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TỔNG QUAN CÔNG TY
Company Overview

VỀ VJIP JSC
Thành lập từ năm 2018 cho đến nay, VJIP hoạt
động trong lĩnh vực tư vấn cải tiến, đào tạo và kết
nối giao thương, chuyên cung cấp những giải pháp
quản lý và nâng cao Năng suất Chất lượng theo
Lean – Six Sigma cho các doanh nghiệp sản xuất,
thương mại, dịch vụ. VJIP tự hào là đơn vị độc đáo
nhất trong ngành dịch vụ tư vấn cung cấp gói dịch
vụ “Kaizen thực chiến” (còn gọi là tư vấn cải tiến
thực chiến), với những chuyên gia tư vấn cải tiến
thực chiến năng suất chất lượng hàng đầu Việt
Nam và Nhật Bản.
Trong thời gian qua, các chuyên gia VJIP đã đồng
hành với gần 100 doanh nghiệp trong lĩnh vực sản
xuất, dịch vụ, thương mại, giúp doanh nghiệp có
một nền tảng phát triển bền vững.

“S Ứ M Ệ N H C ỦA C H Ú N G TÔ I, L À C Ả I T H I Ệ N
VÀ P H ÁT T R IỂ N N Ă N G LỰC C ỦA CO N NGƯỜ I VÀ

TẦMNHÌN
VJIPquyếttâmtrởthànhmột đơnvị kiểumẫucủaViệtNam
trong lĩnhvực tư vấn cải tiếndoanhnghiệp, bằng sự kết hợp
giữa hoạt động tư vấn , đào tạo và kết nối giao thương sẽ
tạoragiátrị cộnghưởngcaonhấtcho kháchhàng. Chúngtôi
sẽthựchiệnđiềuđó bởinhữngconngườituyệtvờicủaVJIP.

TỔ C H ỨC , Đ Ồ N G T H Ờ I K Ế T N Ố I Đ Ể TẠ O R A CƠ
H Ộ I K IN H D OA N H T H ỰC S Ự GIỮA VIỆ T N A M VÀ

N H ẬT B Ả N .”
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LĨNH VỰC KINH DOANH
B U S I N E S S DO M AI N

Dịch vụ kết nối giao
thương

Dịch vụ Tư vấn cải
tiến thực chiến

Dịch vụ của VJIP

Dịch vụ đào tạo
Quản lý sản xuất

Chúng tôi kết hợp hài hòa
giữa giá trị của dịch vụ tư
vấn và kết nối đầu vào (tài
chính) và đầu ra (khách
hàng) cho doanh nghiệp, để
mang lại giá trị cao nhất cho
các khách hàng của mình.
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DỊCH VỤ TƯ VẤN – KẾT NỐI KINH DOANH
Consulting Service – Business Matching

TƯ VẤN CẢI TIẾN THỰC CHIẾN
●Tư vấn Lean Six sigma
●Tư vấn Kaizen tổng thể
●Tư vấn Chuẩn đoán năng lực doanh nghiệp

Hãy cải tiến (Kaizen) ngay khi
doanh nghiệp đang khỏe mạnh,
khi nền kinh tế đang phát triển
tốt

●Tư vấn TPM
●Tư vấn xây dựng Thẻ điểm cân bằng (BSC/KPI)

●Tư vấn Chuyển đổi số

SỰ KHÁC BIỆT CỦA VJIP

KẾT NỐI KINH DOANH
Tiến hành các buổi gặp mặt chủ doanh nghiệp, kết nối
giao thương hàng tháng, giữa doanh nghiệp Việt Nam và
Nhật Bản. Thông qua đó thúc đẩy kinh doanh và giao thương
giữa 2 nước.

●Chúng tôi có đội ngũ chuyên gia cải tiến thực
chiến hàng đầu với trên 20 năm kinh nghiệm
đến từ các tập đoàn lớn tại Việt Nam và Nhật
Bản
●Chúng tôi có một hệ sinh thái phù hợp với khách
hàng để Khách hàng có thể nhận được nhiều giá trị
khi sử dụngdịchvụ của VJIP
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PHƯƠNG PHÁP TƯ VẤN
Consulting Method

Nguyên tắc tiến hành kaizen
- Lãnh đạo cao nhất cam kết
- Customer first
- Luôn xác định rõ mục đích công việc
- Dám thay đổi và ko sợ thất bại
- Trực quan hóa
- Team work
- Ra quyết định dựa trên số liệu phân tích

Kaizen thực chiến của VJIP là một dịch vụ độc
đáo nhất trong ngành tư vấn của Việt Nam, chúng
tôi tiếp cận vấn đề của doanh nghiệp theo dòng
chảy giá trị, và tháo gỡ bất kỳ vấn đề nào xảy ra
trong quá trình cải tiến bằng một ngân sách phù
hợp với doanh nghiệp. VJIP luôn có những
chuyên gia cầm tay chỉ việc và đồng hành cùng
doanh nghiệp trong quá trình cải tiến.

