
QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG LOGISTICS 
& CHUỖI CUNG ỨNG

Mr. Đức, Ms. Tuyền
Tel:  (08) 3512 2151
Fax:  (08) 3512 2150
Email:  bc@vjcchcmc.org.vn

1.500.000 VNĐ/người
(bao gồm tài liệu, ăn nhẹ giữa giờ )

Ngày 26 ~ 27/08/2014 (2 ngày)
Sáng: 9:00 - 12:00
Chiều: 13:30 - 16:30

GiảnG viên

Học pHí

THời Gian

Liên Hệ

PhòNg Đa NăNg, Tòa Nhà VJCC
Số 15, ĐườNg D5, P.25, Q. BìNh ThạNh

Đối TượnG

nội dunG

Địa Điểm

	 Trong	nền	sản	xuất	-	thương	mại	toàn	cầu	hóa,	chuỗi	cung	ứng	được	phát	triển	dài	hơn	và	phức	
tạp	hơn.	Việc	vận	dụng	tốt	chuỗi	cung	ứng	đã	giúp	cho	các	tập	đoàn	như	Dell,	Wal-Mart,	Coca-cola…	trở	
nên	vượt	trội	hơn	các	công	ty	khác	trong	cạnh	tranh	quốc	tế.	Tuy	nhiên,	cũng	có	không	ít	bài	học	về	việc	
các	chuỗi	cung	ứng	quá	phụ	thuộc	đã	suy	yếu	và	bị	phá	vỡ	trước	thảm	họa	thiên	nhiên.	Thực	tế,	động	
đất	và	sóng	thần	ở	Nhật	Bản	đã	tác	động	đến	tốc	độ	tăng	trưởng	của	nhiều	quốc	gia	trên	thế	giới.	Qua	đó	
các	doanh	nghiệp	càng	hiểu	rõ	tầm	quan	trọng	của	việc	“QUẢN	TRỊ	RỦI	RO	TRONG	LOGISTICS	&	VÀ	
CHUỖI	CUNG	ỨNG	(SUPPLY	CHAIN)”.

Cán bộ lãnh đạo, quản lý và nhân viên của công ty

B U S I N E S S 
  C o u r s e s

Trung tâm Hợp tác Nguồn Nhân lực Việt Nam - Nhật Bản (VJCC-HCMC) 
trân trọng giới thiệu đến Quý vị Khóa học kinh doanh:

BC 25-1314

I. Khái niệm về rủi ro và quản trị rủi ro Logistics và Quản trị Chuỗi 
Cung ứng
II. Phân loại rủi ro
III. Mục tiêu của quản trị rủi ro
IV. Quy trình quản trị rủi ro

1. Hoạch định rủi ro/Ma trận các rủi ro và giải pháp 
2. Đánh giá rủi ro
3. Xử lý các rủi ro tiềm ẩn
4. Giám sát rủi ro
5. Xác lập chứng cứ rủi ro
6. Ma trận các rủi ro và giải pháp/kiểm tra, đánh giá, xử lý.

V. Quy trình và phương pháp quản trị tối ưu rủi ro trong Logistics 
và Chuỗi Cung ứng

1. Khung phân tích 
2. Phạm vi tài sản
3. Các loại hình 

VI. Ứng dụng công nghệ thông tin và các giải pháp nhằm quản trị 
và giảm thiểu rủi ro
VII. Chiến lược và 10 giải pháp trong quản trị và giảm thiểu rủi ro

Tiến sỹ Lê Văn Bảy
Tiến sỹ kinh tế: (Doktor der Wirt-
schaftswissenschaften), trường đại 
học kinh tế Berlin (Đức) cấp chuyên 
ngành Kinh tế Quốc tế.
25 năm kinh nghiệm làm việc tại các 
doanh nghiệp xuất nhập khẩu, dịch 
vụ du lịch (Việt Nam), doanh nghiệp 
logistics (Đức) ở các chức vụ như 
giám đốc chi nhánh, trưởng phòng, 
chuyên viên.
Chuyên gia tư vấn, giảng dạy và huấn 
luyện cho các trường đại học, Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam (VCCI), Tập đoàn Dầu khí Việt 
Nam (PVN), Tổng Công ty Rượu 
Bia Nước giải khát Sài Gòn, Thủy 
sản Nam Việt, Ford Viet Nam,...



Lưu ý:
VJCC nằm trong khuôn viên trường 
ĐH Ngoại thương - Cơ sở 2

B U S I N E S S 
  C o u r s e s

www.vjcchcmc.org.vn

 
                                 

  
    

FAX: (08) 3512 2150

phiếu đăng ký

thông tin liên hệ

sơ đồ đường đi

Công ty: ..................................................................................................................... ......................
Địa chỉ: ............................................................................................................................................
Ngành nghề SXKD: ........................................................................................................................
Tel: .......................................... Fax: .................................. Email: .................................................
Người liên hệ: .................................................................... Chức vụ: .............................................

Học viên tham dự khóa học BC 25-1314: 
1.  Ông/  Bà: .................................................................... Chức vụ: .........................................
2.  Ông/  Bà: .................................................................... Chức vụ: .........................................
3.  Ông/  Bà: .................................................................... Chức vụ: .........................................

Để đăng ký, xin Quí vị vui lòng:

1. Điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký và gửi email hoặc fax đến VJCC (giữ chỗ tạm thời)
2. Hoàn thành thủ tục đóng học phí trực tiếp tại VJCC hoặc chuyển khoản (đăng ký chính thức).       
3. Thông tin Tài khoản:

• Tên TK: Trung tâm Hợp tác Nguồn Nhân lực Việt Nam - Nhật Bản HCM.
• Số tài khoản:  018.100.0140854
• Ngân hàng: Vietcombank Chi nhánh Đông Sài Gòn, Tp.HCM

Chi tiết xin liên hệ : Mr. Đức, Ms. Tuyền
 Tel: 08-3512-2151  Fax 08-3512-2150
 Email: bc@vjcchcmc.org.vn
 Số 15 đường D5, P.25, Q.Bình Thạnh, TP. HCM.
 Website: www.vjcchcmc.org.vn


