
 

 
 

       TP.HCM, Ngày 29 tháng 3 năm 2010 
 
Kính gửi:  -  BAN GIÁM ĐỐC 
 

                    -  PHÒNG ĐÀO TẠO 
 

VJCC trân trọng giới thiệu đến Quí vị khóa học BC01-10 với đề tài: 
 

  
  
MMụụcc  ttiiêêuu::        
- Giúp học viên nắm được những điểm mấu chốt và trình tự lập kế hoạch kinh doanh 

trung hạn (3 năm) và ngắn hạn (1 năm), dựa trên nguyên tắc quản trị và sự sáng tạo 
mang tính chiến lược. 

- Thông qua việc giới thiệu những ví dụ điển hình và phần luyện tập theo nhóm, học viên 
có thể học hỏi thêm kinh nghiệm về trình tự, quy trình lập một kế hoạch kinh doanh. 

  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quí vị và mong được phục vụ Quí vị. 

Xin vui lòng xem nội dung chi tiết của khóa học và bản đăng ký đính kèm. 

 

                                                                                     Giám đốc VJCC-HCMC  
 

                                                                                   

                                                                            TAKAO FUJII 
 

 
  1. Đối tượng:    Trưởng phòng, nhân viên kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và 

nhỏ; Cán bộ quản lý trung gian; Các học viên đã từng tham gia khóa 
học “Lập chiến lược kinh doanh” và các cá nhân đã có những kiến thức 
cơ bản về xây dựng chiến lược, lập kế hoạch kinh doanh.   

 
  2. Giảng viên:   Bà Miwako OIKAWA, Chuyên gia JICA. 

 Chuyên gia tư vấn, chẩn đoán doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc 
văn phòng tư vấn, công ty Unico International, Nhật Bản. 

 Nhiều năm kinh nghiệm hỗ trợ xúc tiến kế hoạch dịch vụ khách 
hàng, xây dựng kế hoạch kinh doanh cho các danh nghiệp bán sỉ 
dược phẩm tại Nhật Bản. 

 
  3. Thời gian:   4 buổi sáng các ngày 19, 20, 21 và 22 tháng 4 năm 2010 (8:30 – 

11:30). 
 
  4. Địa điểm:   Hội trường Trung Tâm Hợp Tác Nguồn Nhân Lực Việt Nam - Nhật Bản. 
  Số 15 Đường D5, Văn Thánh Bắc, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM 

(Bên trong khuôn viên trường Đại học Ngoại Thương - FTU). 
 
  5.  Ngôn ngữ:  Tiếng  Nhật được dịch sang tiếng Việt. 



 
 
Nội dung BC01-10: 
 

Thứ Hai (19/04) 

8:30-11:30 

1. Vai trò, mục đích của kế hoạch kinh doanh. 

2. Cấu tạo cơ bản của kế hoạch kinh doanh trung, ngắn hạn. 

3. Trình tự lập kế hoạch kinh doanh trung hạn. 

Thứ Ba (20/04) 

8:30-11:30 

4. Tầm nhìn, chiến lược kinh doanh trung hạn. 

5. Lợi nhuận mục tiêu và doanh số cần thiết. 

Thứ Tư (21/04) 

8:30-11:30 

6. Trình tự lập kế hoạch kinh doanh ngắn hạn. 

7. Nền tảng hình thành bảng dự toán niên độ. 

Thứ Năm (22/04) 

8:30-11:30 

8.  Thực hiện và kiểm soát kế hoạch kinh doanh. 

9. Phân tích sự khác biệt giữa dự toán và thực tế. 
 
 

 Học phí:        1.100.000 VND/ người (phí không hoàn lại và không bảo lưu) 

 Có chương trình tư vấn cá nhân (miễn phí) cho các học viên có thể giao tiếp được với 

giảng viên bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh vào buổi chiều các ngày diễn ra khóa học.   

(Xin vui lòng đăng ký trước) 
       

                PHIẾU ĐĂNG KÝ 
 

         Tên công ty:  ______________________________________________________________________  
       
       Tên tiếng Anh (nếu có):  _____________________________________________________________  

        Địa chỉ:  _________________________________________________________________________  

        Ngành nghề SXKD:  ________________________________________________________________   

       Tel:  ___________________ Fax: _________________  Email:  _____________________________         

       Tổng số nhân viên trong công ty:      Trên 300 người                                         Dưới 300 người 

        Người liên hệ:  ________________________________  Chức vụ:  _________________________  
 
 

Học viên tham dự khóa học BC01-10:    

       1. Ông/ Bà:  _______________________________ Chức vụ :  ___________________________  

       2. Ông/ Bà:  ________________________________ Chức vụ :  ___________________________  

       3. Ông/ Bà:  ________________________________ Chức vụ :  ___________________________  

Sơ đồ đường đến  VJCC: 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  

  

* Lưu ý: TT VJCC nằm bên trong khuôn viên trường ĐH NGOẠI 
THƯƠNG 

 
Để đăng ký, xin Quí vị vui lòng: 

1. Điền đầy đủ thông tin vào phiếu và email hoặc fax đến VJCC 
(giữ chỗ tạm thời). 

2. Hoàn thành thủ tục đóng học phí 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  Bình Thạnh 

              Chi tiết xin liên hệ C.Hà/ C.Tâm 
 15 đường D5, Văn Thánh Bắc, P.25, Bình Thạnh, TP. HCM.    
              bc@vjcchcmc.org.vn   Tel: 3512-2151  

        Website: http://vjcchcmc.org.vn 
 

 

Fax: (08) 3512-2150