Phân loại và lên thứ tự ưu tiên
Đào tạo kỹ năng giải quyết vấn
đề ( 5 bước )
Tiến hành giải quyết các vấn đề

Xây dựng bộ công cụ để tìm vấn
đề
( X-function / value chain map /
SIPOC /KPI..)
Hiển thị hóa vấn đề
Xây dựng cơ chế update
/follow

Rà soát các giải pháp thông qua
KPI
Tiêu chuẩn hóa các giải pháp
thành công
Tiêu chuẩn hóa các quy trình ,
công việc

Xây dựng cơ sở dữ liệu để
record
Đồng bộ hóa với dữ liệu quá khứ
Đồng bộ hóa với dữ liệu cần thiết
cho KPI

Phương pháp được kiểm chứng bởi 100% các dự
án cải tiến của VJIP
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DỊCH VỤ TƯ VẤN
CONSULTING SERVICE

7

Tư vấn Kaizen Tổng thể
Giúp doanh nghiệ vừa và nhỏ cải
thiện tổng hòa các yếu tố từ Tài
chính, Khách hàng, Vận hành,
Nhân sự và Số hóa

Tư vấn phát triển ERP

6

Tư vấn Lean Six sigma

1

5

2

Giúp doanh nghiệp số hóa hoạt
động quản trị vận hành, ra
quyết định dựa trên số liệu

Chuẩn đoán năng lực
doanh nghiệp vừa và nhỏ
Giúp doanh nghiệp nhìn nhận sức
khỏe của mình và đưa các chương
trình cải tiến phù hợp để nâng cao
năng lực vận hành kinh doanh

Giúp doanh nghiệp cắt giảm lãng
phí, chi phí và nâng cao năng
suất chất lượng

Tư vấn BSC/KPI
Giúp doanh nghiệp kết nối
chiến lược từ trên xuống dưới
cụ thể bằng các chỉ số đo
lường

4

3

Tư vấn TPM –
Bảo trì năng suất tổng thể
Giúp doanh nghiệp giảm trừ tổn
thất, nâng cao hiệu quả sử dụng
thiết bị
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DỊCHVỤ TƯ VẤN CHUYỂN ĐỔI SỐ
TRANFORMATION S E R V I C E

Số hóa hệ thống doanh nghiệp và tư vấn các chỉ số quản trị
“ VJIP tiếp cận theo hướng từ dưới lên thông qua
khảo sát kỹ lưỡng về đặc thù doanh nghiệp, từ đó
thiết kế cho doanh nghiệp một lộ trình chuyển đổi
số phù hợp, kèm theo đó là quá trình huấn luyện
để khai thác những lợi ích từ dữ liệu”

Phương pháp tiếp cận của VJIP được hầu hết
khách hàng ưa thích và đánh giá cao bởi lợi ích
mang lại cho doanh nghiệp
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DỊCH VỤ ĐÀO TẠO
TRAINING SERVICE

Các khóa đào tạo (Inhouse, Public) đã được VJIP xây dựng và triển khai

Đào tạo Lean Six sigma

Đào tạo kỹ năng cải tiến hiện
trường

Đào tạo Kỹ năng giám sát sản
xuất

Đào tạo 5S, Kaizen
(5)

Đào tạo Kỹ năng lập kế hoạch
và điều độ sản xuất
(3)

Đào tạo Quản lý chất lượng

Đào tạo TPM – Bảo trì năng
suất tổng thể

Huấn luyện TWI
(2)
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ĐỘINGŨCHUYÊNGIA
OUR TEAM

MR. PHẠM NGỌC SÁNG (PRESIDENT)

2năm tập huấn về quản lý cấp cao tại
Toyota Nhật Bản, kinh nghiệm 20 năm làm
việc Toyota Việt Nam. Kinh nghiệm quản lý
toàn bộ nhà máy với hơn 1500 nhân viên.
Tổng chỉ huy Toyota Việt Nam trong lĩnh
vực Kaizen công xưởng, quản lý chất
lượng toàn nhà máy của Toyota, và các
công ty phụ trợ. Chuyên gia Kaizen, Lean
Manufacturing. Chuyên gia hàng đầu
trong việc cắt giảm chi phí sản xuất, tổ
chức bộ máy sản xuất, tăng năng suất lao
động.

