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A. BÀI TÂP̣ #1 - THỰC HIÊṆ DỰ ÁN KAIZEN: DIC̣H VU ̣COFFEE – THƯƠNG HIÊỤ ĐEN 
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2. Xây dưṇg kế hoac̣h hành đôṇg: ............................................................................................................111 
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 Đỗ Viñh Khang.....................................................................................................................................116 
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A. BÀI TÂP̣ #1 - THƯC̣ HIÊṆ DƯ ̣ÁN KAIZEN: DIC̣H VU ̣COFFEE – THƯƠNG HIÊỤ 

ĐEN ĐÁ COFFEE. 

 

I. Mô tả dịch vụ: 

Dic̣h vu ̣coffee của thương hiêụ Đen Đá Coffee, không chỉ vì mục đích thương mại hay kinh doanh 

mà còn với niềm đam mê tạo ra một thương hiệu Việt Nam mà tất cả người dân Việt Nam đều có thể 

tự hào. Là một cửa hàng cà phê – tráng miệng – trà , bên cạnh nội thất retro mang tinh thần của Sài 

Gòn vào những năm 90. 

Những dic̣h vu ̣phu ̣trơ ̣có thể kể tới của công ty như: 

- Phuc̣ vu ̣đồ ăn – thức uống cho khách hàng với Menu đa daṇg như: 

• Thưc̣ đơn món nước Viet Coffee, Italy Coffee, Brown – Sugar Boba Drinks, Ice Blended, 

Soda, Smoothes, MilkTea, MilkTea Cheesefoam, Tea Leaftea, Shaved Ice Desserts, Fruited 

Tea, House Toast. 

• Thưc̣ đơn món măṇ: Bánh mì nướng đôc̣ đáo đươc̣ đội ngũ R & D làm việc chăm chỉ với các 

công thức nấu ăn cố gắng sử dụng tất cả các thành phần hương vị Việt. 

- Phuc̣ vu ̣wifi. 

- Phuc̣ vu ̣Now Delivery (freeship với hóa đơn trên 200 ngàn đồng). 

- Phuc̣ vu ̣24/7. 

- Phuc̣ vu ̣không gian quán đâṃ chất vintage tuy nhỏ nhắn nhưng mỗi góc lại mang màu sắc khác 

nhau. Đen Đá Hàm Nghi mang hình ảnh ngôi chợ cũ, Đen Đá Bách hoá Emart lấy cảm hứng từ 

bộ phim “Cô Ba Sài Gòn”, Đen Đá Bờ Kênh là chốn quay về tuổi thơ với những chiếc lồng gà và 

con diều biếc… Bên cạnh 7 chi nhánh trải khắp Tp.HCM, Đen Đá hiện có cả một cửa hàng 

nhượng quyền tại thành phố Baltimore, tiểu bang Maryland nước Mỹ. Lý tưởng cho khách hàng 

muốn chụp hình vì trong quán có rất nhiều góc rất chất và độc, khi lên hình rất đẹp khách hàng 

có thể vô tư về view. 

- Ngoài ra, dic̣h vu ̣Đen Đá Coffee còn tổ chức chuỗi pop-up “Cổng trường của bé”, “ Căn-tin tuổi 

thơ” và đêm nhạc acoustic “Thế giới VPop”, đưa thế hệ 8X, 9X Sài Gòn ngược về quá khứ, quay 

lại khung cảnh mái trường xưa cùng những bài hát, món ăn mang đậm kí ức thời học sinh thân 

thuộc. Đồng thời, đem đến những phần quà và chương trình khuyến mãi hấp dẫn. 

 

II. Mô tả quy trình: 
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III. Các triệu chứng xuất hiện: 

1. Triêụ chứng 1: Thái độ nhân viên không nhiệt tình, không đồng đều giữa các khách hàng. 

- Khi order đồ ăn – thức uống, nhân viên tỏ ra không nhiệt tình như lơ là, mặt lạnh, không cười, 

không sử dụng kính ngữ, không nhìn thẳng mặt khách hàng, không giao lưu tư vấn cho khách 

hàng nhưng sản phẩm best seller của quán cũng như giới thiệu món mới trong quá trình giao tiếp 

với khách. 

- Thái độ của nhân viên với khách hàng lúc thì nhiệt tình lúc thì nhăn nhó, khó chịu. 

❖ So sánh The Coffee House lượng khách của họ luôn cao ngang mặt bằng chung ở các chi nhánh 

nhưng riêng Đen Đá Coffee chỉ nhưng chi nhánh quận 1 như ở Pasteur hoặc Hàm Nghi mới có 

lượng khách cao bắt đầu vào tầm 19:00. Khảo sát 30 khách hàng bất kỳ của cả 5 chi nhánh với cả 

3 khung giờ sáng – chiều – tối thì khách hàng gặp tình trạng nhân viên không nhiệt tình như trên 

chiếm 80% trong đó khung giờ tối chiếm tỷ trọng cao nhất với 75%. Và việc vừa bước vào quán 

thấy thái độ nhân viên khiến tinh thần của khách hàng bị giảm sút, gây ra việc ái ngại khi đến 

quán của khách hàng. 

2. Triêụ chứng 2: Thời gian phục vụ lâu: 

- Thời gian chọn món: thời gian chờ đợi trung bình của một khách hàng xếp trong hàng dao động 

từ 3 – 4 phút, nếu khách hàng đến vào thời điểm vàng (từ 19-21h), số lươṇg khách tăng đôṭ biến 

trung bình vào quán 1 người/3 phút.  

- Thời gian hoàn trả tiền thừa cho khách: thời gian để khách hàng nhận được tiền thừa của mình 

khoảng 0.5 phút. Đối với khách hàng đưa tiền có giá tri ̣ lớn thì khách phải chờ khoảng 2 phút. 

❖ Theo nhóm có khảo sát 30 khách hàng có chờ đơị trong khung giờ vàng (19 – 21h) thì thấy khách 

hàng cảm thấy “khó chiụ” chiếm hơn 80% vì chờ đơị thời gian hoàn trả tiền thừa và khá nhiều 

khách hàng cảm thấy “Ái ngaị với viêc̣ đưa tiền có giá tri ̣lớn gây ra tình traṇg hoàn trả tiền thừa 

với thời gian từ 1 - 2 phút”. 

Taị quán, khách hàng chấp nhâṇ chờ vì ho ̣chấp nhâṇ lý  nhưng theo nhóm khảo sát. 

3. Triêụ chứng 3: Trình tự phục vụ mỗi khách hàng và mỗi cửa hàng khác nhau: 

- Sử dụng câu hỏi không theo trình tự, với khách hàng A nhân viên có hỏi “Anh/Chị dùng size 

gì?”, “Anh/Chị có muốn dùng thêm toppings không?” nhưng với khách hàng B thì không. 

- Tại cửa hàng Sư Vạn Hạnh nhân viên thuật lại bill cho khách hàng trước khi thanh toán và bắt 

khách hàng ngồi chờ tại quầy để lấy đồ ăn – thức uống dù khách hàng sử dụng tại quán, hoàn 

toàn khác với chi nhánh Sư Vạn Hạnh là không thuật và phục vụ tại bàn cho khách hàng khi 

khách ngồi uống tại quán. 
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❖ Với The Coffee House: Mô hình thực hiện quy trình phục vụ của The Coffee House đi theo một 

trình tư ̣câu hỏi rõ ràng theo quy mâũ đồng nhất ở các chi nhánh và với các khách hàng khác 

nhau. 

4. Triêụ chứng 4: Sản phẩm có sai lỗi: 

- Các loại đồ uống và thức ăn tại quán thường hay có sự phàn nàn của khách khi nhân viên làm sai 

order so với lúc họ yêu cầu. 

- Sản phẩm không giống với ảnh minh họa ban đầu trên Menu theo hướng tiêu cực (thiếu toppings, 

nghèo nàn trong cách bài trí). 

❖ Việc này không đáp ứng được yếu tố “Độ tin cậy” (Reliability) trong năm yếu tố cơ bản của chất 

lượng dịch vụ về nội dung “Khả năng thực hiện dịch vụ phù hợp như ban đầu đã hẹn” sẽ tạo ra 

khoảng cách 5 trong mô hình 5 khoảng cách trong chất lượng dịch vụ của Parasuraman khi khách 

hàng cảm nhận được chất lượng dịch vụ nhận được kém hơn so với những gì họ mong đợi. 

5. Triêụ chứng 5: Quầy pha chế lộn xộn: 

- Sự sắp xếp các dụng cụ pha chế, ly tách không phù hợp, ly dùng cho các loại đồ uống với các 

loại kích cỡ khác nhau để chung với nhau mà không có tem hay logo phân biệt.  

❖ Với The Coffee House, họ phân chia ra rất cụ thể và rõ ràng phân chia rõ ràng các loại ly dùng 

cho các loại đồ uống và phân biệt rõ ràng cho các kích cỡ ly khác nhau bằng tem size S, M, L. 

The Coffee House còn có tem phân biệt nguyên vật liệu và những nguyên vật liệu có liên quan 

đươc̣ sắp xếp gần nhau hơn. 

➢ Kết luâṇ: Với 5 triêụ chứng, nhóm nhâṇ thấy rằng có 3 vấn đề xảy ra ở Đen Đá Coffee mà nhóm 

có thể thưc̣ hiêṇ Kaizen đươc̣:  

• “Xuất hiêṇ chờ đơị trong giai đoaṇ hoàn trả tiền thừa” 

Khách hàng phải chờ dao đôṇg từ 0,5 đến 2 phút để đươc̣ hoàn tất đươc̣ tiền thừa của môṭ bill 

order trong trường hơp̣ ho ̣phải là khách hàng kế tiếp khách hàng trước đó bắt đầu thưc̣ hiêṇ 

order, nếu không thời gian se ̃gia tăng côṇg dồn với số lươṇg khách hàng khác trước đó. 

 Khách hàng ái ngaị khi phải đưa số tiền lớn. 

• “Nhân viên chưa nhiêṭ tình trong công viêc̣”  

Dù Đen Đá Coffee có quy trình tuyển choṇ nhân viên có yêu cầu cơ bản: ”Nhiệt tình, năng động, 

hoà đồng và tâm huyết với công việc phục vụ khách hàng”; nhân viên se ̃đươc̣ train 1 ngày về ky ̃

năng giao tiếp, ky ̃năng phuc̣ vu,̣ quy trình làm viêc̣ và train ky ̃năng riêng biêṭ cho từng bô ̣phâṇ 

mà ho ̣tuyển choṇ như nhân viên pha chế… kết hơp̣ với bộ phận giám sát ngâũ nhiên.  

 Nhân viên làm viêc̣ theo sư ̣đối phó. 
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IV. Nguyên nhân: 

1. Vấn đề 1: Xuất hiêṇ chờ đơị trong giai đoaṇ hoàn trả tiền thừa 

Phương pháp: 

▪ Sự giám sát và liên kết của quản lý đến nhân viên chưa được đảm bảo, số tiền trong khay để hoàn 

trả lại cho khách không đầy đủ. 

▪ Cách thức ban đầu: Nhân viên ở quầy không tuân thủ theo hoạch định ban đầu của quán, chuẩn bị 

đầy đủ các hình thức thanh toán cho khách. 

Thiết bị: 

▪ Tốc độ xử lý của thiết bị chậm, nhiều khi phải sửa và làm bằng tay,mất nhiều thời gian 

▪ Thiết kế khay đựng tiền khó di chuyển và khó nhìn, gây tình trạng thối tiền lại cho khách gặp vấn 

đề. 

Môi trường: 

▪ Không gian làm việc ở các quầy nhỏ và hẹp, di chuyển làm việc sẽ lộn xộn. 

Con người: 

    * Nhân viên: 

▪ Sự mất tập trung khi làm việc, nói chuyện nhiều, dẫn đến tình trạng thối tiền sai cho khách. 

▪ Kỹ năng còn chậm, xử lý công việc không chính xác. 

    * Khách hàng: 

▪ Thái độ khách hàng không hợp tác, đưa tiền thanh toán chậm và tỏ thái độ tiêu cực với nhân viên. 

▪ Khách hàng thanh toán nhưng đưa với số tiền lớn và  mất khoảng thời gian lấy lại tiền hoàn trả từ 

quầy. 

 Vấn đề phân tích: Xuất hiện chờ đợi trong gian đoạn hoàn trả tiền thừa. 

          Con người                      Thiết bị 

 Sự tập trung       Tốc độ 

          Nhân viên                         Thanh toán                                         

     Khách hàng    Thiết kế                                         

                Kỹ năng                                   Thái độ                                                 Xuất hiện chờ đợi trong 

                                                                                                                              giai đoạn hoàn trả tiền thừa 

  

     Không gian làm việc          Giám sát quá trình             Cách thức ban đầu                                                            

                     

                                      Môi trường                       Phương pháp  
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2. Vấn đề 2: Nhân viên chưa nhiêṭ tình trong công viêc̣: 

Con người: 

• Động lực làm việc của nhân vên không có, ý thức kém, nhiều khi làm cho qua loa, có lệ, không 

chú tâm vào công việc. 

• Thái độ nhân viên không quan tâm, hời hợt với khách hàng, nhiều khách phản ánh còn tỏ thái độ 

tiêu cực với khách. 

Phương pháp: 

• Thiếu sự hỗ trợ, liên kết giữa các nhân viên với nhau, phương pháp làm việc chưa đồng nhất 

• Không có phương pháp giám sát cụ thể của cấp trên, sự quản lý chặt chẽ gây cho nhân viên sự gò 

bó, làm việc thiếu hiệu quả. 

Thông tin: 

• Sự hời hợt của cấp trên, không có sự truyền đạt hay quan tâm đến nhân viên mình, không có các 

chính sách để hỗ trợ nhân viên trong khi làm việc. 

Môi trường: 

• Điều kiện làm việc nóng, không thoải mái, không gian hẹp. 

• Hiệu ứng đám đông, nhân viên này sẽ ảnh hưởng đến nhân viên khác, khi một nhân viên có triệu 

chứng làm việc không nhiệt tình, thích nói chuyện thì cũng sẽ gây tác động tiêu cực đến nhân viên 

khác. 

 Vấn đề: Nhân viên chưa nhiệt tình trong công việc. 

                                                          Biểu đồ xương cá 

 

  

          Con người                            Thông tin 

     Thái độ                                                 

 Thiếu động lực  Chính sách công ty  

                                                                    Nhân viên chưa nhiệt  

     tình trong công việc  

  

      Điều kiện làm việc    Thiếu hỗ trợ              

                     

 Hiệu ứng  

 đám đông Giám sát của quản lý        

                      Môi trường                      Phương pháp         
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V. Thực hiện phiếu ý tưởng: 

❖ Vấn đề 1: Theo thuyết những điểm haṇ chế thì nhóm đa ̃phát hiêṇ ra đươc̣ nút thắt cổ chai từ giai 

đoaṇ choṇ món đến thanh toán của khách hàng. Khi thời gian hoàn trả tiền thừa quá lâu đa ̃taọ ra 

tắt ngheñ trong hê ̣thống khi khối lươṇg công viêc̣ đươc̣ đổ vào quá nhanh, đây là loaị tắt ngheñ 

ngắn haṇ – xuất hiêṇ do vấn đề taṃ thời vào thời gian cao điểm, khách hàng xuất hiêṇ đông đôṭ 

biến. Từ nguyên nhân nhóm phát hiêṇ ở phần IV là khoản thời gian khi hoàn trả tiền thừa cho 

khách hàng là lañg phí khi nó không taọ thêm giá tri ̣ cho khách hàng nhưng laị làm tăng thời gian 

quy trình của hoaṭ đôṇg order. Vì vâỵ,  với nỗ lưc̣ loaị bỏ các lañg phí và taọ thêm giá tri ̣ cho 

khách hàng kế tiếp, nhóm đề xuất thay đổi phương pháp bằng Lean với cách quản lý tinh goṇ.  

Giảm lañg phí thời gian thừa 

Vấn đề Hành đôṇg Kết quả 

Khách hàng 

chờ đơị 

hoàn trả tiền 

thừa lâu 

Thay đổi cách thức là từ viêc̣ “lấy thưc̣ đơn 

=> lấy tiền khách hàng => đưa tiền thối cho 

khách hàng => bảo khách hàng chờ lấy đồ 

ăn – thức uống” thành “lấy tiền từ khách 

hàng => đưa tiền thối đồng thời với viêc̣ 

giao đồ ăn – thức uống cho khách hàng. 

Giảm lươṇg thời gian lañg phí 

như khách hàng chờ đơị để đươc̣ 

thối tiền từ 0.5 - 2 phút , xuống 

dưới cơ bản là 0.5 phút ; thời 

gian lưạ choṇ món giảm đáng kể. 

 

Trước Kaizen Sau Kaizen 

Xuất hiêṇ hàng chờ 

Khách hàng không hài lòng 

Tâṇ duṇg tối đa thời gian lañg phí 

Khách hàng có thêm trải nghiêṃ thú vi ̣ và đươc̣ đáp ứng 

kip̣ thời cũng như tham gia vào qua trình cung ứng dic̣h vu ̣

 

❖ Vấn đề 2:  

• Theo thuyết X và thuyết Y của Douglas Mc.Gregor nhà quản lý có hai quan điểm rất khác nhau 

về con người trong quá trình làm việc. Một trong những quan điểm đó, gọi là X và quan điểm đối 

lập được gọi là Y. Theo quan điểm X, con người là lười biếng và không thích làm việc. Do đó, 

các nhà quản lý cần kiểm tra giám sát họ trong quá trình làm việc một cách chặt chẽ. Ngược lại, 

theo quan điểm Y, con người là tự giác và luôn có ý thức sáng tạo trong lao động. Do đó, các nhà 

quản lý không cần kiểm tra giám sát chặt chẽ mà cần tin tưởng vào người lao động và khuyến 

khích họ làm việc. 

• Vâṇ duṇg lý thuyết kỳ voṇg, nhân viên sẽ làm việc tốt nếu họ có hy vọng qua làm việc sẽ có thể 

đạt được một điều gì đó tốt đẹp cho tương lai. Kết hơp̣ thuyết 2 yếu tố Frederick Herzberg để 

khuyến khích nhân viên, gồm: 
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Nhóm 1. Bao gồm các yếu tố như: Các chính sách của doanh nghiệp. Tiền lương, Sự giám sát-

quản lý, các quan hệ xã hội và Điều kiện làm việc. 

Nhóm 2. Có các yếu tố Trách nhiệm trong công việc, Sự thừa nhận của tập thể, Sự thành đạt 

trong công việc và lao động, Sự tiến bộ và thách thức trong công việc. 

Nhân viên chưa nhiêṭ tình trong công viêc̣ 

Vấn đề Hành đôṇg Kết quả 

Nhân viên còn hời 

hơṭ trong công 

viêc̣, làm viêc̣ theo 

cách đối phó với 

quy điṇh 

• Khuyến khích nhân viên làm viêc̣ hằng ngày 

theo thuyết XY. 

•  Đưa ra những cơ hôị tiền thường cho nhân viên 

tích cưc̣, khuyến khích nhân viên theo thuyết 2 

yếu tố. 

• Nhân viên sẽ “làm chủ” công việc nhiều hơn khi 

họ có tiếng nói và có thể sáng tạo khi làm việc 

Nhân viên có thái 

đô ̣làm viêc̣ tốt hơn. 

Có sư ̣cống hiến hết 

mình cho quán. 

Trước Kaizen Sau Kaizen 

Training môṭ ngày về tất cả quy 

điṇh công ty, giám sát nhân viên 

chăṭ che.̃ 

Không chú troṇg đến nhân viên 

Taọ môi trường công viêc̣ đầy sư ̣trải nghiêṃ cho nhân 

viên, nhân viên đươc̣ trải lòng trong công viêc̣, không bi ̣ 

cứng nhắc như trước đây. Có trách nhiêṃ hơn đối với 

công viêc̣ mình đang làm. 

 

VI. Kế hoac̣h chi tiết: 

1. Muc̣ tiêu: 

- Loaị bỏ lañg phí. 

- Tăng sư ̣hài lòng khách hàng. 

- Tâp̣ trung vào viêc̣ mang laị giá tri ̣ cho khách hàng. 

2. Cách triển khai: 

PLAN. 

a. Lâp̣ kế hoac̣h Kaizen (áp duṇg 5W1H) 

- Xác định mục tiêu, yêu cầu công việc (why) 

• Tại sao hệ thống phải làm công việc này?  

• Tạo ra tiêu chuẩn cụ thể cho quy trình làm việc, tiết kiệm được thời gian, nâng cao năng suất 

nhân viên và làm thỏa mãn nhu cầu khách hàng. 

• Nó có ý nghĩa như thế nào với tổ chức, bộ phận của chuỗi cà phê Đen Đá? 
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• Đối với một chuỗi các cửa hàng thì tạo ra tiêu chuẩn trong các quy trình làm việc sẽ giúp cho sự 

quản lý được tốt hơn quan trọng hơn nó giúp cho khách hàng hài lòng đối với tất cả các cửa 

hàng. 

• Hậu quả là gì nếu không thực hiện chúng? 

• Đây là những cải tiến nhỏ nhưng về lâu dài sẽ đem lại lợi ích rất lớn nếu không thực hiện thì 

không có sự phát triển về sau. Đối với bất kì hoạt động kinh doanh nào nếu không có sự cải triển 

dù là nhỏ nhất thì sẽ bị đối thủ vượt qua và nghiêm trọng hơn là khách hàng quay lưng. 

- Xác định nội dung công việc (what) 

• Nội dung công việc đó là gì?  

• Điều chỉnh về quy trình làm việc, Giảm lãng phí thời gian thừa, Sắp xếp lại khu vực quầy pha 

chế.  

• Hãy chỉ ra các bước để thực hiện công việc đó. 

• Hãy chắc rằng, bước sau là sự phát triển của bước trước và tích cực hơn. 

- Xác định 3W (where, when, who) 

• Where:  Công việc đó thực hiện tại đâu ? - Công việc được thực hiện tại quầy pha chế ở mỗi cửa 

hàng. 

• When: Công việc đó thực hiện khi nào, khi nào thì giao, khi nào kết thú. 

• Quá trình cải tiến được áp dụng thực hiện trong khoảng thời viên khách hàng gọi món đến khi 

nhận được đồ uống.   

• Who: Ai làm việc đó?, Ai kiểm tra?, Ai hỗ trợ?  Ai chịu trách nhiệm?  

• Những người thực hiện công việc này là nhân viên thu ngân, nhân viên pha chế, nhân viên phục 

vụ. Người kiểm tra là nhân viên quản lý cửa hàng.  

- Xác định cách thức thực hiện 1H (how) 

• Tài liệu hướng dẫn thực hiện là gì (cách thức thực hiện từng công việc: Pha chế, tính tiền, nói 

chuyện với khách)? 

• Đưa ra tài liệu về quy trình cụ thể nhân viên dựa vào đó và thực hiện theo. 

• Tiêu chuẩn là gì? 

• Nếu có máy móc thì cách thức vận hành như thế nào? 

b. Xác định phương pháp kiểm soát (Control) 

• Công việc đó có đặc tính gì? 

• Làm thế nào để đo lường đặc tính đó? 

• Có bao nhiêu cách để kiểm soát và xác định cách kiểm soát hiệu quả nhất. 

c. Xác định phương pháp kiểm tra (Check) 
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- Có những bước kiểm tra cụ thể rõ ràng, tiêu chuẩn để kiểm tra. 

- Tần suất kiểm tra như thế nào? Việc kiểm tra đó thực hiện 1 lần hay thường xuyên (nếu vậy thì 

bao lâu một lần?). 

Nên kiểm tra mỗi ngày ít nhất 1 lần và áp dụng tất cả các ngày trong tuần.  

• Ai tiến hành kiểm tra? 

• Nhân viên giám sát cửa hàng hoặc nhân viên nhân sự kiểm tra vào thời điểm bất kì và không theo 

thời gian cố định.  

• Những điểm kiểm tra nào là trọng yếu? (Vì trong tổ chức không thể có đầy đủ các nguồn lực để 

tiến hành kiểm tra hết tất cả các công đoạn, do vậy chúng ta chỉ tiến hành kiểm tra những điểm 

trọng yếu). 

• Điểm kiểm tra trọng yếu tuân theo nguyên tắc Pareto (20/80), tức là những điểm kiểm tra này chỉ 

chiếm 20% số lượng nhưng chiếm đến 80% khối lượng sai sót. 

d. Xác định nguồn lực (5M) 

- Man: Nguồn nhân lực. 

• Những ai sẽ thực hiện công việc, họ có đủ trình độ, kinh nghiệm, kỹ năng, phẩm chất, tính cách 

phù hợp? 

• Ai hỗ trợ? 

• Ai kiểm tra? 

• Nếu cần nguồn phòng ngừa thì có đủ nguồn lực con người để hỗ trợ không? 

- Material: nguyên vật liệu/hệ thống cung ứng.  

• Xác định tiêu chuẩn nguyên vật liệu 

• Tiêu chuẩn nhà cung ứng. 

DO 

- Đưa kế hoạch vào thực hiện.  

- Chúng ta sẽ sử dụng mô hình 5S 

• Seiri: Sàng lọc. Loại bỏ những thứ không cần thiết, không có giá trị ra khỏi quầy pha chế. 

• Seition: Sắp xếp. Phân loại hệ thống hóa để bất cứ thứ gì cũng có thể dễ tìm thấy, dễ kiểm tra. 

• Seiso: Sạch sẽ 

• Shitsuke: Sẵn sàng. Luôn áp dụng 4 nguyên tắc trên vào quá trình hoạt động. 

CHECK  

- Dựa theo kế hoạch (kiểm tra thường xuyên hằng ngày) để kiểm tra kết quả thực hiện. 

ACTION 
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- Thông qua các kết quả thu được và target kỳ voṇg ban đầu là trung bình 1 tuần thay đổi hoàn 

thiêṇ 15%. 

 Nếu không khả quan. 

 Đưa ra những phương án điều chỉnh để thay đổi. 

 Bắt đầu lại chu trình với những thông tin đầu vào mới. 

3. Rủi ro: 

- Nhân viên chưa kip̣ thích ứng mới phương pháp mới vào thời gian đầu hoăc̣ nghiêm troṇg hơn là 

sư ̣kháng cư.̣ 

- Khách hàng có thể chưa tin tưởng phương pháp mới. 

4. Lơị ích: 

- Giảm thiểu thời gian khách hàng chờ đợi được hoàn tất thanh toán từ đó giảm thời gian hàng chờ 

khi giao dịch. Điều này sẽ giúp khách hàng cảm thấy thoải mái hơn và tránh được tâm lý hàng 

chờ thường thấy khi khách đợi quá lâu để đến lượt mình được phục vụ. 

- Tạo ra giá trị khác biệt với các chuỗi cửa hàng dịch vụ cà phê khác khi thay đổi cách thức order 

mang lại trải nghiệm mới mẻ hơn cho khách hàng. 

- Giảm được các áp lực cho nhân viên khi họ phải đối diện với 1 hàng chờ trong 1 thời gian dài từ 

đó giảm được các sai sót cơ bản khi thanh toán cũng như khi nhận order. 

 

VII. Executive Summary: 

 

Đen Đá Coffee – môṭ dịch vụ café, không chỉ vì mục đích thương mại mà còn với niềm đam mê tạo 

ra một thương hiệu Việt Nam mà tất cả người dân Việt Nam đều có thể tự hào. Là một cửa hàng cà 

phê – tráng miệng – trà , bên cạnh nội thất retro mang tinh thần của Sài Gòn vào những năm 90.  

Ngày nay có rất nhiều mô hình coffee như Đen Đá tại TP HCM, điều này đòi hỏi Đen Đá phải tạo ra 

một dịch vụ nổi bật, nâng cao uy tín thương hiệu cũng như mang lại nhiều giá trị hơn cho khách hàng 

để tạo ra lợi thế cạnh tranh cho mình. Tuy nhiên, hiện tại Đen Đá đang gặp phải một số trở ngại, làm 

cho nó chưa thực sự mang lại sự phục vụ tốt nhất cho khách hàng của mình. 

Dựa trên cơ sở khía cạnh tâm lý của khách hàng trong khi chờ đợi của Lý thuyết xếp hàng và so sánh 

với đổi thủ cạnh tranh ta có thể nhận ra rằng: 

• Khách hàng luôn muốn được phục vụ ngay, không thích thời gian trống, thích sự công bằng trong 

chờ đợi vì vậy việc nhân viên chậm trễ trong khâu hoàn trả tiền sẽ khiến họ thất vọng về dịch vụ. 
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• Hơn thế nữa, thái độ của nhân viên phục vụ là một điều rất quan trọng. Nó là một trong những 

yếu tố cấu thành sự hài lòng của khách hàng. Nhân viên nhiệt tình – khách hàng vui vẻ và ngược 

lại. 

➔ Đó là 2 vấn đề Đen Đá đang mắc phải. 

Và để khắc phục được 2 vấn đề này, Đen Đá cần phải: 

• Thay đổi cách thức trả tiền thừa 

• Khuyến khích nhân viên làm viêc̣ hằng ngày theo thuyết X-Y. 

• Đưa ra những cơ hôị tiền thường cho nhân viên tích cưc̣, khuyến khích nhân viên theo thuyết 2 

yếu tố. 

Với những biện pháp đó Đen Đá sẽ: 

• Taọ môi trường công viêc̣ đầy sư ̣trải nghiêṃ cho nhân viên, nhân viên đươc̣ trải lòng trong công 

viêc̣, không bi ̣ cứng nhắc như trước đây. Có trách nhiêṃ hơn đối với công viêc̣ mình đang làm. 

• Nhân viên sẽ “làm chủ” công việc nhiều hơn khi họ có tiếng nói và có thể sáng tạo khi làm việc. 

• Tâṇ duṇg tối đa thời gian lañg phí. 

• Khách hàng có thêm trải nghiêṃ thú vi ̣ và đươc̣ đáp ứng kip̣ thời cũng như tham gia vào qua 

trình cung ứng dic̣h vu.̣ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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B. BÀI TÂP̣ #2 – BÀI TÂP̣ CÁ NHÂN ÁP DUṆG KAIZEN: 

TRÌNH TỰ BÀI LÀM CỦA CÁC THÀNH VIÊN 

Lữ Thi ̣ Như Trúc (trang 15) 

Đỗ Viñh Khang (trang 27) 

Huỳnh Ái Nhi (trang 39) 

Phaṃ Tấn Anh (trang 51) 

Lê Đức Phương (trang 68) 

 

I. Các khía caṇh hoaṭ đôṇg chủ yếu của môṭ sinh viên: 

• Mô tả 

• Triêụ chứng 

• Dữ liêụ 

• Kết luâṇ 

II. Phân tích vấn đề – Nguyên nhân: 

• Vấn đề 

• Nguyên nhân 

III. Giải pháp Kaizen: 

IV. Đo lường – Đánh giá: 

V. Thưc̣ hiêṇ giải pháp – Thu thâp̣ dữ liêụ: (Trong 4 tuần) 
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 LỮ THI ̣NHƯ TRÚC 

I. Các khía caṇh hoaṭ đôṇg chủ yếu của môṭ sinh viên: 

1. Khía caṇh hoc̣ tâp̣ trên trường: 

a. Mô tả: 

Gồm các hoaṭ đôṇg đi hoc̣ đầy đủ; nghe giảng và ghi chép các thông tin, nôị dung quan troṇg từ 

giảng viên; làm bài tâp̣ nhóm, thảo luâṇ với baṇ bè trên lớp; hoàn thành các bài tâp̣, bài kiểm tra 

từ giảng viên,…. Đây khía caṇh chiếm nhiều thời gian của sinh viên nhất, góp phần đem laị vốn 

kiến thức lớn cho sinh viên áp duṇg cho các hoaṭ đôṇg đi làm sau này.  

Minh hoạ thưc̣ tế thời khóa biểu hoc̣ tâp̣ trên trường của sinh viên trong môṭ tuần. 

Buổi Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN 

Sáng  Lean  
Phát triển ky ̃năng 

quản trị 
   

Chiều   Ky ̃thuật 2 Chuỗi cung ứng ERP   

 

b. Triêụ chứng: 

• Không đi hoc̣ đúng giờ. 

• Ngủ trong giờ hoc̣, không nghe giảng viên giảng bài. 

• Không mang sách vở, tài liêụ đầy đủ. 

• Thu ̣đôṇg, không phát biểu ý kiến. 

