
“ĐÁNH GIÁ DOANH NGHIỆP- CƠ SỞ ĐỂ 
XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC & TÁI CƠ CẤU 
TRONG BỐI CẢNH SUY THOÁI KINH TẾ”

Hãy đến với Hội tHảo :

THỜI GIAN NỘI DUNG

8:30-8:45  - Giới thiệu mục tiêu hội thảo

8:45-9:45

 - Tổng quan chương trình “Đánh giá doanh nghiệp- cơ 
sở để xây dựng chiến lược và tái cơ cấu” trong bối 
cảnh suy thoái kinh tế.

 - Mục tiêu, phương pháp và cách thức tiến hành Đánh 
giá doanh nghiệp

9:45-10:00 Giải lao

10:00-10:45 - Đánh giá DN và xây dựng chiến lược.
- Chia sẻ kinh nghiệm qua các dự án đã thực hiện

10:45-11:30 - Đánh giá DN và tái cơ cấu.
- Những yếu tố thành công của dự án tái cơ cấu.

11:30-12:00  - Q & A
 - Bế mạc

NộI DUNG HộI THẢO: DIễN GIẢ

	 Doanh	nghiệp	trong	bối	cảnh	suy	thoái	của	nền	kinh	tế	toàn	cầu,	nhưng	hệ	thống	quản	lý	không	kịp	thích	ứng,	với	
bộ	máy	quá	cồng	kềnh	mà	quản	lý	không	hiệu	quả?	
“Đánh giá doanh nghiệp”	một	cách	bài	bản	mang	lại	những	giá	trị	quan	trọng	cho	các	doanh	nghiệp	trong	quá	trình	xây	
dựng	chiến	lược	cũng	như	các	hệ	thống	quản	lý	khác	như	hệ	thống	đánh	giá,	hệ	thống	đãi	ngộ,	văn	hóa	doanh	nghiệp…	
cũng	như	cho	công	việc	điều	hành	doanh	nghiệp	hàng	ngày.
Là	người	điều	hành	những	doanh	nghiệp	như	vậy,	anh	chị	muốn	thực	hiện	chương	trình	tái	cơ	cấu	hay	cải	tổ	hệ	thống	
quản	lý?	Anh	chị	muốn	biết	thực	trạng	doanh	nghiệp	để	có	một	kế	hoạch	căn	cơ	cho	những	đổi	mới	về	bản	chất?	

50.000 VNĐ / người

PHí THAm DỰ:

ĐịA ĐIỂm:
PhòNg Đa NăNg, Tòa Nhà VJCC
Số 15, ĐườNg D5, VăN TháNh BắC, P.25, Q. BìNh ThạNh

Từ 8:30 - 12:00
Ngày 7/8/2012

THờI GIAN: LIêN HỆ:
Tel:  (08) 3512 2151
Fax:  (08) 3512 2150
Email: bc@vjcchcmc.org.vn
Ms. ha, Ms. Uyen
Website: www.vjcchcmc.org.vn

ThS. NgUYỄN ThỊ NaM PhưƠNg 

Sáng lập viên và Tư vấn 
trưởng của OCD, đồng sáng 
lập viên Công ty CP Đào tạo 
Quản lý Trực tuyến (OMT).
Giảng viên, chuyên gia tư 
vấn chuyên sâu vào các lĩnh 

vực liên quan đến quản lý và phát triển nguồn 
nhân lực, quản lý hệ thống thông tin, tái cơ cấu 
và quản trị chiến lược.
Nhiều năm kinh nghiệm làm quản lý nhân sự, 
quản lý dự án đầu tư và phát triển thị trường tại 
các doanh nghiệp nước ngoài; trên 10 năm kinh 
nghiệm tư vấn phát triển tổ chức, tư vấn chiến 
lược, tái cơ cấu và thiết lập hệ thống quản lý 
cũng như giảng dạy về quản trị nhân sự, quản 
lý chiến lược, kỹ năng cho nhà quản lý, kỹ năng 
mềm và phương pháp giảng dạy hiện đại cho 
các doanh nghiệp. 

ThS. NgÔ QUÝ NhÂM 
Trưởng nhóm Tư vấn Chiến 
lược của OCD đồng thời cũng 
là Trưởng bộ môn Quản trị 
nguồn nhân lực- Khoa Quản 
trị Kinh doanh, Đại học Ngoại 
thương. 
Có chuyên môn sâu về quản 

trị chiến lược, văn hóa doanh nghiệp và quản 
trị nhân sự, có nhiều kinh nghiệm giảng dạy 
các chương trình MBA nước ngoài tại Việt nam 
cũng như các doanh nghiệp. 

Diễn giả tại hội thảo là các chuyên gia tư vấn 
quản lý giàu kinh nghiệm của Công ty OCD



PHIẾU ĐĂNG KÝ

Fax: 08-3512 2150

t h ô n g  t i n  l i ê n  h ệ

s ơ  đ ồ  đ ư ờ n g  đ i

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

Học viên tham dự Seminar 01 - 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 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.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.
 Website: www.vjcchcmc.org.vn

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

 
                                 

  
    


