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YOUR GROWTH IS OUR PRIDE

Tổng quan

Giới thiệu về Chỉ số sẵn sàng 

cho ngành công nghiệp 

thông minh (SIRI)

Tổng quan về khóa học Giá trị của khóa học

Công nghiệp 4.0 (CN 4.0) là một khái niệm được bắt 

đầu và hình thành vào năm 2011. Điều kiện thực hiện 

đó là thực trạng của các Doanh nghiệp, quy mô lớn 

hay nhỏ, quy trình sản xuất đã sẵn sàng tiếp cận CN 

4.0. Tuy nhiên, CN 4.0 yêu cầu nhiều hơn là chỉ quan 

tâm đến sản phẩm được làm ra. Đây là một cách tiếp 

cận toàn diện để chuyển đổi “Quy trình - Công nghệ - 

Tổ chức” của các Doanh nghiệp khi bắt đầu mở rộng 

quy mô và duy trì việc chuyển đổi số của họ. Khả năng 

áp dụng CN 4.0 là không đồng đều giữa các Ngành 

khác nhau, với việc các công ty đang khó khăn với 

khái niệm CN 4.0 và giá trị mà nó có thể mang lại 

trong môi trường quốc tế cũng như trong nước.

Khóa học này cung cấp cho người học kiến thức nền 

tảng về xây dựng Chỉ số sẵn sàng cho ngành công 

nghiệp thông minh (SIRI) và việc áp dụng có lộ trình 

các công cụ của nó để giúp Doanh nghiệp bắt đầu 

thực hiện chuyển đổi CN 4.0. Nó cũng là nền tảng để 

người học bắt tay vào khóa đào tạo cấp chứng nhận 

Chuyên gia đánh giá SIRI.

Học viên có được kiến thức và hiểu biết cơ bản về 

SIRI, có các công cụ và xây dựng lộ trình thực hiện.

Quy mô: Tối thiểu 10 học viên và tối đa là 15 học viên

Thời lượng: 1 ngày (8 tiếng)

Đối tượng: Các chuyên gia làm việc trong môi trường 

sản xuất hàng hóa và dịch vụ, những người muốn tìm 

hiểu và triển khai CN 4.0 trong Doanh nghiệp của 

mình

Điều kiện bắt buộc: Không có

Học phí: 8.400.000 đ/học viên

Phương pháp học: Môi trường ảo có chuyên gia 

nước ngoài hướng dẫn và có phiên dịch

Chứng nhận: Giấy chứng nhận tham gia khóa học 

SHTP Training – T V S D Ü Ü

Học phần 1: Giới thiệu về Chỉ số sẵn sàng cho ngành 

công nghiệp thông minh (SIRI)

Học phần 2: Chỉ số sẵn sàng cho ngành công nghiệp 

thông minh (Ma trận đánh giá)

Học phần 3: Chỉ số sẵn sàng cho ngành công nghiệp 

thông minh (Ma trận ưu tiên)

Học phần 4: Các mô hình đã triển khai SIRI
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