• Nói chuyêṇ riêng trong giờ hoc̣. 

Với thời khóa biểu hoc̣ tâp̣ trên trường, sinh viên có lic̣h hoc̣ vào thứ 3 – 4 – 5 – 6 trong  môṭ tuần. 

Triêụ chứng Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhâṭ 

Không đi hoc̣ đúng giờ  X  X X   

Ngủ trong giờ hoc̣   X X X   

Không mang tài liêụ   X X X    

Thu ̣đôṇg  X X X X   

Nói chuyêṇ riêng  X X X X   

 

2. Khía caṇh tư ̣hoc̣ của bản thân: 

a. Mô tả: 
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Đây là khía caṇh giúp bổ trơ ̣cho viêc̣ hoc̣ tâp̣ cũng như đi làm sau này, sinh viên tư ̣trau dồi, tư ̣hoc̣, 

tư ̣nghiên cứu gồm các hoaṭ đôṇg như đoc̣ sách bổ sung kiến thức, hoc̣ thêm ngoaị ngữ,… 

b. Triêụ chứng: 

• Lười hoc̣ ngoaị ngữ. 

Thu thâp̣ dữ liêụ thời gian hoc̣ tiếng anh trong môṭ tuần, quy ước bằng số giờ. 

Trung bình thời gian hoc̣ là 1.5 giờ/tuần. 

 

• Không có thói quen đoc̣ sách hoc̣ thuâṭ. 

Thu thâp̣ dữ liêụ thời gian đoc̣ sách trong môṭ tuần, quy ước bằng số giờ. 

Trung bình thời gian là 0.2 giờ/tuần (12 phút/tuần). 

 

• Không thường xuyên đoc̣ báo kinh tế, các bài nghiên cứu. 

Thu thâp̣ dữ liêụ thời gian đoc̣ báo kinh tế, các bài nghiên cứu trong môṭ tuần, quy ước bằng số 

giờ. 

Trung bình thời gian là 0.08 giờ/tuần (5 phút/tuần). 
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3. Khía caṇh sử duṇg internet và maṇg xã hôị: 

a. Mô tả: 

Internet và maṇg xa ̃hôị hiêṇ nay đang cưc̣ kỳ phổ biến, với những tính năng ưu viêṭ của mình, nó 

đa ̃giúp sinh viên tiếp nhâṇ thêm nhiều thông tin, trao đổi với baṇ bè, giải trí, hoc̣ tâp̣… môṭ cách 

nhanh chóng. Tuy nhiên, dần dần maṇg xa ̃hôị khiến sinh viên dê ̃bi ̣“nghiêṇ”, từ đó gây ảnh 

hưởng nhiều đến viêc̣ hoc̣ tâp̣, sinh hoaṭ hằng ngày cũng như các mối quan hê ̣xung quanh sinh 

viên. 

b. Triêụ chứng: 

• Sử duṇg tiêu tốn nhiều thời gian. 

Thu thâp̣ dữ liêụ thời gian sử duṇg internet, maṇg xa ̃hôị trong môṭ tuần, quy ước bằng số giờ. 

Trung bình thời gian sử duṇg là 3.96 giờ/tuần (240 phút/tuần). 
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• Chơi game. 

Thu thâp̣ dữ liêụ thời gian xem phim, video online trong môṭ tuần, quy ước bằng số giờ. 

Trung bình thời gian sử duṇg là 1.18 giờ/tuần (70 phút/tuần). 

 

• Xem phim, video online. 

Thu thâp̣ dữ liêụ thời gian xem phim, video online trong môṭ tuần, quy ước bằng số giờ. 

Trung bình thời gian sử duṇg là 1.18 giờ/tuần (hơn 70 phút/tuần). 

 

4. Khía caṇh tâp̣ thể duc̣: 

a. Mô tả: 

Hoaṭ đôṇg tâp̣ thể duc̣, rèn luyêṇ sức khỏe giúp sinh viên có nguồn sức khỏe hỗ trơ ̣cho viêc̣ hoc̣ 

tâp̣ cũng như bảo vê ̣thân thể của mình. Chủ yếu là chaỵ bô ̣xung quanh khu vưc̣ đang sinh sống. 

Tuy nhiên, sinh viên laị không có đôṇg lưc̣ để duy trì liên tuc̣. 

b. Triêụ chứng: 

• Thời gian chaỵ bô ̣không nhiều. 
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Theo biểu đồ 4, thời gian chaỵ 10 phút. Với viêc̣ khoa hoc̣ chứng minh những người bận rộn, có 

ít thời gian, thường là chạy 30 phút mỗi ngày là khá ít.  

• Không diêñ ra thường xuyên. 

Theo biểu đồ 4, sinh viên chỉ chaỵ vào môṭ ngày trong tuần. 

 

• Không bổ sung nước đầy đủ. 

 

5. Khía caṇh ăn uống sinh hoaṭ hằng ngày: 

a. Mô tả: 

Đây là khía caṇh thiết yếu của con người như ăn uống ngày đủ 3 bữa, doṇ dep̣ nhà cửa, vê ̣sinh 

cá nhân,…, nhưng đối với sinh viên, viêc̣ đi hoc̣ xa nhà, phải tư ̣lâp̣ trong cuôc̣ sống của chính 

mình, không chiụ sư ̣quản lý của ba me ̣khiến sinh viên dê ̃phát sinh nhiều thói quen xấu trong ăn 

uống và sinh hoaṭ hằng ngày. 

b. Triêụ chứng: 
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• Hay vứt đồ lung tung. 

• Không có thói quen ăn sáng. 

• Ăn uống không đầy đủ chất, ăn ít qua loa nhằm giảm cân tiêu cưc̣. 

Triêụ chứng Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhâṭ 

Vứt đồ lung 

tung 
X X X   X X 

Bỏ bữa ăn sáng X  X  X X X 

Giảm cân tiêu 

cưc̣  
X X X X X   

 

➢ KẾT LUÂṆ: 

Khía caṇh sử duṇg internet và maṇg xa ̃hôị đươc̣ xem là có tác đôṇg tiêu cưc̣ đến bản thân sinh 

viên nhất. 

 

Qua các dữ liêụ thu thâp̣ đươc̣, hoaṭ đôṇg sử duṇg internet và maṇg xa ̃hôị chiếm 17%, chơi 

game chiếm 5% và xem phim chiếm 5% trong tổng thời gian môṭ ngày, trong khi những thời 

gian dành cho viêc̣ hoc̣ Tiếng anh, đoc̣ sách, nghiên cứu hoc̣ thuâṭ… thì chiếm phần trăm 

nhỏ. 
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Trong đó viêc̣ sử duṇg bằng điêṇ thoaị chiếm đa 

số. 

Thể hiêṇ viêc̣ sử duṇg internet và maṇg xa ̃hôị 

hiêṇ nay của sinh viên thâṭ sư ̣không hiêụ quả, 

thay vì sử duṇg internet để hoc̣ tâp̣, trau dồi kiến 

thức, kiếm thêm tài liêụ, nghiên cứu có ích…thì 

sinh viên sử duṇg để giải trí là chính, chủ yếu là 

maṇg xa ̃hôị.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Phân tích vấn đề và xác điṇh nguyên nhân: 

❖ Vấn đề:  Nghiêṇ sử duṇg internet và maṇg xa ̃hôị. 

Các maṇg xa ̃hôị phổ biến hiêṇ nay taị Viêṭ Nam thông thường là Facebook, Zalo, Intargram, 

Youtube… giúp cho sinh viên dê ̃dàng nắm bắt thông tin mới từ baṇ bè hay xa ̃hôị. Tuy nhiên, 

intetnet maṇg xa ̃hôị như môṭ “cơn nghiêṇ” khiến sinh viên bi ̣ phu ̣thuôc̣ quá nhiều vào chúng, cu ̣

thể sinh viên dành quá nhiều thời gian cho internet và maṇg xa ̃hôị, làm làm ảnh hưởng đến thời 

gian và hiệu quả của các công việc khác của bản thân như học tập, làm việc, chăm sóc bản thân 

và người xung quanh.  

Nó còn giết chết sư ̣sáng taọ của sinh viên vì quá trình lướt các trang maṇg xa ̃hôị, đăc̣ biêṭ là 

Tumblr, có tác đôṇg làm tê liêṭ naõ bô ̣tương tư ̣như khi xem tivi trong vô thức, do đó rất có haị 

trong viêc̣ tư ̣hoc̣, làm bài, hoàn thành deadline bài tâp̣ cho các môn hoc̣ trên trường…  

Ngoài ra, viêc̣ sử duṇg internet và maṇg xa ̃hôị còn khiến sinh viên rơi vào những chứng bêṇh về 

tâm lý như trầm cảm, ngaị tiếp xúc với người khác, sống trong thế giới “ảo”, rối loaṇ ám ảnh 

cưỡng chế, rối loạn giấc ngủ, rối loạn ăn uống, rối loạn cơ thể,… 

❖ Phân tích vấn đề: 
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- Theo chứng nghiện Internet là một loại bệnh lý thần kinh gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người, 

làm sao nhãng việc học tập, làm việc. Có hai loaị là: 

• Nghiện trò chơi: Người luôn luôn bị trò chơi "hút hồn" và không bỏ ra được, buộc phải chơi trò 

chơi suốt ngày. 

• Nghiện mạng xã hội: Người luôn luôn tiếp xúc với mạng xã hội, chỉ trò chuyện qua Internet, tìm 

hiểu qua mạng xã hội và không ra ngoài gặp một ai để trò chuyện. 

- Các nhà nghiên cứu tại đại học Chicago đưa ra rằng, nghiện mạng xã hội có thể còn dữ dội hơn 

nghiện thuốc lá và rượu bia, sau một cuôc̣ thử nghiệm mà trong đó họ ghi lại cảm giác lên cơn 

nghiện của hàng trăm người trong vài tuần. Nghiện mạng xã hội được xếp hạng trước cả việc 

thèm thuốc lá và rượu. 

- Và tại đại học Harvard, các nhà nghiên cứu dùng các máy MRI chức năng để quét não của những 

người làm thí nghiệm, và xem điều gì xảy ra khi họ nói về bản thân, đó là phần quan trọng trong 

những gì mọi người thường làm trên các mạng xã hội. Họ thấy rằng việc tự tiết lộ thông tin kích 

thích các trung tâm giải trí của não bô,̣ giống như tình dục và thực phẩm. 

❖ Nguyên nhân: Sử duṇg biểu đồ xương cá của Ishikawa đưa ra các nguyên nhân gây ra viêc̣ 

nghiêṇ sử duṇg internet và maṇg xa ̃hôị. 

 

III. Dự án Kaizen khắc phuc̣: 

1. Ngăn chăṇ sử duṇg 3G. 

Đăng ký 3G có 3 hình thức theo tháng, tuần và ngày. 

Ngăn chăṇ sử duṇg 3G moị lúc moị nơi 
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Vấn đề Hành đôṇg Kết quả 

Có thể sử duṇg internet và maṇg xa ̃

hôị moị lúc moị nơi 
Không đăng ký 3G  

Chỉ sử duṇg internet khi truy câp̣ 

đươc̣ wifi 

Trước Kaizen Sau Kaizen 

Sử duṇg đươc̣ internet và maṇg xa ̃hôị 24/24 

với tốc đô ̣maṇh, liên tuc̣, gây nghiêṇ. 
Haṇ chế truy câp̣ đươc̣ internet và maṇg xa ̃hôị 

2. Sử duṇg internet và maṇg xã hôị có kế hoac̣h. 

Lâp̣ kế hoac̣h sử duṇg 

Vấn đề Hành đôṇg Kết quả 

Sử duṇg internet 

không có kế 

hoac̣h. 

1. Taọ thời gian biểu sử duṇg. 

2. Quy điṇh số giờ sử duṇg. 

3. Đăṭ giới haṇ sử duṇg ứng duṇg trên điêṇ thoaị. 

Chủ đôṇg 

trong thời gian 

sử duṇg. 

Trước Kaizen Sau Kaizen 

Sử duṇg internet và maṇg xa ̃hôị môṭ cách 

không có kế hoac̣h, theo cảm tính. 

Có kế hoac̣h cho viêc̣ sử duṇg, thời gian sử 

duṇg hiêụ quả hơn. 

 

IV. Đo lường và đánh giá:  

1. Ngăn chăṇ sử duṇg 3G. 

- Lâp̣ bảng biểu giám sát theo tuần. Đánh X khi đăng ký 3G theo ngày. 

Thứ 

2 

Thứ 

3 

Thứ 

4 

Thứ 

5 

Thứ 

6 

Thứ 

7 

Chủ 

nhâṭ 

Tổng 

        

- Lic̣h trình thử nghiêṃ trong môṭ tháng: 

• Tổng ≤ 4 cho tuần đầu tiên thưc̣ hiêṇ. 

• Tổng ≤ 2 cho hai tuần tiếp theo. 

• Tổng = 0 còn laị. 

- Nếu không theo lic̣h trình hơn 50% thì đề xuất laị Kaizen chỉnh sửa phù hơp̣ hơn. 

2. Lâp̣ kế hoac̣h sử duṇg internet và maṇg xã hôị môṭ cách có khoa hoc̣. 

- Thời gian biểu sử duṇg: 

Những ngày không đi hoc̣ hoăc̣ cuối tuần se ̃sử duṇg nhiều hơn và haṇ chế vào những ngày đi 

hoc̣. 
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 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhâṭ 

Sáng X    X X X 

Trưa  X X    X X 

Tối X X X X X X X 

 

- Sử duṇg tính năng “Giới haṇ ứng duṇg” cài đăṭ cho maṇg xa ̃hôị là 2 giờ 30 phút môṭ ngày; cho 

xem phim và chơi game là 30 phút môṭ ngày. 

- Theo dõi thời gian sử duṇg trong môṭ tuần, nếu trên 30% thì điều chỉnh laị cho phù hơp̣ hơn. 

 

V. Thưc̣ hiêṇ giải pháp – Thu thâp̣ dữ liêụ: (Trong 4 tuần) 

1. Thưc̣ hiêṇ lic̣h trình ngăn chăṇ sử duṇg 3G: 

Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhâṭ Tổng Đánh giá 

11/2 - 17/02  X  X  X  3 Đaṭ 

18/02 - 24/02   X   X X 3 Chưa đaṭ 

25/02 - 03/03  X      1 Đaṭ 

04/02 - 10/03        0 Đaṭ 

 Nhâṇ xét: Những ngày đầu vì muc̣ tiêu cao nên có đôṇg lưc̣ thưc̣ hiêṇ hơn, và dần sa sút ở tuần 

thứ hai, nhưng đa ̃lấy laị tinh thần ở các tuần tiếp theo. Nhìn chung là > 50%, hoàn thành muc̣ 

tiêu mong muốn. 

Tuy có nhươc̣ điểm là taị những nơi như traṃ xe, trên đường muốn sử duṇg 3G để đăṭ xe Grap, 

Goviet,… hoăc̣ tra đường trên Google Map thì rất bất tiêṇ. Nhưng đa ̃hoàn thành đươc̣ viêc̣ giúp 

giảm nghiêṇ internet và maṇg xa ̃hôị, haṇ chế sử duṇg điêṇ thoaị taị những nơi không có wifi như 

trong lớp hoc̣, phòng hop̣ giúp tâp̣ trung viêc̣ hoc̣ hơn hết. 

 Vâñ tiếp tuc̣ duy trì viêc̣ không sài 3G theo kế hoac̣h như ban đầu. 

2. Thưc̣ hiêṇ lâp̣ kế hoac̣h sử duṇg internet và maṇg xã hôị: 

Áp duṇg thời gian biểu như kế hoac̣h, thưc̣ hiêṇ đúng thời gian theo Sáng – Trưa – Tối thì se ̃đươc̣ X. 

Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhâṭ Tổng Đánh giá 

11/2 - 17/02 X  X   X X 3 Chưa đaṭ 

18/02 - 24/02 X   X X X X 5 Đaṭ 

25/02 - 03/03 X X X   X X 5 Đaṭ 

04/02 - 10/03 X X   X X X 5 Đaṭ 
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 Nhâṇ xét: Tuần đầu tiên chưa quen với lic̣h trình nên đaṭ đươc̣ muc̣ tiêu, tuy nhiên vào những 

tuần tiếp theo, thưc̣ hiêṇ tốt hơn rất nhiều, tuy nhiên vâñ đang ở mức tầm 70%. Do đó, theo dõi 

thêm vào các tuần tiếp theo để nỗ lưc̣ đaṭ 100% lic̣h trình. 

 Sử duṇg tính năng “Giới haṇ ứng duṇg” áp duṇg cho 4 tuần. Thưc̣ hiêṇ vào những ngày đầu tuy 

găp̣ môṭ vài trở ngaị nhưng đa ̃giảm thiểu đươc̣ viêc̣ sử duṇg internet và maṇg xa ̃hôị. Đây là tính 

năng tốt của điêṇ thoaị và giữ tinh thần thưc̣ hiêṇ theo đó cũng như là se ̃giảm số lươṇg thời gian 

vào sau này.  
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 ĐỖ VIÑH KHANG 

I. Các khía caṇh hoaṭ đôṇg chủ yếu của môṭ sinh viên: 

1. Khía caṇh hoc̣ tâp̣ trên trường: 

a. Mô tả: 

Việc học tập trên trường bao gồm việc đi học đầy đủ, ngồi nghe giảng cũng như ghi chép các nội 

dung quan trọng mà giáo viên trình bày, cộng với việc làm việc nhóm trên lớp , giải các bài tập, 

bài kiểm tra của giảng viên. Khía cạnh này sẽ đem lại cho chúng ta các kiến thức, các mô hình 

cần thiết cho công việc sau này cũng như cho chúng ta một phần kinh nghiệm về cách làm việc 

nhóm, ky ̃năng giải quyết vấn đề. 

b. Triêụ chứng: 

• Triệu chứng đi học trễ của sinh viên. 

• Triệu chứng sinh viên bỏ tiết, nghỉ học. 

• Triệu chứng sinh viên không tập trung, làm việc riêng trong tiết. 

• Sinh viên không mang tài liệu đến lớp, không ghi chép. 

Phương pháp :Sử duṇg phiếu kiểm tra (check sheet) để đo tần số xuất hiêṇ của triêụ chứng 1 gồm 5 

buổi hoc̣ 1 tuần . Qua biểu đồ trên ta có thể thấy ở triệu chứng đi học trễ diễn ra khá ít ( chỉ 1 lần 

trong tuần ) . Còn việc không ghi chép diễn ra thường xuyên , chiếm hầu hết các buổi học ( 5 lần trên 

5 lần đi học ) .Việc không tập trung trong giờ học tần số xuất hiện tương tự như triệu chứng đi học 

trễ chỉ diễn ra ở 1 buổi nhất định trong tổng 5 buổi học ở trường . Cuối cùng là triệu chứng bỏ tiết 

việc này xuất hiện trong 2 buổi học cuối cùng của tuần. 

Khía 

cạnh 
Triệu chứng 

Ngày 

Tổng 

côṇg 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

Chủ 

nhật 

Hoc̣ 

tâp̣ 

trên 

trường 

 

 

 

Đi hoc̣ trê ̃  x      1/5 

Bỏ tiết     x x  2/5 

Không tâp̣ 

trung 
 x      1/5 

Không ghi 

chép 
 x x x x x  5/5 
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2. Khía caṇh thói quen ăn uống: 

a. Mô tả: 

Việc ăn uống mỗi ngày vào các bữa ăn chính và các bữa ăn vặt sẽ ảnh hưởng tới thể chất và sức 

khỏe của mình. Nếu ăn không đúng cách hoặc không đủ dinh dưỡng sẽ mang lại một số bệnh về 

đường ruột và tình trạng thể chất chung. 

b. Triêụ chứng: 

• Sinh viên bỏ bữa ăn chính. 

 

Phương pháp :  Đo lường số lần ăn trong ngày với thang đo 1 ngày sẽ có 3 bữa ăn chính thì xác 

định được chỉ có 2 ngày là ăn đúng 3 bữa chính còn lại 5 ngày bỏ bữa ăn ( trong đó có 4 bữa ăn sáng 

và 1 bữa ăn tối ) 

• Sinh viên ăn quá nhiều đồ ăn vặt có hại cho sức khỏe.  

Phương pháp : Ghi lại những lần ăn vặt trong ngày của 1 tuần thu được dữ liệu là số lần ăn vặt 

thường là 1 lần 1 ngày nhưng hôm chủ nhật thì tần số xuất hiện 5 lần trong 1 ngày  
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• Sinh viên không uống đủ 2 lít nước mỗi ngày. 

Phương pháp : Đo số lít nước uống mỗi ngày qua chai nước 500ml ước lượng 1 cách tương đối , 

số liệu cho thấy lượng nước mỗi ngày trong tuần trung bình là 1.77 so với mục tiêu 2 lít / ngày  

 

3. Khía caṇh về viêc̣ tham gia hoaṭ đôṇg giải trí: 

a. Mô tả: 

Hoạt động giải tỏa stress sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới cuộc sống bao gồm các hoạt động như tham 

gia mạng xã hội ,chơi thể thao , xem phim hay đọc sách có thể nói đây là khía cạnh về việc làm 

những gì mình thích tiêu khiển sau những thời gian làm việc, học tập mệt mỏi. 

b. Triêụ chứng: 

• Tốn quá nhiều thời gian vào mạng xã hội. 
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Đo lường : Tiến hành ghi nhận số giờ tiêu tốn cho việc sử dụng mạng xã hội trong tuần thì tổng số 

giờ trung bình bỏ ra trong 1 ngày khoảng 2,7 tiếng dành cho việc sử dụng mạng xã hội , trong đó 

ngày 4 và thứ 5 dành nhiều thời gian nhất cho việc sử dụng mạng xã hội 

Số giờ tiêu 

tốn cho mạng 

xã hội 

Ngày Tổng 

cộng 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật 

3 2 4 3,5 2 1,5 3 19 

• Thường hay thức khuya để xem phim. 

Đo lường :Thống kê số lần thức khuya xem phim trong tuần với kết quả thực tế gồm 4 ngày thức 

khuya để xem phim đó là Thứ 3 , Thứ 4 , Thứ 6 và Chủ Nhật. 

Số lần thức khuya 

xem phim 

Ngày Tổng 

cộng 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật 

 X X  X  X 4 

• Sinh viên nghiện game hay bỏ nhiều hoạt động trong cuộc sống để chơi game. 

Đo lường : Với việc ghi lại số hoạt động bỏ lỡ  để chơi game thì có thể thấy trong 1 tuần , em đã 

bỏ lỡ 4 hoạt động tuần để chơi game , đây là vấn đề quan trọng vì sẽ ảnh hưởng khá nhiều tới quỹ 

thời gian cá nhân. 

Số hoạt 

động bỏ 

mỗi ngày 

để chơi 

game  

Ngày Tổng 

cộng 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật 

0 2 1 0 1 0 0 4 

4. Khía caṇh viêc̣ giữ gìn vê ̣sinh cá nhân: 

a. Mô tả: 

Hoạt động giữ gìn vệ sinh cá nhân là vô cùng cần thiết khi nó sẽ bảo vệ các tác động tiêu cực đến 

với sức khỏe cá nhân mỗi người. Việc giữ gìn vệ sinh bao gồm các việc cơ bản như đánh răng 

hằng ngày , rửa tay trước khi ăn, tắm rửa mỗi ngày , cắt móng tay khi dài. 

b. Triêụ chứng: 

• Sinh viên hay bỏ đánh răng bữa tối. 
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Phương pháp :Thống kê số lần bỏ đánh răng mỗi buổi tối của 1 tuần cho số liệu gồm 3 lần bỏ 

việc đánh răng đó là hôm Thứ 2, Thứ 4 và Thứ 7. 

Số lần 

bỏ đánh 

răng 

bữa tối  

Ngày Tổng cộng 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật 

X  X   X  3 

• Sinh không tắm rửa mỗi ngày. 

Phương pháp : Kiểm tra số lần tắm 1 ngày của sinh viên cho số liệu có 3 ngày sinh viên không 

thực hiện tắm rửa , có  3 ngày sinh viên tắm 1 lần và 1 ngày sinh viên tắm 2 lần 

 

• Không thay tất chân thường xuyên. 

Phương pháp :Kiểm tra số tất chân được thay trong tuần cho thấy có 2 lần thay tất chân , 1 lần 

vào thứ 2 và 1 lần vào thứ 7 vậy có tổng cộng 5 ngày trong tuần sử dụng lại tất chân đã dùng qua  

Số 

lần 

thay 

tất 

chân  

Ngày Tổng 

cộng 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật 

X     X  2 

• Rửa tay trước khi ăn. 

Phương pháp : Ghi lại số lần rửa tay trước khi ăn trong ngày thu được số liệu Thứ 2 rửa tay 3 

lần trước 3 bữa ăn chính , Thứ 4 và Thứ 7 rửa tay 2 lần trước 3 bữa ăn chính , Thứ 3 và Thứ 5 rửa 

tay 1 lần trước 3 bữa ăn chính trong ngày và Thứ 6 , Chủ Nhật không hề rửa tay trước khi ăn  
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5. Khía caṇh đầu tư bồi dưỡng bản thân: 

a. Mô tả: 

Việc bồi dưỡng bản thân đầu tư cho các ky ̃năng trong tương lai của một sinh viên sẽ bao gồm 

việc đọc sách học thuật , học ngoại ngữ và các ky ̃năng mềm , các kĩ năng tin học cần thiết cho 

công việc sau này . 

b. Triêụ chứng: 

• Sinh viên không rèn luyện sức khỏe mỗi ngày. 

Phương pháp :Sử dụng Phiếu kiểm tra ( Check sheet) ghi nhận số ngày tập thể dục buổi sáng trong 

tuần thì có tổng cộng 4 ngày tập thể dục buổi sáng còn lại 3 ngày không tập 

Số 

ngày 

tập 

thể 

dục 

Ngày Tổng 

cộng 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật 

X  X X  X  4 

• Sinh viên bỏ bê việc học ngoại ngữ. 

Phương pháp :Sử dụng phương pháp thống kê ghi nhận lại số giờ để giải đề tiếng anh mỗi ngày , số 

liệu cho ta thấy 1 tuần giải được tổng cộng 2,4 tiếng trong đó hôm Thứ 7 là dành nhiều thời gian nhất 

trong việc giải đề , còn lại hôm Chủ Nhật và Thứ 6 không bỏ thời gian ra cho việc ôn ngoại ngữ 
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• Sinh viên ít đọc sách. 

Phương pháp : Ghi nhận lại số giờ đọc sách trong 1 ngày của 1 tuần , ta thu được số liệu như sau 

: Thứ 2 và Thứ 7 dành 1 tiếng ra để đọc sách hôm Thứ 4 dành 78 phút cho việc đọc sách , Thứ 5 

dành khoảng 45’ để đọc sách . Riêng 3 ngày Thứ 3 , Thứ 6 và Chủ Nhật thì không bỏ thời gian ra 

để đọc sách. 

 

❖ KẾT LUÂṆ: 

Đối với 1 sinh viên năm 3 sắp ra trường thì mục tiêu sắp tới phần lớn sẽ là đáp ứng được lượng 

các kiến thức chuyên môn để phục vụ cho việc thực tập và đi làm sau này. Có thể thấy khi tổng 

hợp các ý kiến về việc tuyển dụng một sinh viên mới ra trường những nhà quản lý nhân sự sẽ tập 

trung đa phần vào 4 yếu tố chính theo biểu đồ sau đây được thu thập qua khảo sát trực tuyến từ 
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100 nhà tuyển dụng :

 

Và thông qua biểu đồ trên ta có thể thấy được 2 yếu tố quan trọng chính yếu là kiến thức chuyên môn 

và khả năng ngoại ngữ tốt sẽ ghi điểm kha khá trong mắt các nhà tuyển dụng. Và phần “Kiến thức 

chuyên môn” được xác định là yếu tố có tỉ lệ cao nhất nhưng trong bản thân em lại không tối ưu 

được khía cạnh học tập từ đó dẫn tới việc thiếu kiến thức , hỏng kiến thức quan trọng .Chính vì vậy , 

Khía cạnh “Học tập trên trường” đang có những vấn đề cần thay đổi để tạo ra các ảnh hưởng tích cực 

cho bản thân. 

II. Phân tích vấn đề – Nguyên nhân: 

❖ Vấn đề: 

Theo lý thuyết về mô hình “7 lãng phí” đề cập tới khái niệm lãng phí trong các hoạt động . Lãng 

phí ở đây chỉ các hoạt động không mang lại giá trị gia tăng cho chủ thể . Vấn đề nhận diện cho 

việc tạo ra lãng phí ở khía cạnh “học tập tại trường” là vấn đề “Đi học không ghi chép đầy đủ” từ 

đó thiếu các ghi chép về bài vở , kiến thức , bài tập các case study sẽ gây ảnh hưởng tới việc học 

làm thiếu , hỏng các kiến thức. Vấn đề nhận diện ở đây nằm ở lãng phí thứ 4 trong mô hình 7 

lãng phí về “Lãng phí trong quá trình hoạt động” khi cùng một môi trường học tập như nhau 

nhưng ở bản thân em đã nhận được ít kiến thức hơn so với các bạn cùng lớp. 

❖ Phân tích vấn đề: 

Lãng phí 4 “Lãng phí trong quá trình hoạt động” Đây là lãng phí trong các cách thức , phương 

pháp tiếp cận của cá nhân em với việc học tập ,về cơ bản tập trung nguồn lực trong việc nghe 

giảng nhiều hơn nên thường sẽ bỏ qua việc ghi chép các khía cạnh nổi bật mà giáo viên đề cập . 

Để phân tích vấn đề trên , em xin phép sử dụng ma trận SWOT  phân tích trên nền tảng là em so 

với các bạn cùng lớp về ưu nhược của việc này. 
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❖ Nguyên nhân: 

Sử dụng biểu đồ Ishikawa kết hợp với kỹ thuật tấn công não Brainstorming để đưa ra các nguyên 

nhân để loại bỏ lãng phí trong khía cạnh “Học tập trên trường”ở vấn đề “Không ghi chép”. Các 

nguyên nhân được xác định theo biểu đồ sau

Từ các nguyên nhân được xác định ở biểu đồ các yếu tố môi trường xung quanh không thực sự 

tác động quá nhiều đến việc không ghi chép , còn ở yếu tố bản thân cần phải thiết lập thói quen 

ngay để có thể ghi chép các kiến thức mà giáo viên truyền đạt , cuối cùng là về phần Công cụ mà 

trong đó là “Tập sách , sổ tay lộn xộn” sẽ dẫn tới việc lười ghi chép hoặc là mang nhầm cuốn 
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khác nên dẫn tới việc không ghi chép các nội dung của buổi học . Yếu tố về “Tập sách lộn xộn” 

sẽ được Kaizen để giải quyết việc không ghi chép khi đi học. 

III. Giải pháp Kaizen: 

Với việc “Tập sách lộn xộn” đã đề cập ở trên. Chúng ta sẽ giải quyết bằng mô hình 5S trong đó 

chúng ta sẽ sử dụng 2S đầu tiên là Seri(Sàng lọc) và Seiton(Sắp xếp). Các công việc cụ thể sẽ 

thực hiện để giải quyết vấn đề này bao gồm : 

- Xem xét các tài liệu liên quan tới bài học của các môn học trong học kỳ , sắp xếp các sách , tài 

liệu sử dụng trong kỳ ở nơi bàn học , hoặc nơi dễ lấy nhất khi cần thiết. 

- Loại bỏ các sách không sử dụng trong học kỳ nhằm việc tránh gây nhiễu , phân vân khi lấy sách 

để tới trường. 

- Dán nhãn , kí hiệu lên sổ tay hoặc sổ ghi chép có sử dụng trong kỳ nhằm tránh việc nhầm lẫn. 

 Phiếu đề xuất ý tưởng Kaizen : 

Tránh việc tập sách lộn xộn 

Vấn đề Hành động Kết quả 

Tập sách lộn xộn dẫn đến 

việc mang nhầm tập sách 

(1)Phân loại từng loại sách để 

những loại hay dùng ở vị trí dễ lấy. 

(2)Cất bớt các sách không dùng. 

(3)Dán nhãn hoặc kí hiệu lên từng 

loại sách , sổ tay để dễ phân biệt 

-Giảm được tình 

trạng tập sách lộn 

xộn. 

