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Đề cương môn học 
 

QUẢN LÝ SẢN XUẤT THEO LEAN VÀ SÁU SIGMA  
(Lean Six Sigma Manufacturing) 

 
Số tín chỉ 3 ECTS  4,5 MSMH IM3077 Học Kỳ áp dụng 

 
HK192 

Số tiết/Giờ Tổng tiết 
TKB 

Tổng giờ học 
tập/làm việc 

LT BT/TH TNg TQ BTL/TL/ 
DA 

TTNT DC/TLTN/ 
LVTN 

SVTH 

 36 139,5 30 6 0 0 36 0 0 102 

Phân bổ tín chỉ   2 0,2 0 0 0,8 0 0  

Môn không xếp 
TKB 

 

Tỉ lệ đánh giá BT: 20% TN: 0% TH: 0% KT: 0% BTL/TL: 40% Thi: 40% 

  
Hình thức đánh 
giá 

 

- Kiểm tra đánh giá thường xuyên: kiểm tra tại lớp (10%), 
bài tập cá nhân (10%) 

- Bài tập lớn (BTL): Tiểu luận và thuyết trình  
- Thi cuối kỳ: Tự luận 

 Thời gian kiểm tra: 0 phút 

Thời gian Thi:  90 phút 

Môn tiên quyết - Không  

Môn học trước - Không   

Môn song hành - Không  

CTĐT ngành Quản lý công nghiệp 

Trình độ đào tạo Cử nhân Quản lý công nghiệp 

Cấp độ môn học 3 

Ghi chú khác  

 

1. Mục tiêu của môn học: 
 
Môn học này cung cấp cho sinh viên chuyên ngành Quản lý công nghiệp một cách tiếp cận khác của Quản lý Sản xuất - 
thực tế hơn và mới hơn, qua đó giúp cho người học điều hành hoặc góp phần điều hành hệ thống sản xuất một cách hiệu 
quả và hội nhập nhanh với các hệ thống sản xuất của các công ty lớn và công ty nước ngoài. 

Aims: 
This course provides Industrial Management students a different approach to the Production Operation Management – 
more practical and up to date. Hence, students can manage and participate in production management system effectively 
and integrate themselves quickly into production systems of large or foreign companies. 
 

2. Nội dung tóm tắt môn học: 
 

Môn học này bao gồm các kiến thức về quản lý sản xuất theo triết lý Lean và 6 Sigma, triết lý nhằm cải tiến năng suất và 
hiệu quả trong hệ thống sản xuất. Môn học cũng giới thiệu gương thành công của Công ty Toyota, đơn vị có nhiều cải tiến 
liên tục trong quản lý sản xuất và điều hành. 

Course outline: 
This course includes knowledge of production management by the philosophy of Lean and Six Sigma Manufacturing, 
which aims at improving the productivity and the effectiveness of the production and operation system. This course also 
presents a successful example of Toyota Corporation in which the continuous improvement embedded in production and 
operation management. 
 

3. Tài liệu học tập (References):  
Sinh viên tự học, tìm hiểu sâu hơn thông qua các tài liệu sau/ Students should conduct self-study and learn by the 
following documents: 
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Tài liệu chính/ Main references 

[1] Các tài liệu biên soạn của giảng viên môn học/ Lecturer’s notes 
[2] Monden, Y. (2011). Toyota Production System – An Integrated Approach to Just-In-Time (4th Ed.). Engineering & 

Management Press 
[3] Womack, L.P. & Jones, D.T. (2010). Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation (2nd 

Ed.). Free Press 
Tài liệu tham khảo thêm/ Further readings 
[3] Pande, P.S., Neuman, R.P. & Cavanagh, R.R. (2014). The Six Sigma Way: How to Maximize the Impact of Your 
Change and Improvement Efforts (2nd ed.). McGraw- Hill 
 

4. Hiểu biết, kỹ năng, thái độ cần đạt được sau khi học môn học (Course learing 
outcome): 

 

STT Chuẩn đầu ra môn học CĐR CTĐT  
(cấp 1) 

CĐR CTĐT  
(cấp 2) 

