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Giá trị chương trình đào tạo
Huấn luyện, chỉ dẫn để thiết lập hệ thống quản trị & vận
hành doanh nghiệp: TINH GỌN – ĐỒNG BỘ - HIỆU QUẢ

Lợi ích ứng dụng cho doanh nghiệp
• Trang bị kiến thức & phương pháp quản trị vận hành

kinh doanh trong bối cảnh mới

• Xác lập và cụ thể hóa chiến lược, thực thi chiến lược với
KẾ HOẠCH HÓA CAO ĐỘ

• Thiết kế hệ thống quản lý & kiểm soát giao dịch tinh
gọn, kiểm soát nội bộ vững vàng
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Cam kết dịch vụ
Học, chỉ dẫn và ứng dụng ngay cho từng nội dung vào công
việc thực tế của doanh nghiệp

Phương thức để tối đa lợi ích
• Chủ doanh nghiệp / Nhân sự quản lý cao cấp nên quyết

định TÁI CẤU TRÚC hoặc SETUP MỚI công ty

• Tham gia theo nhóm gồm giám đốc & nhân sự key 

• Xác định lại tâm thế kinh doanh / điều hành

• Có kết quả tới đâu thì cho thể chế hóa ngay và áp dụng
ngay tới đó.
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Cập nhật mới
Bài giảng, Template, nội dung trợ giúp, biểu mẫu sẽ được
cập nhật liên tục để bổ sung theo những vướng mắc trong
quá trình triển khai của học viên.

Cá biệt hóa khi ứng dụng theo
đặc thù từng doanh nghiệp
• Dễ dàng hiệu chỉnh theo đặc thù hoạt động và quan

điểm quản trị của từng doanh nghiệp

• Có sự tư vấn, trợ giúp và đồng hành của chuyên gia khi
doanh nghiệp triển khai áp dụng

• Từng bước công nghệ thông tin hóa các quy trình, quy
chuẩn, biểu mẫu, báo cáo
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Dự kiến lịch trình đào tạo & huấn luyện 2018
Lịch Nội dung TL Tại Giá phí Toàn khóa

07/7
14/7

Tổng quan và 6 chủ đề và 8 bước setup công ty bài bản, bền vững 1/2
HCM
HN

1.500.000

Chỉ còn

30.000.000

So với đăng
ký riêng lẻ

04/8
28/7

Định hình khung mô hình KD, lựa chọn & cụ thể hóa chiến lược 1
HCM
HN

1.500.000

18/8
11/8

Cơ cấu sở hữu và mô hình tổ chức, hoạt động công ty 1
HCM
HN

3.000.000

24-25/8
07-08/9

Cơ chế vận hành và hệ thống kiểm soát nội bộ vững mạnh, quy trình 2
HCM
HN

12.000.000

21-22/9
28-29/9

Chiến lược nhân sự và setup hệ thống quản trị nhân sự hiệu quả 2
HCM
HN

10.000.000

T10 Setup hệ thống tài chính, dòng tiền, tổ chức kế toán, tối ưu thuế 2
HCM
HN

10.000.000

T11 Marketing & các giải pháp truyền thông online thời công nghệ 4.0 1
HCM
HN

2.000.000

T11 Công nghệ ứng dụng quản lý: Đầu tư và tích hợp sao bài bản & hiệu quả 1/2
HCM
HN

1.000.000 41.000.000
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Chuyên đề 01
.

Nội dung & hướng dẫn thực hiện
• Phân tích, đánh giá hiện trạng tổng thể, phát hiện

những khiếm khuyết, rối ren, trì trệ để tìm giải pháp
setup / "sửa chữa"

• Hệ thống 24 KPI đánh giá, đo lường hiệu quả & sức khỏe
DN

• Những sai lầm khi xây dựng, tổ chức, vận hành công ty
thường gặp (?) Những việc đã làm thì điều gì ổn, điều gì
là sai lầm?

• Những nỗ lực thiết lập hệ thống quản trị vận hành công
ty trước đây vì sao không thành công thậm chí bạn đang
đối diện sự phản kháng quyết liệt/ hoặc đối phó của
nhân viên.
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Chuyên đề 02
Nếu không muốn công ty của bạn sai đường, đi vào “ngõ
cụt” hoặc luôn rượt đuổi mục tiêu mà không đạt thì hãy
nhận diện, cụ thể hóa một cách rõ ràng CHIẾN LƯỢC.

Nội dung & hướng dẫn thực hiện
• Xác lập / xác lập lại khung mô hình kinh doanh với 9

thành tố: Khách hàng & thị phần; Kênh phân phối (Kênh
KD); Quản trị quan hệ khách hàng; Giải pháp giá trị;
Nguồn lực chủ chốt: Đối tác chủ chốt; Dòng doanh thu;
Cơ cấu chi phí.

• Cụ thể hóa sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, bằng cách
đặt khung mô hình KD trong cấu trúc BSC.

• Mô tả chi tiết giải pháp giá trị & kiến tạo giải pháp giá trị

• Chiến lược 3 cấp: Công ty / Kinh doanh / Chức năng
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Chuyên đề 03
Sơ đồ tổ chức quản lý công ty không đơn giản là sơ đồ chỗ
ngồi hoặc mô hình phân chia quyền lực. Nó phải được thiết
lập dựa trên ma trận chức năng nhiệm vụ cụ thể hướng tới
thực thi các kế hoạch, đạt được mục tiêu chiến lược.

