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SETUP CÔNG TY & VẬN HÀNH 

KINH DOANH BÀI BẢN 
 

Đồng bộ 1 cấu trúc & 1 giải pháp tổng thể  | 
One – Stop Solution 

CÔNG TY START-UP COACHING 

Hotline: 08 8878 3881 / 028 3878 3881 

Hà Nội: haquynh@giamdoc.net | 0984 561 442 

HCM: dangky@startup.edu.vn| 0886 387881 

 

https://www.youtube.com/vulongbiz

GIAMDOC.NET / V03 / 2019-2020 

 

 

MỤC TIÊU KHÓA 

HỌC & HUẤN 

LUYỆN 

 

Cùng doanh nghiệp Setup mới / tái cấu trúc để có hệ thống quản trị vận hành 

kinh doanh ĐỒNG BỘ - TINH GỌN – PHÙ HỢP với từng đặc thù ngành hàng, 

quy mô.  

Giúp các CEO thoát khỏi tình trạng mất kiểm soát, quá tải đồng thời phòng ngừa 

những RỦI RO / MẤT MÁT bạc tỉ tiềm ẩn trong quá trình hoạt động.
 

 

KẾT QUẢ  & LỢI 

ÍCH KHI THAM 

GIA KHÓA HỌC 

 

Đánh giá hiện trạng, xác lập mô hình kinh doanh, cụ thể hóa chiến lược. 
 

Được tiếp cận & chỉ dẫn xây dựng hệ thống quản trị Tài chính – Nhân sự - Kinh 

doanh trên quan điểm quản trị chiến lược, kiểm soát nội bộ tinh gọn. 
 

Được trang bị đầy đủ biểu mẫu / công cụ ở tất cả các mảng quản lý vận hành hoạt 

động kinh doanh, từ mẫu soạn thảo chiến lược, kế hoạch tài chính kinh doanh, báo 

cáo quản trị, hệ thống biểu mẫu nhân sự, kinh doanh, mua hàng… 
 

Chuyên gia chỉ dẫn phương pháp & check-list triển khai từng cấu phần để setup mới 

hoặc thực hiện tái cấu trúc thành công.
 

CHƯƠNG TRÌNH 

DÀNH CHO 

 

CHỦ DOANH NGHIỆP / GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH (CEO) 
 

 Chủ doanh nghiệp / Chủ đầu tư các công ty, dự án đầu tư 
 

 Giám đốc điều hành, thành viên ban giám đốc doanh nghiệp SME 
 

NHÂN SỰ QUẢN LÝ CẤP CAO TRONG DOANH NGHIỆP 
 

Các trưởng bộ phận: Tài chính, Nhân sự, Kinh doanh, Sản xuất, Kế toán 
 

Trưởng ban quản lý dự án, nhân sự trợ lý Ban giám đốc doanh nghiệp
 

 

HỌC NHÓM 

& ỨNG DỤNG 

NGAY 

 

HỌC THEO NHÓM ĐỂ CÙNG HIỂU, CÙNG LÀM 
 

Hiệu quả nhất khi doanh nghiệp bố trí tham gia học theo nhóm. Ví dụ, chuyên đề 

tài chính & dòng tiền thì Giám đốc cùng nhân sự tài chính / phụ trách kế toán cùng 

học để cùng hiểu / cùng đồng thuận / cùng góc nhìn / cùng làm ngay…

 

 

HỌC TRỰC TIẾP 

& QUYỀN HỌC 

ONLINE VĨNH 
VIỄN 

 

Tham gia học trực tiếp toàn bộ các chuyên đề được cấp quyền thành viên 

VIP trên Giamdoc.net với quyền học online & update tài liệu biểu mẫu VĨNH 
VIỄN. 
 

Tham gia học từng chuyên đề đơn lẻ được cấp quyền học viên online chuyên 

đề đó & được download biểu mẫu ứng dụng 1 năm. 
 

