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GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH
Để tồn tại và phát triển một môi trường bất định và biến đổi liên tục như
vậy, các nhà quản lý cấp cao phải đối diện với rất nhiều vấn đề phức tạp
trong công việc hàng ngày và cần phải được trang bị những mô hình tư duy
và ra quyết định tiên tiến để đương đầu với sự phức tạp đó. Họ phải liên tục
cập nhật kiến thức về các nhân tố quyết định của nền kinh tế toàn cầu, nâng
cao khả năng phân tích thông tin và đưa ra các bước đi chiến lược cần thiết
để hài hòa công ty với những sự dịch chuyển trên các thị trường bên ngoài.
Như vậy, một khung phân tích chiến lược hiện đại để đánh giá và ra quyết
định cho công ty, một mô hình quản lý hiệu quả để đưa công ty đạt đến
năng lực tiềm năng, và một tổ hợp các công cụ tiên tiến để hỗ trợ cho hoạt
động của các nhà quản lý là những yếu tố tiên quyết để xây dựng, duy trì và
phát triển lợi thế cạnh tranh đảm bảo sự tăng trưởng bền vững của doanh
nghiệp trong bất cứ thời kỳ nào (tăng trưởng hay suy thoái) của nền kinh tế.

Nền kinh tế thế giới đã phát triển như thế nào trong suốt một thế kỷ qua?
Những xu hướng sắp tới là gì? Những tác động của nó đến nền kinh tế Việt
Nam trong tiến trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới? Đặc điểm, chức
năng và sự tương tác giữa các thị trường và thể chế kinh tế hiện đại? Bản
chất, cơ chế vận hành và các ứng dụng của các mô hình và công cụ phân
tích và quản lý? Doanh nghiệp có thể thực hiện những chiến lược phát triển
nào để giảm thiểu các rủi ro từ môi trường bên ngoài, cải thiện thành quả
sản xuất và kinh doanh, duy trì và phát triển lợi thế cạnh tranh bền vững
trong bất kỳ giai đoạn nào của nền kinh tế? Và còn rất nhiều những vấn đề
cam go khác mà các doanh nghiệp đang phải đối mặt.
Đây cũng là thông điệp mà Khóa học Giám đốc Điều hành - CEO (Chief
Executive Officer) tại Viện IFA chúng tôi đã thiết kế. Khóa học Giám đốc
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Điều hành – CEO được Viện IFA hợp tác với Trường Đại học California
State University, Dominguez Hill (CSUDH), USA có trụ sở tại Los
Angeles thuộc hệ thống Đại học Công lập California của Mỹ có lịch sử hơn
53 năm (tham khảo thêm thông tin tại: www.csudh.edu). Cuối khoá học
CEO, học viên sẽ nhận chứng chỉ của CSUDH có giá trị Quốc tế.
ĐIỂM NỔI BẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH
Có sự tham gia giảng dạy của Giáo sư nước ngoài đến từ trường Đại học
California, Dominguez Hills, USA và một số trường Đại học Hoa Kỳ
thuộc hệ thống các Trường Đại học Công lập California, USA.
Chứng chỉ sẽ do Đại học Công lập California, Dominguez Hills cấp, có
giá trị quốc tế.
Chương trình có phiên dịch tiếng Việt khi có giảng viên nước ngoài
giảng dạy.
ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ
Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ tịch, CEO, Hội đồng quản trị, Hội đồng
thành viên, Ban giám đốc, Ban lãnh đạo, Trợ lý Chủ tịch, Trợ lý CEO...;
Các nhà quản lý cấp trung trong doanh nghiệp: Các giám đốc chức năng,
các Trưởng/Phó các Phòng, Ban, Bộ phận... trong doanh nghiệp;
Những người đã có bề dày nhất định về kiến thức hay kinh nghiệm về
quản lý và điều hành trong doanh nghiệp;
Những người có hoài vọng trở thành Giám đốc Điều hành trong tương
lai.
THÔNG TIN KHAI GIẢNG
1. Thời lượng: Khóa đào tạo CEO kéo dài trong 37 buổi học và 02 tuần
làm bài luận cuối khóa. Xin vui lòng liên hệ « Bộ phận đào tạo/tư
vấn » để nhận lịch học cụ thể.
2. Học phí: 16,500,000đ (Mười sáu triệu năm trăm ngàn đồng chẵn).
Xin vui lòng liên hệ « Bộ phận đào tạo/tư vấn » đế biết về các chính
sách ưu đãi và hỗ trợ phương thức thanh toán học phí.