-Giảm tình trạng 

mang nhầm vở. 

Trước Kaizen Sau Kaizen 

Tập sách lộn xộn mang nhầm 

nên không ghi chép đầy đủ 

Tập sách xếp gọn gàng đặt ở nơi dễ tìm thấy và được dán 

nhãn mác giúp dễ phân biệt 

 

IV. Đo lường – Đánh giá: 

Đo lường bằng phiếu kiểm tra hằng tuần theo mẫu sau: 

Số lần 

mang 

Ngày 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  Thứ 7 Chủ Nhật 
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nhầm vở         

Bằng cách này với mỗi lần đem nhầm vở sẽ đánh dấu X vào bảng để giám sát những trường hợp đem 

nhầm bảng , nếu sau 2 tuần những lần mang nhầm vở ghi chép vẫn không giảm dưới 20% thì cần 

phải xem xét lại đề xuất Kaizen để có những chỉnh sửa phù hợp. 

 

V. Thưc̣ hiêṇ giải pháp – Thu thâp̣ dữ liêụ: (Trong 4 tuần) 

Check sheet sẽ bao gồm các môn học trong tuần với những môn nào quên mang hoặc mang nhầm vở 

sẽ được viết nghiêng và gạch dưới. 

Tuần 1 (Từ 11/2 - 17/2) 

 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  Thứ 7 

7h10-11h30  Hệ thống 

Lean 

 Phát triển 

kỹ năng 

 ERP 

12h45-16h45   KTQTCL 

2 

  Chuỗi cung 

ứng 

17h45-9h10 Khởi sự 

KD 

 Khởi sự 

KD 

 Khởi sự 

KD 

 

Tổng cộng 4 lần 

 

Tuần 2 (Từ 18/2 - 24/2) 

 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  Thứ 7 

7h10-11h30  Hệ thống 

Lean 

 Phát triển 

kỹ năng 

 ERP 

12h45-16h45   KTQTCL 

2 

  Chuỗi cung 

ứng 

17h45-9h10 Khởi sự 

KD 

 Khởi sự 

KD 

 Khởi sự 

KD 

 

Tổng cộng 2 lần 

 

Tuần 3 (Từ 25/2 - 3/3 ) 

 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  Thứ 7 
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7h10-11h30  Hệ thống 

Lean 

 Phát triển 

kỹ năng 

 ERP 

12h45-16h45   KTQTCL 2   Chuỗi cung ứng 

Tổng cộng 1 lần 

 

Tuần 4 (Từ 4/3 - 10/3 ) 

 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  Thứ 7 

7h10-11h30  Hệ thống 

Lean 

 Phát triển 

kỹ năng 

  

12h45-16h45   KTQTCL 2   Chuỗi cung ứng 

Tổng cộng 0 lần 

 

Bảng thống kê số lần quên mang vở sau Kaizen 

Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 Tổng 

4 2 1 0 6 

 

Như vậy ta có thể thấy là qua các tuần số lần quên mang vở sẽ được giảm khoảng 50% và ở tuần 

cuối cùng là hoàn toàn không mang nhầm hay quên mang vở. Nếu so kết quả này so với những tuần 

trước Kaizen ( Quên mang 5/6 buổi học ở mỗi tuần ) thì có thể đánh giá là dự án Kaizen này thành 

công. 
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 HUỲNH ÁI NHI 

I. Các khía caṇh hoaṭ đôṇg chủ yếu của môṭ sinh viên: 

1. Học tập trên lớp: 

a. Mô tả: 

- Hoạt động học trên lớp của sinh viên, có thể được hiểu là sự tham gia của sinh viên vào tiến trình 

dạy học trên lớp. Giảng viên và sinh viên sẽ tương tác với nhau dựa trên cấu trúc bài giảng của 

giảng viên.  

- Hoạt động học tập trên lớp với những biểu hiện cụ thể ở các khía cạnh bao gồm: tâm thế sẵn sàng 

cho hoạt động học, tham gia đóng góp vào thảo luận trên lớp, các kỹ năng làm việc theo nhóm, 

các kỹ năng giao tiếp và sự hiện diện trên lớp. 

b. Triệu chứng 

• Đi học không đúng giờ quy định 

• Không mang đầy đủ tài liệu 

• Không tập trung vào bài giảng 

• Không giơ tay phát biểu ý kiến  

• Lười đọc tài liệu trước khi đến lớp 

Triệu chứng Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đi học không đúng 

giờ 

 x  x x 

Không mang đầy đủ 

tài liệu 

 x x x  

Không phát biểu ý 

kiến 

 x x x  

Không đọc tài liệu 

trước khi đến lớp 

 x x x  

X: Có xảy ra 

2. Học tập ở nhà 

a. Mô tả hoạt động 

- Sau khi tham gia tiết học trên lớp, về nhà sẽ phải làm bài tập để củng cố nội dung bài học hôm 

đó, chuẩn bị nội dung giảng viên yêu cầu cho buổi học sau. 

- Rèn luyện thêm Tiếng Anh bao gồm ngữ pháp và luyện nghe để chuẩn bị thi chứng chỉ TOEIC 

b. Triệu chứng: 
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• Không theo thời gian 

• Không nghiêm túc  

• Hay sử dụng điện thoại 

• Không hiểu bài 

• Lười đọc sách 

 

Quy định thời gian học từ 20h – 22h từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần 

3. Làm viêc̣ nhóm: 

a. Mô tả hoạt động 

- Hoàn thành bài tập giảng viên yêu cầu  

- Chuẩn bị nội dung cho bài thuyết trình của các môn học  

- Ôn thi 

b. Triệu chứng  

• Không tham gia đúng giờ 

• Không tập trung vào vấn đề chính 

• Thích trò chuyện bên lề 

• Nể nang các thành viên khác trong nhóm 

Bảng thu thập dữ liệu 2 lần họp nhóm trong tuần vừa qua 

 Lần 1 Lần 2 

Không tham gia đúng giờ X (trễ 20p) X (trễ 15p) 

Không tập trung vào vấn đề chính X X 

Thích trò chuyện, tán gẫu  X ( tán gẫu 30p) 

Nể nang các thành viên khác trong 

nhóm 

X  

0
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Thời gian học 

Thời gian làm việc 
riêng
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X: có xảy ra 

4. Giao tiếp 

a. Mô tả hoạt động 

- Đặc biệt ở môi trường đại học, sinh viên được nhìn nhận là những con người có học vấn, có nhận 

thức, và có trình độ văn hóa cao 

- Đối tượng quan hệ giao tiếp thường xuyên, chủ yếu của sinh viên là những người có tri thức: 

thầy cô, bạn bè sinh viên,…. 

b. Triệu chứng  

• Không có ý kiến 

• Thiếu vốn từ 

• Thiếu kiến thức 

• Hay e ngại 

 

 

5. Giữ gìn sức khỏe 

a. Mô tả hoạt động 

- Uống đủ 2 lít nước mỗi ngày 

- Có trái cây và rau củ trong mỗi bữa ăn 

- Mỗi tối gập bụng 20 lần 

b. Triệu chứng 

• Tập không theo kế hoạch 

• Tập sai động tác 

• Uống không đủ nước 

30%

15%
25%

30% Không có ý kiến

Thiếu vốn từ

Thiếu kiến thức

Hay e ngại
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Biểu đồ thể hiện lượng nước uống được mỗi ngày trong 1 tuần 

❖ KẾT LUÂṆ: Hoạt động học tập tại nhà. 

- Sau những giờ học chính khóa trên lớp, thì việc học tại nhà đối với mỗi sinh viên là vô cùng quan 

trọng. Thực ra, việc học tại nhà đã chiếm 30 – 40% thành công. Sinh viên thường có thói quen 

học nhồi ngay trước khi có bài thi hoặc kiểm tra. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy việc phân phối 

thời gian học tập hợp lý sẽ hiệu quả hơn nhiều. Trong một phân tích 254 nghiên cứu được thực 

hiện liên quan đến hơn 14000 người tham gia, sinh viên nhớ lại được nhiều hơn khi phân bổ thời 

gian học cách quãng (nhớ được 47% của toàn bộ) so với việc học dồn (nhớ được 37%). 

- Đối với cách học tại nhà hiện tại, bản thân chưa lập được kế hoạch học cho chính mình, đang giải 

trí nhiều hơn học tập, không tập trung vào bài mình đang học nên khả năng nhớ bài không lâu, 

không hệ thống được kiến thức đã học trên lớp. Từ đó làm cho bản thân lười suy nghĩ, chỉ chờ 

đáp án từ giảng viên. Vì không ôn lại những bài học trên lớp một cách tập trung nên thường hay 

bị thiếu kiến thức để trình bày, phân tích các vấn đề có liên quan, khiến bản thân trở nên thụ 

động, thiếu tính sáng tạo trong các bài tập… 

II. Phân tích vấn đề - Nguyên nhân:  

❖ Vấn đề: Mất tập trung khi học. 

- Từ năm 1975, nhà tâm lý học Mihaly Csikszentmihalyi đã lần đầu mô tả một trạng thái siêu tập 

trung mà ông gọi là “flow” – chú tâm. Trong đó, mọi người bị đắm mình vào “dòng chảy” của 

suy nghĩ. 

- Tập trung sẽ đặt chúng ta vào trạng thái làm việc tối ưu nhất, giúp bạn hoàn thành mọi nhiệm vụ 

trong một khoảng thời gian ngắn. Trong trạng thái này, hàng giờ đồng hồ sẽ chỉ trôi qua như vài 

phút, bạn sẽ giật mình khi biết mình đã hoàn thành tất cả công việc của cả một ngày và có thể 

công sở về nhà.  

- Khi tập trung các mang thần kinh hoạt động rất đồng bộ với nhau, bao gồm mạng lưới trong não 

bộ xử lý sự chú ý và các hooc-môn phần thưởng (tạo ra cảm giác thỏa mãn và vui vẻ). 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ 
nhật 

Series1
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- Khi các mạng lưới thần kinh khác nhau đồng bộ hóa hoạt động của chúng – giống như hai con 

lắc đung đưa cùng biên độ và chu kỳ. Điều này khiến cho mọi con đường tư duy trong não bộ 

diễn ra suôn sẻ hơn một chút, giải thích tại sao chú tâm khiến bạn làm mọi việc dễ dàng hơn. 

❖ Nguyên nhân:  

 

III.  Giải pháp Kaizen: 

1. Đảm bảo thời gian khoa học – lập thời khóa biểu cho việc học tại nhà 

- Thời khóa biểu bao gồm việc phân chia thời gian cụ thể gắn với từng việc, từng môn ( học bài cũ, 

làm bài tập, đọc tài liệu bài mới…) 

- Thời gian để thực hiện là buổi tối là cố định. Thời gian học phải linh hoạt, tùy vào mỗi ngày, 

khung giờ để bắt đầu là 20h và kết thúc 22h.  

- Đối với bài cũ vừa mới học xong trong ngày thì phải ghi tóm tắt lại nội dung vì nó sẽ dễ nhớ nhất 

và làm bài tập dễ dàng hơn. Nhớ lại lời giảng của thầy cô để làm việc này. Tập thói quen nắm bắt 

ý chính và diễn đạt lại theo ý của mình cho dễ nhớ 

- Đối với việc nghiên cứu bài mới thì đọc – hiểu là chính. Đọc trước tài liệu cho bài giảng ngày 

mai, nắm ý chính, ghi lại thắc mắc để hỏi giảng viên vào ngày mai.  

2. Tạo không gian học thoáng đãng 

- Tạo cho mình nơi học tập cố định, đủ sách vở, đủ tiện nghi cần thiết, tránh ồn ào, nhất là nơi có 

người thường xuyên đi lại. Có đủ ánh sáng để khỏi hại mắt. Nếu có phòng riêng nên thiết kế 

trong phòng. 

- Hạn chế đến mức thấp nhất việc xem tivi, phim ảnh, nghe nhạc…Khi vào học là phải tập trung, 

gác bỏ tất cả chuyện khác. 

- Cần có đồng hồ để thực hiện đúng trình tự thời khóa biểu 
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IV. Đo lường – Đánh giá: 

- Lập thời khóa biểu học tập tại nhà như sau: 

 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

Công việc 

chính 

 20h – 21h 

Ôn Toeic 

(Grammar) 

21h-22h  

Đọc tài 

liệu môn 

Lean 

20h-21h 

Ôn Toeic 

(Listening) 

21h-22h 

Đọc tài 

liệu môn 

KTQTCL2 

20h-21h 

Ôn Toeic 

(Grammar) 

21h-22h 

Đọc tài 

liệu môn 

QTCCU 

20h-21h 

Ôn Toeic 

(Listening) 

21h-22h 

Đọc tài 

liệu ERP  

20h-21h 

Ôn Toeic 

(Grammar) 

21h-22h 

Đọc 1 

quyển sách 

ưu thích 

20h-

22h 

Làm 

bài test 

Toeic 

 

Làm việc 

riêng (sử 

dụng điện 

thoại…) 

Có: X 

Không: O 

      

Ghi chú       

- Học 25 phút thì sẽ nghỉ giải lao 5 phút. 

- Đánh dấu kết quả buổi học vào ô GHI CHÚ ( Những việc đã làm, việc chưa làm, thực hiện có 

đúng giờ quy định hay không?, ghi rõ sự cố bất ngờ xảy ra…) 

- Những ngày làm tốt sẽ dán 1 sticker ngôi sao  vào ô ngày đó, ngày nào làm không tốt thì sẽ 

dán 1 sticker mặt buồn.  

- Cuối mỗi tuần sẽ tổng hợp kết quả lại vào sổ ghi chép, tự đánh giá bản thân và đưa ra biện pháp 

khắc phục những việc chưa làm được.  

- Đánh giá tốt dựa trên các tiêu chí:  

• Đọc-hiểu được tài liệu (nhớ được ý chính khoảng 40%). Đánh giá dựa trên buổi học môn đó. 

• Làm bài test thử Toeic đạt tối thiểu 500 điểm (cuối mỗi tuần). 

 

V. Thưc̣ hiêṇ giải pháp – Thu thâp̣ dữ liêụ: (Trong 4 tuần) 

TUẦN 1 ( từ 11/2 – 17/2) 

 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 
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Công việc 

chính 

 20h – 21h 

Ôn Toeic 

(Grammar) 

21h-22h  

Đọc tài liệu 

môn Lean 

20h-21h 

Ôn Toeic 

(Listening) 

21h-22h 

Đọc tài liệu 

môn 

KTQTCL2 

20h-21h Ôn 

Toeic 

(Grammar) 

21h-22h 

Đọc tài liệu 

môn 

QTCCU 

20h-21h 

Ôn Toeic 

(Listening) 

21h-22h 

Đọc tài liệu 

ERP  

20h-21h Ôn 

Toeic 

(Grammar) 

21h-22h 

Đọc 1 quyển 

sách ưu thích 

20h-22h 

Làm bài 

test Toeic 

 

Làm việc 

riêng (sử 

dụng điện 

thoại…) 

Có: X 

Không: O 

X O X O X O 

Ghi chú Học khởi sự 

kinh doanh 

ở trường ( 

17h45 – 

21h) 

Đọc tài liệu 

chương 5 

(môn Lean) 

Nghe Test 1 

(ETS 2016) 

được 62 câu 

– 315 điểm 

Học khởi sự 

kinh doanh 

(17h45 – 

21h) 

Đọc slide 

chương 

Quản trị 

đơn hàng 

môn 

QTCCU 

Nghe Test 2 

( ETS 2016) 

được 55 câu 

– 275 điểm 

Học khởi sự 

kinh doanh 

(17h45 – 21h) 

Làm test 

Toeic được 

610 điểm 

 

TUẦN 2 (từ 18/2 – 24/2 ) 

 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

Công việc  20h – 21h 20h-21h 20h-21h Ôn 20h-21h 20h-21h Ôn 20h-22h 
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chính Ôn Toeic 

(Grammar) 

21h-22h  

Đọc tài liệu 

môn Lean 

Ôn Toeic 

(Listening) 

21h-22h 

Đọc tài liệu 

môn 

KTQTCL2 

Toeic 

(Grammar) 

21h-22h 

Đọc tài liệu 

môn 

QTCCU 

Ôn Toeic 

(Listening) 

21h-22h 

Đọc tài liệu 

ERP  

Toeic 

(Grammar) 

21h-22h 

Đọc 1 

quyển sách 

ưu thích 

Làm bài test 

Toeic 

 

Làm việc 

riêng (sử 

dụng điện 

thoại…) 

Có: X 

Không: O 

X : sử dụng 

điện thoại 

trong giờ 

học khởi sự 

Online 

facebook 

30p trong 

giờ nghe 

X : sử dụng 

điện thoại 

trong giờ 

học khởi sự 

O X : sử dụng 

điện thoại 

trong giờ 

học khởi sự 

O 

Ghi chú Học khởi sự 

kinh doanh 

( 17h45 -

21h) 

Nghe test 3 

được 43 câu 

– 200 điểm 

 Không 

đạt yêu 

cầu ( tối 

thiểu 50 

câu 

đúng( 

Học khởi sự 

kinh doanh 

( 17h45 -

21h). 

Nghe test 4 

được 56 câu 

– 280 điểm 

Ôn tập 

kiểm tra 

ERP  

Học khởi sự 

kinh doanh 

( 17h45 -

21h) 

Làm LMS 

môn Khởi 

sự KD 

  Chưa 

đọc 

sách 

Chưa làm bài 

test vì gia đình 

có việc phải về 

quê. 

 

TUẦN 3 (từ 25/2 – 3/3) 

 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

Công việc 

chính 

 20h – 21h 

Ôn Toeic 

20h-21h 20h-21h Ôn 

Toeic 

20h-21h 20h-21h Ôn 

Toeic 

20h-22h 

Làm bài test 
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(Grammar) 

21h-22h  

Đọc tài liệu 

môn Lean 

Ôn Toeic 

(Listening) 

21h-22h 

Đọc tài liệu 

môn 

KTQTCL2 

(Grammar) 

21h-22h 

Đọc tài liệu 

môn 

QTCCU 

Ôn Toeic 

(Listening) 

21h-22h 

Đọc tài liệu 

ERP  

(Grammar) 

21h-22h 

Đọc 1 

quyển sách 

ưu thích 

Toeic 

 

Làm việc 

riêng (sử 

dụng điện 

thoại…) 

Có: X 

Không: O 

O X: SDĐT 

để tham 

khảo vẽ 

mindmap 

O O O O 

Ghi chú Làm test 1 

Reading 

ETS 2016 

được 48 câu 

– 225 điểm 

Học 5 từ 

vựng, học 

ngữ pháp về 

danh từ 

Luyện nghe 

test 5 part 

1-2 được 28 

câu 

Vẽ 

mindmap 

tổng kết 7 

chương 

môn Lean 

Làm test 2 

reading 

được 52 câu 

– 250 điểm 

Học 5 từ 

vựng 

Ôn ngữ 

pháp về 

động từ 

Luyện nghe 

test 5 part 3 

– 4 được 36 

câu 

Làm test 3 

reading 

được 55 câu 

– 270 điểm 

Làm bài test 

được 575 điểm 

 

TUẦN 4 (từ 4/3 – 10/3) 

 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

Công 

việc 

 20h – 21h 

Ôn Toeic 

20h-21h 

Ôn Toeic 

20h-21h Ôn 

Toeic 

20h-21h 

Ôn Toeic 

20h-21h Ôn 

Toeic 

20h-22h 

Làm bài test 



BÀI TIỂU LUÂṆ HOC̣ PHẦN KỸ THUÂṬ QUẢN TRI ̣ CHẤT LƯƠṆG PHẦN 2                                                          

 

[AUTHOR NAME] 48 

 

GVHD: THS. NGUYỄN VĂN HÓA 

chính (Grammar) 

21h-22h  

Đọc tài liệu 

môn Lean 

(Listening) 

21h-22h 

Đọc tài liệu 

môn 

KTQTCL2 

(Grammar) 

21h-22h 

Đọc tài liệu 

môn 

QTCCU 

(Listening) 

21h-22h 

Đọc tài liệu 

ERP  

(Grammar) 

21h-22h 

Đọc 1 

quyển sách 

ưu thích 

Toeic 

 

Làm việc 

riêng (sử 

dụng 

điện 

thoại…) 

Có: X 

Không: 

O 

O X O O X O 

Ghi chú Làm test 4 

reading 

được 53 

câu – 255 

điểm 

Ôn ngữ 

pháp về 

tính từ 

Không 

luyện nghe, 

vẽ sơ đồ tư 

duy cho 

từng 

chương 

môn Lean 

Làm BT 

môn 

KTQTCL2 

Làm test 5 

reading part 

5 – 6 được 

29 câu 

Ôn ngữ 

pháp về 

trạng từ 

Làm BT 

KTQTCL2 

Nghe test 6 

part 1 -2 

được 25 

câu. Part 2 

nghe yếu 

Soạn câu 

hỏi thắc 

mắc môn 

QTCCU 

Làm test 6 

reading 

được 61 

câu – 300 

điểm 

Ôn ngữ 

pháp về so 

sánh  

 

Làm bài test 

được 545 điểm 

Làm BT 

KTQTCL2 

 

❖ Bảng thống kê số câu đúng trong phần luyện nghe Toeic ( Đạt >= 50 câu) 

Lần  Số câu đúng Đánh giá 

1 62 Đạt 
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2 55 Đạt 

3 43 Chưa đạt 

4 56 Đạt 

5 64 Đạt 

 

 Nhận xét: Lần luyện nghe thứ 3 mất tập trung, sử dụng điện thoại vừa nói chuyện vừa nghe, 

dẫn đến số câu đúng không đạt yêu cầu. Cần nghe lại bài test này một lần nữa 

❖ Bảng thống kê số câu đúng phần luyện ngữ pháp ( Đạt >=50 câu) 

Lần  Số câu đúng Đánh giá 

1 48 Chưa đạt 

2 52 Đạt 

3 55 Đạt 

4 53 Đạt 

5 61 Đạt 
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 Nhận xét:  

- Lần luyện 1 – tuần 3 chưa làm đạt yêu cầu, còn yếu ngữ pháp về từ loại 

- Tuần 4 chưa hoàn thành Part 7 test 5. Làm phần còn lại trong tuần 5 

Bảng thống kê số điểm bài Test tổng hợp 2 phần:  

Tuần  Số điểm 

1 610 

2 0 

3 575 

4 545 
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 PHAṂ TẤN ANH 

I. Các khía caṇh hoaṭ đôṇg chủ yếu của môṭ sinh viên: 

1. Khía caṇh hoc̣ tâp̣ ở trường: 

a. Mô tả 

Đối với công việc học tập ở trường hiện tại chiếm 7 buổi trong một tuần. Thời gian một buổi học 

thường kéo dài khoảng 4 giờ. Vào buổi sáng là 7h10 đến 11h30 và buổi chiều từ 12h45 đến 17h.  

Thời khóa biểu học ở trường. 

Buổi Thứ 2 Thứ 3  Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN 

Sáng 
 

Lean 
 

Phát triển kĩ năng 

quản trị 
 

ERP 
 

Chiều 

Phân tích định 

lượng 
 

Kĩ thuật 2 Tiếng Anh 2 
 

Chuỗi cung 

ứng. 
 

Tối 
       

 

Thời gian học ở trường chiếm 7 buổi/ tuần. Cho thấy lịch học  không quá dày và không chiếm nhiều 

thời gian trong tuần. 

b. Triêụ chứng: 

• Đi hoc̣ trê:̃ 

Thời gian học ở trường vào buổi sáng bắt đầu từ 7h10 và buổi chiều bắt đầu vào 12h45. Theo dõi 

về thời gian đến lớp trong tuần ta có số liệu như sau: 
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Các buổi đi học trễ điều là các buổi học giáo viên không điểm danh đầu giờ và không quá khắt khe 

trong vấn đề thời gian đến lớp của sinh viên. 

• Không tâp̣ trung và ngủ trong lớp: 

Những lần ngủ trong lớp học rơi vào chiều thứ 2, sáng thứ 3, chiều thứ 5 và chiều thứ 7. Đây là 

triệu chứng thường gặp khi đến lớp. Đặc biệt là các buổi học vào thời gian buổi chiều. 

Buổi Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN 

Sáng 
 

Ngủ 
     

Chiều Ngủ  
  

Ngủ 
 

Ngủ 
 

Tối 
       

 

• Trê ̃deadline: 

Theo như quan sát thấy thời gian trong 1 tuần có đến 3 bài tập có hạn cuối là các ngày trong tuần. 

Trong đó có 1 bài tập bị trễ hạn nộp và 2 bài đến gần hạn cuối mới làm.  

2. Khía caṇh đi làm thêm: 

a. Mô tả: 

Khoảng thời gian học ở trường là 7 buổi trong 1 tuần nên khoảng thời gian trống còn lại là 14 

buổi gồm tất cả các buổi tối trong tuần. Thời gian làm thêm là 5 buổi (tối thứ 2, chiều thứ 3, 

chiều thứ 6 và ngày chủ Nhật). Thời gian làm thêm từ 13h đến 17h và Chủ Nhật là 8h đến 17h. 

Thời gian làm thêm gồm có 4 buổi/tuần. Đây là công việc part time ở cửa hàng tiện lợi. Một buổi 

chỉ làm 4 giờ.  

Buổi Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN 

Sáng 
 

Lean 
 

Phát triển kĩ 

năng quản trị 
 

ERP Làm thêm 

Chiều 

Phân tích 

định lượng 

Làm 

thêm 

Kĩ thuật 

2 Tiếng Anh 2 

Làm 

thêm 

Chuỗi 

cung ứng. Làm thêm 

Tối Làm thêm 
      

b. Triêụ chứng: 

• Đi làm trê:̃ 
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Hậu quả của việc đi làm trễ là bị trừ lương và nguyên nhân dẫn đến việc đi trễ là do bị vướng lịch 

học ở trường, chủ quan và không chịu rút kinh nghiệm từ những lần đi trễ trước. 

• Sức khỏe giảm sút: 

Thời gian làm thêm chỉ chiếm 5 buổi trong tuần và hoàn toàn không ảnh hưởng đến lịch học ở 

trường. Nhưng việc làm thêm 1 buổi 4 giờ cũng một phần ảnh hưởng đến sức khỏe. Không có thời 

gian rèn luyện sức khỏe, chế độ ăn uống không tốt, không có thời gian nghỉ ngơi, áp lực về công 

việc và việc học ở trường. Đây là những yếu tố chính dẫn đến việc sức khỏe suy giảm khi đi làm 

thêm. Biểu hiện dễ thấy nhất là người mệt mỏi, ủ rũ.  

• Làm viêc̣ không đúng yêu cầu: 

Những vấn đề gặp phải khi làm thêm trả nhầm tiền thừa cho khách hàng, sắp xếp hàng hóa không 

đúng nơi quy định. 

3. Khía caṇh sử duṇg điêṇ thoaị và máy tính: 

a. Mô tả: 

Chơi game, online Facebook, xem Youtube trên điện thoại và máy tính là hoạt động giải trí sau 

các giờ học và làm thêm. Ngoài ra những việc học tập theo nhóm cũng cần online facebook để 

liên lạc và làm việc với nhau phục vụ cho việc học. Thời gian sử dụng máy tính phần lớn phục vụ 

cho việc học, làm video kênh Youtube. 

Tựa game được chơi nhiều nhất là Liên quân mobile và một ngày trung bình khoảng 5 trận (mỗi 

trận 20 phút). 

Thời gian online Facebook và xem Youtube không liên tục trong thời gian dài  nhưng rải rác 

trong ngày và chiếm trung bình khoảng 3,5 giờ. 

b. Triêụ chứng: 

• Ngủ trê,̃ dâỵ trê:̃ 

Thời gian khi kết thúc sử dụng điện thoại và máy tính được quan sát mỗi ngày là: 
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Thời gian đi ngủ mỗi tối là khá trễ khi việc sử dụng công nghệ đến rất khuya. Chính vì vậy thời gian 

ngủ sẽ trễ hơn thời gian kết thúc sử dụng điện thoại khoảng 20 đến 30 phút.  

Thời gian thức dậy mỗi buổi sáng: 

 

Với những ngày (thứ 3, 5, 7 và chủ nhật) có lịch học vào buổi sáng hoặc lịch làm thêm thì thời gian 

thức dậy là dưới 7h còn những ngày còn lại thời gian thức dậy điều trên 8h.  

• Đau mỏi mắt: 

Việc sử dụng điện thoại và máy tính liên tục 2 đến 3 trước khi đi ngủ trong nhiều ngày liền gây nên 

đau mắt.  
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• Stress: 

Sử dụng điện thoại và máy tính trong thời gian dài khiến cơ thể đau mỏi khi chỉ ngồi một chỗ. 

Bên cạnh đó việc sử dụng điện thoại dùng cho việc chơi game và vào mạng xã hội trong thời gian 

dài sẽ không giúp thư giản mà gây thêm stress cho bản thân.   

4. Khía caṇh hoaṭ đôṇg thể chất: 

a. Mô tả: 

Các hoạt động thể thao chơi nhiều nhất như đá bóng, chạy bộ, tập gym, tập thể dục... Tập Gym 

và tập thể dục là hoạt động được tham gia nhiều nhất. Thời gian cho việc tập Gym và tập thể dục 

(Hoạt động tự tập ngoài trời như: Hít xà đơn, chống đẩy, nhảy dây,...) là 6 lần/tuần. Trung bình 1 

lần mất 1,5 giờ. Ngoài ra các môn thể thao khác như bóng đá, chạy bộ thì ít hơn trung bình 

khoảng 2 tuần mới tham đá bóng 1 lần (khoảng 2 giờ) 

 

b. Triêụ chứng: 

• Luôn mêṭ mỏi, ủ rũ: 

Luyện tập với cường độ cao (đặc biệt là bóng đá) trong thời gian ngắn khoảng 60 phút/ ngày gây 

nên đau mỏi cơ thể cộng với việc ăn uống không hợp lí làm cho cơ thể lúc nào cũng ủ rũ. 
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• Chấn thương:  

Thời gian phân bố cho mỗi buổi tập điều khác nhau và các bài tập điều khác nhau. Tập không 

đúng cách cũng làm cho cơ thể bị chấn thương. 

• Lười tâp̣ thể thao: 

Thời gian luyện tập trong 1 tuần chỉ có 4 buổi. thường khoảng thời gian cho việc chơi thể thao 

vào các buổi chiều tầm 18h. Tất cả các buổi chiều thời gian từ 18h điều là thời gian rảnh. Và 

những buổi không chơi thể thao điều do lười biếng.  

5. Khía caṇh hoaṭ đôṇg tư ̣hoc̣: 

a. Mô tả: 

Đây là hoạt động quan trọng nhất và chiếm nhiều thời gian nhất. Ngoài thời gian học ở trường và 

các hoạt động khác còn lại là khoảng thời gian cho việc tự học. Hoạt động này diễn ra liên tục 

trong các ngày trong tuần có thể lâu hoặc nhanh vào các ngày khác nhau trong tuần. Thời gian tự 

học chiếm trung bình khoảng 1-2 giờ mỗi ngày và thời gian này dành để học và làm bài cho các 

môn học ở trường. 

Thời gian tự học cho mỗi ngày.  

  

b. Triêụ chứng: 

• Ham chơi, lười hoc̣: 

Khoảng thời gian dành cho việc tự trung bình mỗi ngày chỉ khoảng 2h. Khoảng thời gian này 

chiếm 9,5% tổng thời gian mỗi ngày. 

Khoảng thời gian trống còn lại phần lớn điều dành cho chơi game, online Facebook và xem 

Youtube. 
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• Trê ̃deadline: 

Việc trễ deadline xuất phát từ nhiều nguyên nhân, việc sắp xếp thời gian không hợp lí trong các 

hoạt động hằng ngày là nguyên nhân chính dẫn đến việc trì trệ bài vở ở trường. Thời gian tự học 

mỗi ngày còn quá ít nên không hoàn thành được hết các bài tập. 

• Mất tâp̣ trung: 

Thời gian tự học thật sự ít không những thế mỗi lần ngồi vào bàn học điều bị sao nhãng bởi các 

yếu tố bên ngoài như điện thoại, gia đình,.. 

Số lần sử dụng điện thoại trong quá trình học. Và mỗi lần sử dụng điều ít nhất là 15 phút. 

