
 

CHƯƠNG TRÌNH  

THI ĐUA CẢI TIẾN LIÊN TỤC 

I. MỤC ĐÍCH 

- Phát hiện ra những điều bất hợp lý hoặc chưa tốt trong quá trình xử lý công việc hàng 

ngày để kịp thời điều chỉnh theo hướng tốt hơn, hiệu quả hơn. 

- Tìm kiếm cơ hội nâng cao chất lượng giải quyết công việc, chất lượng sản phẩm/dịch 

vụ, giảm chi phí hoạt động, tăng tính cạnh tranh của Công ty. 

- Cải tiến không ngừng Hệ thống quản lý và sản xuất nhằm tối ưu hóa hiệu quả của hoạt 

động quản lý và sản xuất. 

- Khuyến khích sự năng động, sáng tạo của nhân viên trong công việc. Nâng cao ý thức 

trách nhiệm với tập thể của CBCNV trong Công ty. 

- Góp phần xây dựng “Văn hóa Công ty”. 

II. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG 

- Thời gian: …. 

- Đối tượng tham gia: toàn thể CBCNV của Công ty,bao gồm CBCNV văn phòng/ xưởng 

sản xuất/ công trường tại Công ty . 

III. HIỂU VỀ KAIZEN (CÂU CHUYỆN KAIZEN) 

1.  Triết lý Kaizen 

 

2. Kaizen là loại bỏ nguyên nhân  

− Ở một xưởng sửa chữa của một nhà máy, người ta sử dụng các tấm thép phủ trên một 

cái rãnh trong một khuôn viên nhà máy. Lúc nào các tấm thép này cũng luôn ở trạng 

thái biến dạng và không giữ được hình dạng phẳng. Một ngày nọ, có một người vấp 

phải tấm thép cong và bị thương, sau đó việc này được báo cáo lên lãnh đạo công ty. 

− Phản ứng của người lao động với hiện tượng này rất đa dạng, chia làm 6 nhóm: 

+ Nhóm 1 “không nhìn thấy vấn đề”: ngày nào cũng đi ngang qua khu vực này mà 

không phát hiện điều gì. “Thế à? Chẳng có gì nghiêm trọng”, “Tôi có quá nhiều 

việc để làm”, “Tôi thật sự không có thời gian để quan tâm”. Thái độ này khiến giải 

quyết vấn đề trở nên vô vọng. 

+ Nhóm 2 “Qúa nhiều việc”: nhận ra nhưng không làm gì để giải quyết vấn đề. “Làm 

sao có tai nạn được!” hoặc “Bị vênh như thế thì tai nạn là đương nhiên rồi nhưng 



chắc không vấn đề gì vì chúng ta còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm”. Nếu tai 

nạn tiếp tục xảy ra, họ sẽ thất vọng nhưng không làm gì để cải thiện tình hình. Như 

vậy, tai nạn tiếp tục xảy ra. 

+ Nhóm 3 “Khuyên giải”: “May quá không phải là tai nạn nghiêm trọng. Sau này 

chúng ta phải cẩn thận”. Họ chỉ cẩn thận sau khi tai nạn đã xảy ra, khi mọi việc đã 

quá muộn. 

+ Nhóm 4 “Đã nói rồi mà”: “Tôi đã nói rồi mà. Ai là người chịu trách nhiệm cho 

việc này? Phải giải quyết đi chứ!”. Họ làm ầm ĩ khi có tai nạn xảy ra nhưng không 

tiến hành bất cứ biện pháp ngăn chặn nào. Nguy cơ rình rập và tranh cãi vẫn tiếp 

tục. 

+ Nhóm 5 “Tìm kiếm nguyên nhân”: “Tại sao tai nạn lại xảy ra? Xảy ra trong điều 

kiện nào?”. Sau đó, họ cố gắng xác định mối liên hệ giữa nguyên nhân của tai nạn 

với những điều kiện thực tế”. 

+ Nhóm 6 “Phòng chống”: Nhóm này luôn cố gắng lựa chọn xem nên áp dụng biện 

pháp nào để đảm bảo rằng tai nạn sẽ không xảy ra nữa. 

