
Sản xuất tinh gọn (Lean manufacturing) 

Sản xuất tinh gọn là một thực hành sản xuất nhằm mục đích giảm 

thiểu chất thải trong hệ thống sản xuất mà không làm giảm năng 

suất. Đây là một phương pháp có hệ thống để loại bỏ chất thải 

trong quá trình sản xuất. Các nguyên tắc sản xuất tinh gọn có thể 

được áp dụng cho hầu hết mọi quy trình, nhưng chúng thường 

được liên kết với sản xuất và kỹ thuật. Mục tiêu của sản xuất tinh 

gọn là tạo ra một quy trình sản xuất hợp lý, chỉ sản xuất những gì 

cần thiết, khi cần thiết và với số lượng cần thiết, đồng thời giảm 

thiểu lãng phí và tối đa hóa hiệu quả. Điều này đạt được thông 

qua việc sử dụng các kỹ thuật như sản xuất kịp thời, cải tiến liên 

tục và quản lý chất lượng toàn diện. 

Xu hướng trong hệ thống sản xuất 

Có một số xu hướng hiện đang định hình bối cảnh của các hệ 

thống sản xuất: 

1. Công nghiệp 4.0: Còn được gọi là "Cuộc cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư", xu hướng này được đặc trưng bởi sự tích hợp 

của các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, Internet of 

Things và robot vào các quy trình sản xuất. 

2. Sản xuất bồi đắp (Additive manufacturing): Còn được gọi là 

in 3D, công nghệ này cho phép tạo ra các hình dạng và cấu trúc 

phức tạp bằng cách thêm vật liệu từng lớp, thay vì thông qua các 

phương pháp sản xuất trừ truyền thống. 

3. Tính bền vững (Sustainability) Các nhà sản xuất ngày càng 

tập trung vào tính bền vững và giảm tác động đến môi trường của 

họ. Điều này bao gồm những nỗ lực giảm tiêu thụ năng lượng, 

giảm chất thải và sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường. 



4. Tùy chỉnh (Customization) Sự gia tăng của thương mại điện 

tử và bán hàng trực tuyến đã dẫn đến sự gia tăng nhu cầu đối với 

các sản phẩm tùy chỉnh và cá nhân hóa. Các nhà sản xuất đang 

sử dụng các công nghệ như in 3D và máy học để cho phép tùy 

chỉnh hàng loạt. 

5. Minh bạch chuỗi cung ứng: Ngày càng có xu hướng 

hướng tới sự minh bạch hơn trong chuỗi cung ứng, được thúc 

đẩy bởi nhu cầu của người tiêu dùng đối với hàng hóa được sản 

xuất có đạo đức và bền vững. 

Có năm nguyên tắc cốt lõi của sản xuất tinh gọn: 

1. Xác định giá trị (Define value): Xác định các tính năng sản 

phẩm cụ thể tạo ra giá trị cho khách hàng và tập trung vào những 

tính năng đó. 

2. Ánh xạ luồng giá trị (Map the value stream): Xác định tất 

cả các bước trong quy trình sản xuất và loại bỏ bất kỳ bước nào 

không làm tăng giá trị. 

3. Tạo luồng (Create flow): Thực hiện các quy trình cho phép 

quy trình làm việc trơn tru và liên tục, thay vì sản xuất hàng loạt 

và hàng đợi. 

4. Kéo sản xuất (Pull production): Chỉ sản xuất những gì cần 

thiết, khi cần thiết, dựa trên nhu cầu của khách hàng. 

5. Theo đuổi sự hoàn hảo (Pursue perfection): Liên tục cải 

tiến các quy trình và loại bỏ lãng phí để đạt được sự hoàn hảo. 

Sản xuất tinh gọn bằng những từ đơn giản 

Sản xuất tinh gọn là một cách tổ chức và điều hành một doanh 

nghiệp sản xuất nhằm mục đích giảm thiểu lãng phí và tối đa hóa 

hiệu quả. Nó liên quan đến việc xác định và loại bỏ các bước 



không cần thiết trong quy trình sản xuất, hợp lý hóa quy trình làm 

việc và chỉ sản xuất những gì cần thiết, khi cần thiết, dựa trên nhu 

cầu của khách hàng. Mục tiêu của sản xuất tinh gọn là tạo ra một 

hệ thống sản xuất hiệu quả cao và nhanh nhẹn, có khả năng 

thích ứng nhanh chóng với nhu cầu thay đổi của khách hàng và 

điều kiện thị trường. 