 

❖ KẾT LUÂṆ: 

Hoạt động sử dụng điện thoại và máy tính có sự ảnh hưởng tiêu cực rất lớn. Không thể phủ nhận sự 

tiện lợi khi sử dụng công nghệ vào mục đích học tập, liên lạc hay làm việc, giải trí,.. Nếu thời gian 

sử dụng vào mục đích tích cực nhiều thì đem lại kết quả tốt rất lớn. Nhưng phần lớn thời gian sử 

dụng công nghệ điều phục vụ cho việc giải trí như chơi game, nghe nhạc, online facebook, xem 

Youtube, tán gẫu với bạn bè. Quỹ thời gian cho việc này chiếm trung bình khoản 3 giờ/ngày và 
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phần lớn thời gian rơi vời buổi tối làm cho thời gian tự học ít đi. Đây là nguyên nhân chính khiến 

cho kết quả học tập ở trường giảm sút. Đồng thời việc tiêu tốn thời gian giải trí vào công nghệ làm 

cho thời gian các hoạt động khác giảm suống. Thời gian cho việc luyện tập thể thao cũng ít lại. 

Vì vậy vấn đề chính ở đây là “Nghiện” công nghệ, đặc biệt là điện thoại thông minh. 

II. Phân tích vấn đề – Nguyên nhân: 

                                               Biểu đồ xương cá 

          Con người                      Thiết bị 

                         Game online 

          Không có mục tiêu                                                                      

         Mạng xã hội                                    

                Kỹ năng                                   Thái độ                                              

                                                                                                                              Nghiện công nghệ 

      Ảnh hưởng từ bạn bè.                    Tính kĩ luật                                                                                                    

  

                                       Sắp xếp thời gian   

                                  Không có ai quản thúc                          

                      Môi trường                       Phương pháp  

Những nguyên nhân chính dẫn đến sự lười biếng. 

Nguyên nhân 1: Chơi game online. 

Nguyên nhân 2: Nghiện mạng xã hội. 

Nguyên nhân 3: Không có phương pháp quản lí thời gian hợp lý. 

III. Giải pháp Kaizen: 

Nhân viên chưa nhiêṭ tình trong công viêc̣ 

Vấn đề                                    Hành đôṇg Kết quả 
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Sự lười biếng 

của sinh viên. 

· Sắp xếp thời gian biểu hợp lí. 

· Đặc ra mục tiêu rõ ràng. 

· Lên kế hoạch làm việc cho mỗi 

ngày, mỗi tuần và mỗi tháng. 

Hạn chế tiếp xúc với những bạn bè 

tiêu cực.  

Dành thời gian cố định trong ngày 

cho mạng xã hội. 

Cố định thời gian chơi game trong 

ngày. 

Bản thân có mục tiêu để phấn đấu và cố 

gắng để đạt được những gì đã đề ra.  

Hoàn thành mọi việc đúng thời hạn. 

Có nhiều thời gian cho những hoạt động 

phát triển bản thân hơn.  

Loại bỏ những hoạt động tốn nhiều thời 

gian nhưng không mang lại giá trị cho bản 

thân. 

Trước Kaizen Sau Kaizen 

Dành nhiều thời gian cho mạng xã 

hội. Mỗi ngày điều không biết nên 

làm những gì. 

Không có thời gian cho việc học hỏi 

phát triển bản thân. 

Thời gian chơi game 1,5 giờ mỗi 

ngày. 

Hoàn thành tốt mọi việc đúng thời hạn không gặp áp lực về 

thời gian. 

Tránh được những tiêu cực từ mạng xã hội và bạn bè không 

tốt. 

Kết quả học tập tốt hơn. 

Không còn chơi game online.  

Nguyên nhân 1: Chơi game online.  

- Lập ra mục tiêu học tập. 

1 năm 

(1/1/19 - 

1/1/20) 9 tháng (1/1 - 1/9) 

6 tháng 1/1-

1/6 

3 tháng 

(1/1-1/3) 

1 tháng (1/1-

30/1) Mỗi ngày 

Tốt nghiệp 

loại khá 

- Hoàn thành xong tất cả các 

môn học ở trường. ( môn 

phương pháp nghiên cứu) 

- Có bằng 

toiec 500. 

- 7.5 tổng 

kết học kì 

cuối.  

- Đạt 

chứng chỉ 

IC3 

- Đạt 400 

điểm thi thử 

toeic. 

- Dành ra 3 

giờ cho việc 

tự học 

- 1 giờ cho 

việc học tiếng 

Anh. 



BÀI TIỂU LUÂṆ HOC̣ PHẦN KỸ THUÂṬ QUẢN TRI ̣ CHẤT LƯƠṆG PHẦN 2                                                          

 

[AUTHOR NAME] 60 

 

GVHD: THS. NGUYỄN VĂN HÓA 

Mục tiêu học tập lớn nhất trong 1 năm đó là tốt nghiệp loại khá nên mỗi ngày dành ra 3 giờ (từ 18h 

đến 21h) giờ cho việc ôn lại và học các môn học ở trường. Một giờ (21h đến 22h) cho việc học tiếng 

Anh 

Thời gian dành cho game online thường vào buổi tối. Hiện tại thời gian cho game là 1,5 đến 2 giờ 

mỗi ngày tương đương với số lần chơi 4 đến 6 lần/ ngày.  

Mục tiêu thực hiện việc loại bỏ game online ra khỏi các hoạt động thường ngày trong thời gian 21 

ngày. Việc chơi game trở thành thói quen trong thời gian dài nên việc loại bỏ ngay lập tức là rất khó 

đòi hỏi phải kiên trì. Cứ mỗi 3 ngày giảm số lần chơi xuống 1 lần và dành thời gian đó cho việc đọc 

sách. Việc loại bỏ việc chơi game sẽ thực hiện trong vòng 21 ngày.  

Cách loại bỏ game online. 

Khoảng thời gian 

Ngày 1 - 

3 

Ngày 3 - 

6 

Ngày 6 - 

9 

Ngày 9 - 

12 

Ngày 12 - 

15 

Ngày 15 - 

18 

Ngày 18 - 

21 

Số lần chơi game 6 lần 5 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 

Thời gian đọc 

sách 20 phút 20 phút 30 phút 30 phút 40 phút 40 phút 50 phút 

Nguyên nhân 2: Nghiện mạng xã hội. 

- Thời gian cho phép sử dụng Facebook và Youtube là 1 giờ/ngày, chia nhỏ thời gian này cho các 

buổi trong ngày mỗi 20 phút vào buổi sáng, trưa, tối.  

 Hiện tại thời gian trung bình cho sử dụng Facebook và Youtube là 2 giờ/ngày. Mỗi ngày giảm thời 

gian này xuống 5 phút và thực hiện trong thời gian 12 ngày.  

Nguyên nhân 3: Không có phương pháp quản lí thời gian hợp lí. 

 - Lập ra thời gian biểu cho các hoạt động trong ngày. 

Các hoạt động cố định - Thời gian ngủ buổi tối từ 11h đến 5h30. Thời gian đọc sách từ 5h30 đến 6h. 

Thời gian tự học từ 18h đến 23 giờ.  Còn những thời gian trong ngày từ 6h đến 18h dành cho các 

hoạt động học ở trường, luyện tập thể thao,.. Những hoạt động nào quan trọng nhất ưu tiên thực hiện 

trước. 

 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật. 

Sáng 

5h30 thức 

dậy 

5h30 thức 

dậy 

5h30 thức 

dậy 

5h30 thức 

dậy 

5h30 thức 

dậy 

5h30 thức 

dậy 

5h30 thức 

dậy 

5h30 - 6h 

Đọc sách 

5h30 - 6h 

Đọc sách 

5h30 - 6h 

Đọc sách 

5h30 - 6h 

Đọc sách 

5h30 - 6h 

Đọc sách 

5h30 - 6h 

Đọc sách 

5h30 - 6h 

Đọc sách 
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Lean 

 

Phát triển kĩ 

năng quản 

trị 
 

ERP Làm thêm 

Chiều 

Phân tích 

định lượng Làm thêm Kĩ thuật 2 Tiếng Anh 2 Làm thêm 

Chuỗi cung 

ứng Làm thêm 

Tối 

18h - 19h 

chơi thể 

thao 

18h - 19h 

chơi thể 

thao 

18h - 19h 

chơi thể 

thao 

18h - 19h 

chơi thể 

thao 

18h - 19h 

chơi thể 

thao 

18h - 19h 

chơi thể 

thao 

18h - 19h 

chơi thể 

thao 

19h - 22h 

học bài ở 

trường 

19h - 22h 

học bài ở 

trường 

19h - 22h 

học bài ở 

trường 

19h - 22h 

học bài ở 

trường 

19h - 22h 

học bài ở 

trường 

19h - 22h 

học bài ở 

trường 

19h - 22h 

học bài ở 

trường 

22h-23h học 

tiếng anh 

22h-23h học 

tiếng anh 

22h-23h học 

tiếng anh 

22h-23h học 

tiếng anh 

22h-23h học 

tiếng anh 

22h-23h học 

tiếng anh 

22h-23h học 

tiếng anh 

23h đi ngủ 23h đi ngủ 23h đi ngủ 23h đi ngủ 23h đi ngủ 23h đi ngủ 23h đi ngủ 

 

IV. Đo lường – Đánh giá: 

+  Nguyên nhân 1: Chơi game online.  

Trong quá trình thực hiện sẽ ghi chép lại các lần chơi trong ngày, khoảng thời gian chơi và thời gian 

đọc sách để kiểm tra có hoàn thành đúng như mục tiêu đã đề ra hay không.  

Các công cụ cho việc kiểm soát hoạt động: Lập phiếu kiểm tra và biểu đồ kiểm soát để ghi chép lại 

các hoạt động và thời gian một cách rõ ràng nhất. 

+ Nguyên nhân 2: Nghiện mạng xã hội. 

Mỗi ngày đều ghi chép lại thời gian sử dụng mạng xã hội mỗi ngày để kiểm tra. Nếu có những ngày 

không đạt mục tiêu đề ra phải điều chỉnh ngay. Cài đặt ừng dụng quản lí thời gian trên điện thoại lập 

danh sách các công việc cụ thể và thời gian chính xác cần làm trong ngày để nhắc nhở. 

Sử dụng các biểu đồ kiểm soát, biểu đồ cột để ghi chép lại các hoạt động và thời gian dành cho mạng 

xã hội ( đặc biệt là Facebook và Youtube) để dựa vào đó điều chỉnh. 

 + Nguyên nhân 3: Không có phương pháp quản lí thời gian hợp lí. 
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Mỗi ngày điều kiểm tra lại xem những việc đã đề ra đã thực hiện xong chưa, kết quả như thế nào từ 

đó lên kế hoạch cho ngày hôm sau. Những công việc thực hiện phải đánh dấu vào phiếu kiểm tra và 

thời gian thực hiện phải lập thành biểu đồ so với từng ngày để kiểm tra kết qua thực hiện đã đúng với 

yêu cầu hay không. 

V. Thưc̣ hiêṇ giải pháp – Thu thâp̣ dữ liêụ: (Trong 4 tuần) 

Báo cáo theo dõi quá trình Kaizen. 

1. Theo dõi thời gian bỏ game online. 

- Bảng theo dõi thời gian cho việc học như mục tiêu đề ra và thời gian bỏ chơi game online trong 30 

ngày theo dõi ( từ ngày 11/2 - 12/3 ) 

Ngày Thời gian tự học (Giờ) Thời gian học tiếng Anh (Giờ ) Thời gian chơi game ( Lần) 

1 0,5 0,3 7 

2 0,5 0 7 

3 0 0 8 

4 0 0 7 

5 0 0 9 

6 0 0 8 

7 1 0,6 9 

8 0,2 0,8 7 

9 0,5 1 6 

10 0,5 1 6 

11 0,6 1 6 

12 0,8 0,4 5 

13 1 0,5 5 

14 1 0,5 4 

15 1,1 0,6 5 

16 1,3 0,5 6 

17 1,2 0,7 5 

18 1,4 0,8 0 
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19 1,4 0,8 4 

20 1,7 0,7 4 

21 1,8 1 0 

22 1,8 1 3 

23 2 1,1 3 

24 1 0 2 

25 1,5 0,8 2 

26 1,5 0,5 0 

27 2 1 0 

28 2 0,4 2 

29 2,5 1 2 

30 2 1 1 

 

Biểu đồ theo dõi.  

- Như mục tiêu đề ra là mỗi ngày dành 3 giờ cho việc tự học. Nhưng theo số liệu thu được trong 30 

ngày thì không đạt như kết quả mong muốn. Thời gian tự học đa số chiếm từ 0,5 đến 2h mỗi ngày. 

 

Các khoảng thời gian từ ngày 1 đến ngày 10 là khoảng thời gian nghĩ Tết nên việc theo dõi quá trình 

Kaizen không tốt. Nên kết quả không đúng như mục tiêu đề ra. 
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- Thời gian học tiếng Anh theo mục tiêu đề ra là 1 giờ mỗi ngày. Nhưng có 9 ngày đạt được mục tiêu 

còn lại điều không đạt được đúng mục tiêu đề ra. Đặc biệt là tuần đầu tiên thực hiện. nguyên nhân là 

những ngày này đang nghĩ lễ Tết nên việc thực hiện và theo dõi không được tốt. Mặc dù việc thực 

hiện Kaizen về thời gian học tiếng Anh không đúng như kế hoạch đề ra nhưng mục tiêu chính là đạt 

được kết quả Toiec 400 như đã đề ra. Như vậy việc Kaizen được xem như thành công về vấn đề học 

tiếng Anh. 
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- Theo như kế hoạch thì việc loại bỏ game online là trong thời gian 21 ngày. Nhưng theo bảng theo 

dõi thì việc chơi game không hoàn thành đúng như kế hoạch. Mặc dù số lần chơi có xu hướng giảm 

từ 9 lần xuống còn 1 lần trong 30 ngày. 

2. Theo dõi thời gian sử dụng mạng xã hội.  

 

  

 Việc giảm thời gian cho mạng xã hội và thay thế bằng thói quen đọc sách mỗi ngày. Theo như mục 

tiêu đề ra thì việc giảm thời gian sử dụng mạng xã hội từ 2 giờ mỗi ngày xuống còn 1 giờ mỗi ngày. 

Việc Kaizen đã thành công đúng như kế hoạch, trong 1 tuần thời gian sử dụng mạng xã hội như 

Facebook, Youtube giảm xuống còn 1 giờ mỗi ngày. Mặc dù những ngày tiếp theo có 1 số ngày vược 
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quá chỉ tiêu nhưng có thể kiểm soát và thay đổi để đúng như kế hoạch. Kết quả là đến ngày 23 thời 

gian sử dụng mạng xã hội chỉ còn 30 phút mỗi ngày.   

Thời gian sử dụng mạng xã hội được thay thế bằng khoảng thời gian cho đọc sách hoặc 1 số hoạt 

động khác. Mặc dù thời gian cho mạng xã hội giảm xuống nhưng thời gian đọc sách mỗi ngày lại 

không đúng như kế hoạch. Có những ngày thời gian vược quá chỉ tiêu và ngược lại. Việc giảm thời 

gian sử dụng mạng xã hội và thêm vào thói quen đọc sách vẫn chưa đạt được kết quả mong muốn. 

3. Theo dõi quản lí thời gian biểu của cá nhân. 

Bảng theo dõi thời gian các hoạt động cố định trong ngày. 

 

Ngày Thời gian ngủ Thời gian thức dậy Thời gian tập thể dục 

1 24h 8h 0,5 

2 1h 8h30 0,75 

3 23h30 6h 0,5 

4 1h 8h20 0 

5 23h30 6h30 0 

6 23h45 6h 0 

7 24h 7h30 0 

8 1h 8h 0 

9 23h30 7h 0 

10 1h30 9h 0,5 

11 23h 7h 0,5 

12 23h 6h 0 

13 22h30 6h 0,5 

14 23h 6h 0,5 

15 22h30 5h30 1 

16 24h 7h 0 

17 22h30 6h 0 

18 23h30 8h 0 
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19 22h30 6h 0,5 

20 22h 5h30 0,5 

21 22h45 5h45 0,75 

22 23h 5h30 1 

23 24h 6h30 0 

24 1h 8h 0 

25 1h 7h30 0,5 

26 23h30 7h 0,5 

27 23h30 7h 0,5 

28 23h 7h 0 

29 24h 7h 0 

30 23h 6h 0 

 

Mục tiêu đề ra là tạo ra thói quen đi ngủ lúc 23h và thức dậy lúc 5h30 trong vòng 21 ngày. 

Việc sắp xếp thời gian biểu cá nhân không đúng như kế hoạch đề ra. Việc không theo dõi kĩ và 

không có những thay đổi khi không thực hiện đúng như tiến độ làm cho việc Kaizen không thành 

công.   
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 LÊ ĐỨC PHƯƠNG 

I. Các khía caṇh hoaṭ đôṇg chủ yếu của môṭ sinh viên: 

1. Hoc̣ tâp̣ trên trường: 

a. Mô tả: 

Hoạt động học trên trường của sinh viên có thể được hiểu là sự gắn kết của họ vào các nhiệm vụ học 

tập trên lớp, biểu hiện ở ba khía cạnh bao gồm nhận thức, hành vi và thái độ. Học tập thường được 

xem là hoạt động chủ đạo của sinh viên để chuẩn bị hành trang về kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề 

nghiệp, giúp họ sẵn sàng bước vào môi trường lao động nghề nghiệp trong tương lai. Học tập ở đối 

tượng sinh viên mang những nét đặc trưng bao gồm sự căng thẳng mạnh mẽ về trí tuệ, các quá trình 

tâm lý cấp cao, các hoạt động khác nhau cũng như nhân cách người sinh viên nói chung. Học tập chỉ 

thực sự mang lại hiệu quả đối với người học khi và chỉ khi người đó chủ động, tích cực tập trung vào 

hành vi và thao tác học. Nói cách khác, hoạt động học tập với cấu trúc phức tạp bao gồm các yếu tố 

như nhận thức, thái độ và hành vi là biểu hiện rõ nét nhất của vấn đề sinh viên tham gia học hay 

không học. Do vậy, sự tham gia học tập trên lớp của sinh viên đóng vai trò hết sức quan trọng trong 

việc định hướng, hướng dẫn và hỗ trợ cho sinh viên cách thức tìm kiếm tri thức, hình thành và rèn 

luyện năng lực nghề cũng như hun đúc, củng cố tình cảm đối với công việc mình đã lựa chọn. 

▪ Thứ nhất là sự tham gia biểu hiện bên ngoài, bề mặt, thông qua hành vi, cử chỉ, nét mặt, điệu 

bộ, hoặc đơn giản chỉ là sự có mặt của sinh viên trong lớp (classroom participation) 

▪ Thứ hai là sự gắn kết vào tiến trình dạy học trên lớp (classroom engagement) thông qua hoạt 

động tâm lý thực sự đang diễn ra bên trong họ trong suốt giờ học. 

b. Triêụ chứng: 

• Đi muôṇ và vắng măṭ trong giờ hoc̣: 

Trong 1 tuần thu thập dữ liệu số sinh viên ở giảng đường trung bình là 60 người thì số lượng sinh 

viên đi học đúng giờ ( 7h15) và tham gia lớp được thể hiện trong sơ đồ sau: 
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• Buồn chán, ủ rũ trong giờ hoc̣: 

Khi thực hiện khảo sát ở các lớp học khác nhau thì  thấy được rõ đi học sinh viên luôn ủ rủ và 

mất tập trung chiếm số lượng lớn.( Trung bình 1 lớp 60 sv) 

 

• Không thưc̣ hiêṇ các nhiêṃ vu ̣hoc̣ tâp̣, hoăc̣ thưc̣ hiêṇ không tốt: 

Các hoạt động học tập khi làm bài tập thì sinh viên đều làm bài đầy đủ và chỉ chiếm số ít sinh 

viên không đi học nên không làm và nhờ bạn làm dùm, chiếm 10/60, nhưng vấn đề làm bài tập 

nó sẽ thể hiện mức độ làm bài của sinh viên. 

Lớp Hoàn thành tốt Đạt yêu cầu Không hoàn thành 

Giảng đường 1 5 50 5 

Giảng đường 2 2 55 3 

Giảng đường 3 6 47 7 
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2. Sinh viên tình nguyêṇ: 

a. Mô tả: 

Hoạt động sinh viên tình nguyện là hoạt động xã hội có sức lôi cuốn đông đảo sinh viên tham gia 

với tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm cao, không quản ngại khó khăn gian khổ vì lợi ích của 

xã hội, cộng đồng, thông qua đó góp phần giáo dục đạo đức, lý tưởng cho sinh viên và xây dựng 

tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh. 

Nội dung hoạt động cần thiết thực, phù hợp với sinh viên và nhu cầu của địa phương, như: 

+ Vệ sinh môi trường. 

+ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật. 

+ Chăm sóc y tế, phổ cập giáo dục, phát triển văn hoá... 

+ Chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách, các em thiếu niên nhi đồng. 

+ Xoá đói, giảm nghèo, phổ cập Tin học và Internet,... 

+ Củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội. v. v... 

Các hoạt động cần được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phát huy tính tích cực 

sáng tạo của sinh viên, kết hợp giữa việc ra quân đồng loạt với việc duy trì thường xuyên các 

hình thức tổ, nhóm, phối hợp giữa các lực lượng của đội với các lực lượng quần chúng trên địa 

bàn tiến hành điều tra cơ bản nắm tình hình kinh tế, văn hoá - xã hội trên địa bàn; kết hợp giữa 

việc tuyên truyền thường xuyên trên các phương tiện thông tin với việc tiến hành vận động tới 

từng hộ gia đình, từng thành phần đối tượng dân cư để tạo dư luận ủng hộ cổ vũ, lôi cuốn nhiều 

người cùng tích cực hưởng ứng tham gia. 

b. Triêụ chứng: 

• Tham gia để có lý do nghỉ hoc̣. 

• Làm viêc̣ không theo quy tắc chung. 

• Trốn tránh khó khăn và trách nhiêṃ. 

Hoạt động sinh viên tình nguyện sẽ được chia thành nhiều đội tình nguyện và làm nhiệm vụ ở mỗi 

đơn vị cơ sở trực thuộc đã được phân công, mặc dù là dựa trên tinh thần tự giác và có phỏng vấn để 

chọn thành viên nhưng vẫn gặp không ít trường hợp làm việc không theo quy tắc,không làm đúng 

trách nhiệm và trốn tránh công việc khi so sánh ở 2 đội nhóm khác nhau tình nguyện mùa hè xanh ở 

2 tỉnh khác nhau:( 1 đội 20 người) 

Tỉnh đi TN Triệu chứng 

Nghỉ học Không theo quy tắc Trốn tránh khó 

khăn 
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Vĩnh Long 10 5 2 

Bình Phước 2 1 1 

Thấy được sự khác nhau giữa 2 đội đi tình nguyện, đội tình nguyện ở Vĩnh Long đã thực sự không tự 

giác tình nguyện và làm việc chắc chắn sẽ không hiệu quả bằng các SV ở Bình Phước. 

3. Làm thêm nhiều công viêc̣: 

a. Mô tả: 

Hiện nay sinh viên là một phần quan trọng trong độ tuổi lao động, có thể lực và trí lực rất dồi 

dào, về mục đích sinh viên mong có kiến thức để có thể lao động và làm việc sau khi ra 

trường.Đông đảo sinh viên đã nhận thức được rằng có rất nhiều cách thức học khác nhau và ngày 

càng có nhiều sinh viên chọn cách thức học ở thực tế.Đó là đi làm thêm.Việc làm thêm hiện nay 

đã không còn là hiện tượng nhỏ lẻ mà đã trở thành một xu thế, gắn chặt với đời sống học tập, 

sinh hoạt của sinh viên ngay khi vẫn còn ngồi ở ghế giảng đường. Sinh viên đi làm thêm ngoài vì 

thu nhập, họ còn mong muốn tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn, học hỏi thực tế hơn…Và sở 

dĩ việc làm thêm hiện nay đang trở thành một xu thế là vì đối với sinh viên, đặc biệt là sống trong 

xã hội cạnh tranh như hiện nay, kiến thực xã hội và kiến thức thực tế ảnh hưởng rất lớn để khả 

năng tư duy cũng như khả năng làm việc của họ sau khi tốt nghiệp. 

Sinh viên có thể làm rất nhiều việc, Part time cũng có Full time cũng có, có rất nhiều sinh viên đã 

bảo lưu và đi làm vì thấy cơ hội kiếm tiền cao hơn, hoạt động làm thêm này có cả tích cực và tiêu 

cực, sinh viên đã bỏ rất nhiều thời gian và công sức của mình để đi đến mỗi mục đích khác nhau 

và ảnh hưởng rất lớn đến kết quả học tập. 

b. Triêụ chứng: 

• Làm viêc̣ kém hiểu quả. 

• Ngủ nhiều. 

• Tình hình hoc̣ tâp̣ giảm sút. 

Các triệu chứng của hoạt động đi làm thêm đúng với từng cá nhân sinh viên về kết quả học tập sẽ 

giảm sút và thời gian dành cho ngủ cũng nhiều, ngủ xong dậy đi làm, việc làm cũng không phù hợp 

và kém hiệu quả, dữ liệu thu thập từ các SV đi làm thêm trong 1 tuần và so sánh 2 kỳ học như sau: 

Sinh viên Chưa đi làm thêm Đi làm thêm 

Lê Bích Loan 8.2 7.0 

Nguyễn Văn Đạt 7.5 6.3 

Phạm Thị Dung 8.0 6.5 

Cao Đức Tài 7.8 6.5 
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Lê Văn Anh 7.0 6.0 

  

4. Tham gia các CLB/Đôị/Nhóm: 

a. Mô tả: 

Một trong những yếu tố quan trọng nhất ngoài Học thức đó là Kinh nghiệm. Có nhiều cách để có 

thể tích lũy kinh nghiệm, và một trong số đó chính là tham gia các hoạt động , các 

CLB/đội/nhóm. 

Kinh nghiệm có thể đến với mỗi người bằng nhiều con đường khác nhau như: tìm việc làm thêm 

gần với nghề nghiệp của mình sau này, cộng tác với cơ quan mình mong muốn sẽ được làm việc 

sau khi tốt nghiệp, tự học hỏi kinh nghiệm ,… Nhưng môi trường hoạt động của các 

CLB/Đội/Nhóm là môi trường thực tế và đem lại nhiều hiệu quả thiết thực nhất cho người đang 

còn ngồi trên ghế nhà trường. 

CLB/Đội/Nhóm về sở thích không đặt nặng về kiến thức chuyên môn, học thuật mà đa phần là 

những chương trình vui chơi, hoạt động ,nhưng những chương trình kể trên sẽ dạy cho bạn nhiều 

kinh nghiệm thú vị và kỹ năng thực tế mà không lý thuyết nào miêu tả được. 

Qua những sự cọ xát và với đặc thù riêng của mình, các câu lạc bộ - đội nhóm này sẽ là môi 

trường tốt nhất cho bạn học lấy tinh thần đồng đội và khả năng làm việc nhóm. Về mặt cá nhân, 

những thứ bạn có được là kinh nghiệm giao tiếp, xử lí tình huống, kỹ năng mềm, kỹ năng ứng 

xử,… 

b. Triêụ chứng: 

• Phân chia công viêc̣ không đúng năng lưc̣. 

• Haṇ chế sư ̣linh hoaṭ sáng taọ trong mỗi đôị nhóm. 

• Công viêc̣ dày đăc̣ và phải tâp̣ trung nhiều. 
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Tất cả các triệu chứng trên phản ánh ở sinh viên khi làm việc ở đội nhóm, mỗi cá nhân có 1 thế 

mạnh và cách làm riêng nhưng khi phân chia công việc trong hoạt động này thì 30% sinh viên 

không hài lòng, thu thập được thông tin từ 4 CLB/Đội/Nhóm sau với trung bình 1 

CLB/Đội/Nhóm cỡ 60 sinh viên thì nhận được những phản ánh trong biểu đồ sau: 

 

Các công việc thì dày đặc và phải tập trung họp làm nhiều lần, tổ chức một sự kiện thì 1 đội nhóm ít 

nhất tốn  tháng để chuẩn bị và hoàn thành, trong 1 tuần thi SV phải đi tập trung họp ở trường, offline 

như sau: 

 

5. Hoaṭ đôṇg thể duc̣ thể thao: 

a. Mô tả: 

Hoạt động thể dục thể thao là một hoạt động phổ biến ở mọi sinh viên, đầy đủ môn thể thao với sự 

tham gia tích cực đông đảo sinh viên.Tham gia các hoạt động thể dục, thể thao giúp sinh viên cải 
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thiện đáng kể tình trạng sức khỏe và thể lực. Chơi thể thao, tập thể dục nhịp điệu, hay học khiêu vũ 

không những giúp giảm cân mà còn làm tăng sức dẻo dai, giảm bớt căng thẳng, giảm lượng 

cholesterol, điều hòa huyết áp, giúp bạn ngủ ngon và giảm nguy cơ mắc một số bệnh. Tham gia các 

hoạt động nhóm cũng sẽ mang lại nhiều niềm vui và sự thú vị hơn thay vì chỉ làm một mình. 

Hoạt động này ở các trường đại học được tổ chức thường xuyên và trong mỗi sinh viên ai cũng có 

một môn thể thao yêu thích, luôn sống cùng đam mê với nó ngày qua ngày( VD: Bóng đá, bóng 

chuyền….). Thể thao đem lại cho chúng ta sức khỏe sự thoải mái nhưng cũng không ít lấy đi chúng 

ta nhiều thời gian và sức khỏe vì không biết sắp xếp và phân phối thời gian hợp lý, tình trạng này 

đang diễn ra rất nhiều ở các tầng lớp sinh viên. 

b. Triêụ chứng: 

• Đau chân, tay và nhác ăn. 

• Thời gian thể thao lâu, cường đô ̣cao. 

• Hoc̣ tâp̣ giảm sút. 

Quy định đặt ra tập thể dục buổi sáng là thường xuyên và môn thể thao dành cho nam/nữ khác là đá 

bóng chỉ được đá 1 tuần 3 buổi, với thời gian đá 1h30 đến 2h.Trong một theo dõi và khảo sát các 

sinh viên nam thì nhận thấy số lượng chơi thể thao nhiều với cường độ cao được thể hiện trong bảng 

sau: 

Thứ Số giờ chơi TT(Phút) 

30-60 60-80 80-100 

Thứ 2 + +  

Thứ 3  + + 

Thứ 4   + 

Thứ 5  + + 

Thứ 6   + 

Thứ 7  + + 

CN  + + 

Thể hiện số lượng SV chơi trong những thời gian đó đã làm khảo sát. 
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Khi chơi thể dục thể thao không thể tránh khỏi các khớp tay chân bị mỏi đau và chơi nhiều sẽ dẫn 

đến nhác ăn, và đa số sau 1 ngày chơi thể thao nặng sẽ khiến nhiều sinh viên không học bài về đêm, 

sáng sớm đi học sẽ có tình trạng nằm dài, mệt mỏi không đi học.Theo nghiên cứu với 50 sinh viên 

nam/nữ thì tỷ lệ sinh viên chơi thể thao nặng sẽ nghỉ học nhiều ở buổi sáng và không học bài được 

thể hiện ở biểu đồ sau: 

 

❖ KẾT LUÂṆ: 

Trong các hoạt động ở 5 hoạt động đã phân tích, hoạt động mà tác động tiêu cực nhất đến với cá 

nhân là Đi làm thêm nhiều công việc. 

Công việc làm thêm là lựa chọn của rất nhiều bạn sinh viên khi học đại học. Vì đi làm thêm sẽ giúp 

các bạn có được những lợi ích nhất định: 

Thứ nhất, tài chính rủng rỉnh. Đi làm thêm sẽ giúp các bạn có thêm thu nhập hàng tháng, có thể rộng 

rãi hơn trong chi tiêu, đồng thời tạo sự độc lập giúp bạn bớt phụ thuộc vào gia đình. 

Thứ hai, học cách quản lý thời gian. Vừa đi học vừa đi làm nghe qua có vẻ dễ nhưng thực ra lại 

khiến sinh viên gặp khó khăn trong việc sắp xếp quỹ thời gian của mình để cân bằng được cả hai 

bên. 

Thứ ba, khám phá năng lực tiềm ẩn. Là một sinh viên, bạn đã khám phá hết năng lực của bản thân 

chưa? Bạn có thực sự hợp với ngành nghề mà mình đã chọn trong trường đại học không? Các công 

việc làm thêm sẽ giúp bạn phát hiện những năng lực “tiềm ẩn” của chính mình và hoàn thiện nó từng 

ngày. 