MR. SONOBE
(Mentor)

Mr. Sonobe với 32 năm kinh nghiệm
trong quản trị vận hành tại tập đoàn
Koganei Nhật Bản. Trong suốt thời gian
làm việc tại Koganei, ông đảm nhiệm
các vị trí như Quản lý tài chính (Kế
toán thuế, Quản lý vận hành (Quản lý
kho hàng, quản lý sản xuất, kiểm soát
chất lượng. Ngoài ra, ông là người
thiết kế và hoạch định chiến lược phát
triển hạ tầng CNTT cho các doanh
nghiệp vừa và nhỏ tại Nhật Bản

MR. NGUYỄN MẠNH VIỆT
(Co-Founder)

MR. LƯU NHÂN KHẢI
(CEO)

Tốt nghiệp Học viện công nghệ Tokyo,
3năm làm việ c tại công ty Toyota
Nhật Bản. Sáng lập cộng đồng Vietffuji –
nhóm dịch sách năng suất chất lượng,. Sáng
lập công ty Fosllea, Công ty hoạt động
trong lĩnh vực kết nối giao thương ViệtNhật.

Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội,
Chủ tịch CLB Năng suất chất lượng Bách
Khoa. Kinh nghiệm 5 năm tư vấn
Kaizen, sản xuất tinh gọn (lean). Kinh
nghiệm 3 năm thiết kế phần mềm quản
lý hệ thống. Nhiều thành tích tư vấn
thực tế và hiệu quả tại nhiều doanh
nghiệp sản xuất hàng đầu, như công ty
Nhựa Tiền Phong,may Nhà Bè, ...
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ĐỘINGŨCHUYÊNGIA
OUR TEAM

MR. TRẦN TUẤN ANH
(Data analysis Expert)

MR. BÙI TIẾN DUY
(Lean Consultant)

Thạc sỹ tại Đại học Szent Istvan, Hungary, là
giảng viên Đại học hàng hải Việt Nam
(VIMARU). Từng làm việc tại phòng Quản lý
vận hành - Khu vực châu Âu của Lear
Corporation, tiếp cận với môi trường đi
đầu trong xu hướng Big Data và Smart
Factory, ông tập trung vào xử lý dữ liệu vận
hành và cải tiến hệ thống thông qua phân
tích số.

Quản lý sản xuất Toyota Việt Nam. Ông có
hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực
đào tạo tư vấn cải tiến năng suất chất
lượng. Ông là chuyên viên cải tiến dòng
chảy sản xuất để nâng cao hiệu suất dây
chuyền; thiết lập dây chuyền sản xuất; cải
tiến layout các công đoạn sản xuất, kho
vận; cải tiến nâng cao chất lương, giảm giá
thành sản phẩm.

MRS. DOÃN THỊ PHƯƠNG HỒNG
(HR EXPERT)

MR. NGUYỄN KIM TRỌNG
(ERP Consultant)

Với 10 năm kinh nghiệm xây dựng hệ
thống nhân sự cho các doanh nghiệp FDI,
Mrs Hồng đã giải quyết nhiều vấn đề liên
quan đến nhân sự, tiền lương cho các
doanh nghiệp FDI, hiện nay Chị đang là
trưởng nhóm chuyên gia nhân sự của VJIP

8 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm
ERP cho các doanh nghiệp và tổng công ty,
với các doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ
như Tổng công ty may nhà bè, May Việt
Tiến, Nhựa Tiền phong phía Nam, Công ty
cơ khí ISHIKAWA SEIKO...
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ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA
OUR TEAM

MR. Tony Nakata
(Six Sigma Consultant)

MRS. Bùi Thị Ngọc
(Financial Consultant)

Chuyên gia Lean Six sigma (Black Belt)
Chuyên gia cải tiến năng suất chất lượng
tại Myanmar, Sri-lanka

Tiến Sỹ ngành kế toán doanh nghiệp, hiện
Bà đang là trưởng bộ môn kế toán đại học
Lao Động Xã Hội
Bà đã có trên 15 năm kinh nghiệm làm
việc và giảng dạy về Tài chính, kế toán

30 năm kinh nghiệm làm việc và giữ các
chức vụ quản lý tại tập đoàn Sony Nhật
bản.