3

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
Chuyên đề/Subject
Lễ khai giảng/Openning Ceremony

Thời lượng
1 buổi

Chuyên đề 1:
Kinh tế vĩ mô phân tích – Bức tranh tổng thể của nền
kinh tế và những phân tích ngành/ Analytical
Macroeconomics
- Phân tích thị trường và cạnh tranh
- Phân tích ngành liên quan đến hoạt động sản xuất kinh
doanh của Khatoco
- Tác động của chính sách và môi trường vĩ mô đến hoạt
động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp.

4 buổi

- Tỷ giá và lạnh phát
- Dự báo nào cho kế hoạch dài hạn và ngắn hạn của doanh
nghiep.
- Thay đổi định hướng, tuy duy chiến lược qua bài học về
những tác động của chính sách và môi trường vĩ mô.
Chuyên đề 2:
Hệ thống quản lý công ty và Các mô hình quản trị công
ty kinh điển/ Company Management System and Key
Management Models
- Giới thiệu các mộ hình quản trị kinh điển
- Phân tích và đánh giá hệ thống quản lý với các DN Việt
Nam hiện nay
- Xác định nguồn lực bên trong và nguồn lực bên ngoài
(off-shoring/Outsurcing).

4 buổi

- Cách tiếp cận Systems và Contingency, Fifth Discipline
Learning Organization
- Mô hình Value Discipline, Porter’s Five Forces, nhận
định lại chuỗi giá trị (The Value Chain) của doanh
nghiệp: Định hướng và tầm nhìn.
- Phân tích và xác định hoạt động cốt lõi của Doanh
nghiệp (Core Business)
- Xây dựng, hiệu chỉnh và đúc kết hệ thống quản lý công
4

ty hiện hữu.
- Phân tích tình huống ứng dụng tại doanh nghiệp.
Chuyên đề 3:
Phát triển năng lực lãnh đạo/Leadership and Executive
Development
- Phát triển một triết lý lãnh đạo cá nhân phản ánh xác
thực
- Phối hợp và chia sẻ sự khôn ngoan
- Mở rộng năng lực lãnh đạo để lãnh đạo và quản lý hiệu
suất cao
- Trách nhiệm của lãnh đạo trong việc đánh giá, khiển
trách, và tư vấn cho nhân viên
- Xây dựng mối quan hệ hiệu quả với những người khác

4 buổi

- Kỹ thuật tạo ảnh hưởng đến người khác.
- Khái niệm quản lý xung đột.
- Kỹ thuật xây dựng mối quan hệ với tính cách khác nhau.
- Các phong cách lãnh đạo và kỹ thuật quản lý xung đột
và ứng dụng của họ tại nơi làm việc.
- S.M.A.R.T – Quản lý mục tiêu hiệu quả.
- Cách tiếp cận sáng tạo trong giải quyết vấn đề
- Phân tích các ví dụ với những nhà lãnh đạo giỏi ở Việt
nam
Chuyên đề 4:
Quản trị chiến lược công ty/Strategic Management
- Nhận thức chiến lược (Strategic Mindset): Nhìn về vai
trò và ý nghĩa của chiến lược đối với Doanh nghiệp
- Hoạch định chiến lược (Strategic Planning): Quy trình,
kỹ thuật và các công cụ hoạch định chiến lược
- Quản lý chiến lược (Strategic Management): Hệ thống,
chính sách và quy trình kiểm soát, quản lý chiến lược