Thứ tư, kinh nghiệm làm việc thực tế. Các kiến thức được học ở trường và làm việc trong thực tế có 

sự chênh lệch với nhau. Vì vậy, nếu bạn đã có kinh nghiệm đi làm thêm thì việc thích ứng với môi 
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trường thực tế sẽ dễ dàng hơn. 

Lợi ích cuối cùng của việc đi làm thêm chính là đẹp CV. Một trong những yếu tố mà các nhà tuyển 

dụng thường yêu cầu đối với các ứng cử viên là kinh nghiệm. Và những công việc làm thêm thời 

sinh viên chính là điểm cộng cho bạn khi mới ra trường. 

Và cũng có các vấn đề rủi ro: 

Đó là khả răng bị cám dỗ mà đôi khi các bạn không thể vượt qua được. Ngoài ra, công việc làm thêm 

thường trái với ngành học nên bạn sẽ không thể vận dụng các kiến thức lý thuyết vào thực tiễn. Hơn 

thế nữa, công việc làm thêm thường mất khá nhiều thời gian, có thể ảnh hưởng sức khỏe và dễ khiến 

kết quả học tập của các bạn không như ý muốn. 

  Vấn đề của HOẠT ĐỘNG LÀM THÊM NHIỀU CÔNG VIỆC này là Lãng phí quá nhiều thời 

gian vào việc đi làm thêm. 

II. Phân tích vấn đề – Nguyên nhân: 

❖ Vấn đề: 

Thời gian là vàng bạc nên dĩ nhiên việc lãng phí nó là điều không nên chút nào, mặc dù đi làm thêm 

sẽ giúp rất nhiều cho sinh viên cả trong thời gian học đại học và cả sau khi tốt nghiệp.Nhưng cái 

quan trọng ở đây là bỏ ra thời gian làm thêm như thế nào để chúng ta khỏi lãng phí và sử dụng chúng 

một cách hiệu quả nhất. 

Sinh viên đi làm thêm để kiếm tiền trang trải, để học hỏi kinh nghiệm và nên tham khảo thật kĩ trước 

khi quyết định làm bất cứ một công việc gì, bởi vì hiện nay có rất nhiều công ty bán hàng đa cấp, 

công ty giới thiệu việc làm với nhiều cách “móc túi” những sinh viên.Trong quá trình làm thêm sinh 

viên chọn lựa những công ty mà ít có kỹ năng như giao tiếp, ngoại ngữ.... và chỉ chú trọng làm để 

kiếm tiền, thời gian bỏ ra đó rất nhiều sinh viên đã không sắp xếp thời gian hợp lý nhất để trau dồi 

những kỹ năng khác, chăm sóc bản thân hay là làm những điều mình thích nhất.Thời gian để làm 

những công việc như thế thường trái với ngành học nên bạn sẽ không thể vận dụng các kiến thức lý 

thuyết vào thực tiễn, chưa kể đến thời gian làm thêm mất khá nhiều, sau các buổi làm về thì thời gian 

ngủ của các sinh viên yêu cầu cao và nhiều hơn( Theo chứng mính ở Hoạt động phần I) điều đó gây 

ra sự lãng phí thời gian, trong thời gian ngủ đó mình có thể ngủ vừa đủ và học hỏi thêm nhiều kiến 

thức kỹ năng hơn và nó còn ảnh hưởng đến sức khỏe và kết quả họ tập nữa. 

❖ Nguyên nhân: Sử dụng sơ đồ xương cá để phân tích nguyên nhân. 

Con người: 

▪ Năng lực: Năng lực bản thân còn yếu kém 

▪ Không dám thay đổi: Chưa thực sự hiểu bản thân muốn gì và không dám đương đầu cái mới 
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Môi trường: 

▪ Tác động của MT đại học: Thấy ai cũng đi làm,bản thân lao vào tìm việc và làm một cách 

không hiệu quả, không đem lại lợi ích gì cho bản thân. 

▪ Gia đình: Điều kiện gia đình không đủ đáp ứng trường đại học đang theo học nên phải bỏ 

nhiều thời gian để đi làm thêm. 

Phương pháp: 

▪ Kế hoạch làm việc: Sắp xếp công việc và thời gian lộn xộn, không có quy định cho bản thân 

▪ Giờ giấc ngủ nghỉ: Thời gian ngủ không hợp lý, ngủ nhiều và không làm việc khác được 

Thông tin: 

▪ Chưa thực sự hiểu công việc: Công việc đang làm không đem đến những cái một sinh viên 

cần như kỹ năng chuyên ngành, ngoại ngữ... 

▪ Tìm kiếm công việc: Lựa chọn công việc bừa bãi, thích là làm không thích là bỏ. 

 

 

 

 

 

 

 Con người Thông tin 

 

  Không dám thay đổi                 Tìm kiếm CV 

 Năng lực                     Không hiểu CV Lãng phí quá 

 nhiều thời gian vào 

 việc làm thêm 

     Tác động MT đại học           Kế hoạc làm việc 

                                      Gia đình                             Giờ giấc ngủ nghỉ 

 

                   Môi trường                       Phương pháp 
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III. Giải pháp Kaizen: 

Sử dụng và tuân thủ vòng tròn chất lượng PDCA(Plan, Do, Check, Act) 

B1,2,3,4 : Plan( Lập kế hoạch) 

B5: Do ( Thực hiện) 

B6: Check (Kiểm tra) 

B7,8: Act( Hành động khắc phục và cải tiến) 

a. PLAN: 

Theo phương pháp 5W1H2C5M để lập kế hoạch 

WHY 

Tại sao cá nhân phải làm kaizen vấn đề này? 

❖ Vì kaizen vấn đề lãng phí thời gian này giúp cá nhân quản lý được quỹ thời gian 1 cách hiệu quả, 

thay đổi được cách làm việc... 

Nó có ý nghĩa gì đối với cá nhân và tổ chức? 

❖ Nó đem lại cho sinh viên tư duy đúng hơn và sử dụng được tốt quỹ thời gian khi đi làm thêm 

Hậu quả gì nếu như không thực hiện chúng 

❖ Nếu như không thực hiện dự án thì sinh viên nói chung và cá nhân nói riêng bỏ ra thời gian 

và công việc một cách rất lãng phí, không đem lại nhiều lợi ích, có thể ảnh hưởng đến sức 

khỏe và kết quả học tập 

WHAT 

Nội dung khắc phục đó là gì? 

❖ Cải tiến liên tục và không ngừng nghỉ,tìm kiếm những con đường thông minh hơn, hiệu quả 

hơn đi tới mục tiêu  

Hãy chỉ ra các bước để thực hiện công việc đó 

WHERE 

Công việc đó thực hiện ở đâu? 

❖ Công việc khắc phục được thực hiện khi đi làm và ở nhà, luôn làm theo kế hoạch đề ra 

WHEN 

Công việc đó thực hiện khi nào? 

❖ Được thực hiện ngày qua ngày,thay đổi và thay đổi tư duy tiêu cực 

❖ Thực hiện khi có ý định đi làm thêm khi đang là sinh viên 

WHO 
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Ai thực hiện? 

❖ Cá nhân và toàn bộ sinh viên thực hiện 

Tài liệu hướng dẫn thực hiện là gì (cách thức thực hiện từng công việc)? 

❖ Dữ liệu về quá khứ, các công việc đã làm và thời gian bỏ ra làm những việc và thu thập kỹ 

năng kinh nghiệm khi đang là sinh viên. 

❖ Loại bỏ lãng phí thời gian bằng cách tìm kiếm công việc đúng chuyên ngành, làm part hay 

full phải xác định rõ lịch học và quản lý thời gian làm việc, học, nghỉ ngơi hợp lý (Làm thêm 

công việc yêu thích và chiếm ít thời gian, đa phần để thời gian đi học, và ngủ đúng giờ 22-

23h dậy sớm 5-6h, trau dồi tiếng anh, học thêm cả kỹ năng kinh nghiệm khi rảnh rỗi). 

CONTROL 

Công việc đó có đặc tính gì? 

❖ Mỗi cá nhân và sinh viên phải dám thay đổi, đi tìm kiếm cái mới, thay đổi tư duy về làm 

thêm và quản lý quỹ thời gian theo kế hoạch. 

Làm thế nào để đo lường đặc tính đó? 

❖ Đo lường dựa trên Số lần đến lớp, thái độ học tập và kết quả học tập qua các môn, thông số 

tham dự các buổi học ngoại ngữ và học kỹ năng 

❖ Đánh giá việc thực hiện quỹ thời gian theo bảng kế hoạch lập sẵn 

❖ Đánh giá qua việc làm của sinh viên đó và mức độ yêu thích công việc thể hiện qua nét mặt 

và tinh thần 

Có bao nhiêu cách để kiểm soát và xác định cách kiểm soát hiệu quả nhất. 

❖ Kiểm soát các hành động là luôn có những chỉ tiêu đề ra trong ngày, tháng, năm và thực hiện 

đúng thời gian, kiểm soát được thời gian thực hiện 

❖ Kiểm soát số lượng công việc trong phạm vi chuyên ngành và tập hằng ngày các kỹ năng học 

được qua từng bước và note vào sổ. 

❖ Kiểm soát thời gian theo từng công việc, giai đoạn và vi phạm tự kiểm điểm 

CHECK 

Có những bước kiểm tra cụ thể rõ ràng, tiêu chuẩn để kiểm tra. 

 Tần suất kiểm tra như thế nào?   

❖ Tần suất kiểm tra là sau mỗi lần thực hiện công việc, đi làm và nghỉ ngơi sau khi đi làm, 1 

ngày kiểm tra 1 lần và kiểm tra như vậy nguyên tuần. 

Ai tiến hành kiểm tra?  



BÀI TIỂU LUÂṆ HOC̣ PHẦN KỸ THUÂṬ QUẢN TRI ̣ CHẤT LƯƠṆG PHẦN 2                                                          

 

[AUTHOR NAME] 80 

 

GVHD: THS. NGUYỄN VĂN HÓA 

❖ Máy đt lưu trữ kế hoạch và sinh viên kiểm tra cho nhau, cái quan trọng ở đây phải tích cực và 

tự giác 

5M 

 Man = nguồn nhân lực 

 Money = Tiền bạc 

 Material = nguyên vật liệu/hệ thống cung ứng 

 Machine = máy móc/công nghệ 

 Method = phương pháp làm việc. 

b. DO: 

Đưa kế hoạch vào thực hiện 

Chúng ta sẽ sử dụng mô hình 5S  

Seiri: Sàng lọc.  

Seition: Sắp xếp 

Seiso: Sạch sẽ  

Sheiketsu: Săn sóc 

Shitsuke: Sẵn sàng.  

c. CHECK: 

Dựa theo kế hoạch (kiểm tra thường xuyên hằng ngày) để kiểm tra kết quả thực hiện. 

d. ACTION: 

Thông qua các kết quả thu được và target kỳ vọng ban đầu là 1 tuần thay đổi có đạt được 10% hay 

không, cải tiến liên tục  và nếu không khả quan thì: 

❖ Đưa ra những phương án điều chỉnh để thay đổi. 

❖ Bắt đầu lại dự án với kế hoạch và triển khai mới hơn. 

3. Các giải pháp/hành động thực hiện: 

▪ Muốn kiểm soát được công việc, trước hết ta phải lên một kế hoạch cụ thể và viết nó ra giấy 

để nhắc nhở chính mình và cố gắng thực hiện theo kế hoạch đã đề ra trong thời gian nhất 

định. 

▪ Vạch ra một kế hoạch cụ thể trong tương lai, ví dụ bạn muốn mua một chiếc ô tô trong 5 năm 

tới. Thì kế hoạch của bạn hôm nay phải làm gì? Mỗi tháng bạn tiết kiệm được bao nhiêu tiền, 

mỗi năm bạn tích gọp được số tiền là bao nhiêu?...và bạn phải làm gì trong quỹ thời gian của 

bạn để có số tiền ấy. 

▪ Nên sắp xếp công việc theo thứ tự việc nào quan trọng nhất thì làm trước, việc nào ít quan 

trọng thì làm sau theo một lộ trình nhất định. 
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▪ Đề ra phương pháp và công việc cụ thể quản lý thời gian một cách thông minh, thông qua các 

chương trình đào tạo các chương trình đào tạo kỹ năng quản lý thời gian để cân bằng thời 

gian cho công việc, nghỉ ngơi, giải trí và bọc tập. 

▪ Trong bất kỳ công việc gì tập trung là yếu tố để tránh lãng phí trời gian của mình. Người có 

trí tuệ và tạo sự tập trung khi làm bất kì công việc gì sẽ đem lại hiệu quả rất cao và tiết kiệm 

được thời gian có thể làm được nhiều công việc khác. 

Hãy sống có trách nhiệm, mục tiêu rõ ràng, phải biết cách sắp xếp công việc một cách khoa học, như 

vậy quỹ thời gian của bạn được nới rộng thoải hơn nhiều. 

IV. Đo lường – Đánh giá: 

1.Cách đo lường: 

▪ Đo lường dựa trên Số lần đến lớp, thái độ học tập và kết quả học tập qua các môn, thông số 

tham dự các buổi học ngoại ngữ và học kỹ năng. 

▪ Đánh giá việc thực hiện quỹ thời gian theo bảng kế hoạch lập sẵn. 

▪ Đánh giá qua việc làm của sinh viên đó và mức độ yêu thích công việc thể hiện qua nét mặt 

và tinh thần. 

2. Giám sát hành động: 

▪ Thu thập dữ liệu thực hiện trong 1 ngày đến 1 tuần, để đo lường tiến độ thực hiện có đạt chỉ 

tiêu đề ra ban đầu không 

▪ Sau một ngày thực hiện xong phải xem xét lại quỹ thời gian của mình và có những điều chỉnh 

phù hợp. 

▪ Kiểm soát số lượng công việc trong phạm vi chuyên ngành và tập hằng ngày các kỹ năng học 

được qua từng bước và note vào sổ. 

▪ Kiểm soát thời gian theo từng công việc, giai đoạn. 

 Như vậy, ngay từ bây giờ các bạn tự kiểm điểm lại bản thân thật nghiêm khắc để biết được mình đã 

đánh mất thời gian đáng quý như thế nào, cơ hội nào đã bị bỏ qua, thời gian bị lãng phí vì những yếu 

tố gì…Chỉ có như vậy bạn sẽ biết được cách sắp xếp và quản lý thời gian một cách hiệu quả nhất. 

 

V. Thưc̣ hiêṇ giải pháp – Thu thâp̣ dữ liêụ: (Trong 4 tuần) 

Đây là bảng tổng hợp các công việc và thời gian thực hiện sau 4 tuần theo dõi liên tục một cách 

nghiêm túc của bản thân để bản thân được cải thiện về mặt thời gian cho việc làm được phù hợp và 

quản lý thời gian một cách hiệu quả đem lại cho bản thân sức khỏe tốt, làm thêm có hỗ trợ cho công 

việc sai này, quan trọng là giúp thời gian học được kiến thức ở trong và ngoài trường tốt hơn. 



BÀI TIỂU LUÂṆ HOC̣ PHẦN KỸ THUÂṬ QUẢN TRI ̣ CHẤT LƯƠṆG PHẦN 2                                                          

 

[AUTHOR NAME] 82 

 

GVHD: THS. NGUYỄN VĂN HÓA 

X : Chưa thưc hiện được 

O : Đã thực hiện được 

TUẦN 1: 

Sắp xếp công việc 

cần làm 
Thời gian thực hiện Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN 

Tìm việc làm phù 

hợp với chuyên 

ngành và yêu thích 

Tìm kiếm thông tin 

và ứng tuyển trong 

vòng 1 tuần, bỏ ra 

1h mỗi ngày để tìm 

O O O O O O O 

Lựa chọn hình 

thức đi làm part 

time sắp xếp 

không trùng lịch 

học 

Làm 1 ngày 3-4h O O X X X X O 

Thời gian ngủ và 

dậy 

Ngủ trước 11h và 

dậy đúng 5h45 
O X X X X X X 

Thời gian ăn uống 

tập thể dục 

Ăn đúng giờ và tập 

thể dục 1 ngày 1h 
O O X X X X X 

Thời gian học tập 

trên trường và kỹ 

năng ở ngoài 

Đi học trên trường 

theo lịch học và có 

thời gian buổi tối đi 

học thêm ngoại 

khóa 1 tuần 3 buổi 

O X O X X X X 

  Sau tuần 1 đã có cải thiện nhưng hiệu suất không cao, về việc ngủ nghỉ thì chưa quen dần được 

lịch trình hiện tại và cách sắp xếp việc học trong và ngoài chưa ổn định, chiếm 12% theo lịch đề 

ra, cần theo dõi tiếp tuần thứ 2. 

 

TUẦN 2: 

Sắp xếp công việc 

cần làm 
Thời gian thực hiện Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN 

Lựa chọn hình 

thức đi làm part 
Làm 1 ngày 3-4h O O O X X X O 
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time sắp xếp 

không trùng lịch 

học 

Thời gian ngủ và 

dậy 

Ngủ trước 11h và 

dậy đúng 5h45 
X O O X X O X 

Thời gian ăn uống 

tập thể dục 

Ăn đúng giờ và tập 

thể dục 1 ngày 1h 
X X X O X X X 

Thời gian học tập 

trên trường và kỹ 

năng ở ngoài 

Đi học trên trường 

theo lịch học và có 

thời gian buổi tối đi 

học thêm ngoại khóa 

1 tuần 3 buổi 

O X O X O X X 

 Sau tuần 2 đã có sự cải thiện rõ rệt về mặt quản lý thời gian và sắp xếp công việc tốt hơn tuần 1, 

nhưng lại chưa kiểm soát được thời gian ăn đúng giờ và tập thể dục. 

TUẦN 3: 

Sắp xếp công việc 

cần làm 
Thời gian thực hiện Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN 

Lựa chọn hình 

thức đi làm part 

time sắp xếp 

không trùng lịch 

học 

Làm 1 ngày 3-4h O O O O X O X 

Thời gian ngủ và 

dậy 

Ngủ trước 11h và 

dậy đúng 5h45 
O O X O O X X 

Thời gian ăn uống 

tập thể dục 

Ăn đúng giờ và tập 

thể dục 1 ngày 1h 
O O O X X O O 

Thời gian học tập 

trên trường và kỹ 

năng ở ngoài 

Đi học trên trường 

theo lịch học và có 

thời gian buổi tối đi 

học thêm ngoại khóa 

1 tuần 3 buổi 

O O O X X O O 

 

TUẦN 4: 



BÀI TIỂU LUÂṆ HOC̣ PHẦN KỸ THUÂṬ QUẢN TRI ̣ CHẤT LƯƠṆG PHẦN 2                                                          

 

[AUTHOR NAME] 84 

 

GVHD: THS. NGUYỄN VĂN HÓA 

Sắp xếp công việc 

cần làm 
Thời gian thực hiện Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN 

Lựa chọn hình 

thức đi làm part 

time sắp xếp 

không trùng lịch 

học 

Làm 1 ngày 3-4h O O O O O O X 

Thời gian ngủ và 

dậy 

Ngủ trước 11h và 

dậy đúng 5h45 
O O O O O O X 

Thời gian ăn uống 

tập thể dục 

Ăn đúng giờ và tập 

thể dục 1 ngày 1h 
X O O O O O O 

Thời gian học tập 

trên trường và kỹ 

năng ở ngoài 

Đi học trên trường 

theo lịch học và có 

thời gian buổi tối đi 

học thêm ngoại 

khóa 1 tuần 3 buổi 

O X O O O O X 

 

 Gần như sau tuần 3 và 4 bản thân đã quen với lịch trình, gần 95% thực hiện đúng lịch trình đưa 

ra, dần quản lý được thời gian bản thân tốt hơn. 

Như vậy dự án kaizen này của bản thân đã khá thành công và thay đổi được cách quản lý thời gian 

một cách tốt hơn, song bản thân cần cải thiện thêm nhiều mặt và cách thức quản lý thời gian hơn để 

đem lại cho bản thân một lối sống tốt và thành công cho tương lai 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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C. BÀI TÂP̣ #4 – IDEAS MANAGEMENT 

I. Ideas Management: 

1. Tư duy phê phán:  

• Phân tích:  

- Tư duy dựa trên khoa học và logic được đặt ra bởi Joy Paul Guilford. Đây là tư duy thường được 

dùng để khẳng định tính chính xác của vấn đề bằng cách phân tích và đánh giá một thông tin đã 

có theo một cách nhìn khác với sự logic, tỉ mỉ và công tâm. 

- Cách thưc̣ hiêṇ: 

 

• Hôị tu:̣ 

- Là tư duy tập trung vào câu trả lời, là khả năng tìm câu trả lời “đúng” cho những câu hỏi chuẩn 

mực, không đòi hỏi phải sáng tạo.  Lối tư duy này nhấn mạnh vào tốc độ, độ chính xác, và hiệu 

quả khi câu trả lời đã có từ trước, chỉ cần nhớ lại hoặc suy luận ra. Đây là lối tư duy kiểu “học 

thuộc lòng”, là sản phẩm phổ biến của nền giáo dục theo kiểu nhồi nhét. Tư duy này cần thiết, 

nhưng chỉ cho tình huống phải ra quyết định rất nhanh, hoặc giải quyết vấn đề cũ. Những người 

thiên về CT rất sợ đưa ra câu trả lời “sai”. Mấu chốt của nó là “tìm câu trả lời”. 

- Cách thưc̣ hiêṇ: 

 

Nhận dạng những ý kiến liên quan tới vấn đề cần phân 
tích

Phân tích các ưu, khuyết điểm của vấn đề, đánh giá
và xem xét từng nhận định một cách khách quan

Đánh giá từng ý kiến một dựa trên các tiêu chí phù
hợp, xem tính thuyết phục của từng tiêu chí và đưa ra 
kết luận trên quan điểm bản thân.

Trình bày các điểm trong lập luận, chỉ ra các điểm 
nổi trội trong từng vấn đề và nêu ra các điểm không 
chính xác trong từng tiên đề

Tập trung vào câu hỏi, phân tích, xác định điều mà câu hỏi 
muốn đề cập tới.

Tìm các ghi nhớ, kiến thức có sẵn về câu trả lời càng nhiều 
càng tốt.

Tổng hợp các kiến thức khái niệm và đưa ra câu trả lời cho 
câu hỏi.
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• Chiều đứng: 

- Tư duy chiều đứng là tư duy so sánh có tính lịch đại, nó là quá trình tư duy phát hiện và mối đặc 

điểm và mối liên hệ trước sau của sự vật trong những thời kỳ khác nhau thông qua phân tích so 

sánh quá khứ, hiện tại và tương lai của bản thân sự vật từ đó nắm bắt sự vật và bản chất của nó. 

Tư duy chiều đứng được được ứng dụng rộng rãi trong nghiên cứu khoa học và thực tiễn hàng 

ngày. Tính quá trình trong sự phát triển của sự vật là cơ sở khách quan mà tư duy chiều dọc được 

hình thành, bất kỳ sự vật nào cũng đều không sinh ra từ hư vô, bản thân nó có một quá trình sinh 

ra, lớn lên, phát triển và chết đi. Tư duy chiều đứng chính là sự phản ánh quá trình phát triển của 

sự vật. Do đó, tư duy chiều đứng là phương pháp thường xuyên được chúng ta dùng đến trong 

đời sống thường ngày, phân tích tình thế và nghiên cứu khoa học. 

- Cách thưc̣ hiêṇ: 

 

• Xác xuất: 

- Tư duy xác suất chính là nhận diện vấn đề một cách bài bản và khoa học, toàn bộ các quyết định 

sẽ được dựa hoàn toàn trên các cơ sở dữ liệu cụ thể về xác suất xảy ra ở các trường hợp từ đó đưa 

ra quyết định dựa vào tỷ lệ cơ sở thường hay xảy ra nhất chứ không theo cảm tính của chúng ta. 

- Cách thưc̣ hiêṇ: 

 

• Phán xét: 

Xác định vấn đề và quá trình tương tác của vấn đề

Tìm kiếm và liên hệ những vấn đề và sự việc có liên 
quan

So sánh với vấn đề cần giải quyết

Xây dựng và đưa ra cách thức giải quyết

Xác định vấn đề cần đưa ra quyết định

Thu thập các xác xuất và các thông tin có liên quan tới 
các trường hợp cần ra quyết định, thông tin càng rõ ràng 
thì việc ra quyết định càng chính xác

Nhìn nhận một cách khoa học và bài bản, xem các tỷ lệ
xuất hiện như thế nào và chọn trường hợp xảy ra cao nhất
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- Tư duy phán xét theo định nghĩa của Robert Ennis và Richard Paul chính là “sự suy niệm hợp lý 

tập trung vào việc quyết định nên tin điều gì hay làm điều gì.” 

Tư duy phán xét là một tiến trình tư duy tích cực và thành thạo trong việc khái niệm hóa, phân 

tích, tổng hợp, và đánh giá những tin tức thu nhận được từ sự quan sát hay do kinh nghiệm, suy 

niệm, lý luận, hay giao tiếp để hướng dẫn hành động và sự tin tưởng. Từ đó đưa ra các quyết định 

có lợi cho các tình huống cụ thể. 

- Cách thưc̣ hiêṇ: 

 

• Tâp̣ trung: 

- “Tập trung có nghĩa là dành hết mọi sự chú ý, quan tâm và đam mê cho việc đạt được một mục 

tiêu xác định” 

“Người ta định nghĩa sự tập trung là “thói quen đề ra mục tiêu cụ thể và quán chiếu nó cho đến 

khi nào bạn tìm được hướng đi và cách đi đến đích”. 

Tâp̣ trung: Bày tỏ sự tôn trọng với người nói là việc làm cần thiết. 

- Xem xét những ý kiến của họ thật ky ̃lưỡng. Không nên đánh giá thấp hay tỏ ra coi thường những 

gì bạn đang nghe, vẻ mặt cũng không được lộ sự thiếu tôn trọng. Dĩ nhiên bạn không nhất thiết 

phải đồng ý với mọi việc họ nói, nhưng hãy đợi cho đến khi họ trình bày hết quan điểm của 

mình. 

- Cách thưc̣ hiêṇ: 

Tiếp cận vấn đề mình quan tâm và diễn đạt vấn đề đó
một cách cụ thể.

Thu thập các thông tin về vấn đề mà mình quan tâm 
và xác định các thứ liên quan

Áp dụng thông tin bằng cách đặt câu hỏi quan trọng 
cho từng trường hợp

Xem xét đến kết quả thông tin một cách chủ quan

Hỏi và xem quan niệm người khác và đánh giá khả
năng, sự lựa chọn để đưa ra quyết định đúng đắn
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• Khách quan: 

- Khách quan là một từ thường sử dụng trong cuộc sống hằng ngày mà nhiều người hay dùng để 

đánh giá hay nhìn nhận một sự việc, hoạt động nào đó. Từ khách quan có rất nhiều nghĩa khác 

nhau tùy từng trường hợp mà sử dụng. 

- Cách thưc̣ hiêṇ: 

 

• Câu trả lời xác điṇh: 

- Là người có xu hướng đưa ra kết quả cu ̣thể, rõ ràng và chính xác với vấn đề đang đươc̣ thảo 

luâṇ. 

- Cách thưc̣ hiêṇ: 

 

• Naõ trái: 

Lắng nghe những người xung quanh nói

Tìm kiếm nhiều chi tiết

Sử dụng các giác quan để quan sát nhiều hơn

Không áp đặt lối suy nghĩ, định kiến, cảm xúc riêng của 
mình vào suy nghĩ của người khác.

Tìm kiếm những tình huống tương tự để tham khảo cách 
giải quyết của những người khác

Kiên định với ý kiến của mình

Chuẩn bị/Chỉnh sửa câu từ trước khi nói

- Xác định đúng những điều không đáng trả lời.

- Trả lời nên đi thẳng vào vấn đề, có mục địch 
rõ ràng.

- Dùng câu hỏi ngược/câu nghi vấn.
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- Là người có xu hướng suy luận logic, xem xét các chi tiết, nắm bắt các sự kiện hay quy luật, sử 

dụng tốt từ ngữ và ngôn ngữ, suy nghĩ về hiện tại và quá khứ, và thực tế, thích toán học và khoa 

học, vạch ra các chiến lược và phương pháp. 

- Cách thưc̣ hiêṇ: 

 

• Bằng lời nói: 

- Người có xu hướng dùng lời nói để diêñ đaṭ, trình bày vấn đề mà ho ̣quan tâm. 

- Cách thưc̣ hiêṇ: 

 

• Tuyến tính: 

- Tư duy tuyến tính là cách nhìn nhận vấn đề theo quy luật tuyến tính, tức là  kết quả sẽ tỷ lệ thuận 

với tác nhân đầu vào và cách thức tư duy này theo thói quen được đúc kết từ thực tế. 

Cách nhìn nhận vấn đề theo thói quen tuyến tính được đúc kết từ các trải nghiệm thực tế chẳng 

hạn như 1 lít nước thì nặng 1kg, vậy 5 lít nước sẽ nặng 5kg; hoặc một người công nhân làm 1 

tiếng đồng hồ được 20 sản phẩm, vậy làm 8 tiếng sẽ được 20 x 8 = 160 sản phẩm hay đường 

thẳng ngắn nhất đi từ A đến B luôn là đường thẳng nối 2 điểm A, B … 

- Cách thưc̣ hiêṇ: 

Xác định vấn đề cần giải quyết

Khuyến khích não trái phát triển: làm việc thiên về thực 
tế, tổ chức lại cách ghi chép bản thân, chú trọng về chi 
tiết...

Giải quyết vấn đề

Xác định vấn đề cần muốn truyền đạt.

Suy nghĩ những nội dung mà mình muốn truyền đạt. Sắp 
xếp chung thành thứ tự để trình bày.

Phát biểu những nội dung đó bằng lời nói của mình.
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• Lâp̣ luâṇ: 

- Tư duy lập luận là việc dựa vào những thứ đã và đang xảy ra để phân tích, suy luận, dự đoán ra 

những sự kiện mà mà ta không biết hay những sự kiện trong tương lai. 

Những điều đã xảy ra hoặc đang xảy ra là tiền đề mang tính chất chủ quan của một thực tại khách 

quan nên những thứ đó chưa chắc đã đúng với bản chất thực sự.  

Ví dụ: Tôi thấy anh ấy hay đi học trễ vì vậy anh ấy là người vô kỷ luật. (Đây là tư duy suy luận 

dựa vào những lần đi học trễ trong quá khứ để kết luận anh ấy vô kỷ luật). 

- Cách thưc̣ hiêṇ: 

 

• Vâng, nhưng: 

- Đây là cách tư duy mà người nghe vẫn đồng ý với quan điểm của người khác nhưng vẫn đưa ra 

những ý kiến ngươc̣ laị hoặc những cách thức tốt hơn cho quan điểm đó.   

Khi nghe trình bày 1 quan điểm được cho là đúng ta đồng ý với quan điểm đó, xong đó chưa phải 

là cái tốt nhất và thực hiện ngay do đó hãy bổ sung, đóng góp những ý kiến để cách đó trở nên tối 

ưu nhất hoặc có thể đưa ra 1 cách mới hoàn toàn tốt hơn. 

- Cách thưc̣ hiêṇ: 

Xác định vấn đề

Xem xét vấn đề từ trải nghiệm thực tế

Đưa ra kết luận dựa vào trải nghiệm thực tế

Thu thập các thông tin đã xảy ra

Đánh giá thông tin nào là nguyên nhân chính của vấn đề

Đưa ra kết luận dựa vào trải nghiệm thực tế
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2. Tư duy sáng taọ: 

• Taọ ra: 

- Tư duy tạo ra là cách tư duy tạo ra những cái mới, những cách thức khác nhau trong cùng một 

vấn đề không theo lối mòn. Hay dựa vào những cái cũ để đưa ra những cách để cải thiện và phát 

huy. 

Là tạo ra những những cách suy nghĩ, những hướng đi mới để tìm ra cách nào là tốt nhất, hiệu 

quả nhất. 

- Cách thưc̣ hiêṇ: 

 

• Phân kỳ: 

- Là tư duy bắt đầu bằng câu hỏi và rẽ nhánh ra nhiều giải pháp, ý tưởng khác nhau. 