MR. Chu Anh Khoa
(Lean Consultant – Head of Binh Duong
Office)

Chuyên gia cải tiến hiện trường, với 12
năm kinh nghiệm quản lý sản xuất tại các
doanh nghiệp đa quốc gia, Ông đã lãnh
đạo các dự án tái cấu trúc và phát triển hệ
thống sản xuất cho các doanh nghiệp.

Với hơn 20 chuyên gia tư vấn trong các lĩnh
vực: Sản xuất, Chât lượng, Kho vận, R&D,
Nhân sự, Tài chính kế toán, CNTT sẽ mang
đến cho doanh nghiệp các giải pháp tổng thể
cho vấn đề của doanh nghiệp
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CÁCDỰÁNĐIỂNHÌNH
Projects

Dịch vụ và thương mại xe
THACO

Sản xuất nhựa

Sản xuất thủ công mỹ nghệ

TPM - Nâng cao hiệu quả
sử dụng thiết bị

Lean - Cắt giảm lãng phí
và đào tạo kỹ năng quản lý

Balanced Score Card & LEAN

Trang sức vàng bạc đá quý

Dịch vụ truyền thông số

Dịch vụ tư vấn và đào tạo

Digital Tranformation & Lean
manufacturing

Kaizen Suggestion System &
Problem Solving

TWI - Training
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CÁCDỰÁNĐIỂNHÌNH
Projects

Thi công cửa cuốn

Gia công cơ khí

Kaizen Suggestion System &
Standardized Work

KPI – Balanced Score Card
Digital Tranformation

Giáo dục

Gia công phụ trợ điện tử, xe hơi

5S-KAIZEN

LEAN manufacturing &
Planning Coaching

Trung tâm thẩm mỹ sắc
đẹp
Tiêu chuẩn hóa quy trình dịch
vụ

Sản xuất nhựa kỹ thuật
5S-KAIZEN
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CÁCDỰÁNĐIỂNHÌNH
Projects

Sản xuất màng, xốp

Thực phẩm

Standardized Work

5S- Kaizen - Standardized Work

Truyền thông

Gia công phụ trợ cơ khí xe hơi

KAIZEN Traning

LEAN manufacturing &
Planning Coaching

Thương mại thiết bị công
nghiệp
Problem Solving Traning

Gia công cơ khí

5S-KAIZEN
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DỰ ÁN CỘNG ĐỒNG
Society Project

Dự án CLB Lean Six Sigma
“Là một dự án phối hợp cùng các trường
đại học, để xây dựng các CLB sinh viên
nghiên cứu về Lean Six Sigma, VJIP
đóng vai trò là đơn vị bảo trợ chuyên
môn và tạo môi trường thực hành tại các
dự án của VJIP”

Kết quả
CLB Lean Six sigma Đại Học Bách
Khoa Hà Nội - 125 Thành viên
http://huls.club/
CLB Lean Six sigma Đại Học Hàng
Hải - 20 Thành viên
http://vils-club.com/
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DỰ ÁN CỘNG ĐỒNG
Society Project

Dự án cộng đồng VPMC

Có mặt tại 4 tỉnh thành:
Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, TP HCM
Diễn đàn:
https://www.facebook.com/groups/406750593513041/
Web: http://huls.club/

“ VPMC – VietNam Production Managers
Club, là một dự án cộng đồng tạo môi
trường giao lưu chuyên môn giữa những
nhà quản lý sản xuất tại Việt Nam, với
các hoạt động như: Tổ chức Seminar,
Cafe, Plant Tour
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Mạng lưới cộng đồng
Community Network

TỌA ĐÀM
BÁN HÀNG VÀO THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN
Phối hợp cùng Thời báo Sài Gòn và Chatwork Việt Nam,
tổ chức tại TP Hồ Chí Minh 12/2018

HỘI THẢO
ÁP DỤNG KAIZEN CẢI TIẾN DOANH NGHIỆP
Phối hợp đồng tổ chức cùng Cộng đồng những người
làm nhân sự Hà Nội, diễn ra tại Hà Nội 2/2019
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Mạng lưới cộng đồng
Community Network

TỌA ĐÀM
KHỞI NGHIỆP CHO PHỤ NỮ
Phối hợp cùng nhà xuất bản Phụ nữ cùng hội phụ nữ
Thành phố Đà Nẵng tháng 10/218

HỘI THẢO
HỆ THỐNG NHÂN SỰ CỦA CÁC CÔNG TY VIỆT NAM
NHẬT BẢN
Phối hợp cùng Công ty tư vấn JMAC Nhật Bản ngày
29/10/2019 cho các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
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Mạng lưới cộng đồng
Community Network