 

Học online toàn khóa bằng cách đăng ký VIP Member 

https://www.giamdoc.net/setup-cong-ty-va-van-hanh-kinh-doanh-bai-ban.html
mailto:haquynh@giamdoc.net
mailto:dangky@startup.edu.vn
https://www.youtube.com/vulongbiz
https://www.giamdoc.net/
https://www.giamdoc.net/dang-ky-thanh-vien-vip.html
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Học & được huấn luyện đồng bộ 1 lần, học phí theo nhóm, lợi ích lâu dài cho doanh nghiệp 

TT CHUYÊN ĐỀ NỘI DUNG | HỌC TRỰC TIẾP + ONLINE TRỌN ĐỜI 
Giá 
phí 

(tr. đ) 
Thời lượng Hướng dẫn 

Chuyên 
gia 

Số 
học 
viên 

HÀ NỘI HCM 

1 Mô hình kinh doanh & lựa chọn - soạn thảo chiến lược công ty        10 1 ngày  

Vũ Long 

2 
Ng 04/01/2020 

S 05/01/2020 

 

HD 
Soạn thảo mô hình kinh doanh với 4 trụ cột – 9 thành tố, sứ mệnh tầm nhìn, mục tiêu chiến 
lược & mô tả chiến lược 1 trang. Chỉ dẫn thực hành theo đặc thù kinh doanh & ngành nghề. 

  0,5 ngày 3 

2 Setup hệ thống tổ chức, quản lý, vận hành & KSNB công ty    12 1,5 ngày  

Vũ Long 

2 

Ng 14/02/2020 
Ng 15/02/2020 

 
HD 

Tư vấn lựa chọn hình thức pháp lý DN, cơ cấu sở hữu vốn. Hướng dẫn xây dựng sơ đồ tổ 
chức phục tùng chiến lược & mô hình pháp lý; Chi tiết hóa chức năng nhiệm vụ; Soạn thảo cơ 
chế vận hành, chỉ dẫn truyền thông nội bộ đưa cơ chế vận hành mới vào thực thi. 

  0,5 ngày 3 

3 Diễn đàn hỗ trợ và giải đáp, chỉ dẫn ứng dụng biểu mẫu cho chuyên đề 1, 2 8 1 ngày  

Vũ Long 

2 

Ng 07/03/2020 
 

  
Giải đáp các khó khăn vướng mắc khi học viên triển khai thực tế, hỗ trợ chỉnh sửa và biên 
soạn nội dung về: Mô hình tổ chức công ty; Chức năng nhiệm vụ phòng ban bộ phận; Cơ chế 

vận hành và kiểm soát; Quyết định bổ nhiệm nhân sự quản lý 

    

4 Xây dựng hệ thống Marketing, bán hàng bài bản 12 1 ngày  

Vũ Long 

2 
Ng 29/05/2020 

S 30/05/2020 

 

HD 
Thảo luận, hỗ trợ soạn thảo bản chiến lược marketing & bán hàng, chuẩn hóa quy trình, tiêu 

chuẩn & bộ tài liệu bán hàng (Sale Manual), setup hệ thống truyền thông online đồng bộ. 
  0,5 ngày 2 

5 Chiến lược tài chính, giải pháp nguồn vốn & Setup hệ thống quản trị tài chính 14 2 ngày  

Vũ Long 

2 
Ng 06/06/2020 
Ng 07/06/2020 
Ng 12/06/2020 

 
HD 

Hoạch định và lựa chọn mô hình tài chính; Ứng dụng trọn bộ lập kế hoạch tài chính kinh 
doanh; Xây dựng & ứng dụng quy trình – biểu mẫu quản trị tài chính, điều phối dòng tiền; 

Soạn thảo & ban hành quy chế tài chính. 

  1 ngày 2 

6 Setup hệ thống quản trị nhân sự chiến lược                     14 2 ngày  

Vũ Long 

2 
Ng 13/06/2020 
Ng 26/06/2020 
Ng 27/06/2020 

 
HD 

Hướng dẫn hoạch định nhân sự; Xây dựng cơ chế chi trả lương & thu nhập; Quy trình biểu 
mẫu tuyển dụng & quản lý nhân sự; Quy chế nhân sự tiền lương. Chi tiết hóa mô tả công việc 
& phiếu đánh giá hiệu quả đồng bộ. 