Lối tư duy này hiệu quả khi phải sáng tạo, tìm lời giải cho một vấn đề mới (bao gồm cả vấn đề cũ 

nhưng ở trong hoàn cảnh mới). Tư duy này cần thời gian, và cả thử sai, để đi đến giải pháp tốt 

nhất. Những người thiên về tư duy phân kỳ không sợ đưa ra những ý tưởng, giải pháp “ngớ 

ngẩn”. Mấu chốt của nó là “đặt câu hỏi (đặt vấn đề)”. 

- Cách thưc̣ hiêṇ: 

Lắng nghe quan điểm và chấp nhận nó

Đưa ra những quan điểm bổ sung hoặc cách thức tối ưu 
hơn thay thế cho quan điểm trước.

Xem xét những cách thức mới có phù hợp và tối ưu hơn 
không

Đưa ra quyết định

Bản thân nhận biết được vấn đề

Đưa ra các tiêu chí trong việc giải quyết vấn đề

Xác định các phương pháp giải quyết vấn đề

Bản thân tổng hợp cũng như tạo ra cái mới
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• Chiều ngang: 

- Tư duy theo chiều ngang là một lối tư duy cắt ngang mang tính đồng thời, Tư duy chiều ngang 

cắt lấy một mặt cắt ngang nào đó của lịch sử  rồi nghiên cứu tình hình phát triển của cùng một sự 

vật trong những hoàn cảnh khác nhau. Đồng thời thông qua liên hệ và so sánh với sự vật xung 

quanh để tìm ra sự giống nhau và khác nhau của sự vật trong những hoàn cảnh khác nhau.  

Tư duy này đặt sự vật vào mối liên hệ phổ biến và quá trình tương tác, thông qua triển khai “quan 

hệ” và “tác dụng”  trên cùng một bình diện để khảo sát đặc điểm vận động của sự vật và bản chất 

của nó. 

Một  người muốn thành công trong sự nghiệp đều tìm cách mở rộng tầm nhìn cũng như mở rộng 

tri thức của mình, xây dựng mối liên hệ rộng rãi và tìm được sức sống trong những mối liên hệ 

đó.  

- Cách thưc̣ hiêṇ: 

 

• Khoan phán xét: 

- Khoan phán xét là một hành động xem xét mọi khía cạnh của vấn đề, về sự vật sự việc nào đó, từ 

đó sẽ đưa ra cái cách nhìn và bình luận về nó một cách tích cực, đúng đắn hơn, tránh làm tổn 

thương bản thân và người khác, để thử nghiệm những điều mới mẻ. 

Bản thân xác định được các vấn đề đang gặp phải

Nhìn nhận, suy nghĩ vấn đề cách mà nhiều người suy 
nghĩ nhất

Sau đó, bản thân bắt đầu nhìn nhận vấn đề theo nhiều 
phương diện khác nhau

Nhìn nhận lại vấn đề để có cái nhìn tổng quát cũng như 
nhận xét rõ ràng nhất của các vấn đề.

Xác định vấn đề và quá trình tương tác của vấn đề

Tìm kiếm và liên hệ những vấn đề và sự việc có liên 
quan

So sánh với vấn đề cần giải quyết

Xây dựng và đưa ra cách thức giải quyết
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Dừng lại việc tranh luận khi mà bạn có ý nghĩ tiêu cực về người khác và không tin tưởng người 

đó, lắng nghe và xem xét từng khía cạnh vấn đề, đưa ra được cái nhìn đúng, mới mẻ và đi đến 

mục tiêu chung. 

- Cách thưc̣ hiêṇ: 

 

• Phân tán: 

- Phân tán là chỉ cần để đầu óc của mình lang thang không có 1 kế hoạch nào. Nó có vai trò quan 

trọng để đào sâu sự hiểu biết của bạn hoăc̣ kích hoạt những suy nghĩ sáng tạo mới. 

Tập trung hết tất cả sự chú ý, tắt hoàn toàn những thứ làm phân tâm (điện thoại  và những âm 

thanh khác...). Sau khi làm việc gì đó được 1 lúc (đồng hồ hẹn giờ có thể sử dụng), thì hãy dừng 

lại có chủ đích và để đầu óc bạn lang thang tự do 1 vòng. Sau đó bộ não liên kết chỉ những gì bạn 

đã tập trung với những thông tin khác lưu trữ trong ký ức của bạn. Quá trình đó làm cho suy nghĩ 

được sâu hơn, ghi nhớ được tốt hơn và cho phép suy nghĩ sáng tạo được phát huy. 

- Cách sử duṇg: 

Khi thảo luận có nhiều ý kiến trái chiều và tranh luận 
gay gắt 

Không phản đối mà hãy lắng nghe, khoan phán xét 
ngay từ đầu bỏ qua ý nghĩ tiêu cực về người khác. 
Khi bạn bắt gặp mình đang thầm chỉ trình ai đó, hãy 
tự hỏi những ý nghĩ đó có đem lại lợi ích gì cho bạn 
hay cho họ không. Thay thế bằng lời khen khi đưa 
ra ý kiến.

Cố tưởng tượng mình ở vị trí của người đó, sau đó
tổng hợp được các ý kiến và đưa ra những cái mới 
chung.
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• Chủ quan: 

- Chủ quan là cụm từ dùng để chỉ một cử chỉ hành động nào đó của con người khi làm một việc 

nào đó mặc dù biết trước kết quả nhưng vẫn làm sơ sài không chuyên tâm. 

Chủ quan là những việc, sự việc, sự vật thay đổi nằm trong tầm kiểm soát của bạn. (đối nghịch 

với chủ quan). 

Chủ quan là cách nhìn nhận sự vật theo ý nghĩ của chính bản thân bạn và bạn cho là đúng thì điều 

đó sẽ đúng. 

Chủ quan là cách nhìn nhận, hành động thể hiện ý chí, quan điểm cá nhân của bạn về một việc, 

sự việc, sự vật. 

Chủ quan chủ tức là bản thân, quan tức là cách nhìn. Gộp lại thì Chủ quan tức là cách nhìn nhận 

của bản thân bạn một cách phiến diện, nhìn sự vật/sự việc một cách đơn giản hóa và không trở 

tay kịp khi có tình huống bất ngờ xảy ra. 

- Cách thưc̣ hiêṇ: 

 

• Câu trả lời nào đó: 

- Muc̣ đićh của câu hỏi không cần câu trả lời chính xác hay “đúng” hoăc̣ “không” mà chủ yếu là 

cách trả lời: quá trình suy nghĩ, giải quyết vấn đề và bảo vệ quan điểm của người trả lời, lâp̣ luâṇ 

Đưa ra nhiều vấn đề, ý kiến để thảo luận và tranh luận với 
nhau.

Sau một hồi tranh luận hãy dừng lại có chủ đích và cho 
đầu óc tự do một lúc.

Đến đây, quá trình tổng hợp những thông tin sẽ được lưu 
trừ và sau một cuộc tranh luận sẽ đưa ra được sáng tạo 
mới hơn.

Xác định vấn đề

Suy nghĩ vấn đề, hành động theo quan điểm cá nhân

Kiểm soát vấn đề thực hiện

Đưa ra giải pháp để giải quyết vấn đề.
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logic của chính bản thân. Từ đó có cơ hôị phát triển ra những ý kiến sáng taọ hơn vươṭ ngoài 

tưởng tươṇg…  

- Cách thưc̣ hiêṇ: 

 

• Naõ phải: 

- Có tư duy đồng thời/đồng bô ̣với góc nhìn tổng thể. Xử lý các thông tin chủ yếu là ước lượng sơ 

bộ và so sánh. Bên cạnh đó, não phải giúp ta hiểu được ý nghĩa của những hình ảnh. Nó đóng 

một phần vai trò đặc biệt trong ngôn ngữ. 

Đăc̣ trưng tính cách: hành đôṇg dưạ trên cảm tính, có óc sáng taọ và nghê ̣thuâṭ, giải quyết vấn đề 

bằng trưc̣ giác cá nhân, thích trải nghiêṃ... 

- Cách thưc̣ hiêṇ 

 

• Trưc̣ quan: 

- Mang tính hình tươṇg, có xu hướng sử duṇg những vâṭ thể, ngôn ngữ cử chỉ, hình ảnh, biểu đồ để 

làm nổi bâṭ những điểm quan troṇg.  

Hỗ trơ ̣cho viêc̣ phát triển tính sáng taọ, thúc đẩy đôṇg lưc̣ làm viêc̣, giúp kích thích khả năng suy 

luận, khiến não bộ linh hoạt hơn, giảm tính phức tâp̣ của vấn đề… 

- Cách thưc̣ hiêṇ: 

Xác định ý nghĩa của câu hỏi

Dùng lập luận logic, suy nghĩ của bản thân để trả
lời câu hỏi, khuyến khích những câu trả lời vượt 
ngoài tưởng tượng

Xác định vấn đề cần giải quyết

Khuyến khích não phải phát triển như: nhìn tổng thể vấn 
đề, sử dụng ngôn ngữ đa màu sắc, viết ra phương hướng 
làm việc...

Giải quyết vấn đề
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• Kết hơp̣: 

- Kết hợp các đối tượng (có thể hiểu là các bộ phận, dụng cụ, nhu cầu, …) hay kết hợp về mặt thời 

gian các hoạt động nhằm mang lại tính năng vượt trội cho sản phẩm hay giải pháp đó. 

Có xu hướng hành đôṇg gắn với nhau giữa 2 cá thể có cùng giá tri ̣ hoăc̣ troṇg lươṇg để bổ sung 

cho nhau nhằm taọ ra cái mới. 

- Cách thưc̣ hiêṇ: 

 

• Phong phú, mới la:̣ 

- Người có tư duy sáng taọ thường có xu hướng mang trong mình nhiều và muôn màu muôn vẻ ý 

tưởng, lâp̣ luâṇ, thỏa sức sáng taọ mới la.̣ 

- Cách thưc̣ hiêṇ: 

 

• Vâng, và: 

- Người có tư suy sáng taọ khi nghe môṭ câu nói khẳng điṇh hoăc̣ phủ điṇh, ho ̣có xu hướng đồng 

ý, tán thành (sử duṇg từ “Vâng”) và sau đó tiếp tuc̣ bổ sung thêm bằng suy nghi ̃của mình (sử 

duṇg từ “Và”) để vấn đề mà cả hai bên đang nói thêm phần hoàn thiêṇ. 

- Cách thưc̣ hiêṇ: 

Xác định vấn đề cần giải quyết

Sử dụng hành động, ngôn ngữ cử chỉ, hình ảnh liên quan 
đến vấn đề.

Giải quyết vấn đề

Xác định vấn đề

Xem xét vấn đề từ trải nghiệm thực tế

Đưa ra kết luận dựa vào trải nghiệm thực tế

Thu thập các thông tin đã xảy ra

Đánh giá thông tin nào là nguyên nhân chính của vấn đề

Đưa ra kết luận dựa vào trải nghiệm thực tế
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II. Bài tâp̣ rèn luyêṇ của 5 ky ̃thuâṭ: 

❖ Ky ̃thuâṭ xác xuất: 

Bài tập rèn luyện Chi tiết 

Dự đoán các trận bóng đá 

Bước 1: Mỗi ngày lên các trang báo phân tích 

bóng đá, theo dõi giải đấu để cập nhật thông 

tin về các giải đấu sắp tới. 

Bước 2: Tham khảo 5 trận gần nhất 2 đội gặp 

nhau. Tính xác suất thắng trận khi gặp nhau. 

Bước 3: Nếu 2 đội không gặp nhau hoặc đã 

gặp nhau cách ít nhất 2 năm .Tính xác suất 

thắng trận trong 10 ván gần nhất của mỗi đội 

khi có đủ đội hình mạnh nhất và khi các cầu 

thủ đá chính không được ra sân. 

Bước 4: Chọn đội có xác suất thắng cao nhất. 

 

❖ Ky ̃thuâṭ khoan phán xét: 

Cách rèn luyện Chi tiết 

Thay đổi cách nhiǹ 

• Suy nghi ̃tích cưc̣ 

• Tách biệt hành động và tính cách của mọi 

người 

• Nhận biết mỗi khi bạn đang xét đoán ai đó 

• Đặt mình vào vị trí của người khác 

Thường xuyên, trong mọi hoàn cảnh, 

sự vật và sự việc 

Rèn luyện kỹ thuật sâu hơn 1h/ngày 

Lắng nghe quan điểm.

Chấp nhận quan điểm

Đưa ra những bổ sung cho quan điểm hoàn thiện hơn

Đưa ra quyết định
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• Tìm ra điểm chung 

• Biết ơn những gì bạn đang có 

• Thể hiện lòng nhân ái 

Giữ tư duy cởi mở 

• Chấm dứt thói quen khăng khăng cho mình là 

đúng 

• Hình thành quan điểm riêng của mình 

• Không đánh giá mọi người qua vẻ bề ngoài 

• Ngừng việc “dán nhãn” người khác 

• Cố gắng không phán xét người khác 

• Cho người khác thêm cơ hội 

• Đừng xầm xì sau lưng người khác 

 

❖ Ky ̃thuâṭ tâp̣ trung: 

Cách rèn luyện Chi tiết 

Tăng sức tập trung một cách từ từ 

 

 

- Mỗi ngày đặt đồng hồ hẹn giờ 

trong 5 phút và hoàn toàn tập trung 

vào công việc nào đó. Sau đó nghỉ 

ngơi 2 phút trước khi tập trung thêm 

5 phút nữa. 

- Mỗi ngày tăng thêm 5 phút tập 

trung, đồng thời cộng thêm 2 phút 

vào thời gian nghỉ. 

Trong 9 ngày bạn sẽ có thể tập trung 

được 45p và thời gian nghỉ là 18p. 

(Áp dụng phương pháp Pomotoro) 

Tập thể dục 

Mỗi buổi sáng dành ra 5 phút sau 

khi thức dậy để khởi động nhẹ và tập 

một vài động tác đơn giản. 

Tập ghi nhớ 

Hãy đặt mục tiêu đọc một quyển 

sách hoặc học thuộc 1 bài thơ, bài 

hát mỗi tuần. 
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Thực hành lắng nghe chủ động 

- Khi giao tiếp bạn cố gắng tập trung 

hết sức để lắng nghe người khác, 

chú ý hết sức có thể. 

- Xem xét những ý kiến của họ thật 

ky ̃lưỡng. Không nên đánh giá thấp 

hay tỏ ra coi thường những gì bạn 

đang nghe, vẻ mặt cũng không được 

lộ sự thiếu tôn trọng. Dĩ nhiên bạn 

không nhất thiết phải đồng ý với mọi 

việc họ nói, nhưng hãy đợi cho đến 

khi họ trình bày hết quan điểm của 

mình. 

 

❖ Ky ̃thuâṭ não phải: 

Cách rèn luyêṇ Chi tiết 

Thở bằng lỗ mũi trái 

- Tâp̣ trung thở bằng naõ phải chiếm 2/3 thời 

gian môṭ ngày vì khi bạn thở bằng lỗ mũi trái, 

bên phải não của bạn hoạt động mạnh hơn và 

chiếm ưu thế hơn. 

- Chu kỳ mũi thực tế là hầu hết mọi người chỉ 

thở ra một lỗ mũi tại một thời điểm và cơ thể 

có xu hướng chuyển lỗ mũi nổi trôị hơn cứ 

sau bốn giờ. 

Ve ̃tranh 

- Cố gắng ve ̃bức tranh mà bản thân nghi ̃rằng 

mình không thể ve ̃nó, cố gắng hình dung về 

nó rồi ve,̃ cố gắng suy nghĩ ra cái gì đó để vẽ, 

như: một phong cảnh, một bát trái cây hoặc 

một hình ảnh gì đó trừu tượng, hay một hành 

động gì đó, đều có thể kích thích hoạt động 

của não phải. 

- Dành 3-4 ngày trong 1 tuần để ve ̃tranh và 

thỏa sức tưởng tươṇg. 

Hát - Là môṭ cách luyêṇ tâp̣ naõ bô.̣ 
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- Cần hát đúng theo tâm traṇg của bản thân để 

bản thân nghỉ ngơi. 

- Luyêṇ tâp̣ hằng ngày từ 2-3 bài hát. 

 

❖ Ky ̃thuâṭ não trái: 

Cách rèn luyện Chi tiết 

Đọc sách và sau mỗi lần đọc sách hãy cố nhớ lại và sắp 

xếp những nội dung vừa đọc. 

30 đi xe buýt mỗi ngày, hoặc thời 

gian trước khi đi ngủ vừa tận dụng 

được thời gian trống, tích lũy kiến 

thức và khả năng ghi nhớ. 

Tập thể dục. 30 phút mỗi ngày 

Phân tích các vấn đề một cách chi tiết. 

Dành 5 đến 10 phút mỗi ngày trước 

khi đi ngủ để hệ thống lại các sự việc 

diễn ra trong ngày và phân tích các 

vấn đề đó thật chi tiết càng tốt 

Đặc vấn đề cho các sự vật hiện tượng để tìm hiểu 

nguyên nhân. 

5 phút mỗi ngày và cố định trong thời 

gian buổi trưa. 

Vạch ra thời khóa biểu. 

5 phút cho mỗi buổi sáng để lên kế 

hoạch các công việc cần làm trong 

ngày. 

 

III.  Đo lường tư duy sáng taọ của mỗi cá nhân: 

1.  Xây dưṇg mô hiǹh năng lưc̣ tư duy: 

a. “Nhận ra nhu cầu cần có cách tiếp cận mới” là cấp độ thấp nhất (cấp độ 5): 

▪ Thích những ý tưởng mới 

▪ Xem xét lại cách tiếp cận truyền thống và tìm các giải pháp mới có thể có 

▪ Thích quan sát moị thứ xung quanh 

▪ Hay mơ môṇg, tưởng tươṇg về moị thứ xung quanh 

b. “Thay đổi các cách tiếp cận hiện có” là cấp độ cao hơn (cấp độ 4): 

▪ Nhiǹ nhâṇ vấn đề theo nhiều phương diêṇ khác nhau 

▪ Đăṭ nhiều câu hỏi cho môṭ vấn đề 

c. “Đưa ra cách tiếp cận mới” là cấp độ 3: 
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▪ Vâṇ duṇg các giải pháp đang có theo cách mới lạ 

▪ Áp duṇg tốt các mô hình để giải quyết vấn đề 

d. Cao hơn nữa, họ tiến đến cấp độ 2 là “Tạo ra khái niệm mới” khi có được khả năng: 

▪ Tổng hợp các khái niệm cần thiết để định hình một giải pháp mới. 

e. Cao hơn cả là cấp độ 1: 

▪ Không e ngại khi đưa ra ý kiến, ý tưởng mang tính “điên rồ” 

▪ Phá vỡ những nguyên tắc, rào cản truyền thống 

▪ Thích thử thách và chấp nhâṇ rủi ro 

Các hành vi đo lường trong bảng sau: 

Điểm đánh giá: 

1) Không bao giờ 

2) Hiếm khi 

3) Thỉnh thoảng 

4) Thường xuyên 

5) Luôn luôn 

STT Hành vi 
Luôn 

luôn 

Thường 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Hiếm 

khi 

Không 

bao 

giờ 

1 Thićh những ý tưởng mới      

2 
Xem xét lại cách tiếp cận truyền thống và tìm 

các giải pháp mới có thể có 
     

3 Thićh quan sát moị thứ xung quanh      

4 
Nhìn nhâṇ vấn đề theo nhiều phương diêṇ khác 

nhau 
     

5 Phá vỡ những nguyên tắc, rào cản truyền thống      

6 
Không e ngại khi đưa ra ý kiến, ý tưởng mang 

tính “điên rồ” 
     

7 
Vâṇ duṇg các giải pháp đang có theo cách mới 

lạ 
     

8 
Tổng hợp các khái niệm cần thiết để định hình 

một giải pháp mới. 
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9 Áp duṇg tốt các mô hình để giải quyết vấn đề      

10 
Hay mơ môṇg, tưởng tươṇg về moị thứ xung 

quanh 
     

11 Đăṭ nhiều câu hỏi cho môṭ vấn đề       

12 Thićh thử thách và chấp nhâṇ rủi ro      

 

2. Biểu đồ Radar đánh giá năng lưc̣ tư duy mỗi người: 

Sinh viên 

Ý 

tưởng 

mới 

Xem 

xét 

các 

cách 

tiếp 

cận 

Thích 

quan 

sát 

Nhìn đa 

phương 

diện 

Phá 

vỡ 

nguyê

n tắc 

Đưa 

ra ý 

tưởn

g 

Điên 

rồ 

Vận 

dụng 

giải 

pháp 

mới 

lạ 

Tổng 

hợp 

được 

KN 

cần 

thiết 

Áp 

dụng 

tốt 

các 

mô 

hình 

Hay 

tưởng 

tượng 

Đặt 

nhiều 

câu 

hỏi 

Thíc

h 

thử 

thác

h rủi 

ro 

Lữ Thị Như Trúc 4 3 5 3 2 4 3 2 2 5 4 4 

Huỳnh Ái Nhi 4 3 5 2 2 3 1 2 3 5 4 4 

Đỗ Vĩnh Khang 5 4 4 4 3 5 3 4 4 4 4 4 

Phạm Tấn Anh 5 4 4 3 3 5 3 2 3 4 4 5 

Lê Đức Phương 4 3 5 4 3 2 3 2 2 4 4 2 

Tốt nhất 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Trung bình 4.4 3.4 4.6 3.2 2.6 3.8 2.6 2.4 2.8 4.4 4 3.8 

Xấu nhất 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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 Theo biểu đồ radar trên thì đối với cá nhân Trúc đánh giá thì là người có tư duy sáng tạo cấp 

độ 4, là một người thích quan sát và hay tưởng tượng, luôn đưa ra các ý kiến tốt điên rồ 

nhưng chưa áp dụng được các mô hình trong học tập, cuộc sống và chưa thực sự xem xét 

nhiều cách tiếp cận mới, phá vỡ nguyên tắc để thay đổi bản thân. 

 

 

0

1

2

3

4

5
ý tưởng mới

Xem xét các 

cách tiếp cận

thích quan sát

Nhìn đa phương 

diện

Phá vỡ nguyên 

tắc

Đưa ra ý tưởng 

Điên rồ
Vận dụng giải 

pháp mới lạ

Tổng hợp được 

Kn cần thiết

Áp dụng tốt các 

mô hình

Hay tưởng 

tượng

Đặt nhiều câu 

hỏi

Thích thử thách 

rủi ro

Tự đánh giá bản thân

Lữ Thị Như Trúc

Chỉ số đánh giá



BÀI TIỂU LUÂṆ HOC̣ PHẦN KỸ THUÂṬ QUẢN TRI ̣ CHẤT LƯƠṆG PHẦN 2                                                          

 

[AUTHOR NAME] 104 

 

GVHD: THS. NGUYỄN VĂN HÓA 

 

 Theo biểu đồ radar trên, thì đối với cá nhân Nhi cũng giống Trúc là một người có năng lực tư 

duy luôn thích quan sát và hay tưởng tượng mơ hồ về mọi thứ xung quanh, trong học tập luôn 

có ý tưởng mới nhưng lại kém về phần vận dụng giải pháp mới lạ trong học tập cuộc sống, và 

chưa áp dụng tốt các mô hình để thay đổi bản thân, thay đổi tư duy. 
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 Theo biểu đồ radar thì nó thể hiện cá nhân Khang là một người có năng lực tư duy tốt, luôn 

đưa ra các ý tưởng mới, sáng tạo điên rồ, mọi hành vi đều hướng tới người thích rủi ro, vấn 

đề đều xét nhiều hướng, đa chiều, điểm đánh giá hành vi đều ở mức 4 và 5, có thể rèn luyện 

thêm để năng lực tư duy đạt mức cao hơn.  

 

 Theo biểu đồ radar thể hiện cá nhân Phạm Tấn Anh là người có tư duy và cần cải thiện ở một 

số khía cạnh để đạt được tư duy cao hơn, là một người luôn đưa ra ý tưởng mới, ý tưởng điên 

rồi và thích rủi ro, còn cái cần cải thiện là phải biết vận dụng, tổng hợp được vấn đề khái 

niệm cần thiết để đưa ra giải pháp mới và tốt cho bản thân. 
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 Theo biểu đồ radar thể hiện Phương là một người tư duy chưa cao, cần cải thiện, rèn luyện 

nhiều hơn, là một người thích quan sát, nhìn đa phương diện, nhưng lại kém trong việc áp 

dụng mô hình trong học tập cuộc sống, không thích rủi ro và chưa thể phá vỡ được những 

nguyên tắc, những cái cũ đưa cải thiện tư duy, cải thiện bản thân. 

 

Biểu đồ thể hiện mức độ đánh giá theo hành vi  của tất cả các thành viên: 
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3. Kế hoac̣h hành đôṇg nâng cao tư duy sáng taọ mỗi cá nhân: 

Tên 

Cách rèn luyện và hành 

động Cách đo lường 

Đỗ Vĩnh Khang 

➢ Phải tích cực trải nghiệm 

và tạo nhiều mối quan hệ: 

Dành thời gian gặp gỡ, giao 

lưu với bạn bè, đồng nghiệp, 

tìm kiếm những trải nghiệm 

mới để đầu óc được thanh 

thản, thoải mái khi đó khả 

năng sáng tạo của bạn sẽ được 

phát huy tối đa. 

➢ Suy nghĩ tích cực và phá 

vỡ những nguyên tắc bản 

thân: 

Giữ cho tinh thần luôn bình 

tĩnh, sáng suốt khi đó bạn sẽ 

nghĩ ra cách để giải quyết khó 

Số lượng bạn bè và sự tương 

tác mạnh trên facebook, zalo 

và ở ngoài xã hội. Tinh thần 

luôn thoải mái, vui vẻ và yêu 

thích học tập công việc của 

mình. 

 

 

 

 

 

Số lượng tham gia vào những 

cuộc thi khó và đòi hỏi sự 

thông minh sáng tạo 

Điểm học tập thay đổi. 
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khăn một cách nhanh nhất 

Đừng ôm khư khư những 

nguyên tắc cũ, mà hãy dám 

nghĩ, dám làm. 

1-2 lần/tuần có thể bỏ buổi 

học để đi trải nghiệm thực tế, 

theo hướng bản thân thích. 

Phạm Tấn Anh 

➢ Hãy tư duy và vận dụng 

nhiều khái niệm nhiều 

phương pháp: 

Đừng cứ ngồi ỳ chờ mọi việc 

sẽ tự được giải quyết hoặc sẽ 

có người giải quyết giúp bạn 

mà hãy vận động trí óc của 

mình, hãy nghĩ làm thế nào để 

giải quyết công việc của bạn 

như thế nào nhanh nhất, đạt 

kết quả cao nhất.Phải vận 

dụng tốt các khái niệm để thực 

hiện công việc và đưa nhiều 

phương pháp mới trong học 

tập và công việc của mình. 

➢ Biết cách cân bằng giữa 

thực tế và lý tưởng: 

Hãy tư duy sáng tạo trong 

khuông khổ, chỉ cần như vậy 

cũng đủ có hàng vạn ý tưởng 

phù hợp và bạn sẽ không phải 

suy nghĩ thêm cách để phù 

hợp thực tế nữa khi mà đã 

định sẵn khung thực tế cho 

sáng tạo. 

Cho cá nhân tiếp xúc với 

những công việc đòi hỏi trí óc 

như tính toán, thiết kế..có thời 

gian nộp, để cá nhân vận dụng 

tốt đa trí óc và đưa ra sự chính 

xác trong từng bài toán và bản 

thiết kế đẹp.So sánh giữa 2 kỳ 

học khi mà đã áp dụng 

phương pháp học mới khác 

khau giữa 2 kỳ này. 

 

 

 

 

 

Theo dõi trên giấy những bản 

kế hoạch, những sự việc đã 

làm trong 1 tháng, có nhiều ý 

tưởng mới để thực hiện trong 

1 tháng không, và những mục 

tiêu đã đặt ra đã hoàn thành 

chưa. 

Lê Đức Phương 

➢ Dám làm và không sợ rủi 

ro: 

Khi có 1 ý tưởng mới, 1 kế 

hoạch mới hãy vượt qua nỗi lo 

Cho cá nhân làm những công 

việc mà bạn ngại và sợ rủi ro 

như: Học tiếng anh, giao tiếp 

với số lượng người đông, tham 
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sợ rủi ro, thất bại và hành 

động, hãy tin tưởng vào những 

ý tưởng và khả năng của bản 

thân mình để khả năng sáng 

tạo  được phát huy, tìm ra 

nhiều phương pháp và thực 

hiện chúng theo cách mới lạ. 

➢ Không ỷ lại và luôn năng 

động: 

Hãy là người năng động, xắn 

tay vào giải quyết mọi vấn đề 

dù khó hay dễ, đừng cất giấu 

khả năng sáng tạo, luôn xung 

phong là người đi đầu, trong 

học tập hay làm việc đều chủ 

động làm việc chứ không ỷ lại 

người khác giúp mình nếu 

không bạn sẽ trở thành kẻ thụ 

động, không có chính kiến và 

những trải nghiệm thú vị riêng 

cho bản thân. 

gia chương trình ý tưởng. 

Sẽ theo dõi hoạt động này 

trong từng buổi học, và khả 

năng cải thiện tiếng anh,hay 

có những ý tưởng mới liên tục 

trong 4 tuần. 

 

Đo lường dựa trên số lượng 

bài tập và deadline trong học 

tập và công việc: Cá nhân có 

hoàn thành tốt đúng hạn, và có 

người giúp đỡ hay không. 

Có phải là một người xung 

phong nhóm trưởng, tham gia 

tích cực các hoạt động trên 

trường và ngoài xã hội không. 

Huỳnh Ái Nhi 

➢ Phá bỏ nguyên tắc của 

bản thân: 

Rào cản về cảm xúc, rào cản 

về tư duy đang gây cản trở sự 

tự tin của bản thân trong việc 

hình thành ý tưởng mới. Hãy 

tập thói quen mới, chấp nhận 

sự sai sót, rủi ro, dám phát 

biểu ý kiến, đưa ra ý tưởng 

mới dù nó là điên rồ nhất. 

Kiên định với những ý tưởng 

của mình. 

Đo lường thông qua các buổi 

học trên lớp, số lần phát biểu ý 

kiến, đưa ra ý tưởng. Quan sát 

những việc làm hằng ngày như 

giờ thức dậy, tập thể dục… 
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➢ Suy nghĩ tích cực: 

Rèn luyện lối suy nghĩ lạc 

quan, tích cực trong cuộc sống 

hằng ngày từ học tập, công 

việc đến giải trí. Tham gia trải 

nghiệm nhiều điều thú vị, có 

thể là những việc mình chưa 

từng làm trước đó. 

Đo lường thông qua sự tiến bộ 

,hiệu quả trong học tập. Ghi 

nhớ bài tốt hay không, khi có 

bài tập khó có sự chán nản 

không, số lần trải nghiệm 

những điều mới. 

 

 

 

 

Lữ Thị Như Trúc 

➢ Dám tự tin phát biểu ý 

kiến, ý tưởng của cá nhân 

Phát huy việc thích quan sát 

mọi thứ xung quanh, trí tưởng 

tượng phong phú để đưa ra 

nhiều ý tưởng mới. Không e 

ngại để đưa ra ý kiến cá nhân 

trước đám đông, chấp nhận sự 

phản biện từ mọi người. Từ đó 

rèn luyện được sự tự tin. 

➢ Tận dụng các mô hình học 

được để giải quyết vấn đề 

Liệt kê, sắp xếp, ghi lại những 

mô hình, học thuyết đã được 

học. Bao gồm định nghĩa, 

cách sử dụng và cố gắng liên 

tưởng đến chúng trong quá 

trình giải quyết vấn đề, tạo 

thói quen đưa ra quyết định 

dựa trên phân tích, tính toán, 

dẫn chứng rõ ràng. 

Đo lường thông qua những ý 

tưởng được đưa ra, sự tự tin 

phát biểu ý kiến trong lớp học 

và trước đám đông. 

 

 

 

 

 

 

Đo lường thông qua số mô 

hình thống kê được. Hiểu và 

ghi nhớ mô hình. Theo dõi qua 

cách giải quyết một số vấn đề, 

đưa ra ý kiến, quyết định có 

cơ sở hay không. 