Thang đo Bloom 

L.O.1 Phân tích khái niệm quản lý sản xuất theo Lean và 
Lean Six Sigma 

PLO1 PLO1.3 B4 

L.O.1.1 – Phân tích khái niệm quản lý sản xuất theo 
Lean 

PLO1 PLO1.3 B4 

L.O.1.2 – Phân tích lợi ích của quản lý sản xuất theo 
Lean 

PLO1 PLO1.3 B4 

L.O.1.3 – Phân tích lợi ích của Lean 6 sigma PLO1 PLO1.3 B4 

L.O.1.4 – Phân tích cách tiếp cận theo 6 Sigma PLO1 PLO1.3 B4 

(**) L.O.1.5 – Phân tích các công cụ trong Lean hoặc 
Six Sigma 

PLO1 PLO1.3 B4 

L.O.2 Áp dụng và phân tích các đo lường Lean vào thực 
tiễn 

PLO1, PLO2 PLO1.3; PLO2.1; 
PLO2.2 

B4, B5 

L.O.2.1 – Phân tích 7 lãng phí trong Lean PLO1; PLO2 PLO1.3; PLO2.1; 
PLO2.2 

B4 

L.O.2.2 – Áp dụng các đo lường Lean vào thực tiễn 

L.O.2.3 – Tổng kết và nhận diện các vấn đề cần cải 
tiến 

PLO1; PLO2 PLO1.3; PLO2.1; 
PLO2.2 

B5 

L.O.3 Thiết lập dự án Lean Six sigma theo tiến trình 
DMAIC (02 pha D và M) 

PLO1, PLO2 PLO1.3; PLO2.1; 
PLO2.2 

B4, B5 

L.O.3.1 – Thiết lập dự án Lean Six Sigma pha D trong PLO1; PLO2 PLO1.3; PLO2.1; 
PLO2.2 

B4 

L.O.3.2 – Đo lường dự án Lean Six Sigma pha M 
trong tiến trình DMAIC 
(*) L.O.3.3 – Lập kế hoạch cho pha A trong tiến trình 
DMAIC 

PLO1; PLO2 PLO1.3; PLO2.1; 
PLO2.2 

B5 

(*) Mục này chỉ áp dụng cho sinh viên chương trình Chất lượng cao 
(**) Khi làm bài tập cá nhân, sinh viên chương trình Chính quy sẽ chọn phân tích các công cụ trong Lean hoặc Lean Six 
Sigma. Riêng đối với sinh viên chương trình Chất lượng cao cần phân tích các công cụ trong Lean và Lean Six Sigma   
 

No. Course learning outcomes PLO (Level 1) PLO (Level 2) Bloom 

L.O.1 Analyze Lean manufacturing and Lean Six Sigma 
concept 

PLO1 PLO1.3 B4 

L.O.1.1 – Analyze Lean manufacturing concept PLO1 PLO1.3 B4 

L.O.1.2 – Analyze the benefits of Lean manufacturing PLO1 PLO1.3 B4 

L.O.1.3 – Analyze the benefits of Lean Six Sigma PLO1 PLO1.3 B4 

L.O.1.4 ¬ Analyze Six Sigma approach PLO1 PLO1.3 B4 

(**) L.O.1.5 – Analyze tools in Lean and Lean Six 
Sigma 

PLO1 PLO1.3 B4 

L.O.2 Apply and analyze Lean assessment tools in 
practice 

PLO1, PLO2 PLO1.3; PLO2.1; 
PLO2.2 

B4, B5 

L.O.2.1 – Analyze 7 wastes in lean PLO1; PLO2 PLO1.3; PLO2.1; 
PLO2.2 

B4 

L.O.2.2 – Analyze lean measurements in practice 

L.O.2.3 – Formulate the issues for improvement PLO1; PLO2 PLO1.3; PLO2.1; 
PLO2.2 

B5 

L.O.3 Establish Lean Six Sigma project with DMAIC 
approach (phase C and phase D) 

PLO1, PLO2 PLO1.3; PLO2.1; 
PLO2.2 

B4, B5 

L.O.3.1 – Schedule phase D of Lean Six Sigma 
projects in the DMAIC process 

PLO1; PLO2 PLO1.3; PLO2.1; 
PLO2.2 

B4 
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L.O.3.2 – Schedule phase M of Lean Six Sigma 
projects in the DMAIC process 