  1 ngày  2 

7 Phân tích & Quản trị tài chính  - Kế toán dành cho CEO 12 1 ngày  

Vũ Long 

2  
Ng 04/07/2020 
Ng 05/07/2020 

  

 
HD 

Chỉ dẫn cách đưa ra yêu cầu xây dựng hệ thống báo cáo quản trị tài chính; Kỹ năng & nghiệp 
vụ đọc + phân tích báo cáo quản trị tài chính; Kỹ năng kiểm soát kết quả báo cáo kế toán & 

kê khai báo cáo thuế ở góc nhìn quản trị. 

  1 ngày  2 

8 Tâm thế & Kỹ năng Lãnh đạo – Quản trị - Điều hành công ty 8 1 ngày  Vũ Long 1 
Ng 08/08/2020 

 
 

9 
Hội nghị bàn tròn: Thông thạo môi trường pháp lý doanh nghiệp & Hợp đồng 
thương mại dành cho DN SME 

10 2 ngày  

Vũ Long & 
Luật sư 

DN 

2 
Ng 04/09/2020 
Ng 05/09/2020 

 
 

 
 

Thảo luận và tư vấn public giúp chủ DN, thành viên góp vốn hiểu được các vấn đề pháp lý & 
quyền lợi, trách nhiệm ràng buộc trong: Hình thành DN dưới một hình thức pháp lý nhất định; 
Vốn góp và thủ tục góp vốn; Người đại diện trước pháp luật… đồng thời làm rõ quyền lợi & 

nghĩa vụ, xử lý tranh chấp khi giao kết hợp đồng thương mại theo pháp luật hiện hành. 

    2 

10 Giamdoc.net Business Tour + Bế giảng, trao chứng chỉ  8 2 ngày 1 đêm BCS lớp - 
Ng 10/10/2020 
Ng 11/10/2020 

 

Ghi chú: (1): Từ học viên thứ 3 đăng ký bổ sung nộp 24.000.000đ | (2): Giamdoc.net Business Tour là hoạt động học tập kết hợp kết nối giao thương giữa các thành viên, được tổ chức tại một khu du lịch / resort do Ban tổ chức lớp & Ban cán sự lớp thống nhất lựa chọn. 

https://www.giamdoc.net/setup-cong-ty-va-van-hanh-kinh-doanh-bai-ban.html
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         HỌC 1 LẦN, ỨNG DỤNG ĐỒNG BỘ TÀI LIỆU & ĐƯỢC CHỈ DẪN ỨNG DỤNG NGAY 

• Đăng ký toàn khóa là cơ hội tuyệt vời để sau mỗi chuyên đề học & được chỉ dẫn, học viên sẽ áp dụng 

ngay vào hoạt động doanh nghiệp của mình theo một tiến trình hiệu quả, thực dụng. 

•      Được cung cấp đầy đủ tài liệu, biểu mẫu, quy trình, quy chuẩn ứng dụng và hướng dẫn trực tiếp trong 

các chuyên đề hỗ trợ, hướng dẫn đồng thời cấp quyền học online suốt đời (*). 

(*) Chỉ áp dụng cho học viên học full khóa 

• Có cơ hội tham gia các hoạt động Seminar do Giamdoc.net & Ban tổ chức lớp thực hiện theo yêu cầu 

hoặc sự cần thiết cần trợ giúp nhận được từ cộng đồng thành viên doanh nhân trên Giamdoc.net. 

 
 

KẾT NỐI GIAO THƯƠNG & THAM GIA CỘNG ĐỒNG VIPMEMBER 

•      Giamdoc.net Business Tour là hoạt động học tập, giao thương & bế giảng. Chương trình được chú trọng 

vào việc gỡ rối kinh doanh; giải đáp tình huống; kết nối giao thương trong tập đối tác & khách hàng; 

được tổ chức thường niên hàng năm và luôn có sự hiện diện của đội ngũ chuyên gia. 