 

IV. Kế hoac̣h hành đôṇg cho sinh viên kinh tế rèn luyêṇ tư duy sáng taọ:  

1. Mô hiǹh thang phân loaị năng lưc̣ của Singer: 
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- Hướng tới xây dựng chương trình đào tạo lấy mục tiêu là xây dựng năng lực cho người học, 

Singer (2006) đã phát triển một mô hình tư duy nhằm thiết kế các mục tiêu năng lực cho chương 

trình giáo dục cấp hai ở Rumani.  

- Sáu giai đoạn tư duy làm nền tảng cho quá trình phát triển năng lực là: 

a. tiếp nhận; 

b. xử lý kiến thức và kỹ năng lần thứ nhất;  

c. Hình thành trong tư duy các mô hình, cấu trúc biểu thị mối quan hệ, áp dụng các mô hình cấu 

trúc kiến thức đã có;  

d. Diễn đạt bằng ngôn ngữ, Ứng dụng thực tế;  

e. Xử lý lần hai những kiến thức và năng lực đã đạt được;  

f. Chuyển hóa các năng lực sang các lĩnh vực có liên quan.  

- Tương ứng với sáu bậc phát triển tư duy này là sáu nhóm năng lực:  

a. Tiếp nhận (nhận diện các thuật ngữ, khái niệm, mối quan hệ, quá trình; quan sát hiện tượng, quá 

trình; nhận thức về các mối quan hệ, chuyển tiếp, quy trình; định nghĩa các khái niệm; thu thập 

dữ liệu từ các nguồn khác nhau);  

b. Xử lý dữ liệu ở cấp độ 1 (so sánh các dữ liệu khác nhau, thiết lập mối quan hệ; tính toán một 

phần kết quả; phân loại dữ liệu; biểu diễn dữ liệu; phân biệt; điều tra, khám phá; thử nghiệm);  

c. Xử lý dữ liệu thông qua các mô hình, công thức (rút ra các mô hình; xác định các biến; thực hành 

theo các nguyên tắc/mô hình chuẩn; giải quyết vấn đề thông qua các mô hình/thuật toán);  

d. Mô tả, diễn đạt bằng ngôn ngữ của bản thân (miêu tả trạng thái, hệ thống, quy trình, hiện tượng; 

thiết lập và duy trì các lý lẽ để giải quyết vấn đề; trao đổi ý tưởng, khái niệm, giải pháp thông qua 

sử dụng hệ thống ngôn ngữ, tín hiệu riêng biệt cho lĩnh vực đó); 

e. Xử lý cấp độ hai các kết quả (so sánh các kết quả, sản phẩm, kết luận; tính toán kết quả; đánh giá 

kết quả; phát triển học thuyết; phân tích các tình huống khác nhau; xây dựng các chiến lược; liên 

kết các quá trình, tìm ra mối quan hệ giữa những đại diện khác nhau, giữa những đại diện và các 

vật thể);  

f. Chuyển giao (khái quát hóa và đặc thù hóa; tích hợp; tối đa hóa; chuyển hóa; thương thuyết; áp 

dụng các quy trình vào những tình huống phức tạp hơn). 

2. Xây dưṇg kế hoac̣h hành đôṇg: 

❖ Năm 1: 

➢ Đặt mục tiêu:  

• Hoàn thành tốt tất cả các môn học trong năm học. Đạt GPA khá (cao hơn hoặc bằng 7.0). 

• Biết được điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, sở thích và định hướng được nghề nghiệp. 
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• Phát triển các ky ̃năng cơ bản để phù hợp với môi trường đại học. 

Đối với thời gian học ở trường.  

- Sinh viên cần làm quen với môi trường mới. Tạo lập thời khóa biểu cụ thể, đi học chuyên cần, 

mang theo tài liệu đầy đủ. 

- Trước khi đến lớp cần xem qua nội dung bài học và cố gắng hiểu các thuật ngữ, khái niệm, định 

nghĩa để nắm sơ qua nội dung bài học. Khi đến lớp cần tập trung nghe giảng và tham gia vào quá 

trình học nếu có vấn đề chưa rõ hãy tham khảo từ bạn bè, giảng viên và tìm từ các nguồn tài liệu 

khác nhau.  

- Với sinh viên năm nhất cần hiểu rõ các khái niệm, định nghĩa liên hệ các kiến thức đã học lại với 

nhau và áp dụng, thử nghiệm các lý thuyết đã học để rút ra những kinh nghiệm cho bản thân. 

- Đối với các môn học không nên tham khảo trong giáo trình mà phải thu thập dữ liệu từ các nguồn 

khác nhau như: Các sách khác nhau, từ Internet, thư viện,... 

- Đánh giá kết quả có được dựa trên những mô hình, lí thuyết đã học. 

- Liệt kê, sắp xếp lại tất cả những mô hình, học thuyết mình đã được học trong và cách thức sử 

dụng nó.  

Đối với việc tự học. 

- Lên kế hoạch cho việc tự học và phát triển bản thân. Ngoài việc học ở trường sinh viên cần có 

thời gian để củng cố lại kiến thức đã học ở trường. Tìm hiểu sâu và rộng hơn các kiến thức đã 

học.  

- Ngoài ra việc rèn luyện sức khỏe qua các môn thể thao sẽ giúp sinh viên phát triển khả năng tư 

duy sáng tạo của mình. 

- Dành ra 1 khoảng thời gian ngắn mỗi ngày khoảng 30 phút để phát triển các sở thích của bản 

thân: tập đàn, học thêm 1 ngoại ngữ ( ngoài tiếng Anh), viết lách, vẽ tranh...  

- Tạo thói quen đọc sách 1 quyển/ tuần để rèn luyện sự tập trung và ghi nhớ tốt. 

- Tìm hiểu về chuyên ngành mà bản thân muốn theo đuổi để tạo ra mục tiêu cụ thể cũng như các 

cách thức hành động.  

❖ Năm 2: 

➢ Đăṭ muc̣ tiêu: hoàn thành những môn hoc̣. Đaṭ GPA khá (cao hơn hoăc̣ bằng 7.0) 

o Hoc̣ taị trường: 

- Xử lý các mô hình, công thức đa ̃hoc̣ từ năm nhất. 

- Rút ra những ý chính từ các mô hình/công thức đó để làm kiến thức cho bản thân. 

- Vâṇ duṇg các kiến thức đó vào trong bài giảng để hoc̣ tâp̣ tốt hơn. 
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- Giải quyết các bài tâp̣ trong lớp, xây dưṇg nhóm, làm bài nhóm, hoc̣ bài bằng những mô 

hình/công thức đa ̃hoc̣ trước đó. 

- Tiếp thu thêm những mô hình/công thức mới từ các môn hoc̣. 

- Diêñ đaṭ, trao đổi ý tưởng, hoc̣ hỏi các baṇ trong lớp để nâng cao kiến thức của bản thân. 

o Hoc̣ ở nhà: 

- Vâṇ duṇg kiến thức đa ̃hoc̣ như các mô hình/công thức ở thưc̣ hiêṇ các bài tâp̣ nhóm/ bài tiểu 

luâṇ về nhà. 

- Xây dưṇg các buổi hoc̣ nhóm để nâng cao kiến thức, chia sẻ, nêu lên ý tưởng của bản thân cũng 

như tiếp thu các ý tưởng của các baṇ. 

➢ Tham gia những chương trình, sân chơi giúp dê ̃dàng bôc̣ lô ̣những ý tưởng của bản thân: 

- Tích cực tham gia các cuộc thi như: Cuộc thi khởi nghiệp sinh viên, CEO, CFO,.. Để thể hiện các 

ý tưởng sáng tạo của bản thân, áp dụng các kiến thức và mô hình đã học. 

- Tham gia các hoạt động, các CLB ở trường giúp bản thân có những trải nghiệm, trưởng thành 

hơn về suy nghĩ của bản thân.  

❖ Năm 3: 

➢ Đặt mục tiêu hoàn thành những môn học. Đạt GPA khá (cao hơn hoặc bằng 7.0). 

o Học tại lớp: 

- Đi học chuyên cần, mang theo tài liệu đầy đủ. 

- Ghi chép những ý chính bắt buộc nắm được trong mỗi bài giảng. 

- Nhìn nhận vấn đề ở nhiều khía cạnh khác nhau, phân tích các tình huống xảy ra khác nhau. 

- Không chấp nhận những kết quả sẵn có. 

- Đánh giá kết quả có được dựa trên sự phân tích, tính toán và so sánh với nhiều vấn đề tương tự. 

- Liệt kê, sắp xếp lại tất cả những mô hình, học thuyết mình đã được học trong 3 năm và cách thức 

sử dụng nó. 

- Biết tìm mối quan hệ, liên kết những bài giảng có nội dung tương tự lại với nhau. 

o Học tại nhà: 

- Lên kế hoạch cho việc học tập thêm tại nhà và kế hoạch thực tập, định hướng nghề nghiệp (xác 

định được mục đích học tập và niềm đam mê của mình, xác định được điểm mạnh, điểm yếu của 

bản thân). 

- Tạo thói quen đọc sách có thể là 1 – 2 quyển/ tuần để rèn luyện sự tập trung và ghi nhớ tốt. 

- Rèn luyện sức khỏe điều đặn. 

- Theo dõi nhiều trang web về lĩnh vực Kinh tế để nắm bắt được các thông tin cần thiết vừa phục 

vụ học tập tại lớp vừa phục vụ cho việc thực tập sắp đến. 
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- Tập nghiên cứu đầu tư. 

➢ Hoàn thành đầy đủ các chứng chỉ bắt buộc (Chứng chỉ IC3, ERP, Toeic /Ielts ). 

- Ngoại ngữ và công nghệ thông tin là chìa khóa. 

- Nhận thức được tại sao phải học các chứng chỉ này. 

- Lên kế hoạch cụ thể cho việc đăng ký học, kết quả dự kiến, thời gian hoàn thành. 

- Chủ động tìm kiếm tài liệu tham khảo cho các chứng chỉ, không trông chờ vào người khác. 

➢ Xây dưṇg mối quan hệ cho bản thân. 

- Xác định được công việc mình mong muốn. 

- Tham gia một số hội thảo về lĩnh vực mình đang cần có công việc. 

- Tham gia nhiều diễn đàn, group thảo luận về công việc đó. 

- Apply thực tập tại một số doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực mình yêu thích ( có thể thực tập 

không lương hoặc Parttime). 

❖ Năm 4: 

➢ Đặt mục tiêu thử thách bản thân và vận dụng các kỹ năng bằng cách tổ chức các dự án về 

sale , tổ chức event do chính sinh viên tự thực hiện. 

• Tổ chức các dự án sale: 

- Dự án sẽ diễn ra trong vòng 1 tháng hoặc có thể dài hơn tùy vào sinh viên chọn. 

- Dự án sale do sinh viên năm 4 tự thiết kế và thành lập team. Một team sẽ khoảng từ 5-7 người. 

- Tìm kiếm các nhu cầu của thị trường và tìm kiếm nguồn hàng về nhu cầu đó. 

- Team sẽ cần 1 Leader để quản lý về chiến lược sale của team, lên tinh thần cho team; 1 Kế toán 

để quản lý thu và chi của team. 

- Team sẽ gom tiền lại mua các đợt hàng để bán, kế toán ghi rõ ai lấy nhiêu và bán ra nhiêu. 

- Team sẽ set sale target cho từng tuần và sale target trong một tháng, qua các từng có thể sửa sale 

target lại cho phù hợp với khả năng mỗi người. 

- Mỗi tuần team sẽ có các buổi họp để trao đổi về kỹ năng bán hàng và về các cách lên tinh thần 

mỗi khi không thuận lợi. 

- Khi thời gian kết thúc tổng hợp team lại cân đối kế toán giữa tiền vốn hàng hóa và tiền thu được. 

• Tổ chức event 

- Team Event sẽ khoảng từ 7-10 người cho một dự án. 

- Event sẽ tổ chức trong 1 ngày và có từ 2-3 tuần cho việc lên kế hoạch cũng như chuẩn bị cho 

event. 

- Team sẽ có từ 3-5 ngày để cùng họp bàn lên ý tưởng về sẽ làm chủ đề nào. Qua các công cụ như 

Brainstorming, Ideas Management, Kỹ năng phân tích từ đó thống nhất về event sắp tới. 
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- Team sẽ chia ra 1 Leader là người sẽ keep track các hoạt động của team, lên target và giúp đỡ 

team khi cần thiết. 

- Target sẽ bao gồm thời gian hoàn thành công việc của mỗi thành viên trong team, số người tham 

gia event, đánh giá mức độ cảm nhận về event. 

- 2 người sẽ hoạt động bên xin tài trợ về tiền để trang trải cho kế hoạch, về tiền thuê mặt bằng, 2 

người sẽ viết content cho event, 2 người sẽ lo về các cơ sở vật chất cũng như vận động mọi người 

tham gia vào event. 

- Khi event kết thúc sẽ khảo sát mỗi người về những gì họ cảm nhận và đánh giá mức độ họ cảm 

nhận về event thông qua thang đo likert. 

 

V. Bài tâp̣ cá nhân: 

❖ Lữ Thi ̣ Như Trúc 

Nội dung tâm đắc Hành vi Kết quả dự kiến 
Thời gian hoàn 

thành 

Mô hình 5S trong 

Kaizen 

Sàng loc̣ những thứ vâṭ duṇg 

cần và không cần thiết taị nơi ở 

của bản thân. 

Không gian trở nên rôṇg 

raĩ, thoải mái hơn, ít 

chiếm nhiều diêṇ tích. 

2 tuần 

Cải tiến nhỏ và liên 

tuc̣ trong Kaizen 

Tâp̣ thể duc̣ của bản thân, tâp̣ 

từ 2 phút, lên 5 – 10 phút và từ 

từ đến 30 phút mỗi ngày. 

- Giúp chữa bêṇh lười 

tâp̣ thể duc̣ của bản thân. 

- Rèn luyêṇ sức khỏe tốt 

hơn. 

- Giảm đươc̣ cân năṇg. 

8 tuần 

Ideas Management 

- Tìm hiểu về nguyên lý hoaṭ 

đôṇg của naõ phải và naõ trái, 

biết mình đang thiên về naõ 

phải. 

- Rèn luyêṇ cách “nắm chăṭ tay 

phải” khi muốn ghi nhớ, và 

“nắm chaỵ tay trái” khi cần sư ̣

sáng taọ, tưởng tươṇg. 

- Biết cách phát huy hai 

bán cầu naõ. 

- Phát triển song song 

đươc̣ ở hai bán cầu naõ, 

nâng cao năng lưc̣ của 

naõ, cân bằng đươc̣ cuôc̣ 

sống hơn. 

8 tuần 

Brainstorming 

- Trong các buổi hop̣ của nhóm 

thưc̣ hiêṇ viêc̣ lắng nghe ý 

tưởng của các thành viên trong 

- Phát huy đươc̣ vai trò 

của leader trong nhóm. - 

Hiểu đươc̣ các thành 

4 tuần 
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nhóm, không phản bác, chê 

bai. Và ghi chép laị ý tưởng 

của các thành viên. 

viên trong nhóm suy 

nghi ̃gì.  

- Thành viên trong 

nhóm thoải mái hơn khi 

đưa ra ý tưởng của 

mình. 

- Gắn kết đươc̣ nhóm 

khi làm viêc̣. 

Benchmarking 

- Xác điṇh muc̣ tiêu là đươc̣ 

loaị Khá khi ra trường.  

- Sàng loc̣ những baṇ điểm cao 

trong lớp và ho ̣đa ̃hơn 7 chấm. 

- Hoc̣ hỏi từ ho,̣ đưa ra những 

hành đôṇg cho bản thân để đaṭ 

đươc̣ muc̣ tiêu. 

- Hiểu đươc̣ haṇ chế taị 

sao mình điểm thấp của 

bản thân. 

- Đaṭ đươc̣ muc̣ tiêu mà 

mình đề ra.  

8 tuần 

 

❖ Đỗ Viñh Khang 

Nội dung tâm đắc Hành vi Kết quả dự kiến 
Thời gian hoàn 

thành 

Mô hình 5S trong 

Kaizen 

Sắp xếp lại các dụng cụ học tập 

sao cho dễ lấy nhất khi cần thiết. 

- Đem đầy đủ dụng 

cụ khi đi học. 

- Không mất thời 

gian tìm kiếm. 

8 tuần 

Quản trị ý tưởng 

Mỗi khi gặp các vấn đề hay cần 

họp bàn ý tưởng chia nhóm ra một 

bên trình bày và một bên phản 

biện. Sau đó ghi lại các ý kiến và 

sử dụng tư duy phân tích chọn ra 

ý kiến phù hợp nhất. 

- Có thể biết được ý 

kiến từng cá nhân 

trong nhóm. 

- Biết được nhiều 

quan điểm hơn vào 

cùng một vấn đề. 

5 tuần 

Tư duy phán xét 
- Tìm hiểu rõ thông tin về vấn đề 

cần giải quyết. 

- Bỏ được tính vội 

vàng quyết định theo 
2 tuần 
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- Hỏi những người xung quanh ý 

kiến. 

- Tổng hợp lại và chọn ý kiến 

thích hợp nhất. 

bản năng. 

- Học được tư duy 

mới giúp có được 

nhiều góc nhìn hơn 

về sự việc. 

Benchmarking 

- Đánh giá tìm hiểu xem những 

bạn học bài tốt trong lớp làm cách 

nào. 

- Đo lường thời gian dành cho 

việc học của các bạn đó. 

- Phân tích và đưa ra các hành 

động cho bản thân. 

- Học hỏi cách làm 

việc của các bạn học 

tốt. 

- Biết được phần nào 

bên mình làm chưa 

ổn và có những thay 

đổi để tốt hơn. 

4 tuần 

Mindmapping 

- Tham khảo các cách vẽ 

Mindmap đơn giản và dễ hiểu 

nhất. 

- Vẽ Mindmap cho các mô hình 

bài học trong lớp. 

- Xem lại các Mindmap đã vẽ 

trong tuần. 

- Dễ ghi nhớ các 

kiến thức đã học. 

- Có một hệ thống 

ghi chú các bài 

giảng. 

5 tuần 

 

❖ Phaṃ Tấn Anh 

Nội dung tâm đắc Hành vi Kết quả 
Thời gian hoàn 

thành 

Cải tiến để tốt hơn 

- Tìm hiểu được những vấn đề có 

ảnh hưởng xấu xuất hiện hàng ngày. 

Sau đó loại bỏ dần dần các thói quen 

xấu và thay vào đó các thói quen tốt. 

- Từ bỏ thói quen thức khuya, sử 

dụng điện thoại trong thời gian dài. 

Hình thành thói quen ngủ sớm và 

dậy sớm, đọc sách, chơi thể thao 

- Sắp xếp thời gian 

khoa học hơn. 

- Sức khỏe được cải 

thiện. 

- Tiếp thu được nhiều 

kiến thức hơn. 

30 ngày 
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hằng ngày. 

Thay đổi nhỏ nhưng 

liên tục 

Mỗi ngày điều học hỏi và rèn luyện 

những kiến thức mới, tiếng anh, tiết 

kiệm tiền mỗi ngày 20 nghìn. 

- Đạt được chứng chỉ 

toeic 500 

- Mỗi tháng tiết kiệm 

được 600 nghìn cho 

việc đầu tư. 

- Kiến thức về chuyên 

ngành được cải thiện. 

8 tuần 

5 mức độ tư duy 

Đánh giá mức độ tư duy hiện tại của 

bản thân là ở cấp độ tư duy diễn 

giải. Rèn luyện các mức độ tư duy 

mà bản thân chưa đạt được. 

- Đạt được cấp độ tư 

duy phân tích. 
3 tháng 

Tư duy sáng tạo 

- Tìm những phương pháp, biện 

pháp để kích thích khả năng sáng 

tạo.  

- Luôn suy nghĩ đến những khía 

cạnh khác nhau của vấn đề tăng 

cường khả năng tư duy của bản 

thân. 

- Có nhiều ý tưởng 

trong học tập cũng như 

công việc bán hàng 

online. 

- Mỗi ngày điều nảy ra 

1 đến 2 ý tưởng mới. 

- Thay đổi được các 

thức học tập và làm 

việc tốt hơn. 

30 ngày 

Tấn công não 

Không phê phán và đánh giá các bất 

kì ý tưởng nào. Suy nghĩ và ghi lại 

những ý tưởng mới. Phân tích và 

đánh giá các ý tưởng đó. 

- Tạo ra nhiều ý tưởng 

hay và khả thi. 

- Kích thích khả năng 

sáng tạo nhiều hơn. 

7 ngày 

 

❖ Huỳnh Ái Nhi 

Nội dung tâm đắc Hành vi Kết quả dự kiến 
Thời gian hoàn 

thành 

Rào cản  tư duy 

- Tự tin phát biểu ý kiến của 

bản thân. 

- Phá vỡ thói quen hàng 

- Giúp bản thân tự tin, 

mạnh dạn hơn. 

- Khám phá ra được 

6 tuần 



BÀI TIỂU LUÂṆ HOC̣ PHẦN KỸ THUÂṬ QUẢN TRI ̣ CHẤT LƯƠṆG PHẦN 2                                                          

 

[AUTHOR NAME] 119 

 

GVHD: THS. NGUYỄN VĂN HÓA 

ngày như ngủ dậy trễ, lười 

tập thể dục… 

nhiều điều chưa biết. 

Suy nghĩ tích cực 

Thay đổi việc làm mỗi buổi 

sáng: 

- Tắm vào buổi sáng. 

- Nở nụ cười. 

- Nghĩ về một điều vui vẻ. 

- Sống lạc quan, tích cực, 

hạnh phúc hơn. 

- Loại bỏ được căng 

thẳng, mệt mỏi. 

- Học tập hiệu quả hơn. 

5 tuần 

5 mức độ tư duy 

- Tìm hiểu các bài viết về tư 

duy.  

- Rèn luyện phát triển não 

trái, não phải. 

Đánh giá được tư duy 

hiện tại, cố gắng nỗ lực 

đạt được tư duy tích cực, 

sáng tạo. 

8 tuần 

Mô hình 5S 

- Lập kế hoạch học tập cho 

cá nhân. 

- Sắp xếp lại nơi học tập 

ngăn nắp, sạch sẽ. 

- Tạo động lực và không 

khí học tập. 

- Tập trung hơn trong học 

tập. 

6 tuần 

Rào cản cảm xúc 

- Làm nhiều bài test về 

stress, kỹ năng giao tiếp… 

- Xây dựng mục đích cho 

những việc mình làm. 

- Hiểu được giới hạn của 

bản thân, điều khiển 

được cảm xúc của mình. 

- Tạo được động lực, 

niềm tin vững chắc cho 

những việc mình đang 

làm. 

8 tuần 

 

❖ Lê Đức Phương 

Nôị dung tâm đắc Hành vi  Kết quả dự kiến 
Thời gian hoàn 

thành 

Kaizen cá nhân 

- Lập kế hoạch ra giấy và 

làm theo khi sắp xếp thời 

gian bản thân giữa các 

hoạt động với nhau. 

- Đã đi học đúng giờ. 

- Dậy sớm, cơ thể khỏe 

mạnh. 

- Có thời gian đọc sách 

và có thời gian đi làm, 

đi học những cái bản 

thân yêu thích. 

6 tuần 
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Mô hình 5S 
Sắp xếp phòng ngủ và chỗ 

học ngăn nắp, thuận tiện. 

Không khí cởi mở và 

có tinh thần học tập 
2 tuần 

5 mức độ tư duy 

Đọc sách phát triển tư 

duy, rèn luyện cách nhìn 

đa diện và không vội đưa 

ra quyết định. 

- Mở mang được nhiều 

kiến thức và đánh giá 

được cấp độ tư duy của 

mình. 

- Đạt được tư duy tích 

cực và sáng tạo. 

8 tuần 

Quản trị ý tưởng 

Lắng nghe và tiếp nhận sự 

phê phán chủ động. 

 

Tạo ra phương pháp 

học mới, ý tưởng mới 

trong bán hàng. 

4 tuần 

So sánh theo chuẩn 

mức, được làm VD 

thực tế về Grab và 

Go Viet 

Tiếp cận và làm quen với 

những bạn có điểm cao và 

học tốt hơn mình. 

Học được cách học của 

họ, lên được kế hoạch 

để học tập tốt hơn. 

 

2 tuần 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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D. BÀI TÂP̣ #5 – FMEA 

 

1. Xác định quá trình – mô tả sơ bộ (4 quá trình): 

1.1. Rèn luyêṇ ngoaị ngữ: 

 

1.2. Rèn luyêṇ sức khỏe: 

 

1.3. Rèn luyêṇ kỹ năng giao tiếp: 

 

1.4. Rèn luyêṇ kỹ năng quản lý thời gian: 

Xác định phương pháp học.

Sử dụng các kỹ năng có liên quan.

Áp dụng vào thực tế.

Đánh giá kiểm tra sức khỏe bản thân.

Lựa chọn phương pháp.

Lập kế hoạch đo lường, kiểm soát.

Đánh giá kỹ năng của bản thân bằng các bài test.

Tìm hiểu những vấn đề cơ bản trong giao tiếp.

Tham gia trải nghiệm vào: những câu lạc bộ, công việc liên 
quan đến giao tiếp hay những cuộc thi phản biện, nói trước 
đám đông...
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2. Phân tích kiểu sai hỏng tiềm năng: 

Quá trình Kiểu sai hỏng tiềm năng 

Rèn luyêṇ ngoaị ngữ 

Chưa có phương pháp hoc̣ cu ̣thể. 

Ky ̃năng nghe bi ̣haṇ chế. 

Không áp duṇg vào trong thưc̣ tế. 

Rèn luyêṇ sức khỏe 

Đánh giá sai bản thân. 

Áp duṇg sai phương pháp. 

Kiểm soát không tốt. 

Rèn luyêṇ ky ̃năng giao tiếp 

Không đánh giá đươc̣ ky ̃năng của bản thân. 

Hiểu sai vấn đề. 

Thiếu sư ̣trải nghiêṃ. 

Rèn luyêṇ ky ̃năng quản lý thời gian 

Dữ liêụ không chính xác 

Chưa xác điṇh đươc̣ phương pháp. 

Tư ̣xác điṇh muc̣ tiêu sai với bản thân 

 

3. Phân tích tác động có thể tạo ra của mỗi kiểu sai hỏng: 

Quá trình Kiểu sai hỏng Tác động 

Rèn luyêṇ ngoaị ngữ 

Chưa có phương pháp hoc̣ cu ̣

thể. 

Khó nâng trình đô ̣khi rèn luyêṇ 

Gây ra viêc̣ “câm” khi thiếu vốn từ 

Viêc̣ ghi nhớ kém hiêụ quả 

Ky ̃năng nghe bi ̣ haṇ chế. 

Không nghe đươc̣ người bản xứ nói gì. 

Diêñ đaṭ với người bản xứ thì ho ̣hiểu mình 

đang nói gì. 

Xem xét lại những công việc trong quá khứ và thời gian thực 
hiện chúng.

Tìm hiểu phương pháp để quản lý thời gian một cách hiệu 
quả.

Xác định lại mục tiêu, sắp xếp lại thời gian của ban thân dựa 
trên căn cứ, phương pháp đã có.
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Quên cách nhấn âm, không có ngữ điêụ khi 

nói. 

Không áp duṇg vào trong thưc̣ 

tế. 

Lañg phí thời gian rèn luyêṇ. 

Không nâng cao đươc̣ trình đô.̣ 

Mất đi sư ̣tư ̣tin. 

 

Rèn luyêṇ sức khỏe 

Đánh giá sai bản thân 

Chủ quan về sức khỏe bản thân. 

Lười rèn luyêṇ sức khỏe. 

Thiếu tư ̣tin về bản thân. 

Áp duṇg sai phương pháp. 

Không đaṭ đươc̣ kết quả mong muốn. 

Chán nản. 

Gây ra nguy hiểm cho bản thân. 

Kiểm soát không tốt. 

Dê ̃bỏ cuôc̣. 

Không có đôṇg lưc̣ cho những lần rèn 

luyêṇ tiếp theo. 

Mất niềm tin vào bản thân. 

Rèn luyêṇ ky ̃năng 

giao tiếp 

Không đánh giá đươc̣ ky ̃năng 

của bản thân. 

Cảm thấy tư ̣ti nếu kết quả không tốt. 

Cảm thấy tư ̣cao khi nhâṇ đươc̣ kết quả quá 

cao. 

Thiếu chính xác dâñ đến viêc̣ choṇ sai cách 

rèn luyêṇ cho bản thân. 

Hiểu sai vấn đề. 

Nói lan man, dài dòng, không đúng troṇg 

tâm. 

Bi ̣ tẩy chay khi gây phâṭ ý với đối phương 

qua viêc̣ giao tiếp sai. 

Choṇ sai cách tiếp câṇ, ngôn ngữ cơ thể để 

giao tiếp. 

Không trải nghiêṃ cuôc̣ sống. 

Đánh giá moị viêc̣ qua sách vở, không có ý 

kiển chủ quan từ kinh nghiêṃ. 

Mất tư ̣tin khi giao tiếp với moị người. 

Thu ̣đôṇg trong giao tiếp, khó trình bày các 

quan điểm cá nhân. 

Rèn luyêṇ ky ̃năng 

quản lý thời gian 
Dữ liêụ không chính xác 

Xác điṇh thời gian cho các công viêc̣ sai. 

Khó khăn trong viêc̣ lâp̣ kế hoac̣h. 
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Ảnh hưởng đến muc̣ tiêu đề ra. 

Chưa xác điṇh đươc̣ phương 

pháp 

Gây ra tình traṇg hấp tấp và mất tâp̣ trung. 

Ôm dồn quá nhiều viêc̣ cùng môṭ lúc. 

Không thể lâp̣ kế hoac̣h thưc̣ hiêṇ. 

Tư ̣xác điṇh muc̣ tiêu sai với 

bản thân 

Dê ̃găp̣ thất baị. 

Lañg phí thời gian. 

Thất voṇg vẻ bản thân. 

 

4. Xác định nguyên nhân gây ra sai hỏng: 

Quá trình Kiểu sai hỏng Nguyên nhân 

Rèn luyêṇ ngoaị ngữ 

Chưa có phương pháp hoc̣ cu ̣

thể. 

Vốn từ, ngữ pháp còn yếu kém. 

Không biết cách áp duṇg vốn 

từ. 

Chưa tâp̣ trung cho viêc̣ ghi 

nhớ. 

Ky ̃năng nghe bi ̣ haṇ chế. 
Ít luyêṇ tâp̣ ky ̃năng nghe. 

Chưa hiểu cách nói chuẩn. 

Không áp duṇg đươc̣ vào 

trong thưc̣ tế. 

Tốn thời gian rèn luyêṇ nhưng 

không hiêụ quả. 

Hoc̣ veṭ. 

Đăṭ bản thân mình quá cao so 

với thưc̣ tế. 

 

Rèn luyêṇ sức khỏe 

 

Đánh giá sai sức khỏe bản 

thân. 

Không coi troṇg sức khỏe bản 

thân. 

Không coi troṇg vấn đề rèn 

luyêṇ sức khỏe. 

Bi ̣ ảnh hưởng bởi ngoaị hình. 

Áp duṇg sai phương pháp rèn 

luyêṇ. 

Tâp̣ sai cách. 

Rèn luyêṇ liên tuc̣ nhưng không 

đươc̣ kết quả tốt. 

Phương pháp rèn luyêṇ tiêu 

cưc̣, không tốt cho sức khỏe. 
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Kiểm soát không tốt. 

Không có kế hoac̣h cu ̣thể. 

Không có quyết tâm cao. 

Đăṭ ra muc̣ tiêu quá cao với bản 

thân. 

Rèn luyêṇ ky ̃năng giao tiếp 

Không đánh giá đươc̣ ky ̃năng 

của bản thân. 

Không coi troṇg hoăc̣ quá coi 

troṇg bản thân. 

Phương pháp đánh giá chưa 

chính xác. 

Thiếu sư ̣đánh giá của người 

thân xung quanh. 

Hiểu sai vấn đề 

Không tâp̣ trung vào vấn đề 

daṇg giao tiếp. 

Khả năng đoc̣ hiểu quá kém. 

Lý thuyết không đúng với bối 

cảnh môi trường, văn hóa thưc̣ 

tế. 

Không có trải nghiêṃ trong 

cuôc̣ sống. 

