
PHƯƠNG PHÁP 
LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH

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

1.750.000 VNĐ/người
(bao gồm tài liệu, ăn nhẹ giữa buổi)

20, 21/ 6/2017 (2 ngày)
Sáng: 9:00 ~ 12:00
Chiều: 13:30 ~ 16:30

GiảnG viên

Phí đào tạo

thời lượnG

liên hệ

Tiếng Anh có phiên dịch sang 
tiếng Việt

* Đặc biệt: Học viên được yêu cầu tham gia một số bài giảng trực tuyến 
và đánh giá sự hiểu biết của mình bằng một bài kiểm tra online trước. 
Việc này nhằm mục đích sử dụng thời gian một cách hiệu quả cho các 
hoạt động trực diện tại buổi thảo luận trong lớp học 2 ngày.

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

đối tượnG

nội dunG

nGôn nGữ

địa điểm

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

Ông akira Oyamada 
• Chủ tịch 
Công ty 
T N H H 
Gaia Man-
a g e m e n t 
C o n s u l t -
ing.
• Chuyên 
gia tư vấn 
đào tạo 
trực tuyến và thiết kế khóa học 
từ Hiệp Hội đào tạo trực tuyến 
phi lợi nhuận Nhật Bản (NPO 
ELC) 
• MIS (Thạc sĩ Hệ thống Giảng 
dạy)
• MBA (Thạc sĩ Quản trị Kinh 
doanh)

Nội dung
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1. Giới thiệu khóa học
2. Khởi động (Trò chơi)
3. Kế hoạch kinh doanh là gì? Tại sao bạn cần một kế hoạch kinh 
doanh? (Thảo luận trong lớp)
4. Hãy vạch ra phương án lựa chọn đầu tiên cho bản dự thảo kế 
hoach kinh doanh của bạn (thảo luận nhóm).
5. Các phương án kế hoạch kinh doanh của bạn là gì? Làm thế 
nào để bạn chọn một trong các phương án? (Thảo luận nhóm)
6. Kế hoạch hành động là gì? (Hoạt động cá nhân)
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7. Hãy chọn kế hoạch kinh doanh tốt nhất trong nhóm (thảo luận 
nhóm).
8. Chuẩn bị cho cuộc họp hội đồng quản trị (thảo luận nhóm)
9. Cuộc thi kế hoạch kinh doanh - Ai sẽ là người chiến thắng? 
(Thảo luận trong lớp)
10. Kết thúc khóa học và những hành động tiếp theo (Thảo luận 
nhóm và hoạt động cá nhân)

Khóa họC KiNh DOaNh BC 19-1617

Từ các nhà quản lý cấp trung đến cấp cao - những người cần phải tạo ra 
những kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp.

Khi lập kế hoạch kinh doanh bạn có gặp phải các vấn đề sau?
• Một bản kế hoạch chỉ dựa trên lý thuyết của bạn;
• Một bản kế hoạch chưa xét đến thay đổi xu hướng của khách hàng, thị trường và đối thủ;
• Một bản kế hoạch chưa được đồng thuận bởi các phòng ban trong công ty;
• Một bản kế hoạch không được cụ thể hoá thành hành động tại nơi làm việc và được giám sát hàng ngày, vv.
Để có thể thăng tiến lên các vị trí cấp quản lý, bạn cần phải chứng tỏ khả năng đưa ra các quyết định kinh doanh 
phù hợp. Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ sẵn sàng thảo luận về các kế hoạch kinh doanh để giám sát tiến 
độ trong công ty nhằm đạt được năng suất chỉ tiêu.



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

Học viên tham dự khóa học BC 19-1617: 
1.  Ông/  Bà: .................................................................... Ngày sinh: .......................................
    Chức vụ: ......................................................................................................................................
2.  Ông/  Bà: .................................................................... Ngày sinh: .......................................
    Chức vụ: ......................................................................................................................................
3.  Ông/  Bà: .................................................................... Ngày sinh: .......................................
    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

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

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

S Ơ  Đ Ồ  Đ ư ờ N g  Đ i

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

Fax 08-3512-2150
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