
Thời gian:
Sáng:  8h30 – 11h30
Ngày 21 ~ 24 / 12 / 2010

Học phí:  1,250,000 VNĐ
(Giảm 5% cho công ty cử trên 5 người 
tham dự hoặc học viên đóng tiền 
trước khai giảng 2 tuần)

KHÓA HỌC BC 21-10

MỤC TIÊU:  

PHƯƠNG PHÁP: 

LIÊN HỆ:  

ĐỊA ĐIỂM:  

NỘI DUNG:  

•	 Học	theo	nhóm,	tập	trung	vào	thảo	luận	hơn	là	thuyết	giảng,	lấy	học	viên	làm	
trung	tâm,	giảng	viên	chỉ	đóng	vai	trò	hướng	dẫn	và	hỗ	trợ

•	 Đào	tạo	mang	tính	tư	vấn	(counselling	and	consulting)	và	hướng	dẫn	cho	học	
viên	để	có	thể	ứng	dụng	và	giải	quyết	các	vấn	đề	mang	tính	thực	tế	của	doanh	
nghiệp

•	 Ngoài	ra,	sử	dụng	các	yếu	tố	hỗ	trợ	như:	nghiên	cứu	các	tính	huống	trong	thực	
tiễn,	câu	chuyện,	hình	ảnh.

Giảng viên:
Chuyên gia Nhật Bản 

Miwako OIKAWA
Chuyên gia tư vấn, chuẩn đoán 

doanh nghiệp vừa và nhỏ của 
công ty Unico International,

 Nhật Bản
Chuyên gia tư vấn Quản lý 
Doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nhiều năm kinh nghiệm xây 
dựng kế hoạch kinh doanh, 

phát triển/hỗ trợ xúc tiến các 
chương trình/dự án bán lẻ cho 
các nhà bán buôn dược phẩm 

lớn tại Nhật Bản.

VẬN DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY 
& KỸ NĂNG PHÂN TÍCH ĐỂ XÂY DỰNG 

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

Đối tượng:
Giám đốc doanh nghiệp.

Trưởng/Phó các Phòng, Ban.
Các cá nhân mong muốn nâng 

cao kỹ năng & tư duy chiến 
lược để có thể đảm trách vị trí 

lãnh đạo trong tương lai.

Phòng Đa năng, Tòa nhà VJCC
Số 15, đường D5, Văn Thánh Bắc, P.25, Q. Bình Thạnh 

Tel: (08) 3512 2151 - Fax: (08) 3512 2150
Email: bc@vjcchcmc.org.vn - Ms. Thao, Ms. Ha, Ms. Uyen

• Hiểu được vai trò Quản trị chiến lược trong môi trường kinh doanh đầy 
cạnh tranh.

• Nắm được tư duy, phương pháp xây dựng chiến lược
• Biết lựa chọn và sử dụng các công cụ phân tích trong xây dựng chiến 

lược
• Nắm được qui trình xây dựng chiến lược hiệu quả.

Ngôn ngữ:
Tiếng Nhật được dịch sang 
tiếng Việt.

1. Những vấn đề cơ bản về quản trị chiến lược?
1-1 Chiến lược là gì
1-2 Các cấp chiến lược
1-3 Chiến lược chi phí thấp và khác biệt hóa
1-4 Chiến lược đa dạng hóa và liên minh chiến lược
1-5 Bản tuyên bố sứ mệnh
1-6 Qui trình thiết lập chiến lược kinh doanh

Thuyết trình và thảo luận
Nghiên cứu tình huống thực 
tế tại các DN Nhật Bản

2. Phương pháp tư duy phân tích
2-1 Quan hệ nhân quả và phương pháp qui nạp/diễn dịch
2-2 Phương pháp chia nhỏ thành từng nhân tố
2-3 Phương pháp tổng hợp các nhân tố

3. Phân tích môi trường kinh doanh
3-1 Phân tích nội bộ doanh nghiệp

3-1-1 Phân tích điểm mạnh và điểm yếu
3-1-2 Phân tích chuỗi giá trị

Hoạt động nhóm:  Phân tích điểm mạnh và điểm yếu

Thực hành, thảo luận tại chỗ
Phân tích giá trị doanh thu
Cơ cấu chiến dịch bán hàng

Thảo luận nhóm và trình bày

3-2 Phân tích môi trường kinh doanh bên ngoài
3-2-1 Phân tích cơ hội
3-2-2 Phân tích nguy cơ
3-2-3 Khung thời gian và các framework để phân tích
3-2-4 Sự không ổn định và viễn cảnh

Hoạt động nhóm: 
- Phân tích cơ hội và nguy cơ
- Giả định về tương lai

Thực hành, thảo luận tại chỗ
Phân tích giá trị doanh thu
Cơ cấu chiến dịch bán hàng

Thảo luận nhóm và trình bày

4. Phân tích danh mục đầu tư
4-1 Phân tích danh mục sản phẩm (PPM)
4-2 Phân tích danh mục đầu tư

5. Framework để triển khai chiến lược (FYI)
Hoạt động nhóm:  Chiến lược cho tương lai

Thực hành, thảo luận tại chỗ

Thảo luận nhóm và trình bày



SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI:  

PHƯƠNG PHÁP: 

PHIẾU ĐĂNG KÝ:  

THÔNG TIN LIÊN HỆ: 

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

Học viên tham dự khóa học BC 21-10: 
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 C. Hà / C. Thảo / C.Uyên
 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.

Lưu ý:
VJCC nằm trong khuôn viên trường 
ĐH Ngoại Thương

 
                                 

  
    

FAX: (08) 3512 2150


