
CÁC CÔNG CỤ DỰ BÁO CƠ HỘI & RỦI RO 
TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH

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 )

Học viên có thể đăng ký theo 
học các buổi:
9:00 - 16:00 ngày 19-20/08/2014 
18:00-21:00 ngày 19-22/08/2014
9:00 - 16:00 ngày 23-24/08/2014 

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

- Hệ thống những kiến thức về quản trị doanh nghiệp 
- Sử dụng những công cụ đo lường, sơ đồ, mô hình để dự báo cơ hội và rủi ro trong sản xuất kinh 
doanh
- Hiểu biết và vận dụng cách quản trị rủi ro để duy trì phát triển bền vững hoạt động kinh doanh 

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

NCS-Tiến sỹ Nguyễn Văn Sáng
Tổng giám đốc 
Công ty CP 
Tư vấn & Giao 
nhận Vạn 
Hạnh (EVER-
GOOD), 
Thành viên 
tư vấn dự án 
“Trade and 
Transport Fa-
cilitation As-
s e s s m e n t ” 
(TTFA-TF 097373) của Ngân hàng 
Thế giới (World Bank)
Báo cáo viên/giảng viên thỉnh giảng 
tại Đại học Ngoại thương (Tp. HCM), 
Cao đẳng Tài chính – Hải quan, 
Phòng Thương mại và Công nghiệp 
Việt Nam-VCCI, Trung tâm Hỗ trợ Do-
anh nghiệp Vừa và Nhỏ - SMEDEC, 
CLB Doanh nhân SIYB Tp.HCM…
Chuyên gia tư vấn quản trị kinh 
doanh, kinh doanh quốc tế, xuất nhập 
khẩu, logistics… Đã tư vấn và đào 
tạo cho các dự án đầu tư như: Tập 
đoàn gỗ Thy Sơn (TSG), Công ty Mo-
tilen (Cần Thơ), Khách sạn Quốc tế 
Cần Thơ, Đại học Quốc tế Hồng Bàng 
(HBU), GoodYear (Singapore)…

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 24-1314

1. Tầm quan trọng của dự báo sớm
2. Cách phát hiện những cơ hội mới 
3. Thành công bằng cách tư duy trong hòan cảnh thực tế 
4. “Phương pháp hành động” từ khi nhận biết đến khi thực hiện 
5. Quản trị rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh

Buổi 1
• Giới thiệu về chương trình 
• Nhập môn 
• Tầm quan trọng của dự báo sớm 
• Phát hiện những cơ hội 

Buổi 2
• Tư duy trong hoàn cảnh thực tế 
• Phương pháp hành động khi biết cơ hội 
• Thu thập thông tin & sự tư vấn 

Buổi 3
• Tổng quan về quản trị rủi ro
• Tổ chức quản trị rủi ro tại doanh nghiệp 
• Sơ đồ quản lý rủi ro tại doanh nghiệp 

Buổi 4
• Qui trình quản trị rủi ro
• Thực hành các câu hỏi và bài tập 
• Thảo luận và hỏi đáp 



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 24-1314: 
1.  Ông/  Bà: .................................................................... Chức vụ: .........................................
2.  Ông/  Bà: .................................................................... Chức vụ: .........................................
3.  Ông/  Bà: .................................................................... Chức vụ: .........................................

Học viên chọn thời gian học:
     9:00 - 16:00 ngày 19-20/08/2014
     18:00-21:00 ngày 19-22/08/2014
     9:00 - 16:00 ngày 23-24/08/2014

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