(*) L.O.3.3 – Plan for phase A of Lean Six Sigma 
projects in the DMAIC process 

PLO1; PLO2 PLO1.3; PLO2.1; 
PLO2.2 

B5 

 

(*) This goal only applies for students of the English program 
(**) Students in Vietnamese program are required to analyze Lean tools or Lean Six Sigma tools. However, students in 
English program are required to analyze both Lean tools and Lean Six Sigma tools 

 

5. Hướng dẫn cách học - chi tiết cách đánh giá môn học: 
Tài liệu học tập theo hướng dẫn mục 3.  

Điểm tổng kết môn học được đánh giá xuyên suốt quá trình học, cơ bản gồm ba cột điểm: điểm quá trình (20%), điểm 
bài tập lớn (40%) và điểm thi cuối kỳ (40%). 

+ Quá trình: 

• Kiểm tra tại lớp : 10% 

• Bài tập cá nhân : 10% 

+ Bài tập lớn 

• Bài tập lớn (nhóm) : 40% 

+ Thi: 

• Thi cuối kỳ : 40% 
Mỗi lớp có sĩ số tối đa là 40 sinh viên. 
 
Điều kiện dự thi: 

Sinh viên được yêu cầu phải tham dự giờ giảng trên lớp ít nhất 70% (số lần kiểm tra tại lớp và trình bày bài tập nhóm). 
Ngoài ra, sinh viên phải hoàn thành tất cả bài tập lớn đúng hạn cũng như thực hiện đầy đủ các phần thuyết trình của 
nhóm. Đây là những điều kiện cần để sinh viên đạt môn học này. 

 
Sinh viên cần lưu ý thời hạn nộp bài tập trên Bkel. Nộp muộn sẽ không được chấp nhận nếu không có một lý do chính 
đáng đã được trình bày và phê duyệt của giảng viên trước ngày đến hạn. Bài tập nộp muộn cho phép sẽ bị trừ đi 2 điểm 
đối với mỗi ngày nộp trễ.  
 

Learning strategies and assessment scheme: 
Learning materials according to instructions in section 3. 

The final score is assessed throughout the whole course, basically consisting of three ways: process (20%), assignment 
(40%) and final exam (40%). 

+ Process: 

• In-class test : 10% 

• Individual homework : 10% 

+ Assignment 

• Group project : 40% 

+ Exam 

• Final exam : 40% 

Each class has a maximum size of 40 students. 

 
Exam criteria: 
Students are required to attend at least 70% of class time (number of in-class tests and group assignment). Students must 
also complete all assignments on time as well as complete the group presentations. These are necessary criteria for 
students to pass this course. 
Students should note the deadline for submitting assignments on Bkel. Late submissions will not be accepted without an 
appropriate reason which has been approved by teacher in advance. Late submissions will be deducted 2 points for each 
day. 
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6. Dự kiến danh sách Cán bộ tham gia giảng dạy (Tentative instructors) 
 

- TS. Nguyễn Thị Đức Nguyên     SIM-HCMUT 

- PGS.TS Bùi Nguyên Hùng (cựu giảng viên, mời giảng) SIM-HCMUT 

- ThS. Lê Phước Luông (nghiên cứu sinh)   SIM-HCMUT 

 

 

7. Thông tin liên hệ (Contact): 
Bộ môn/Khoa phụ 
trách Faculty 

Bộ môn Quản lý Sản xuất và điều hành- Khoa Quản lý Công nghiệp 
Department of Production and Operation Management – School of Industrial Management 

Văn phòng 

Office 

Phòng 106 Toà nhà B10, Số 268 Lý Thường Kiệt, P.14 Q.10 Tp.HCM 

Room 106 Building B10, 268 Lý Thường Kiệt Street, Ward 14, District 10, HCMC 

Giảng viên phụ trách 

Instructor 

TS. Nguyễn Thị Đức Nguyên 

Dr. Nguyen Thi Duc Nguyen 

Điện thoại / Tel (84-028) 38 647 256 – ext. 5608 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