RA MẮT BỘ SÁCH TOYOTA
Phối hợp cùng nhà xuất bản Phụ nữ ra mắt bộ sách
gồm 8 cuốn của nhà xuất bản Phụ nữ xuất bản, bộ
dịch được dịch bởi nhóm dịch Vietfuji (Mr Việt) và
Hiệu đính bởi Mr Sáng (Chủ tịch VJIP)

TỌA ĐÀM
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN
VỪNG
7/2019, VJIP tham gia làm khách mời cho sự kiện
Hiểu đúng văn hóa doanh nghiệp để phát triển bền
vững, sự kiện do CLB doanh nhân 2030 tổ chức
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HỌC HỎI VÀ PHÁT TRIỂN
Learning and Development

TIẾP NHẬN BỘ TIÊU CHÍ CHUẨN ĐOÁN NĂNG LỰC DOANH
NGHIỆP
Đơn vị tổ chức: Bộ công thương Việt Nam và Bộ Công
nghiệp Vật Liệu Hàn Quốc
Thời gian: 15 Ngày
Đơn vị giảng dạy: Trung tâm năng suất quốc gia Hàn Quốc

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU | CÔNG TY CỔ PHẦN VJIP

HỌC HỎI VÀ PHÁT TRIỂN
Learning and Development

THAM GIA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ TƯ VẤN CẢI TIẾN CÔNG NGHIỆP
Đơn vị tổ chức: Bộ công thương Việt Nam và Samsung Việt Nam
Thời gian: 90 ngày
Đơn vị giảng dạy: Chuyên gia tư vấn Tập đoàn Samsung Việt Nam
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HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Activities Picture

Một số hình ảnh hoạt động tư vấn Kaizen, đào tạo, và kết nối kinh doanh được thực hiện bởi VJIP, các khách hàng và đối tác.

Khởi động dự án Hiển Long VN

Tư vấn dự án Gapit

Tư vấn dự án Lean tại HMG

Kết nối giao thương tại Nhật
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HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Activities Picture

Một số hình ảnh hoạt động tư vấn Kaizen, đào tạo, và kết nối kinh doanh được thực hiện bởi VJIP, các khách hàng và đối tác.

Tư vấn tại dự án Minh Sơn

Huấn luyện lập kế hoạch sản xuất

Tư vấn tại hiện trường dự án CLT

Huấn luyện TWI
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HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Activities Picture

Một số hình ảnh hoạt động tư vấn Kaizen, đào tạo, và kết nối kinh doanh được thực hiện bởi VJIP, các khách hàng và đối tác.

Tư vấn tại dự án KAM

Tư vấn tại dự án Nhựa Tiền Phong

Tư vấn tại dự án Việt Nhật Tân

Tư vấn tại dự án ITM
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HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Activities Picture

Một số hình ảnh hoạt động tư vấn Kaizen, đào tạo, và kết nối kinh doanh được thực hiện bởi VJIP, các khách hàng và đối tác.

Tư vấn tại dự án KAM

Tư vấn tại dự án Bắc Hải

Tư vấn tại dự án Quang Nam

Tư vấn trong chương trình Samsung

TÀI LIỆU
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CỔPHẦN
PHẦNVJIP
VJIP

ĐỐITÁC ĐIỂN HÌNH
O U R PA R T N E R

Fosllea Co., Ltd
Vietnam - Japan Business Matching Consulting Company
Đối tác kết nối giao thương

Nhà xuất bản Phụ Nữ
Nhà xuất bản, Hà Nội
Đối tác xuất bản ấn phẩm Nâng suất chất lượng

Chatwork Viet Nam
Group chat for global teams
Doanh nghiệp phát triển giải pháp truyền thông nội bộ

JMAC Consultant INC
Lean/TPS and TPM®, Japan
Doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản về tư vấn Lean, TPM
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PHẢN HỔI KHÁCH HÀNG
CUSTOMER FEEBACK
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PHẢN HỔI KHÁCH HÀNG
CUSTOMER FEEBACK

“Untill you take the first step,
it will not be possible to see the next step”

-VÌ SỰ BỀN VỮNG CỦA DOANH NGHIỆP-

CÔNG TY CỔ PHẦN VJ I P
ADDRESS Tầng 2, Lô B6 209 ,Tòa nhà 21B6,
Green Stars, 234 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1,
Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
www.vjip.vn
CONTACT KHẢI (Mr), CEO
PHONE: +84 97 617 5567 EMAIL: luunhankhai@VJIP.VN