4 buổi

- Lãnh đạo chiến lược (Strategic Leadership): Vai trò của
Lãnh đạo chiến lược. Tư duy hệ thống, dẫn dắt và thúc
đẩy đội ngũ hành động với chiến lược của công ty.
- Case study, Video và thảo luận các chiến lược đương đại
và chiến lược của doanh nghiệp
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Chuyên đề 5:
Hoạch định Chiến lược nguồn Nhân lực dành cho lãnh
đạo
- Hoạch định chiến lược nguồn nhân lực
Phân tích thực trạng nguồn nhân lực hiện hữu của
đơn vị
Xác định nhu cầu nguồn nhân lực cho phòng ban/bộ
phận
Đề xuất tăng – giảm nguồn nhân lực
Kế hoạch thực hiện
Đánh giá kết quả thực hiện
- Sắp xếp và phát triển đội ngũ (Xây dựng hệ thống quản
lý):
Xây dựng cơ cấu tổ chức của bộ phận
Bổ nhiệm / bố trí công việc (Phân công, phân nhiệm,
quy chế hoạt động, kế hoạch công việc, bảng mô tả
công việc; phối hợp hoạt động, làm việc nhóm…)
Huấn luyện và phát triển nhân viên.
- Theo dõi và Đánh giá năng lực nhân viên:
Đánh giá năng lực;
Đánh giá thành tích;
Đánh giá thái độ.
Các tiêu chuẩn đánh giá nhân viên, chỉ số KPIs
- Thiết lập mục tiêu và Tạo động lực làm việc cho nhân
viên:
Thiết lập mục tiêu, chỉ tiêu để cải tiến
Tạo động lực làm việc;
Lãnh đạo và dẫn dắt hiệu quả.
- Giao tiếp với nhân viên:
Lắng nghe hiệu quả;
Phản hồi.
Giải quyết mâu thuẫn và xung đột giữa nhân viên.
- Các tình huống thảo luận thực tế.

4 buổi
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Chuyên đề 6:
Quản trị Marketing và thương hiệu dành cho lãnh đạo
-

Hiểu về nghiên cứu thị trường
Quảng cáo và kế hoạch truyền thông
Ý tưởng sáng tạo trong quảng cáo
Quảng cáo hay PR
Hoạch định chiến lược và kế hoạch marketing
Phân tích SWOT
Quan hệ cộng đồng và tổ chức sự kiện
PR nội bộ và PR bên ngoài
Giải quyết khủng hoảng thương hiệu
Marketing truyền thông tích hợp/Integrated Marketing
Communication (IMC).
- Giải quyết khủng hoảng thương hiệu

2 buổi

Chuyên đề 7:
Quản trị tài chính dành cho lãnh đạo
1. Thấu hiểu hệ thống tài chính
Hiều về hệ thống tài chính là gì? Phương thức
hoạt động như thế nào?
Nhận diện về mối quan hệ doanh nghiệp và thị
trường tài chính?
Hiểu về quản trị tài chính là gì?
Hệ thống tài chính doanh nghiệp? và Quản trị tài
chính doanh nghiệp
2. Trách nhiệm tài chính của lãnh đạo cấp trung
3. Quản trị các khía cạnh tài chính trọng yếu: Hiểu về các
chỉ số, chỉ tiêu tài chính;
Biết cách đọc bảng báo cáo tài chính;
Biết cách đọc bảng cân đối tài sản;
Biết cách đọc bảng báo cáo dòng ngân lưu;
Biết cách sử dụng tỉ suất quản lý tài sản;
Biết cách sử dụng tỉ suất khả năng thanh toán và
tỉ suất cơ cấu vốn;

2 buổi

7

Biết cách sử dụng tỉ suất lợi nhuận và tỉ suất
Dupont;
4. Kinh nghiệm và ứng dụng.
5. Các tình huống phân tích cụ thể.
Chuyên đề 8:
Quản trị Kế toán và xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ
dành cho Lãnh đạo/Accouting Management and
Internal Control System Planning
- Tổng quan về kế toán, tài chính, kế toán thuế và kế toán
quản trị;
- Phân biệt tài chính và kế toán, giám đốc tài chính và kế
toán trưởng, kiểm toán và tư vấn.
- Các phần hành trong bộ phận kế toán và mối quan hệ
giữa các phần hành này;
- Hệ thống kiểm soát nội bộ trong công tác kế toán;
- Mối quan hệ giữa bộ phận kế toán và các bộ phận khác
trong doanh nghiệp.
- Bảng cân đối kế toán/Báo cáo lưu chuyển dòng tiền;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.
- Sử dụng thông tin kế toán quản trị thông qua báo cáo
nội bộ của doanh nghiệp
- Hệ thống kiểm soát nội bộ.

2 buổi

Chuyên đề 9:
Pháp luật trong kinh doanh dành cho lãnh đạo
- Hiểu và Áp dụng luật kinh tế trong hoạt động đầu tư
- Hiểu và Áp dụng luật kinh tế trong soạn thảo hợp đồng.
- Hiểu và Áp dụng luật kinh tế trong công tác hợp tác
kinh doanh
- Hiểu và Áp dụng luật kinh tế trong giải quyết tranh
chấp, xung đột lợi ích và xử lý vi phạm
- Hiểu và Áp dụng luật kinh tế để nâng cao vai trò người
quản lý.

