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PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN PHẢN HỒI 

Tên khóa học: HOẠCH ĐỊNH KẾ HOẠCH, QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG (ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN) 

Công ty: Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS) 

Thời gian đào tạo: từ ngày 10/09 đến ngày 21/09/2021 

Giảng viên: TS. Phan Ngọc Thanh 

Tên học viên: Nguyễn Hồng Đức 

Chức danh VTCV: Giám Đốc Nhà máy  

 Phòng/Nhà máy/Công ty thành viên: Nhà máy 

Để giúp chúng tôi đánh giá hiệu quả của chương trình đào tạo cũng như giúp chúng tôi hoàn 

thiện, bổ sung cho những khóa đào tạo kế tiếp, xin Anh/Chị vui lòng điền vào bảng góp ý này. 

1. Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: 

+ Chuổi cung ứng trong 5 lĩnh vực:  Các giai đoạn này thông suốt nhau nếu bị một giai 
đoạn nào sẽ tao nên đứt gây của chuổi cung ứng  

- Sản xuất : Phải tìm hiểu nghiện cứu thị trương để dự báo chỉnh xác  

- Hàng tồn kho 

- Vị trí  

- Vận chuyển  

- Thông tin  

     + Phối hợp chuổi cung ứng nhanh & hiệu quả  

+ Phương pháp đánh giá, và xây dựng các chỉ số đánh giá   thành tích của chuỗi cung ứng, 
vận dụng vào thực tế để đánh giá thành tích của chuỗi cung ứng  công ty& tìm ra nguyên 
nhân ảnh hưởng đến thành tích chuỗi cung ứng 

2. Tôi nghĩ tôi có thể áp dụng những điều đã học được trong khóa đào tạo này để thay đổi 

hoặc hoàn thiện cách làm việc của tôi:  
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1.Hoàn toàn không áp dụng được, 2. Khó áp dụng được,  3.Có thể áp dụng 

được, 4. Áp dụng dễ dàng 

  Hiểu rõ ràng về khái niệm chuỗi cung ứng và quản trị chuỗi cung ứng, vai trò 

và ý nghĩa của nó để tạo nhận thức, và hành động một cách hiệu quả trong 

công việc thực tế hàng ngày tại nơi làm việc của mình 

     x 

  Hiểu và biết được lập kế hoạch và tìm nguồn cung cấp trong chuỗi cung ứng 

để đáp ứng được một cách hiệu quả nhu cầu sản xuất – và cung cấp dịch vụ 

hàng hóa cho khách hàng 

  x  

 Có khả năng dự đoán được nhu cầu sản xuất và cung cấp dịch vụ hàng hóa   X  

 Tính toán và quản lý được hàng tồn kho tối ưu    X 

  Có khả năng đàm phán với nhà cung cấp và quản lý được hợp đồng cung 

cấp hiệu quả 
  x  

 Thực hiện được kế hoạch sản xuất và phân phối hàng hóa tối ưu đến người 

tiêu dùng 
  x  

 Có khả năng phối hợp trong chuỗi cung ứng hiệu quả   x  

  Hiểu và biết phương pháp, cách đanh giá, và xây dựng các chỉ số đánh giá   

thành tích (KPOs/KPIs) của chuỗi cung ứng, vận dụng vào thực tế để đánh 

giá thành tích ( KPOs/ KPIs) của chuỗi cung ứng tại công ty của mình đang 

làm việc 

  x  

3. Phương pháp dẫn giảng 

 1. Yếu:,     2. Được,      3. Rất tốt,       4. Xuất sắc  

    



 

3 
 

 1 2 3 4 

  Mức độ hài lòng về kỹ năng truyền đạt của giảng viên (diễn đạt rõ 

ràng, sinh động, sự thông thạo chủ đề, khả năng lôi cuốn,...) 

  x  

  Mức độ hài lòng phương pháp giảng dạy (thảo luận, trình bày, tổ 

chức các hoạt động, chuẩn bị tài liệu, công cụ đào tạo trực 

tuyến, hệ thống đường truyền internet đào tạo,...) 

  x  

4. Tôi sẽ có thể áp dụng được dễ dàng hơn nếu khóa đào tạo này được cải tiến hơn/làm 

rõ hơn bằng cách: 

  

           

  

  

  

     

  

5. Các chủ đề đào tạo mà Anh/Chị quan tâm trong thời gian tới?    

Luật liên quan đến doanh nghiệp         

  

  

Xin cảm ơn sự góp ý của Anh/Chị 
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