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 Thông tin khóa học 

Hiểu chính sách công ty, xác định và định hướng phương châm như quản lý cấp cao của phòng ban 

Giảng viên Việt Nam giàu kinh nghiệm sẽ thực hiện giảng dạy  
với rất nhiều bài thực hành 

Báo cáo kết quả khóa học bao gồm kết quả kiểm tra và  
kết quả thực hành sẽ được gửi tới các học viên sau khóa học 
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Ngày & Giờ 
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Đăng ký 
Công Ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Quản lý Quốc tế 

Địa chỉ: Phòng 609, Tòa nhà Eurowindow, #27 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Hà Nội 

Liên hệ:  Tel) 04.3222.2171, Fax) 04.3222.2172, Email) info@imtc.vn 
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★ Hướng tới nâng cao quan điểm quản lý của Manager  
Hiểu phương châm quản lý dựa vào chính sách công ty 

Xác định phương châm của phòng ban qua việc nhìn nhận hiện trạng  
của bộ phận 

Xác định các đối sách dựa trên phương châm và đưa ra kế hoạch triển khai 

☆Các học viên cần chia sẻ phương châm của công ty để sử dụng  
cho các bài thực hành trên lớp 

17/3 
(Thứ 
Năm) 

18/3 
(Thứ 
Sáu) 

6. Cụ thể hóa đối sách, lập road-map 
Cụ thể hóa phương châm bằng hành động, lập kế hoạch triển khai 

4. Xác định các vấn đề trọng yếu 
Nắm bắt được vấn đề tổng thể hiện tại, xác định các vấn đề trọng yếu 

1. Mong đợi của công ty đối với Manager 
Manager -thành viên của hội đồng  quản trị , lãnh đạo của phòng ban 

Xác định các hành động theo kỳ vọng, 
nhận ra điểm yếu 

19/3 
(Thứ 
Bảy) 

2. Vai trò phát triển định hướng của Manager 
Thực hiện vai trò lãnh đạo và xác định phương châm 

Đưa ra ví dụ các hoạt động về vai trò 
lãnh đạo và quản trị của Manager 

5. Xác định phương châm 
Áp dụng Draw, See, Think để xác định phương châm cho mỗi phòng 

3. Hiểu kỳ vọng & vẽ ra hình ảnh lý tưởng 
Tư duy sâu hơn-rộng hơn-dài hạn hơn để hiểu kỳ vọng công ty 

Hiểu kỳ vọng của công ty 

7. Lên kế hoạch, triển khai phương châm 
Lập kế hoạch khóa học, sắp xếp nguồn lực và hướng dẫn thực hiện 

Xác định các vấn đề nội bộ trọng yếu, 
có hành động ứng phó với các yếu tố 
ngoại quan 

Đưa ra hình ảnh lý tưởng, so sánh 
với tình hình hiện tại, xác định 
phương châm 

Xác định các đối sách chính và đường 
lối triển khai 

Lập Story chart 

Bài giảng Thực hành Ngày 