Vâñ còn ngaị giao tiếp với 

người la.̣ 

Không tin vào những gì mà 

mình hoc̣ tâp̣. 

Lối sống cá nhân thu ̣đôṇg. 

 

 

 

Rèn luyêṇ ky ̃năng quản lý thời 

gian 

 

 

Dữ liêụ không chính xác. 

Không quan tâm nhiều đến từng 

thời gian cho mỗi công viêc̣. 

Dữ liêụ quá khứ chưa phù hơp̣ 

với hiêṇ taị. 

Dữ liêụ không phù hơp̣ với muc̣ 

tiêu đa ̃có. 

Chưa xác điṇh đươc̣ phương 

pháp 

Bản thân không thay đổi. 

Luôn nghi ̃bản thân là số môṭ. 

Phương pháp chưa phù hơp̣, 

không có nhiều dữ liêụ. 

Tư ̣xác điṇh muc̣ tiêu sai với 

bản thân. 

Không nhâṇ diêṇ đươc̣ muc̣ tiêu 

của bản thân. 
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Dành nhiều thời gian để xác 

điṇh muc̣ tiêu của bản thân 

nhưng chưa hiêụ quả. 

Mức kỳ voṇg từ bản thân quá 

cao. 

 

5. Xác định cách kiểm soát hiện tại: 

Quá trình Kiểu sai hỏng Cách kiểm soát hiện tại 

Rèn luyêṇ ngoaị ngữ 

Chưa có phương pháp hoc̣ cu ̣

thể. 

Dưạ trên viêc̣ tìm kiếm phương 

pháp, áp duṇg phương pháp của 

mình. 

Ky ̃năng nghe bi ̣ haṇ chế. 
Áp duṇg ky ̃năng nghe tốt trên thưc̣ 

tế sử duṇg. 

Không áp duṇg vào trong thưc̣ 

tế. 

Dưạ trên sư ̣đánh giá chủ quan về 

viêc̣ rèn luyêṇ. 

Rèn luyêṇ sức khỏe 

Đánh giá sai sức khỏe bản thân. 
Dưạ vào nguồn thông minh trên 

maṇg để đánh giá. 

Áp duṇg sai phương pháp rèn 

luyêṇ. 

Thưc̣ hành theo các phương pháp 

trên maṇg, sách, báo… 

Kiểm soát không tốt. 
Khi nào có thời gian rảnh mới rèn 

luyêṇ. 

Rèn luyêṇ ky ̃năng giao 

tiếp 

Không đánh giá đươc̣ ky ̃năng 

của bản thân. 

Dưạ vào các cảm nhâṇ của bản thân, 

vâñ thiếu sư ̣thành thâṭ khi đánh giá. 

Hiểu sai vấn đề. 
Dưạ trên đoc̣ sách, vốn từ ngữ và trải 

nghiêṃ của bản thân. 

Không có trải nghiêṃ trong 

cuôc̣ sống. 

Thời gian trải nghiêṃ trên tổng thời 

gian cá nhân. 

Rèn luyêṇ ky ̃năng quản 

lý thời gian 

Dư ̣liêụ không chính xác. 
Dưạ trên dữ liêụ lưu trữ trên giấy, 

điêṇ thoaị. 

Chưa xác điṇh đươc̣ phương 

pháp. 

Dưạ vào sách vở, internet để tìm hiểu 

phương pháp. 

Tư ̣xác điṇh muc̣ tiêu sai với Số lươṇg công viêc̣ mình làm hoàn 



BÀI TIỂU LUÂṆ HOC̣ PHẦN KỸ THUÂṬ QUẢN TRI ̣ CHẤT LƯƠṆG PHẦN 2                                                          

 

[AUTHOR NAME] 127 

 

GVHD: THS. NGUYỄN VĂN HÓA 

bản thân. thành trên số lươṇg công viêc̣ muc̣ 

tiêu đề ra trong tháng. 

 

6. Xây dựng hội đồng chuyên gia: 

Nhóm Đại diện Đơn vị 

Giảng viên ThS. Nguyễn Tấn Trung Giảng viên trực thuộc Khoa Quản trị 

Giảng viên ThS. Phạm Tô Thục Hân Giảng viên trực thuộc Viện Du lịch 

SV tốt nghiệp Lê Anh Tuấn Cựu sinh viên lớp UEH – K40 

SV tốt nghiệp Nguyễn Văn Long Cựu sinh viên UEH – K40 

SV năm  Huỳnh Xuân Thắng Sinh viên K41 – BH01 

SV năm 4 Trần Đình Đạt Sinh viên K41 – BH01 

 

7. Phân tích S-O-D cho mỗi kiểu sai hỏng (12 kiểu sai hỏng – 36 bảng): 

Bảng SEVERITY: Đánh giá tính nghiêm troṇg. 

Tác động Tiêu chí đánh giá Điểm 

Không Không ảnh hưởng gì 1 

Rất nhe ̣ Hầu như không ảnh hưởng. 2 

Nhe ̣ Ảnh hưởng rất ít, chỉ chiếm hơn 5 %. 3 

Vừa  Gây thiêṭ haị cho cá nhân, chiếm hơn 10%. 4 

Trung Bình Gây ra tổn thất đáng kể cho đời sống sinh viên, 

chiếm hơn 15%. 
5 

Đáng chú ý Gây tổn thất nghiêm troṇg cho sinh viên cần phải 

giải quyết ngay, tuy khó khăn những vâñ đươc̣ 

hoaṭ đôṇg. 

6 

Lớn Quá trình rèn luyêṇ bi ̣ cản trở, chiếm hơn 20%. 7 

Rất lớn Quá trình rèn luyêṇ không đáp ứng đươc̣ yêu cầu 

đăṭ ra, không phù hơp̣ với bản thân nhưng vâñ hơp̣ 

lý. 

8 

Nghiêm troṇg Có khả năng gây ra tác đôṇg xấu và có thể không 

phù hơp̣ môi trường hiêṇ taị. 
9 

Nguy hiểm Nhiều khả năng đang thưc̣ hiêṇ thì găp̣ sư ̣cố, 

không phù hơp̣ với môi trường hiêṇ taị (lớn hơn 
10 
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50%). 

  

Bảng OCCURRENCE: Đánh giá tần suất/khả năng xuất hiêṇ. 

Tác động Tiêu chí đánh giá Điểm 

Khó Không hẳn là sư ̣cố. 1-2 

Rất thấp Sư ̣cố hay xảy ra với quá trình rèn luyêṇ này. 3-4 

Thấp 
Sư ̣cố hay xảy ra với quá trình rèn luyêṇ tương 

tư ̣( 1 trong 7). 
5 

Trung bình 
Quá trình rèn luyêṇ này và tương tư ̣đa ̃từng 

đôi khi không phù hơp̣. (1 trong 5) 
6-7 

Cao 
Quá trình rèn luyêṇ này và tương tư ̣thương 

xuyên không phù hơp̣. (1 trong 3) 
8-9 

Rất cao Sư ̣không phù hơp̣ là khó tránh khỏi. 10 

  

Bảng DETECTION: Đánh giá khả năng có thể phát hiêṇ. 

Mức đô ̣phát hiêṇ Tỷ lê ̣ Tiêu chí đánh giá Điểm 

Hầu như/chắc chắn phát 

hiêṇ đươc̣ 
<10% Phát hiêṇ hết các sai hỏng. 1 

Rất cao 10-20% Phát hiêṇ hầu hết các sai hỏng. 2 

Cao 20-30% Cơ hôị phát hiêṇ sai hỏng là cao. 3 

Khá cao 30-40% Cơ hôị phát hiêṇ sai hỏng là khá cao. 4 

Trung bình 40-50% Khả năng phát hiêṇ sai hỏng là vừa phải. 5 

Thấp 50-60% Khả năng phát hiêṇ sai hỏng là thấp 6 

Rất thấp 60-70% Khả năng phát hiêṇ ra sai hỏng rất thấp. 7 

Khó nhâṇ ra 70-80% Khó có cơ hôị phát hiêṇ ra sai hỏng. 8 

Rất khó nhâṇ ra 80-90% Rất ít cơ hôị để phát hiêṇ ra sai hỏng. 9 

Không thể phát hiêṇ 
90-100% 

Không có biêṇ pháp kiểm soát để phát hiêṇ sai 

hỏng. 
10 

 

8. Tính hệ số rủi ro RPN: 

 

Quá 

trình 

Kiểu sai 

hỏng 
Tác động Nguyên nhân 

Cách kiểm 

soát 

Điểm 

S 

Điểm 

O 

Điểm 

D 
RPN 
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Rèn 

luyêṇ 

ngoaị 

ngữ 

Chưa có 

phương 

pháp hoc̣ 

cu ̣thể. 

Khó nâng 

trình đô ̣khi 

rèn luyêṇ. 

Vốn từ, ngữ 

pháp còn yếu 

kém. 
Dưạ trên viêc̣ 

tìm kiếm 

phương pháp, 

áp duṇg 

phương pháp 

của mình. 

7 6 4 168 

Gây ra viêc̣ 

“câm” khi 

thiếu vốn từ. 

Không biết 

cách áp duṇg 

vốn từ. 

Viêc̣ ghi 

nhớ kém 

hiêụ quả. 

Chưa tâp̣ 

trung cho viêc̣ 

ghi nhớ. 

Ky ̃năng 

nghe bi ̣ 

haṇ chế. 

Không nghe 

đươc̣ người 

bản xứ nói 

gì. 
Ít luyêṇ tâp̣ ky ̃

năng nghe. 
Áp dung ky ̃

năng nghe tốt 

trên thưc̣ tế sử 

duṇg. 

8 7 2 112 

Diêñ đaṭ 

cho người 

bản xứ 

không hiểu 

mình nói gì. 

Quên cách 

nhấn âm, 

không có 

ngữ điêụ khi 

nói. 

Chưa hiểu 

cách nói 

chuẩn. 

Không áp 

duṇg 

đươc̣ vào 

trong 

thưc̣ tế. 

Lañg phí 

thời gian rèn 

luyêṇ. 

Tốn thời gian 

rèn luyêṇ 

nhưng không 

hiêụ quả. 
Dưạ trên sư ̣

đánh giá chủ 

quan của bản 

thân về viêc̣ 

rèn luyêṇ. 

6 7 6 252 
Không nâng 

cao đươc̣ 

trình đô.̣ 

Hoc̣ veṭ 

Mất đi sư ̣tư ̣

tin. 

Đăṭ bản thân 

mình quá cao 

so với thưc̣ tế. 
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Rèn 

luyêṇ 

sức 

khỏe 

Đánh giá 

sai sức 

khỏe bản 

thân. 

Chủ quan về 

sức khỏe 

bản thân. 

Không coi 

troṇg sức 

khỏe bản 

thân. 
Dưạ vào 

nguồn thông 

tin trên maṇg 

để đánh giá. 

6 5 6 180 
Lười rèn 

luyêṇ sức 

khỏe. 

Không coi 

troṇg vấn đề 

rèn luyêṇ sức 

khỏe. 

Thiếu tư ̣tin 

về bản thân. 

Bi ̣ ảnh hưởng 

bởi ngoaị 

hình. 

 

Áp duṇg 

sai 

phương 

pháp rèn 

luyêṇ. 

Không đaṭ 

đươc̣ kết 

quả mong 

muốn. 

Tâp̣ sai cách. 

Thưc̣ hành 

theo các 

phương pháp 

trên maṇg, 

sách, báo… 

7 7 7 343 Chản nản. 

Rèn luyêṇ liên 

tuc̣ nhưng 

không đươc̣ 

kết quả tốt. 

Gây ra nguy 

hiểm cho 

bản thân. 

Phương pháp 

rèn luyêṇ tiêu 

cưc̣, không tốt 

cho sức khỏe. 

Kiểm 

soát 

không tốt 

Dê ̃bỏ cuôc̣. 
Không có kế 

hoac̣h cu ̣thể 

Khi nào có 

thời gian rảnh 

mới rèn luyêṇ 

sức khỏe. 

7 7 4 196 

Không có 

đôṇg lưc̣ 

cho những 

lần rèn 

luyêṇ tiếp 

theo. 

Không có 

quyết tâm 

cao. 

Mất niềm 

tin vào bản 

Đăṭ ra muc̣ 

tiêu quá cao 
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thân. với bản thân. 

 

 

 

 

Rèn 

luyêṇ 

ky ̃năng 

giao 

tiếp 

Không 

đánh giá 

đươc̣ ky ̃

năng của 

bản thân 

Cảm thấy tư ̣

ti nếu kết 

quả không 

tốt. 

Không coi 

troṇg hoăc̣ 

quá coi troṇg 

bản thân. 

Dưạ vào các 

cảm nhâṇ của 

bản thân, vâñ 

thiếu sư ̣thành 

thâṭ khi đánh 

giá. 

7 7 6 294 

Cảm thấy tư ̣

cao khi 

nhâṇ đươc̣ 

kết quả quá 

cao 

Phương pháp 

đánh giá chưa 

chính xác. 

Thiếu chính 

xác dâñ đến 

viêc̣ choṇ 

sai cách rèn 

luyêṇ cho 

bản thân. 

Thiếu sư ̣đánh 

giá của người 

thân xung 

quanh. 

Hiểu sai 

vấn đề 

Nói lan 

man, dài 

dòng, không 

đúng troṇg 

tâm. 

Không tâp̣ 

trung vào vấn 

đề đang giao 

tiếp. 

Dưạ trên đoc̣ 

sách, vốn từ 

ngữ và trải 

nghiêṃ của 

bản thân. 

 

8 7 4 224 

Bi ̣tẩy chay 

khi gây phâṭ 

ý với đối 

phương qua 

viêc̣ giao 

tiếp sai. 

Khả năng đoc̣ 

hiểu quá kém. 

Choṇ sai 

cách tiếp 

câṇ, ngôn 

ngữ cơ thể 

để giao tiếp. 

Lý thuyết 

không đúng 

với bối cảnh 

môi trường, 

văn hóa thưc̣ 

tế. 
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Không có 

trải 

nghiêṃ 

trong 

cuôc̣ 

sống 

Đánh giá 

moị viêc̣ 

qua sách vở, 

không có ý 

kiến chủ 

quan từ kinh 

nghiêṃ. 

Vâñ còn ngaị 

giao tiếp với 

người la.̣ 

Thời gian trải 

nghiêṃ trên 

tổng thời gian 

cá nhân. 

7 6 4 168 

Mất tư ̣tin 

khi giao tiếp 

với moị 

người. 

Không tin vào 

những gì mà 

mình hoc̣ tâp̣. 

Thu ̣đôṇg 

trong giao 

tiếp, khó 

trình bày 

các quan 

điểm cá 

nhân. 

Lối sống cá 

nhân thu ̣

đôṇg. 

 

 

 

 

Rèn 

luyêṇ 

ky ̃năng 

quản lý 

thời 

gian 

 

 

 

 

 

Dữ liêụ 

không 

chính 

xác. 

Xác điṇh 

thời gian 

cho các 

công viêc̣ 

sai. 

Không quan 

tâm nhiều đến 

từng thời gian 

cho mỗi công 

viêc̣. 
Dưạ trên dữ 

liêụ lưu trữ 

trên giấy, điêṇ 

thoaị. 

7 6 5 210 

Khó khăn 

trong viêc̣ 

lâp̣ kế 

hoac̣h. 

Dữ liêụ quá 

khứ chưa phù 

hơp̣ với hiêṇ 

taị. 

Ảnh hưởng 

đến muc̣ 

tiêu đề ra. 

Dữ liêụ không 

phù hơp̣ với 

muc̣ tiêu đa ̃

có. 

Chưa xác 

điṇh 

Gây ra tình 

traṇg hấp 

Bản thân 

không thay 

Dưạ vào sách 

vở, internet để 
8 6 6 288 
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đươc̣ 

phương 

pháp. 

tấp và mất 

tâp̣ trung. 

đổi. tìm hiểu 

phương pháp. 

Ôm dồn quá 

nhiều viêc̣ 

cùng môṭ 

lúc. 

Luôn nghi ̃bản 

thân là số 

môṭ. 

Không thể 

lâp̣ kế hoac̣h 

thưc̣ hiêṇ. 

Phương pháp 

chưa phù hơp̣, 

không có 

nhiều dữ liêụ. 

Tư ̣xác 

điṇh muc̣ 

tiêu sai 

với bản 

thân. 

Dê ̃găp̣ thất 

baị. 

Không nhâṇ 

diêṇ đươc̣ 

muc̣ tiêu của 

bản thân. Số lươṇg công 

viêc̣ mình làm 

hoàn thành 

trên số lươṇg 

công viêc̣ muc̣ 

tiêu đề ra 

trong tháng. 

7 7 4 196 Lañg phí 

thời gian. 

Dành nhiều 

thời gian để 

xác điṇh muc̣ 

tiêu của bản 

thân nhưng 

chưa hiêụ quả. 

Thất voṇg 

về bản thân. 

Mức kỳ voṇg 

từ bản thân 

quá cao. 

 

9. Xác định kiểu sai hỏng trọng yếu: 

Dưạ vào bảng đánh giá SOD, chúng ta choṇ đươc̣ 4 sai hỏng troṇg yếu với RPN ≥ 250. 

STT Quá trình Kiểu sai hỏng trọng yếu S O D RPN 

1 Rèn luyêṇ ngoaị ngữ Không áp duṇg vào trong thưc̣ tế. 6 7 6 252 

2 Rèn luyêṇ sức khỏe Áp duṇg sai phương pháp. 7 7 7 343 

3 Rèn luyêṇ ky ̃năng 

giao tiếp 

Không đánh giá đươc̣ ky ̃năng của 

bản thân. 
7 7 6 294 

4 Rèn luyêṇ ky ̃năng Chưa xác điṇh đươc̣ phương pháp. 8 6 6 288 
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quản lý thời gian 

 

10. Xác định biện pháp giảm thiểu rủi ro: 

10.1. Thời gian và mục tiêu: 

Năm 

học 

Quá trình 

Rèn luyện ngoại ngữ. Rèn luyện sức khỏe 
Rèn luyêṇ ky ̃năng 

giao tiếp 

Rèn luyêṇ ky ̃năng 

quản lý thời gian 

Năm 

nhất 

Đánh giá, xác định kỹ năng 

ngoại ngữ của bản thân. 

Đánh giá các chương trình 

dạy tiếng anh ở trường và 

bên ngoài. 

Đánh giá về sức khỏe 

bản thân, lập kế hoạch 

tự rèn luyện. 

Đánh giá lại bản 

thân, xem xét các 

điểm mạnh điểm 

yếu về kĩ năng 

giao tiếp của bản 

thân. 

Làm quen với môi 

trường mới, nhìn 

nhận lại cách quản 

lí thời gian của 

bản thân và các 

hoạt động trong 

thời gian hiện tại. 

Năm 

hai 

Tham gia các CLB ngoại ngữ 

ở trường, đạt mục tiêu về 

ngoại ngữ ở trường. Chủ 

động tham gia các cuộc thi 

về ngoại ngữ. Đạt các chứng 

chỉ về ngoại ngữ như Toiec 

như yêu cầu của trường. 

Kiểm tra lại và điều 

chỉnh cho phù hợp. 

Tìm hiểu về các kỹ 

năng giao tiếp và 

rèn luyện. Đồng 

thời chủ động 

tham gia các hoạt 

động để tăng khả 

năng giao tiếp. 

Tìm hiểu các 

phương pháp cụ 

thể về quản lý thời 

gian cá nhân. Đặc 

mục tiêu cụ thể, 

lên kế hoạch thực 

hiện. 

Năm 

ba 

Rèn luyện các kỹ năng về 

ngoại ngữ thông qua môi 

trường thực hành thực tế như 

tham gia các lớp về giao tiếp, 

dẫn tour du lịch khách nước 

ngoài. 

Tìm hiểu và luyện tập 

theo các phương pháp 

khác nhau. 

Xem xét, đánh giá 

lại kỹ năng giao 

tiếp của bản thân. 

So sánh kết quả, 

tiến hành điều 

chỉnh. 

Năm 

tư 

Đánh giá lại kỹ năng ngoại 

ngữ của bản thân. Thực tập 

và trau dồi thêm. 

So sánh mức độ hiệu 

quả của các phương 

pháp. Đánh giá lại sức 

khỏe bản thân và thiết 

Luyện tập các kỹ 

năng qua những 

môi trường khác 

nhau. 

Thực hiện và điều 

chỉnh liên tục. Tìm 

ra phương pháp 

phù hợp nhất. 
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lập kế hoạch rèn luyện. 

 

10.2. Phương pháp và kế hoạch hành động: 

 

13 câu 

hỏi 

Quá trình và phương pháp 

Rèn luyện ngoại ngữ - 

Giao tiếp thường xuyên 

với người bản xứ. 

Rèn luyện sức khỏe - Áp 

dụng các phương pháp phù 

hợp với bản thân. 

Rèn luyêṇ ky ̃

năng giao tiếp - 

Tìm hiểu các 

phương pháp và 

thực hành liên 

tục. 

Rèn luyêṇ ky ̃

năng quản lý 

thời gian - Thử 

qua nhiều 

phương pháp 

khác nhau. 

Why 

- Để đạt được chuẩn đầu ra 

cửa trường 

- Nâng cao cơ hội về nghề 

nghiệp. 

- Đảm bảo cơ thể luôn khỏe 

mạnh 

- Ngăn ngừa bệnh tật. 

- Phát triển bản 

thân và nâng cao 

cơ hội nghề 

nghiệp. 

- Giải quyết các 

công việc 1 

cách tốt nhất. 

- Có nhiều thời 

gian hơn cho 

các hoạt động 

khác. 

What 

- Đánh giá và thiết lập kế 

hoạch. 

- Rèn luyện và thay đổi 

liên tục cho đến khi đạt 

được kết quả mong muốn. 

- Đánh giá 

- Tìm hiểu về các phương 

pháp tập luyện. 

- Lên kế hoạch rèn luyện. 

- Xem xét lại và điều chỉnh. 

- Đánh giá bản 

thân. 

- Tìm hiểu các 

phương pháp 

- Thực hành 

- Rút ra phương 

pháp hiệu quả 

nhất. 

- Nhìn nhận lại 

cách quản lí 

thời gian của 

bản thân. 

- Tìm hiểu các 

phương pháp và 

áp dụng. 

- Điều chỉnh và 

tìm ra phương 

pháp tốt nhất, 

phù hợp nhất. 

Where, 

When, 

Who 

Các hoạt động này thực 

hiện bởi sinh viên. 

Trong thời gian từ năm 

nhất đến năm tư và sau khi 

Các hoạt động này thực 

hiện bởi sinh viên. 

Trong thời gian từ năm 

nhất đến năm tư và sau khi 

Các hoạt động 

này thực hiện bởi 

sinh viên. 

Trong thời gian 

Các hoạt động 

này thực hiện 

bởi sinh viên. 

Trong thời gian 
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ra trường. ra trường. từ năm nhất đến 

năm tư và sau khi 

ra trường. 

từ năm nhất đến 

năm tư và sau 

khi ra trường 

How 

Đánh giá được trình độ 

ngoại ngữ của bản thân và 

thiết lập kế hoạch. 

- Tham gia các hoạt động, 

các lớp về ngoại ngữ như 

CLB Nhà văn hóa thanh 

niên, Master Cup…  

- Chủ động thực hành với 

người bản xứ bằng cách 

kết bạn trên mạng xã hội 

làm quen trò chuyện, tham 

gia các web tìm bạn người 

nước ngoài như italki, 

How do you do,… 

- Gia tăng kiến thức và 

kinh nghiệm qua trải 

nghiệm thực tế từ công 

việc ở các khu trung tâm 

có nhiều người nước ngoài 

như quận 1, quận 3, quận 

7… 
 

Đánh giá sức khỏe của bản 

thân hiện tại. 

- Tìm hiểu về các phương 

pháp tập luyện, điển hình 

như dựa vào phương pháp 

Intermitten Fasting (nhịn ăn 

gián đoạn) để hạn chế 

lượng Calorie giúp cho việc 

rèn luyện sức khỏe, cuộc 

sống lâu dài, khỏe mạnh 

hơn (như giúp giảm cân, 

nguy cơ tim mạch, tiểu 

đường,..) 

- Xây dựng kế hoạch tập 

luyện duy trì một chế độ 

hơn 4 lần một tuần theo 

nghiên cứu của công ty 

Gallup tại Mỹ để giảm 20% 

nguy cơ đột quỵ và hầu hết 

các bệnh của con người...  

- Áp dụng thử các phương 

pháp 3 tuần để nghiệm xem 

phương pháp phù hợp với 

bản thân. 

Đánh giá kĩ năng 

giao tiếp của bản 

thân. 

- Tham gia các 

câu lạc bộ, các 

chương trình và 

làm quen ít nhất 

5 người bạn để 

mở rộng mối 

quan hệ. Đơn 

giản nhất là các 

CLB tại trường 

học của bản thân. 

- Lên kế hoạch 

vào một ngày bất 

kỳ trong tuần để 

họp bạn bè và 

đứng trước họ kể 

chuyện và nhờ họ 

đánh giá về khả 

năng kể chuyện 

của bản thân. 

- Rút ra phương 

pháp hiệu quả 

nhất. 
 

Làm quen với 

môi trường 

mới. 

- Sử dụng app 

Trello để quản 

lịch trình mỗi 

ngày. 

- Ưu tiên các 

công việc quan 

trọng làm trước. 

- Điều chỉnh và 

tìm ra phương 

pháp tốt nhất, 

phù hợp nhất. 
 

Control 

- Các hoạt động này có đặt 

tính dựa vào sự nổ lực của 

bản thân. Bản thân người 

thực hiện phải tự kiểm soát 

- Hoạt động rèn luyện sức 

khỏe củng áp dụng cho cá 

nhân. Có thể quản lí thông 

qua bạn bè, người hướng 

- Cách kiểm soát 

có thể là 1 người 

khác, dựa vào 

các hướng dẫn 

- Có thể kiểm 

soát thông qua 

các bảng biểu, 

biểu đồ bằng 
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và điều chỉnh. 

- Kết quả được chứng 

minh thông qua các chứng 

chỉ, giấy chứng nhận. 
 

dẫn việc rèn luyện sức 

khỏe. 
 

trong sách và tự 

bản thân kiểm 

soát. 

cách ghi chép 

lại các số liệu 

hằng ngày và 

điều chỉnh khi 

có sai hỏng xảy 

ra. 

Check 

Việc kiểm tra phải xảy ra 

thường xuyên. 

Kiểm tra năng lực về ngoại 

ngữ 1 tuần 1 lần để xác 

định được khả năng của 

bản thân. 

Việc kiểm tra sảy ra liên 

tục 1 lần 1 ngày. Bằng cách 

nghi lại các số liệu trong 

quá trình luyện tập như 

phương pháp, thời gian, 

dinh dưỡng,... để theo dõi. 

- Kiểm tra 1 lần 

vào cuối ngày 

bằng cách ghi ra 

những cuộc giao 

tiếp hằng ngày, 

các lỗi,.. để dựa 

vào đó mà điều 

chỉnh cho phù 

hợp. 

Kiểm tra 1 lần 

vào cuối ngày. 

Lập thời gian 

biểu đánh dấu 

các công việc 

không hoàn 

thành thống kê 

lại và điều 

chỉnh. 

Man 

Bạn bè cùng thực hiện kế 

hoạch. 

Các thầy cô giáo ở trường 

hoặc trung tâm hổ trợ trong 

việc theo dõi và kiểm tra 

tiến độ. 

Bạn bè, gia đình cùng tham 

gia, theo dõi và đánh giá. 

- Có thể tận dụng 

các mối quan hệ 

xung quanh để 

rèn luyện. 

- Gia đình, thầy 

cô, bạn bè là 

những người sẽ 

theo dõi, góp ý 

và điều chỉnh. 

Gia đình là 

những người có 

thể kiểm soát 

và nhắc nhở rất 

tốt.  

Ngoài ra bạn bè 

cũng có thể hỗ 

trợ theo dõi. 
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❖ EXECUTIVE SUMMARY 

 Lời mở đầu: 

Qua một nghiên cứu trong cuộc sống của mỗi sinh viên qua 4 năm học đại học sẽ gồm 4 chức năng 

chính mà sau đây nhóm 5 sẽ viết về các kiểu sai hỏng, nguyên nhân cũng như cách giảm thiểu rủi ro 

của chúng trong chức năng “Rèn luyện cá nhân”. 

 Thực hiện FMEA: 

- Dựa trên những kỹ năng và yếu tố cần thiết của một sinh viên khi ra trường qua phương pháp 

chuyên gia khi hỏi 5 nhà tuyển dụng thì nhóm đã xác nhận một sinh viên cần rèn luyện 4 kỹ năng 

có điểm đánh giá cao nhất: “Kỹ năng giao tiếp”, “Kỹ năng quản lý thời gian”, “Rèn luyện sức 

khỏe” và “Rèn luyện ngoại ngữ”. 

- Với mỗi quá trình rèn luyện sẽ ẩn chứa các sai hỏng và với mỗi sai hỏng sẽ mang lại các tác động 

xấu cho cá nhân sinh viên. Từ đó nhóm đã xây dựng thang đo S-O-D. Từ đó, tính hệ số rủi ro 

RPN để phát hiện ra sai hỏng trọng yếu ở mỗi quá trình. 

- Xây dựng hội đồng chuyên gia gồm 3 nhóm [Giảng viên],[Sinh viên năm 3, năm 4] và [Sinh viên 

đã tốt nghiệp]. Nhóm đã tính ra được hệ số rủi ro RPN, với mỗi sai hỏng có chỉ số RPN > 250 sẽ 

được xem là sai hỏng trọng yếu. 

Quá trình rèn 

luyện 
Sai hỏng 

Điểm 

S 

Điểm 

O 

Điểm 

D 

Điểm 

RPN 

Ngoại ngữ Không áp dụng vào thực tế 6 7 6 252 

Quản lý thời gian Chưa xác định được phương pháp 8 6 6 288 

Kỹ năng giao tiếp 
Không đánh giá được kỹ năng bản 

thân 
7 7 4 294 

Sức khoẻ Áp dụng sai phương pháp 7 7 7 343 

 

- Sau khi xác định được 4 sai hỏng trọng yếu trong các quá trình nhóm sẽ bắt đầu lên kế hoạch 

giảm thiểu rủi ro bằng cách đặt ra mục tiêu cho quá trình rèn luyện: 

✓ Quá trình rèn luyện ngoại ngữ: 

• Tham gia các hoạt động, các lớp về ngoại ngữ như CLB Nhà văn hóa thanh niên, Master 

Cup…  

• Chủ động thực hành với người bản xứ bằng cách kết bạn trên mạng xã hội làm quen trò 

chuyện, tham gia các web tìm bạn người nước ngoài như italki, How do you do,… 
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• Gia tăng kiến thức và kinh nghiệm qua trải nghiệm thực tế từ công việc ở các khu trung tâm 

có nhiều người nước ngoài như quận 1, quận 3, quận 7… 

✓ Quá trình rèn luyện sức khỏe: 

• Tìm hiểu về các phương pháp tập luyện, điển hình như dựa vào phương pháp Intermitten 

Fasting (nhịn ăn gián đoạn) để hạn chế lượng Calorie giúp cho việc rèn luyện sức khỏe, cuộc 

sống lâu dài, khỏe mạnh hơn (như giúp giảm cân, nguy cơ tim mạch, tiểu đường,..) 

• Xây dựng kế hoạch tập luyện duy trì một chế độ hơn 4 lần một tuần theo nghiên cứu của công 

ty Gallup tại Mỹ để giảm 20% nguy cơ đột quỵ và hầu hết các bệnh của con người...  

• Áp dụng thử các phương pháp 3 tuần để nghiệm xem phương pháp phù hợp với bản thân. 

✓ Quá trình rèn luyện kỹ năng giao tiếp: 

• Tham gia các câu lạc bộ, các chương trình và làm quen ít nhất 5 người bạn để mở rộng mối 

quan hệ. Đơn giản nhất là các CLB tại trường học của bản thân. 

• Lên kế hoạch vào một ngày bất kỳ trong tuần để họp bạn bè và đứng trước họ kể chuyện và 

nhờ họ đánh giá về khả năng kể chuyện của bản thân. 

✓ Quá trình rèn luyện quản lý thời gian: 

• Sử dụng app Trello để quản lịch trình mỗi ngày. 

• Ưu tiên các công việc quan trọng làm trước. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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