Chỉ có nhóm 5 và nhóm 6 là có nỗ lực giải quyết vấn đề để ngăn chặn việc tái diễn 

của sự mất an toàn/không đảm bảo… họ đang thực hiện Kaizen. 

− Có người đưa ra ý kiến dùng búa nắn thẳng tấm thép đó. Việc này được thực hiện, tuy 

nhiên, đó không phải là hoạt động Kaizen, mà chỉ đơn giản là “hoạt động sửa chữa”. 

Hành động nắn thẳng tấm thép bị cong không phải là hành động khó, nhưng nó mất 

thời gian, và ngày hôm sau nó vẫn có thể bị cong trở lại, và một người nào đó phải nắn 

nó lại lần nữa. Việc này cứ lặp đi lặp lại, không bao giờ kết thúc. 

− Họ đã quên đặt câu hỏi “Tại sao tấm thép lại bị cong?”, đây chính là ví dụ điển hình 

của Kaizen. Thay vào đó họ chỉ giải quyết “triệu chứng”: vì nó bị cong nên phải nắn 

thẳng lại, nhưng nguyên nhân vấn đề vẫn không được giải quyết. 

− Nguyên nhân của vấn đề chính là: do xe tải chạy ngang qua có tải trọng quá lớn so với 

sức chịu đựng của tấm thép nên tấm thép bị cong. Có hai giải pháp như sau: 

+ Giải pháp 1: Đặt biển báo cấm xe tải nặng đi qua khu vực này; 

+ Giải pháp 2: Thay thế bằng tấm thép có sức chịu lực lớn hơn 5 tấn trở lên; 

Cả hai giải pháp này đều là những cải tiến hay vì chúng đã loại bỏ được nguyên nhân 

của vấn đề. Trong đó, giải pháp 1 được coi là tối ưu vì đơn giản và hiệu quả. Nhưng 

nếu mục đích duy trì sự qua lại của phương tiện không còn đường khác để đi thì giải 

pháp 2 được coi là tối ưu. 

Tuy nhiên, giải pháp 2 đòi hỏi nguồn kinh phí dồi dào để thay các tấm thép dày hơn 

hoặc phải đổ lớp bê tông để bảo vệ. Nguồn ngân sách của công ty đều có giới hạn nên 

việc này sẽ “được xem xét” và cất vào ngăn tủ chờ phê duyệt kinh phí. Trong lúc chờ 

đợi, tấm thép bị cong đó tiếp tục được sửa đi sửa lại. 

− Một ngày kia, người lao động mất hết kiên nhẫn khi phải chờ đợi kinh phí được phê 

duyệt, anh ta tự thực hiện bước đột phá bằng cách gia cố cạnh góc của tấm thép. Khi 

đó, dù xe tải nặng đi qua thì tấm thép vẫn không bị cong. Cuối cùng vấn đề cũng được 

giải quyết. 



Đây chính là KAIZEN xuất sắc nhất trong ba giải pháp. 

3. Kaizen không phải là sửa chữa  

Liệu đề xuất của bạn có chỉ ra được nguyên nhân của vấn đề 

 

 

 

 

 

- Nó bị cong: hãy cho người sửa lại nó. 

- Nó bị bẩn: hãy lau rửa nó. 

- Chúng ta gặp phải vấn đề: ai đó nên làm điều gì đó. 

→ không giải quyết được vấn đề vì không bao giờ tìm hiểu 

nguyên nhân thật sự của nó. 

 - Nó bị cong: Hãy nắn lại cho thẳng. 

- Nó bị bẩn: Hãy lau rửa nó. 

- Nó làm bạn bực mình: Hãy sửa chữa lại. 

→ Tự xoay sở giải quyết vấn đề, nhưng nếu không xác định 

được nguyên nhân thì vẫn chỉ là giải pháp tạm thời mà 

thôi. 

 - Nó bị cong: tập trung vào nguyên nhân của vấn đề. 

- Nó bị bẩn: loại bỏ nguyên nhân khiến nó bị bẩn. 

- Nó làm bạn bực mình: giải quyết nguyên nhân của vấn đề 

đó. 

→ Chúng ta xác định nguyên nhân, sau đó sẽ tiến hành 

những biện pháp có thể thực hiện được. 

