
VJCC xin trân trọng giới thiệu đến quý vị: 

KHÓA HỌC NÂNG CAO 

XÂY DỰNG VÀ ĐIỀU CHỈNH 
KẾ HOẠCH KINH DOANH 

   

Ngày 2 – 5 tháng 3 năm 2010 (8:30 – 11:30) 
  
 

Khóa học dành cho các doanh nhân có kinh nghiệm xây dựng kế hoạch 
kinh doanh. 
 
Bạn muốn biết kế hoạch kinh doanh có hiệu quả hay không? 
Bạn muốn cải thiện kế hoạch kinh doanh của mình? 
 
Khóa học được tổ chức chủ yếu theo hình thức workshop, là hình thức những nhóm nhỏ trao 
đổi kinh nghiệm thực tế với nhau. Ông TAKEI sẽ hướng dẫn học viên cách xây dựng kế hoạch 
kinh doanh một cách hiệu quả và giúp các học viên điều chỉnh kế hoạch kinh doanh của mình. 
 

Đối tượng: Chủ tịch, Tổng giám đốc, Giám đốc kinh doanh, Giám đốc bán hàng, Giám đốc Marketing, 
Quản lý trung gian và những ai có kinh nghiệm về chủ đề “Xây dựng kế hoạch kinh doanh”.  

Giảng viên: Ông Makoto Takei, Chuyên gia JICA 
- Tốt nghiệp Đại học Waseda, Keio, Nhật Bản. 
- Lấy bằng Thạc Sỹ tại Đại học Stanford, Hoa Kỳ. 
- 25 năm làm việc cho công ty NTT- một trong những công ty điện thoại lớn nhất thế giới  
của Nhật Bản. 
- Sáng lập công ty ICOS và giữ chức CEO. 
- Hiện tại đang là Giám đốc công ty Pantel International, Giáo sư tại Đại học Waseda và  
Học viện công nghệ thông tin toàn cầu. 

 

Thời gian: Từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 3 năm 2010 (8:30 ~ 11:30) 
Ngôn ngữ: Tiếng Anh dịch sang tiếng Việt. 
Số học viên: 18 (tối đa), giữ chỗ theo thứ tự đóng học phí tại VJCC. 
Học phí:  950,000 Đồng/người (phí không hoàn lại và không bảo lưu) 
Địa điểm: Lầu 2, Trung tâm Hợp tác nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản tại TP.HCM 
         Số 15, D5, Khu Văn Thánh Bắc, P.25, Q. Bình Thạnh 
         (Trong khuôn viên trường Đại học Ngoại thương)    
 

  PHIẾU ĐĂNG KÝ        Fax: 08-3512-2150 
Công ty: ....................................................................................................................................................  
Địa chỉ: .............................................................................................................................. 
Ngành nghề SXKD: .............................................................................................................................. 
Số điện thoại: ........................ ......Fax:…………….....….Email:……………………………………. 
Người liên hệ : ……………………………………………….Chức vụ :……………………………….. 
1. Ông/Bà : ……………………………………………….Chức vụ :……………………………….. 
2. Ông/Bà : ……………………………………………….Chức vụ :……………………………….. 
Để đăng ký, xin vui lòng : 
1. Điền vào phiếu đăng ký và email/fax tới VJCC (giữ chỗ tạm thời) 
2. Hoàn thành thủ tục đóng học phí tại VJCC, hoặc chuyển khoản (đăng ký chính thức). Thông tin tài khoản : 

Trung tâm Hợp tác nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản TP.HCM 
Số tài khoản : 018.100.0140854. Ngân hàng Vietcombank Bình Thạnh. 

Chi tiết xin liên hệ Chị Hà hoặc Chị Tâm : { HYPERLINK "mailto:bc@vjcchcmc.org.vn" }.  
Điện thoại : (08) 3512-2151 * 15 Đường D5 Văn Thánh Bắc, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM 



CHƯƠNG TRÌNH THẢO LUẬN NHÓM  
(WORKSHOP AGENDA) 

 

Hình thức của 
 kế hoạch kinh doanh 

 
Những nội dung của 

 kế hoạch kinh doanh 
 
 

1. Khái quát (background) 
2. Nhiệm vụ/Mục tiêu/Phương châm/Đối tượng 
3. Tự phân tích 
4. Phân tích công nghiệp 
5. Phân tích thị trường 
6. Phạm vi 
7. Sản phẩm; Dịch vụ 
8. Môi trường kinh doanh/Phân tích cạnh tranh 
9. Mô hình kinh doanh/Phương án mở rộng kinh doanh 
10. Kế hoạch chiến lược 
11. Kế hoạch marketing 
12. Kế hoạch thực hiện 
13. Nguồn lực hiện tại bao gồm cả đội ngũ quản lý 
14. Kế hoạch tài chính giả định 
15. Kế hoạch tài chính 

Đánh giá sơ đồ phác thảo 
kế hoạch kinh doanh 

 

1. Kế hoạch được bạn lập ra hoặc sử dụng có khách quan và hợp lý không? 
2. Những giả định chính đặt ra cho kế hoạch kinh doanh là gì? 
3. Những giả định này có rõ ràng để bạn có thể sửa đổi chúng dễ dàng trong tương lai 

khi cần thiết không? 
4. Những giả thiết này có được củng cố hợp lý và logic thông qua các phân tích không? 
5. Mục tiêu/nhiệm vụ của bạn có rõ ràng? Đó có phải là mục tiêu bạn muốn theo đuổi 

lâu dài? 
6. Đâu là những chiến lược nhằm đạt được mục tiêu? 
7. Những chiến lược đó có hợp lý không? 
8. Những chiến lược đó có được củng cố hợp lý thông qua giả thiết hoặc phân tích 

không? 
9. Các kế hoạch marketing và kế hoạch thực hiện hợp lý để đạt được mục tiêu hay 

không? 

Để có được những  
đánh giá sâu hơn 

 

1. Triết lý sống của bạn là gì? 
2. Kế hoạch kinh doanh có phản ánh triết lý sống của bạn hay không? 
3. Những khác biệt giữa triết lý sống và kế hoạch kinh doanh của bạn có rõ rệt không? 
4. Tại sao bạn nhận thấy được đó là sự khác biệt? 
5. Những khác biệt đó đến từ đâu và chúng có được củng cố một cách hợp lý thông 

qua các giả thiết và phân tích không? 
6. Cơ chế nào để giữ hoặc phát triển những khác biệt đó? 
7. Kế hoạch kinh doanh có đề ra thời gian và lịch trình để đạt được mục tiêu ở nhiều 

khía cạnh khác nhau như kế hoạch chiến lược, kế hoạch marketing và kế hoạch 
thực hiện không? 

8. Nhận diện những rủi ro để hoàn thành mục tiêu. 
9. Bạn có kế hoạch cho kịch bản trên chưa? 
10. Thời gian và tiêu chuẩn đánh giá có rõ ràng sau khi bắt đầu tiến hành kinh doanh? 
11. Cơ chế phản hồi các đánh giá trong tương lai có rõ ràng không? 

Tự xác định lại với bản 
thân 

 

1. Mục tiêu của bạn là gì? 
2. Bạn có tự tin rằng mình sẽ đạt được mục tiêu đó không và tại sao? 
3. Bạn làm cách nào để đạt được mục tiêu? 

 
Giờ thì bạn đã sẵn sàng thực hiện kế hoạch kinh doanh của mình rồi! 