• Cơ hội kết nối online trên diễn đàn với hơn 25.000 member là các CEO, nhân sự quản lý cao cấp trong 

các doanh nghiệp trên toàn lãnh thổ Việt Nam. 

 

GIAMDOC.NET |  GIÁ PHÍ & CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI 

 

 

Giá phí Combo trọn gói toàn chương trình & 

Quyền thành viên VIP Online vĩnh viễn 
108.000.000 VND 

Đăng ký toàn khóa, nộp phí 1 lần trong 24h tiếp theo, chỉ còn: 

64.800.000 VND                                      -40% 

 

Trước ngày 12/12/2019 

Thành viên VIP đăng ký học chuyên đề lẻ -50% 
(Học full khóa được trừ học 
phí gói VIP) 

Học viên cũ (không phải VIP) đăng ký toàn khóa                                 -40% 
(Học full khóa trừ đi phí 
khóa học cũ. Học chuyên 
đề lẻ được -30%) 

Đăng ký từng chuyên đề                           -15% 
 

Học viên khóa trước đăng ký học lại toàn khóa  -80% 
(Học lại từng Chuyên đề  

- 70%) 

 

• Áp dụng ưu đãi khi đăng ký & hoàn thành nộp phí trong 24h làm việc.  

• Thành viên VIP online đăng ký Full được trừ khoản phí VIP member đã nộp trong vòng 12 

tháng trước đó. 
 
Dù bạn có ý tưởng kinh doanh tốt, công ty của bạn “vẫn đang hoạt động bình thường” và đang làm việc 

“cật lực” với giấc mơ doanh nhân thành đạt, ngay cả khi công ty ấy đang có sự “hậu thuẫn” tốt từ nhiều 

phía nhưng NẾU công ty không có HỆ THỐNG QUẢN LÝ, TỔ CHỨC VẬN HÀNH BÀI BẢN thì thất bại 

đang đợi trong tương lai gần! | Giảng viên kiêm Chuyên gia tư vấn trực tiếp học viên: Vũ Long (Mr). 

 

 Quản lý tốt hơn, Thịnh vượng hơn. Học để thành công, Học để đổi đời! 
 

https://www.giamdoc.net/setup-cong-ty-va-van-hanh-kinh-doanh-bai-ban.html
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        Setup công ty bài bản | V03-2020     Lịch học tại HN   

T1 | Mô hình KD & Chiến lược 

S M T W T F S 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  
 

T2 | Tổ chức, vận hành, KSNB 
S M T W T F S 
      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 
 

T3 | Tư vấn – Hỗ trợ 
S M T W T F S 
1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     
 

T4 | Hệ thống kinh doanh, MKT 
S M T W T F S 
   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   
 

T5 | Hệ thống kinh doanh, MKT 
S M T W T F S 
     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       
 

T6 | Tài chính – Nhân sự   
S M T W T F S 
 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

6,7,12: Tài chính   |   13,26,27: Nhân sự 
 

T7 | Phân tích, quản trị TC cho CEO 
S M T W T F S 
   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

 
 

T8 | Lãnh đạo – Quản trị - Điều hành 
S M T W T F S 
      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      
 

T9 | Pháp lý KD & Hợp đồng 
S M T W T F S 

S M T W T F S 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    
 

T10 | Công nghệ quản lý, Biz Tour 
S M T W T F S 
    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

Biz Tour do BTC lớp & BCS đồng tổ chức 
 

T11 | Dự án & Tài chính dự án (*) 
S M T W T F S 
1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

Khóa học lẻ, không gồm trong Combo,  
ngày tổ chức thông báo sau 

 

T12 | Khởi nghiệp kinh doanh SME 
S M T W T F S 
  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

Khóa học lẻ, không gồm trong Combo,  
ngày tổ chức thông báo sau 
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