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

1. Thu nhận Kaizen 

Các ý tưởng Kaizen được thu nhận qua các hình thức sau: 

- Ghi nhận vào thẻ Kaizen (Phiếu đề xuất sáng kiến/cải tiến) gửi về Ban Kaizen. 

- Email về địa chỉ kaizen@Gmail.vn, nội dung email gồm 2 phần: sự không phù hợp/bất 

hợp lý phát hiện được và đề xuất cải tiến của người đề nghị. 

- Trao đổi qua điện thoại hay trao đổi trực tiếp với Team KaiZen. 

2. Xử lý Kaizen thu nhận được 

- Nhân viên được phân công các đơn vị thu nhận thẻ Kaizen và chuyển cho Team 

KaiZen. 

- Team KaiZen tổng hợp các Kaizen nhận được, sàng lọc các  ý tưởng đã nhận được 

tránh trùng hợp, loại trừ những trường hợp không được xét là Kaizen (mục 3) và chuyển 

đến Trưởng Team KaiZen và thành viên Ban cải tiến của Công ty có chuyên môn/ chức 

năng quản lý liên quan để đánh giá nội dung của ý tưởng cải tiến. Trong trường hợp 

cần thiết, có thể tư vấn thêm các nhân viên khác thuộc lãnh vực chuyên môn của Kaizen 

đang đánh giá.  

Những trường hợp không được tính là Kaizen  

- Trường hợp 1: đề xuất sửa chữa/thay thế (nếu không sửa được) các trang thiết bị, tài 

sản bị hư hỏng, tuy nhiên, những ý tưởng đưa ra để loại trừ nguyên nhân dẫn đến hư 

hỏng chính là Kaizen. 

- Trường hợp 2: ý tưởng mua mới trang thiết bị dụng cụ cần thiết phục vụ công tác SXKD 

của Công ty. 

- Trường hợp 3: ý tưởng trùng với ý tưởng đã ghi nhận từ trước. 

mailto:kaizen@Gmail.vn


- Trường hợp 4: ý tưởng đã nằm trong kế hoạch mua sắm, xây dựng cải thiện văn phòng 

của Công ty. 

- Trường hợp 5: ý tưởng liên quan đến vấn đề An toàn (đã có thẻ Hazorb). 

- Trường hợp 6: ý tưởng về vấn đề đã có quy định, quy trình hướng dẫn thực hiện. 

- Trường hợp 7: ý tưởng đề xuất chung chung hoặc mang tính tất nhiên. 

− Ví dụ: 2 trường hợp sau không tính là Kaizen 

+ Hiện nay đa số CBCNV soạn thảo công văn/ biểu mẫu chưa đúng quy định. Đề xuất 

Team KaiZen thường xuyên nhắc nhở. 

+ Giờ nghĩ trưa của CBCNV tại văn phòng thường xuyên bị làm phiền do một số 

người đóng cửa mạnh, đi lại gây tiếng động lớn. Đề nghị Công ty phải có biện pháp 

chấm dứt tình trạng này để đảm bảo sức khỏe cho người lao động. 

3. Tiêu chí chấm điểm  

Điểm Ý nghĩa của ý kiến đóng góp 

1 Chính thức đưa ra ý tưởng có tinh thần cải tiến nhưng không được Hội đồng phê 

duyệt thực hiện. 

2 Có ý nghĩa cải tiến phù hợp với HTQL và sản xuất của Công ty, được phê duyệt 

thực hiện nhưng chưa áp dụng tại thời điểm đưa ra mà sẽ được xem xét, tích lũy 

cùng các ý tưởng khác. 

3 Ý tưởng được phê duyệt nhưng không có tính sáng tạo cao, không đòi hỏi sự đầu 

tư suy nghĩ. 

4 Ý tưởng cải tiến các vấn đề quản lý, sản xuất, giải pháp kỹ thuật được phê duyệt, 

có tính sáng tạo, có biện pháp và kế hoạch thực hiện cụ thể hoặc đã thể nghiệm 

trên thực tế có kết quả và mang lại giá trị kinh tế. 

