
QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP NỀN TẢNG 
CHƯƠNG TRÌNH TOÀN DIỆN DÀNH CHO CEO

(BM-CEO full) 

Chương trình do Trung tâm hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Bắc (TAC) 
phối hợp cùng Cty CP Bizen VN tổ chức.

Chương trình đào tạo cao cấp

Hotline: 0904 333 733- http://vietnamsme.gov.vn. - https://bizen.vn



Sau gần 30 năm nghiên cứu, tìm hiểu và tư vấn, đào tạo cho các doanh nghiệp Việt Nam, chúng tôi
nhận thấy, tuy đã có nhiều tiến bộ, song sự hiểu biết và thuần thục về Quản trị Doanh nghiệp của các chủ
doanh nghiệp, CEO trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) Việt Nam hiện nay vẫn còn rất yếu, không
theo kịp với đòi hỏi của hoạt động sản xuất kinh doanh. Điều này thể hiện rõ ở năng lực cạnh tranh yếu ớt,
thụ động của SMEs Việt Nam cả trong nước, thương trường Khu vực và Quốc tế.

Ở góc độ khác, tuy đã có không ít các Công ty, Trường, Viện đào tạo – huấn luyện doanh nhân, nhưng
nhìn chung, các chương trình đào tạo hiện nay đa phần rời rạc, thiếu tính hệ thống và logic, thiếu triết lý đào
tạo nền tảng phù hợp điều kiện của SMEs Việt. Các chuyên gia đào tạo phần lớn áp dụng kiến thức hoặc kinh
nghiệm từ nước ngoài, từ các công ty nước ngoài tại Việt Nam hoặc tập đoàn, công ty lớn trong nước …
không thực sự phù hợp với môi trường Kinh doanh, Doanh nghiệp, Doanh nhân trong SMEs Việt Nam.

Ấp ủ mong muốn tạo ra một Triết lý và Chương trình đào tạo quản trị nền tảng cho SMEs Việt Nam, kế
thừa có chọn lọc các tinh hoa quản trị Thế giới nhưng hoàn toàn phù hợp với điều kiện và năng lực của SMEs
Việt, Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Bắc - TAC HN (Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ KH&ĐT) phối hợp cùng
Công ty CP Bizen Việt Nam – doanh nghiệp kế thừa từ Công ty PROCST (2004) và kinh nghiệm hơn 26 năm
tìm hiểu, tư vấn, đào tạo cho SMEs Việt Nam của Chuyên gia Quang Minh, với sự đồng hành của hàng chục
Chuyên gia tư vấn, đào tạo uy tín, được chọn lọc kỹ lưỡng … rất hân hạnh mang đến chương trình đào tạo

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP NỀN TẢNG vô cùng bài bản – thực tiễn – hữu ích và phù hợp cho cộng đồng
Doanh nhân SMEs Việt Nam!

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP NỀN TẢNG  - TẠI SAO?



Chủ Doanh nghiệp

CEO trong SMEs

Người khởi nghiệp

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ PHÙ HỢP



NỘI DUNG ĐÀO TẠO

PHẦN 
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CHÂN DUNG NGHIỆP CHỦ DOANH NGHIỆP, CEO
1. Các vấn đề cốt lõi của cá nhân chủ DN – CEO (tính cách, khí chất, phẩm chất, năng 

lực, mục tiêu cá nhân, triết lý KD, triết lý sống, SWOT cá nhân, IDP, Thương hiệu cá
nhân, tối đa hóa năng lực cá nhân CEO…)

2. Những điều CEO cần biết - mô tả công việc của CEO.
3. Hành trang khởi nghiệp SME VN
4. Một số kĩ năng quan trọng của chủ DN, CEO  (lãnh đạo - quản lý).

KIẾN THỨC VỀ KINH DOANH VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CHÍNH
1. Quản trị Hệ thống – Chiến lược – Mô hình kinh doanh.
2. Các lĩnh vực quản trị:

 QT Tổ chức - nguồn nhân lực.
 QT Marketing – Bán hàng – CSKH – Thương hiệu.
 QT Tài chính kế toán.
 QT Các lĩnh vực QT khác (chất lượng DV, rủi ro, thông tin, đổi mới và sáng tạo,…)

3. Đạo đức Kinh doanh, Văn hóa Doanh nghiệp - Trách nhiệm xã hội.
4. Thảo luận – Tổng kết & trao chứng chỉ.
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Hiểu rõ và có khả năng thực hành ở mức độ căn bản các kiến thức
nền tảng, kĩ năng, thói quen về kinh doanh và quản trị DN một cách
ngắn gọn, đầy đủ và thiết thực, có chọn lọc.

Có khả năng nhận thức rõ và tự hoàn thiện bản thân để đạt tới
trình độ CEO chuyên nghiệp.

 Học viên không chỉ được đào tạo mà còn được tư vấn về những
khó khăn, vướng mắc bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm – Cam
kết tối đa 30 học viên/lớp để đảm bảo chất lượng.