2 buổi
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Chuyên đề 10 :
Kiểm soát rủi ro trong kinh doanh (Business Risk
Management)
Nhận biết và tránh các rủi ro từ các hành vi bất ngờ và
không mong muốn của Nhân viên
Liên kết Quản lý rủi ro để tính toán và thực thi chiến lược

4 buổi

Quản lý rủi ro từ sự kiện không kiểm soát ở bên ngoài
Đối phó với rủi ro về uy tín và thương hiệu
Tổ chức, quản lý, và điều chỉnh các chức năng quản lý rủi
ro
Duy trì áp lực sáng tạo giữa Đổi mới và Quản lý rủi ro
Học phần 11:
Các Kỹ năng mềm thiết yếu dành cho Lãnh đạo
Kỹ năng kích thích và tạo động lực làm việc/Motivation
Skills

4 buổi

Kỹ năng trình bày tạo ảnh hưởng cao/Presentation Skills
Kỹ năng thương lượng đàm phán/Negotiation Skills
Kỹ năng ra quyết định/Decision making Skills
Bài luận cuối khóa
Sau khi kết thúc toàn bộ học phần, học viên sẽ có 2 tuần để
hoàn thành bài Luận cuối khoá. Các chủ đề của bài Luận sẽ
hoặc do học viên đề xuất cùng nhà Trường, hoặc sẽ theo
các đề tài do Nhà trường yêu cầu. Sau khi hoàn thành bài
Luận sẽ được nộp cho nhà trường gồm 2 phần: bản in và
đĩa CD. Trong vòng 07 ngày, học viên sẽ nhận được thông
báo về việc trình bày bài Luận trước Hội đồng Khoa học
của nhà trường