5 Các sáng kiến được phê duyệt cho thực hiện nhằm cải tiến công tác quản lý, sản 

xuất, các giải pháp kỹ thuật… giải quyết các vấn đề nổi cộm, cấp bách, thời sự 

hay mang lại giá trị kinh tế cao. 

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

Hội đồng bình xét phong trào thi đua HSEQ căn cứ trên các chỉ tiêu và điểm thưởng thi 

đua để xem xét và bình chọn ra các giải: 

1. Giải thưởng hàng quý 

- Cuối mỗi quý, Ban thi đua khen thưởng của Công ty tổ chức họp xem xét, đánh giá và 

bình chọn các giải thưởng của quý theo tiêu chí và cơ cấu đề ra dưới đây. 

- Giải Cá nhân có đề xuất giá trị nhất trong quý, giải Cá nhân xuất sắc 6 tháng đầu 

năm và giải Cá nhân xuất sắc nhất trong năm sẽ được xem xét nâng một bậc thưởng 

ABC trong các đợt bình xét khen thưởng hoạt động sản xuất kinh doanh. 

1.1. 01 Giải Cá nhân tích cực nhất trong quý: 1.000.000đ/giải 

- Dành cho cá nhân có nhiều đề xuất cải tiến có ý nghĩa/ giá trị và có tổng số điểm thưởng 

cao nhất trong quý, tuy nhiên tối thiểu phải có 6 đề xuất cải tiến trong quý. 

- Nếu có từ 2 người có cùng số lượng đề xuất cải tiến và tổng số điểm bằng nhau, thì nội 

dung các đề xuất cải tiến có giá trị hơn sẽ được ưu tiên xem xét bình chọn. 

1.2. 01 Giải Cá nhân  có đề xuất giá trị nhất trong quý: 1.500.000đ/giải 

- Dành cho cá nhân có sáng kiến cải tiến hợp lý hóa quản lý, sản xuất mang tính đột phá 

và đem lại hiệu quả quản lý/ giá trị kinh tế được đánh giá cao nhất trong quý. 



1.3. 01 Giải Tập thể tích cực nhất trong quý: 2.000.000đ/giải 

- Dành cho tập thể có hệ số đề xuất cải tiến/ tổng số nhân viên cao nhất và có tổng số 

điểm thưởng cao nhất trong quý. 

- Các bộ phận có tỷ lệ phần trăm số người tham gia chương trình/ tổng số nhân sự của 

đơn vị đó là cao nhất. 

- Nếu tỷ lệ phần trăm người tham gia của các đơn vị là như nhau thì đơn vị nào có tỷ lệ 

phần trăm về số đề xuất cải tiến/ tổng số nhân sự của đơn vị đó cao nhất sẽ là một ưu 

thế để xem xét trao giải. 

- Giải thưởng 6 tháng đầu năm: 

2. 01 Giải Cá nhân xuất sắc 6 tháng đầu năm: 2.000.000đ/giải 

- Cá nhân có sáng kiến cải tiến hợp lý hóa quản lý, sản xuất mang tính đột phá và đem 

lại hiệu quả quản lý/ giá trị kinh tế được đánh giá cao nhất trong 6 tháng đầu năm. 

- Cá nhân tích cực tham gia và có nhiều đề xuất cải tiến có giá trị trong Phong trào thi 

đua sáng kiến cải tiến trong năm. 

3. Giải thưởng cả năm 

01 Giải Cá nhân xuất sắc nhất trong năm: 2.000.000đ/giải 

- Cá nhân có sáng kiến cải tiến hợp lý hóa quản lý, sản xuất mang tính đột phá và đem 

lại hiệu quả quản lý/ giá trị kinh tế được đánh giá cao nhất trong năm. 

- Cá nhân tích cực tham gia và có nhiều đề xuất cải tiến có giá trị trong phong trào thi 

đua sáng kiến cải tiến trong năm. 

Ngoài các giải thưởng nói trên, thành tích tham gia của CBCNV trong phong trào này 

còn được tham khảo để xét khen thưởng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, sơ kết 6 

tháng, tổng kết cuối năm… đồng thời được xem là một tiêu chí đánh giá năng lực 

CBCNV của Công ty. 

 

 

 
Chuyên gia năng suất chất lượng  

0978818238 (Mr Kiên) 

 

 


