNGHIAvITNAM 
TRtXONGDM HQC CONG NGHIPHANQL Dôc 1p - Tr do - Hnh phic 

S: 2 0 l/KH-DHCN Ha Nói, ngâ,v 3Otháng9 ndm 2021 

KE HOACH 
To chtrc chtro'ng trinh hiró'ng nghip 

"Lean Introduction-Giói thiu phirong pháp san xuât tinh gçn" 

i. imc DICH, YEU CAU 

Trumg Dii h9c Cong nghip Ha Ni phi hçp vci Cong ty TNHH 

Gentherm Vit Nam (Gentherm Vit Nam) t chirc chucing trInh huóng nghip 

vcfi chü d "Lean Introduction-Gii thiu phucing pháp san xut tinh gun" nhm 

cung cap nhüng kiên thrc thirc t trong san xut cho sinh viên (SV) & tt cã các 

chuyên ngành. D cong tác chuân bj và t chirc dat  kt qua tt, Hiu tru&ng Nba 

trithng yêu c.0 các don vj thirc hin các cong vic sau: 

II. TH(Ifl GIAN, HINT! THIJ'C 
- Thii gian: Tr 9:00 — 11:00, thir 7 ngày 09/10/2021 

- Hinh thüc: trrc tuyn qua nn tang Microsoft Team. 

Sinh viênlgiãng viên dãng kI trirc tip theo di.ring link, Trung tam Hgp tác 

doanh nghip së thng hcip gCri Gentherm Vit Nam. Sau do, Gentherm Vit Nam 

sè gri hi.thng dn tham gia chuang trinh vào dja chi email cüa ngithi dãng kI. 

III. THANH PHAN 

- Dai din Trung tam Hçip tác doanh nghip. 

- Dai diên Gentherm Viêt Nam. 

- Sinh viên trInh d Dai  h9c/Cao ding & tt cã các chuyên ngành. 
- Giãng viên quan tam dn chuong trInh 

IV. NO! DUNG 

- Giói thiêu v Gentherm Viêt Nam. 

- Cãc ni dung cbInh v san xuAt tinh gQn: khái nim, h thng san xut cUa 

Toyota, nguyen 1 tip can, so d chui giá trj, by lang phi, 5S, bay cong cii quân 1 

chat luçmg, giái quyt vn d vâi mu biu A3, các bc thy v san xut tinh gçn. 

- Giâi dáp thc m.c, chia sé giva Cong ty và SV. 

* D5i ngt giáng viên là các giám dó'c cza Gentherm Vit Nam và cüng là dliii 

giá quen thu5c vol c(5ng dng ngithi lao dç5ng trong nhiu chu'o'ng trInh dào tgo, chia 

sé kién thic, kjY ndng,... 
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V. TRIEN KHAI THIIC HIN 
1. Trung tam llyp tác doanh nghip 
- Là du môi phôi hçp vài Gentherm Vit Nam dê tO chirc chiiang trinh. 

-  Tao &rOng link dãng ki chizang trInh gCri các dan vl phô bin cho sinh 

viênlgiâng viên; 1p phiu khâo sat tWc  tuyn dê dánh giá sau chu'ang trinh. 

- Tong hcip và báo cáo Giám hiu kêt qua thirc hin. 

2. Các Khoa/Trung tam dào to sinh viên 

- Thông báo k hoach to chirc chucxng trInh cho giáng viên, sinh viên bit, 

dãng k tham gia theo &r?mg link sau: https://bit.ly/GENTIEERM  
*Han áng k :  Thr3 ngày05/10/2021 
* Yêu czi cto'i v6i sin/i viên/giáng viên khi tham gia: tham gia day dü, dung 

giO', chü dng cài dt Microsoft Teams, chp hành nghiêm tüc quy djnh cüa phông 

h9p tnrc tuyn, tim hiu tnthc v doanh nghip, dt câu hOi thâo 1un, trá 1i dy dü 

kháo sat sau chixang trinh (Trung tam Hçip tác doanh nghip gri link kháo sat vào 

email cá nhân trong ngày 11/10/2021). 

- Don dc sinh viên!giáng viên trá li phiêu kháo sat dy dü, dung han. 

3. Doàn Thanh niên — Hôi sinh viên 
- Tuyên tmyn v chrang trinh huâng nghip tài sinh viên qua kênh cüa 

Doàn-Hôi. 

Noinhân: ____ 

- Các dan vi lien quan (dé thrc hin) 
- Ban giám hiu (dê chi dao); 
- Liiu:VT, HTDN. 
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