Nội dung & hướng dẫn thực hiện
• Phân tích tác nghiệp & dòng kinh doanh (BA-Business

Analytics)

• Xây dựng mô hình tổ chức quản lý, vận hành và định
biên nhân sự cho khung mô hình tổ chức.

• Cụ thể hóa chức năng nhiệm vụ từng phòng ban bộ
phận theo mô hình tổ chức, mô tả và định rõ vai trò,
quyền hạn, trách nhiệm của người phụ trách phòng ban
bộ phận.

• Vai trò CEO và hệ thống 24 KPI đánh giá hiệu quả công
ty.
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Chuyên đề 04
Giúp định hình, thiết lập & vận dụng đầy đủ các quy trình, 
quy chuẩn, cơ chế kiểm soát và vận hành trơn chu

Nội dung & hướng dẫn thực hiện
• Từ kết quả phân tích BA, thiết lập quy trình vận hành

tổng thể công ty với chỉ dẫn tác nghiệp cụ thể theo chức
năng bộ phận.

• Xây dựng đầy đủ các quy trình, quy chuẩn, biểu mẫu tác
nghiệp cho các quá trình: Bán hàng; Mua hàng; Cung
ứng; Hành chính kinh doanh; Nhân sự; Quản lý dự án;
Sản xuất / Xây lắp...

• Hệ thống phân cấp, phân quyền phê duyệt hồ sơ /
chứng từ / giao dịch kèm theo định mức bằng giá trị và
thời gian
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Chuyên đề 05
Nếu không setup hệ thống nhân sự tốt, công ty khó mà
phát triển rồi tới một ngày hệ thống sẽ rệu rã, mất nhân sự
key và hệ thống tài chính – nhân sự mất cân bằng

Nội dung & hướng dẫn thực hiện
• Từ mô hình tổ chức quản lý vận hành công ty, thiết kế

mô hình tổ chức & quy định hoạt động cấp phòng ban.

• Lập danh mục công việc & quy chuẩn nhân sự theo từng
vị trí công việc đã được thiết kế trong mô hình tổ chức.

• Thiết kế cơ chế đánh giá kết quả với hệ thống KPI cho
từng vị trí, xây dựng cơ chế chi trả lương & thu nhập
theo năng lực. Phương pháp xây dựng KPI đánh giá theo
OLE (A-P-Q).

• Toàn bộ hệ thống biểu mẫu ứng dụng quản lý nhân sự,
từ mẫu ứng viên, hợp đồng đến các mẫu cụ thể trong
vận hành..
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Chuyên đề 06
Giúp xây dựng và vận hành hệ thống quản trị tài chính, 
dòng tiền, kế toán, thuế một cách bài bản, ngừa rủi ro, tối
ưu hoạt động trong ngân sách hữu hạn.

Nội dung & hướng dẫn thực hiện
• Setup hệ thống quản trị tài chính, kế toán, kê khai báo

cáo thuế kèm theo đầy đủ tài liệu biểu mẫu ở tất cả các
khâu.

• Biểu mẫu, phương pháp và hướng dẫn lập kế hoạch tài
chính kinh doanh tổng thể dài hạn (5 năm), phân rã từng
năm, quý, tháng với đầy đủ các kế hoạch thành phần:
Doanh thu - Chi phí - LN - CP nhân sự - Kế hoạch PQ
quảng cáo - Dòng tiền.

• Bộ mẫu ứng dụng và phương pháp triển khai trong việc
cụ thể hóa kế hoạch tài chính kinh doanh hàng tháng
cấp công ty; Kế hoạch mua, KH bán..., phân tích & đánh
giá KPI tài chính
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Chuyên đề 07
Tối ưu hoạt động truyền thông, trúng đích và bước vào
cuộc đấu trí chứ không phải đấu tiền.

Nội dung & hướng dẫn thực hiện
• Setup hệ thống quản trị bán hàng, truyền thông, quảng

cáo

• Chi tiết hóa kế hoạch truyền thông, quảng cáo, bán hàng

• Kế hoạch và kịch bản ra mắt sản phẩm mới, xây dựng
chương trình bán hàng từng tháng / quý thậm chí theo
tuần.

• Cơ chế thu nhập & động lực cho nhân sự bán hàng, tạo
cơ chế quản lý & vận hành hệ thống bán hàng bài bản

• Giải pháp công nghệ truyền thông, quảng cáo, bán hàng
online: Website, Email marketing, SMS.
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Chuyên đề 08
Đừng đầu tư công nghệ quản lý theo phong trào hoặc lời
quảng cáo nhà cung cấp. Chuyên gia sẽ giúp bạn phân tích, 
lựa chọn và đầu tư phù hợp, hiệu quả.

Nội dung & hướng dẫn thực hiện
• Định hình giải pháp công nghệ phần cứng & quy chuẩn

quản lý, lưu trữ thông tin doanh nghiệp.

• Lựa chọn các giải pháp phần mềm phù hợp với hoạt
động, quy mô và đặc thù của công ty với mức đầu tư
hợp lý, khai thác hiệu quả: Quản trị tài chính; Kế toán &
báo cáo thuế; Quản lý nhân sự tiền lương; Quản lý & tác
nghiệp bán hàng; Sản xuất...

• Những sai lầm cần tránh khi lựa chọn & đầu tư công
nghệ / phần mềm ứng dụng quản lý. kinh doanh.
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Thank You
Ms Ngọc, Mrs Huyền

+84 8 8878 3881

info@giamdoc.net
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