 Cơ hội kết nối, giao lưu, tạo cơ hội KD với các chuyên gia, với
cộng đồng các Doanh nghiệp trong các chương trình đào tạo cao
cấp của Bizen.

LỢI ÍCH CỦA HỌC VIÊN



#3 Chuyên gia: là những người thành công,

được chọn lọc kĩ càng với hàng chục năm kinh

nghiệm làm việc, tư vấn DN, được đào tạo lý

thuyết bài bản trong và ngoài nước, yêu nghề,

trách nhiệm, đam mê chia sẻ và truyền thụ.

#1 Nội dung: Hệ thống - toàn diện, đầy đủ về

Quản trị Doanh nghiệp từ lý thuyết quản trị

hiện đại đến thực tiễn một cách chọn lọc, phù

hợp thực tế SMEs VN. Duy nhất có phần Tự

nhận thức, phát triển năng lực bản thân CEO

và Hành trang khởi nghiệp.

#2 Phương pháp: 3D độc đáo, duy nhất (bản

quyền của công ty Bizen) kết hợp các games và

phương thức giảng dạy hiện đại và công cụ hỗ

trợ, cập nhật mới nhất từ kiến thức đến thông

tin và tư liệu.

ĐIỂM KHÁC BIỆT



 Chủ Tịch - CEO Công ty PROCST – 2004,

 Chủ tịch - TGĐ Cty CP BIZEN VN – 2018,

 HĐQT Cty CP Thương hiệu và quản trị Thanhs – 2000.

 Gần 30 năm kinh nghiệm trong 33 lĩnh vực ngành nghề, ở môi

trường quản lý Nhà nước, DN - TCTy Nhà nước, DN nước ngoài,

SME Việt Nam…

 Hơn 26 năm tìm hiểu – nghiên cứu, tư vấn và cố vấn về Quản trị

và kinh doanh cho hàng trăm DN Việt Nam trong nhiều lĩnh vực.

 Đào tạo, Tư vấn quản trị và chiến lược, Marketing – sale và

Thương hiệu, QT Nguồn nhân lực, Xây dựng văn hóa DN, Xây

dựng hệ thống DN và một số lĩnh vực chuyên biệt (QT tri thức

sáng tạo, QT sự thay đổi và đổi mới,, …)

 Triết lý tư vấn và đào tạo: “Không có gì đúng, không có gì sai, chỉ

có sự phù hợp hiệu quả mà thôi! – It’s not important wrong or

right, suitability effectively!”

Chuyên gia Quang Minh
MBA – BA Tài chính – Luật

Tư vấn, đào tạo quản trị DN

GIẢNG VIÊN – CHUYÊN GIA ĐÀO TẠO



NGUỒN NHÂN LỰCTÀI CHÍNH – KẾ TOÁNMARKETING THƯƠNG HIỆU

Chuyên gia
LÊ CẨM VÂN

 Tổng giám đốc – Công
ty CP Thương mại
Danny.

 Giám đốc tài chính.
 Chuyên gia tư vấn, đào

tạo tài chính – kế toán.

Chuyên gia
PHẠM THU HẰNG

 Giám đốc nhân sự.
 Chuyên gia tư vấn, 

đào tạo nhân sự.

Chuyên gia
TUẤN HÀ

 Chủ tịch VAG Media
 CEO Vinalink.
 Chuyên gia tư vấn, 

đào tạo Marketing.

Chuyên gia
ĐẶNG THANH VÂN

 Chủ tịch công ty CP 
Thương hiệu và quản
trị Thanhs.

 Chuyên gia tư vấn, đào
tạo Thương hiệu..

Và một số chuyên gia khách mời khác...

CÁC CHUYÊN GIA ĐỒNG HÀNH (TỪ 15 – HƠN 20 NĂM KINH NGHIỆM) 



ƯU ĐÃI 
ĐẶC BIỆT

15.000.000đ/học viên.HỌC PHÍ GỐC

UĐ1: Giảm còn 10.500.000đ khi:

 Đăng ký và nộp học phí trước 10/05/2019.

 Hoặc đăng ký và nộp học phí theo nhóm 2 người trở lên.

UĐ2: Giảm còn 12.000.000đ khi:

 Đăng ký và nộp học phí từ/sau 10/05/2019.



Thứ Bảy
(11/5)

Thứ Bảy
(18/5)

Thứ Bảy
(25/5)

Thứ Bảy
(1/6)

Thứ Bảy
(8/6)

Sáng
(8h30 -12h)

Chiều
(14h-17h)

*/Trường hợp có sự thay đổi, BTC  sẽ được cập nhật trên website www.bizen.vn và
thông báo đến từng học viên qua Email, điện thoại.

LỚP: QUẢN TRỊ DN (BM-CEO-02)

Địa điểm học: Tại Hà Nội (địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau đến từng học viên)

LỊCH HỌC



ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ NHẬN GIÁ TRỊ TRI THỨC THỰC SỰ TỪ CHÚNG TÔI



Địa chỉ: …

Hotline: …


