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Tóm tắt: 
 

Sơ đồ chuỗi giá trị (Value Stream Mapping - VSM) là một công cụ cơ bản của sản xuất tinh gọn 
giúp nhận diện các lãng phí hay các hoạt động không tạo ra giá trị cho sản phẩm trong toàn bộ hệ 
thống sản xuất. VSM chỉ ra những công đọan chính của quy trình vận hành, bên cạnh những dữ 
liệu liên quan đến dòng nguyên vật liệu, chất lượng, thời gian đáp ứng đơn hàng và nhịp sản 
xuất. Bài báo tập trung xây dựng một sơ đồ chuỗi giá trị của dây chuyền sản xuất tôm ở một 
công ty thủy sản kết hợp những công cụ trong sản xuất tinh gọn như hệ thống sản xuất kéo, 
Kanban, kệ tồn kho và xây dựng các giải pháp lâu dài dựa trên triết lý 5S kết hợp Kaizen. Những  
đề xuất, cải tiến nhằm loại bỏ những điểm gây ra lãng phí và tắc nghẽn trong dòng chảy giá trị 
của dây chuyền sản xuất tại Công ty TNHH Thực phẩm Nắng Đại Dương. Các kết quả khi ứng 
dụng sơ đồ chuỗi giá trị vào công ty cũng được trình bày cụ thể.  
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Abstract: 
 

Value Stream Mapping (VSM) is a fundamental tool of lean manufacturing that involves 
constructing an overview of the whole production system and identifying wastes, which are 
called non-value activities for the system production. VSM recognizes main stations in the 
process, besides data concerned with material flow, quality, time to meet orders and production 
rate. This paper associates designing VSM, presented by a case study of a shrimp production line 
at an aquaculture company with many lean tools, namely pull production system, Kanban, shelf 
inventory and establishing long-term solutions based on 5S philosophy of Kaizen. The aim of 
this proposal is to carry out some improvements which help to reduce wastes and bottle-neck of 
the value stream production line in Nang Dai Duong (Ocean Sun) food company. The 
application results in the enterprise are also presented specifically.         
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