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Doanh nghiệp Việt Nam
không quá 500 lao động toàn thời gian

Doanh thu tăng trưởng hai năm liên 
tiếp trong giai đoạn 2017 – 2021

NGÀNH ƯU TIÊN:
•   Nông nghiệp
•   Công nghiệp chế biến - chế tạo
•   Công nghệ thông tin
•   Logistics
•   Du lịch/Sản phẩm hỗ trợ

TIÊU CHÍ

THÍCH ỨNG & TĂNG TRƯỞNG
Dự án Tăng cường năng lực cạnh tranh khu 
vực tư nhân Việt Nam (USAID IPSC)

Dự án được thực hiện với sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ
(USAID) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ quản. Dự án sẽ cung cấp các
chuyên gia tư vấn hàng đầu Việt Nam và các công ty tư vấn phát triển doanh
nghiệp uy tín trong nước và quốc tế nhằm giúp các doanh nghiệp Việt Nam đẩy
mạnh tăng trưởng và đưa sản phẩm mang thương hiệu Việt vươn ra thế giới.



Kết nối mạng lưới -
Phát triển dịch vụ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

THÍCH ỨNG VÀ TĂNG TRƯỞNG

Môi trường kinh doanh luôn biến động không

ngừng, với tốc độ thay đổi ngày càng nhanh hơn

và bản chất phức tạp hơn. Các doanh nghiệp, nhất

là các doanh nghiệp nhỏ và vừa là đối tượng chịu

nhiều tác động nhất của những thay đổi trong môi

trường kinh doanh. Do vậy, để tồn tại và phát triển,

các doanh nghiệp cần biết cách để thích ứng và

đương đầu với những biến động có thể xảy ra.

Mục tiêu của chương trình này nhằm giúp các

nhà quản lý doanh nghiệp chuẩn bị và nâng cao

năng lực của tổ chức mình để thích ứng với

những biến động của môi trường kinh doanh, và

hơn thế nữa biết cách khai thác tận dụng các cơ

hội từ chính những sự biến động này.

Mục tiêu của chương trình

Sự cần thiết

• Xây dựng chiến lược và kế hoạch thích

ứng với những biến động của môi trường

kinh doanh;

• Phát triển năng lực lãnh đạo chuyển đổi

trong môi trường bất định;

• Xây dựng cơ cấu, bộ máy tổ chức doanh

nghiệp có khả năng thích ứng cao;

• Tạo dựng giá trị văn hóa doanh nghiệp

năng động và tiên phong;

• Phát triển và quản lý chuỗi cung ứng đầu

vào cho doanh nghiệp một cách bền vững

và hiệu quả;

• Quản trị hiệu quả dòng tiền và các rủi ro

tài chính.

Lợi ích DN sau khi tham gia

Thông tin chương trình

Thời lượng và thời gian đào tạo

1. Chiến lược và kế hoạch thích ứng
cho DNNVV

2. Năng lực lãnh đạo chuyển đổi

3. Cơ cấu, bộ máy và văn hóa doanh
nghiệp năng động, thích ứng

4. Quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả và
bền vững

5. Quản trị dòng tiền và rủi ro tài chính

Chuyên đề đào tạo

Mỗi chuyên đề 1 ngày

Thời gian khóa 1: Tuần 4 tháng 11 năm
2022

Đăng ký tham gia

Quét mã QR hoặc 
truy cập liên kết này 
để đăng ký

https://ee.humanitarianresponse.info/x/RJqZaQ9a
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Chuyên đề Các nội dung chính
Chiến lược và kế

hoạch thích ứng cho

DNNVV

• Bản chất biến động của môi trường kinh doanh;

• Phân tích các yếu tố môi trường kinh doanh và xác định kịch bản tác động đến doanh nghiệp;

• Xây dựng chiến lược và kế hoạch thích ứng;

• Quản lý khủng hoảng và phục hồi

Năng lực lãnh đạo

chuyển đổi

• Phân biệt giữa lãnh đạo và quản lý;

• Năng lực lãnh đạo chuyển đổi trong môi trường bất định;

• Kỹ năng cải thiện nghịch cảnh của nhà lãnh đạo doanh nghiệp;

• Kỹ năng dẫn dắt sự thay đổi trong doanh nghiệp.

Cơ cấu, bộ máy và

văn hóa doanh

nghiệp năng động,

thích ứng

• Các nguyên tắc của một tổ chức thích ứng và bền vững;

• Thiết kế cơ cấu tổ chức có khả năng thích ứng cao;

• Xây dựng qui trình, qui chế quản lý vừa bảo đảm sự kiểm soát, những không hạn chế sự thích ứng

và thay đổi;

• Xây dựng các giá trị văn hóa doanh nghiệp năng động và tiên phong

Quản lý chuỗi cung

ứng hiệu quả và bền

vững

• Các vấn đề chiến lược và xu hướng trong quản trị chuỗi cung ứng;

• Đánh giá và xây dựng mạng lưới các đối tác cung ứng cho DN;

• Tối ưu hóa chi phí trong cung ứng hàng hóa cho DN;

• Xây dựng bộ máy và chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động cung ứng của DN

Quản trị dòng tiền

và rủi ro tài chính

• Tổng quan về rủi ro tài chính và tác động của rủi ro tài chính đến hoạt động SXKD trong DN

• Mô hình và qui trình quản trị rủi ro tài chính

• Dòng tiền và phân tích dòng tiền của DN

• Cách thức quản trị dòng tiền trong DN: Nhận diện dòng tiền; Phân tích dòng tiền; Dự báo dòng

tiền; Kiểm soát dòng tiền.