2 tuần
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GIẢNG VIÊN
ến sĩ Lê Thẩm Dương
Tốt nghiệp Tiến sĩ tại Trường ĐH Kinh tế HCM.
Trưởng khoa QTKD trường ĐH Ngân hàng TP.
HCM. Cố vấn chương trình “Chìa khóa thành công
CEO” trên VTV1 đài THVN. Thành viên tổ viết bài
cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Tiến sĩ Hà Tuấn Anh.
Ông tốt nghiệp Tiến sĩ tại Trường Đại học
Swinburne, Úc. Hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm giám
đốc khu vực Công ty QMS Australia, Công ty TNHH
QMS Việt Nam
Thạc sĩ Nguyễn Kiên Trì.
Tốt nghiệp Thạc sĩ tại ĐH Kinh tế. Ông hiện nay là
Giám đốc điều hành của Future One. Chuyên gia tư
vấn thương hiệu/ chuyên gia huấn luyện đào tạo tiếp
thị kinh doanh/Diễn giả – dẫn chương trình sự kiện
doanh nhân.
Thạc sĩ Lâm Minh Chánh
Chủ tịch công ty Lâm Khôi, công ty VTG. Phó CT
công ty Nhà Vui. Ông có 18 năm kinh nghiệm làm
quản lý cấp cao cho các tập đoàn Kodad, AIA,
Prudential và Chứng khoán DVSC.
Ông tốt nghiệp MBA, UTS, học bổng AusAID. Ông
là một giảng viên về quản trị, tài chính và là cộng tác
viên cho các báo kinh tế và tác giả của bộ sách
kinh doanh bán chạy có tên “Tăng tốc đến thành
công. Học từ những cuốn sách kinh doanh hàng
đầu”.
Thạc sĩ Bùi Thế Toàn, ACCA
Thành viên Hiệp hội Kế toán Anh Quốc.
Chủ nhiệm cao cấp Quản trị rủi ro và Kiểm soát nội
bộ, Công ty Kiểm toán Earnst & Young Việt Nam.
Giảng viên cao cấp Viện IFA.
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Giáo sư Chriss Street.
Ông Chriss là Giáo sư thuôc trường ĐH Công lập
California, USA. Ông hiện nay là Chủ tịch Công ty
Street Consultant, USA. Ông tham gia giảng dạy tại
IFA theo chương trình hợp tác giữa IFA và ĐH
California, USA.
Tiến sĩ Hoàng Văn Điệp
Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính trường
Đại học BENEDICTINE – Hoa kỳ. Bảo vệ luận án
Tiến sĩ tại ĐH EARIT, Philipines.
Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Tài chính, Tổng Công
ty xuất nhập khẩu lương thực Bình Dương (2007 –
nay).
Đối tác Kiểm toán – soát xét báo cáo tài chính, Công
ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam.
Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Quỳnh
CEO Anpha Book.
Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh là Chủ tịch JCI tại Việt
Nam năm 2006 – 2008 (Junior Chamber
International – JCI là Hiệp Hội Các Nhà Lãnh Đạo
và Doanh Nhân Trẻ Thế giới) và hiện là Phó Chủ
Tich Hội Doanh Nhân Trẻ TPHCM (YBA), Chủ tịch
BNI Leader Chapter.
Giáo sư Thomas Norman
Ông tốt nghiệp tại Đại học Harvard. Tiến sĩ Kinh tế
ngành Quản lý nguồn nhân lực. Hiện là Phó Hiệu
trưởng, trường Kinh doanh và Chính Sách Công
California, Los Angeles, USA.
Tiến sĩ Lê Đỗ Duy Ân.
Ông Ân Tiến sĩ tại Trường Đại học NUS, Singapore.
Ông hiện là Giám đốc Bán hàng, Diethelm Viet
nam/Giám đốc Nhãn hàng Nivea. Giảng viên cao cấp
Viện Quản trị và Tài chính.
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Giáo sư Charles Wilson
Giảng viên của Đại học Oregon. Tiến sĩ Wilson đã
sống và làm việc tại Việt Nam khoảng 20 năm. Ông
giảng dạy và đã truyền cảm hứng cho những người
đến từ các công ty như Nike, Vietnam Airlines,
Petrol Vietnam .
Tiến sĩ Trương Ngọc Mai Hương.
Tốt nghiệp Tiến sĩ tại Trường ĐH Mở TP.HCM,
Giám đốc Kinh doanh, Công ty Saiko Việt Nam. Bà
Hương là giảng viên cao cấp của Business Edge,
thuộc MPDF của tổ chức IFC. Bà có hơn 8 năm công
tác giảng dạy cho Viện IFA.
Thạc sĩ Ngô Kim Phượng.
Tốt nghiệp Thạc sĩ tại Viện Khoa học Xã hội Hà Lan
ISS. Bà hiện nay là Giảng viên ĐH Ngân hàng, Đồng
giảng viên Chương trình Fulbright, Hòa Kỳ tại Việt
Nam. Bà có hơn 8 năm là giảng viên cao cấp của
Viện IFA.
Tiến sĩ Thái Trí Dũng
Tốt nghiệp Tiến sĩ Tâm lý tại ĐH Saint –
Petersburge, Nga. Trưởng bộ môn Tâm lý, ĐH Kinh
tế TP.HCM
Chuyên gia cố vấn cao cấp cho các DN lớn tại Việt
nam
Tiến sĩ Nguyễn Văn Ngãi
Tốt nghiệp Tiến sĩ tại ĐH Canberra, Úc. Trưởng
Khoa kinh tế, Trường Đại học Nông Lâm.
Thành viên ban cố vấn kinh tế Thành ủy TP.HCM
Tiến sĩ Nguyễn Phú Đông Hà
Tốt nghiệp Tiến sĩ tại Trường ĐH Southern
Columbia, Chủ tịch Quỹ đầu tư Comes Partner
Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Licogi 16
Chủ tịch HĐ tư vấn Viện Quản trị và Tài chính
Chủ nhiệm dự án Finance Hub (VietFis 2014)
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Thạc sĩ Nguyễn Xuân Hải
Tốt nghiệp Thạc sĩ Ngành Nhân lực tại trường ĐH
Kinh tế TP.HCM, Giám Đốc Nhân Sự (CPO) tập
đoàn VFC Corp.
Ông Hải đã có 29 năm kinh nghiệm làm việc ở nhiều
ngành khác nhau trong lĩnh vực Quản trị nguồn nhân
lực. Giảng viên cao cấp do tổ chức Business Edge –
IFC đào tạo.
Tiến sĩ Lê Tấn Phước
Tốt nghiệp Tiến sĩ tại trường ĐH Kinh tế TP.HCM.
Giảng viên Khoa Tài chính Doanh nghiệp. Chủ tịch,
kiêm CEO Công ty Five Green Star. Giảng viên Cao
cấp Viện IFA.
Tiến sĩ Vũ Thị Phượng
Tốt nghiệp Tiến sĩ Tâm lý học xã hội, tại Trường Đại
Học Tổng Hợp Lômônôxốp,Matxcơva, CHLB NGA.
Giảng viên Trường ĐH kinh tế TP.HCM. Giảng viên
cao cấp Viện IFA.
Thạc sĩ – Luật sư Lê Văn Lộc
Tốt nghiệp Thạc sĩ – Luật sư tại Trường ĐH Luật
TP.HCMChủ tịch Công ty Luật LDP. Phó Chủ tịch
CLB Doanh Nhân Trẻ TP.HCM. Giảng viên cao cấp
Viện IFA.
Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Dương
Tốt nghiệp Tiến sĩ tại Trường Southern Columbia,
Ông trước đây là CEO của Công ty Vạn phát hưng,
sau đó ông chuyển sang làm việc tại Vạn Thịnh Phát
và hiện là Phó Tổng Giám Đốc của Tập đoàn Phương
Trang.
Tiến sĩ Trần Huỳnh Thanh Nghị
Tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành Luật Kinh tế của
Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh. Trưởng khoa
Luật Kinh tế, Trường Đại Học Kinh tế TP.HCM. Cố
vấn cao cấp Hãng Luật Giải Phóng, TP.HCM. Giảng
viên cao cấp Viện IFA.
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Thạc sĩ Hoàng Văn Hòa
Tốt nghiệp Thạc sĩ Ngành Mareting, Đại học
Hohenheim, CHLB Đức. Nguyên là Giám đốc
Marketing Volwagen. Giảng viên Chương trình
Global Advanced MBA, đại học Griggs, Hoa Kỳ.
Giảng viên Cao cấp Viện IFA.
Thạc sĩ Phan Khắc Thành
Tốt nghiệp Thạc sĩ CFVG, Pháp. Giám đốc nhân sự
của Tập đoàn Scavi – Pháp. Kiêm nhiệm Giám đốc
điều hành Công ty NGR Vina. Chủ tịch Công ty tư
vấn Hệ thống Quản lý Sáng tạo CIMS Việt Nam.
Giảng viên cao cấp Viện IFA.
Tiến sĩ Lê Việt Hưng
Tốt nghiệp Tiến sĩ tại Trường ĐH Kinh tế TP.HCM.
Trưởng Bộ môn Quản trị chiến lược – Khoa QTKD
trường ĐH Kinh tế Tp. HCM. Phó Tổng giám đốc
Công ty DV-BV TÂN THÀNH LONG. Phó chủ tịch
HĐQT Trung tâm Hợp tác đầu tư Việt Nam-LàoCampuchia.
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VIỆN QUẢN TRỊ VÀ TÀI CHÍNH (VIỆN IFA)
Trụ sở chính: Viện IFA

