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Đề mục Nội dung
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KPIs và việc sử dụng 
KPIs trong đánh giá thực 
hiện công việc, xây dựng 
chiến lược

• KPIs (trong đánh giá thực hiện công việc) là gì? Mục tiêu khi xây dựng KPIs
• Ưu điểm và nhược điểm khi sử dụng hệ thống KPIs trong đánh giá thực hiện công việc
• Triết lý khi áp dụng KPIs; 10 Nguyên tắc chính khi thiết lập các KPIs
• Xác định Tầm nhìn, sứ mệnh, năng lực cốt lõi, định vị phân khúc sản phẩm
• Phân tích và tổng hợp SWOT; Thực hành trên ví dụ thực tế của doanh nghiệp

Triển khai chiến lược 
dựa trên phương pháp 
BSC

• Tổng quan về phương pháp bảng điểm cân bằng (Balance scorecard – BSC), lợi ích sử 
dụng BSC trong quản lý ở các doanh nghiệp Việt Nam. 

• Tư duy lại đội ngũ bán hàng, quy trình, học hỏi và phát triển, tài chính
• Mối liên hệ giữa môi trường bên trong và bên ngoài của doanh nghiệp
• Bốn khía cạnh của bảng điểm cân bằng; Quy trình các bước xây dựng và triển khai BSC 
• Bản đồ chiến lược phát triển và mối liên hệ giữa các vấn đề ưu tiên trong doanh nghiệp
• Thực hành trên ví dụ thực tế của doanh nghiệp
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Xây dựng hệ thống KPI 
cho doanh nghiệp

• Xây dựng BSC cho doanh nghiệp
• Các chỉ số thường gặp theo 4 khía cạnh của bảng điểm cân bằng.
• Hệ thống chi trả phúc lợi liên quan đến KPI và năng lực; 
• Thực hành trên ví dụ thực tế của doanh nghiệp

Xây dựng hệ thống KPI 
cấp bộ phận

• Xây dựng BSC cho các bộ phận của doanh nghiệp
• Xây dựng KPI cho bộ phận, phân bổ mục tiêu kinh doanh đến bộ phận
• Triển khai các dự án thực hiện nhằm hoàn thành các KPI từ cấp công ty
• Thực hành trên ví dụ thực tế của doanh nghiệp
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Xây dựng hệ thống KPI 
cá nhân

• KPI dựa trên phân tích và mô tả công việc
• Xây dựng năng lực cá nhân theo chu trình PDCA gắn kết với mục tiêu KPI
• Tự điển năng lực cạnh tranh; Đánh giá thành tích và năng lực cá nhân dựa trên KPI
• Đào tạo phát triển năng lực; Khảo sát, động viên nhân viên
• Sơ đồ thăng tiến trong doanh nghiệp; Thực hành trên ví dụ thực tế của doanh nghiệp

Báo cáo xây dựng hệ 
thống BSC, triển khai 
các KPI, và đo lường 
hiệu quả qua các chương 
trình thăng tiến

• Những thay đổi về văn hóa và các kỹ năng cần thiết đối với các cán bộ quản lý trong các 
công ty áp dụng bảng điểm cân bằng.

• Từ BSC đến kế hoạch kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp
• Thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, đánh giá hiệu quả 

Sau khi hoàn thành khoá học, học viên sẽ có khả năng:
• Nhận thức được doanh nghiệp nên có một giám đốc kinh doanh chứ không dừng lại chỉ là một giám đốc bán hàng. 
• Biết được quá trình triển khai và điều chỉnh chiến lược phát triển dựa trên phương pháp bảng điểm cân bằng.
• Biết cách xây dựng Bản đồ chiến lược và xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá thành tích hoạt động (KPIs)
• Giải quyết ngay những vấn đề của doanh nghiệp, xây dựng lộ trình cho phát triển dài hạn, thành quả của DN được 

lượng hóa và đo lường cụ thể.

NỘI DUNG

MỤC TIÊU

24, 25 & 26/04/2012
Sáng  : 8:30 ~ 11:30
Chiều  : 13:00 ~ 16:00

1.800.000 VNĐ (bao gồm tài 
liệu, ăn nhẹ giữa giờ)

THỜI GIAN HỌC PHÍ

PHòNG ĐA NăNG, TòA NHà VJCC
Số 15, ĐưỜNG D5, VăN THáNH BắC, 
P.25, Q. BìNH THạNH

ĐỊA ĐIỂM

BC 02 - 12 :



FAX: (08) 3512 2150

THÔNG TIN LIÊN HỆ

PHIẾU ĐăNG KÝ

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

Học viên tham dự khóa học BC 02-12: 
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 và 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 Binh Thanh

Chi tiết xin liên hệ : Ms. Ha / Ms.Uyen
 Tel: 08-3512-2151  Fax 08-3512-2150
 Mail: bc@vjcchcmc.org.vn
 15 đường D5, Văn Thánh Bắc, P.25, Bình Thạnh, TP. HCM.
 Website : www.vjcchcmc.org.vn

Ông Hồ Bảo Luân, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA), Southern California University, Hoa Kỳ
- Nhiều năm kinh nghiệm điều hành các dự án tái cấu trúc tài chính, xây dựng hệ thống BSC  - KPI cho các 
công ty đa quốc gia và công ty Việt Nam  
- Từng giữ chức danh: Giám đốc tài chính công ty CP Đồng Tâm. 
- Nhiều kinh nghiệm giảng dạy & tư vấn cho các doanh nghiệp

GIẢNG VIÊN

Các cán bộ lãnh đạo cấp cao, cấp trung; người chịu trách nhiệm xác định, triển khai chiến lược, đánh giá kết quả 
công việc theo định hướng đã đề ra.

Một nhóm cán bộ tham gia khóa học từ cùng một công ty sẽ tạo thuận lợi cho việc ra được những kết quả có thể áp 
dụng được cho doanh nghiệp từ kết quả làm việc trên lớp.

ĐốI TưỢNG
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