Liên hệ:

60 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa kao, Q.1, TP.HCM Email: training@ifa.edu.vn
Web: www.ifa.edu.vn
Tel: (08) 6681 3320 – Hotline: 0942 99 39 79
Viện IFA – Chi Nhánh Hà Nội

Liên hệ:

Số 79 Phố An Trạch, Q.Đống Đa, Hà Nội

Email: training@ifa.edu.vn

Tel : (04) 6652.7306 - Hotline: 0942 99 39 79

Web: www.ifa.edu.vn

Viện IFA – Chi Nhánh Cần Thơ

Liên hệ:

24 Trần Văn Hoài, P. XuânKhánh,
Q.Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

Email: vpcantho@ifa.edu.vn

Tel: (0710) 2460 986 - Hotline: 0942 997 111

Web: www.ifa.edu.vn

Viện IFA – Chi Nhánh Vũng Tàu

Liên hệ:

28-30 Trần Hưng Đạo, P.1,TP. Vũng Tàu

Email: training@ifa.edu.vn

Hotline: 0942 99 39 79

Web: www.ifa.edu.vn

Viện IFA – Chi Nhánh Đồng Nai

Liện hệ:

E46, D9, KP 7, P.Thống Nhất, TP. Biên Hòa

Email: training@ifa.edu.vn

Hotline: 0942 99 39 79

Web: www.ifa.edu.vn
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