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THÔNG ĐIỆP KHÓA HỌC
Năng lực lãnh đạo của CEO tại các doanh nghiệp sẽ được định hình như thế nào trong
thời đại mới, thời đại bùng nổ về công nghệ thông tin, hệ thống tự động, các hiệp định
thương mại và hội nhập toàn cầu và trên hết, nó chính là thời đại “cách mạng công
nghiệp 4.0”?
Chúng ta đã nhận thức vai trò quan trọng nhất của các CEO hiện nay trong việc thúc
đẩy quá trình chuyển đổi hay biến hình của doanh nghiệp nhằm đáp ứng áp lực từ cuộc
cách mạng 4.0. Người lãnh đạo trong thời kỳ cách mạng 4.0 có sứ mệnh trở thành
động cơ thay đổi của tổ chức mà họ đang vận hành nhằm đáp ứng những thay đổi của
cuộc cách mạng 4.0. Trong lịch sử tiến hóa của loài người, thay đổi để thích nghi với
sự thay đổi của môi trường chính là điều kiện tiên quyết để tồn tại, phát triển và đạt
đến đỉnh cao của giống loài.
Theo quan điểm của Giáo sư Klaus Schwab, Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới,
người khai sinh ra khái niệm Cách mạng công nghiệp 4.0, cho rằng “đó là sự thay đổi
cơ bản trong cách thức chúng ta tạo ra, tiêu thụ và liên đới lẫn nhau, được dẫn dắt bởi
sự hội tụ của thế giới vật chất, thế giới số và con người chúng ta”. Có ba yếu tố chịu
ảnh hưởng rõ rệt của Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, đó là: tốc độ, phạm vi và hệ
thống. Nó đang phá vỡ cấu trúc của hầu hết các ngành công nghiệp ở mọi quốc gia
theo cả chiều rộng và chiều sâu, đòi hỏi sự đón đầu và dẫn dắt thay đổi của toàn hệ
thống sản xuất, quản lý và quản trị.
Ngoài ra, Nhà Lãnh đạo 4.0 cần phải thực hiện tốt cả bốn chức năng sau: chia sẻ tầm
nhìn; thách thức quy trình hiện tại; kích hoạt nhân lực hành động; truyền lửa trái tim
với nguồn nhân lực chủ chốt. Lãnh đạo 4.0 phải tích hợp toàn bộ lực lượng lãnh đạo
trong việc định dạng viễn cảnh doanh nghiệp tương lai để họ có thể hiểu tầm nhìn, thấu
cảm những khó khăn và có lửa khi thực hiện nhiệm vụ cùng với lãnh đạo tối cao.
Thực thi lãnh đạo 4.0 không có gì khác so với các mô hình lãnh đạo truyền thống trước
đây. Điểm khác biệt duy nhất là tốc độ, phạm vi thay đổi và điều chỉnh nguyên tắc lãnh
đạo của tâm thế người lãnh đạo cao nhất (CEO hoặc người sáng lập doanh nghiệp).
Một chương trình CEO Cấp Cao 4.0 của IFA ra đời nhằm giúp các Nhà Lãnh đạo 4.0
có thể nhận thức các lực thay đổi, gia tăng tốc độ thay đổi, và quan trọng nhất là dẫn
dắt toàn bộ lực lượng lãnh đạo chủ yếu của doanh nghiệp trong hành trình tìm kiếm,
định dạng và triển khai viễn cảnh tương lai của doanh nghiệp - đích tới của tái khởi
nghiệp doanh nghiệp (corporate restart up) hay kiến tạo lại doanh nghiêp trong nền
kinh thương mới.

LIÊN KẾT KHÓA HỌC
Chương trình đào tạo CEO Cấp cao 4.0 được Viện IFA hợp tác với Trường Đại học
Công lập 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: wwwcsudh.edu). Cuối khoá đào tạo CEO Cấp cao
4.0, ngoài chứng chỉ do Viện IFA cấp để chứng nhận việc hoàn thành khóa học, thì kết
quả học tập của học viên cũng sẽ được công nhận và cấp chứng chỉ của CSUDH có giá
trị Quốc tế như một chứng minh cho giá trị thực học và khả năng ứng dụng kiến thức
vào thực tế công việc.

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA KHÓA HỌC
Địa điểm học:

Học tại Trung Tâm Hội Nghị Quốc Tế Riverside Palace, 360D Bến
Vân Đồn, P.1, Quận 4, TP.HCM

Tiện ích:

Phòng học tiêu chuẩn 5*, Teabreak và Ăn trưa trọn gói tại
Riverside Palace theo tiêu chuẩn cao cấp 5*. Logo doanh nghiệp
của học viên được xuất hiện trên background, standee...trong suốt
khóa học.

Chứng chỉ:

Chứng chỉ được cấp bởi trường ĐH Công Lập California,
Dominguez Hill, Hoa Kỳ có giá trị Quốc tế.

Số lượng:

Giới hạn 30 học viên (không nhận học viên thứ 31).

MỤC TIÊU CỦA KHÓA HỌC
Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, học viên có thể:
 Hình dung được vai trò, trách nhiệm và chức năng của một CEO cấp cao với sự
thay đổi của nền kinh tế thế giới trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
 Liên kết, phối hợp và đồng nhất trong các phương pháp quản trị doanh nghiệp với
nguồn lực hiện hữu nhằm định tái kiến tạo lại doanh nghiệp.
 Nắm được những tư duy và kiến thức cốt lõi mà một CEO cấp cao cần phải có
trong môi trường kinh doanh toàn cầu hiện nay.



Định hướng cho HĐQT và các cổ đông về tầm nhìn, giá trị cốt lõi và chiến lược
phát triển dài hạn cho doanh nghiệp.

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ - CAM KẾT VÀ SỰ KHÁC BIỆT
Điều kiện tham dự:

Học viên tham gia khóa học phải đạt điều kiện sau:
✓
✓
✓
✓

Giám đốc/ Phó Giám đốc doanh nghiệp
Giám đốc/ Phó Giám đốc chi nhánh
Tổng Giám đốc/ Phó Tổng Giám đốc Công ty
Thành viên HĐQT/Chủ tịch/Phó Chủ tịch HĐQT

Cam kết: Chương trình và lịch học được đính kèm chính xác và không thay đổi.
Trừ một số trường hợp bất khả kháng, lịch học có điều chỉnh nhưng không quá 20%
của khóa học.
Sự khác biệt:
CEO cấp cao – Học viên cấp cao – Dịch vụ cao cấp và là CEO theo
tiêu chuẩn Quốc tế đầu tiên tại Việt Nam chuyên sâu về năng lực Quản lý và lãnh đạo.

THÔNG TIN KHÓA HỌC
Ngày khai giảng:

Thứ Sáu, 24/11/2017.

Lịch học:

ngày Thứ Sáu hàng tuần.

Giờ học:

Sáng 8:30 – 11:30, chiều 13:30 – 16:30

Thời lượng:

34 buổi học bao gồm tham quan thực tế doanh nghiệp.

Học phí:

Học phí trọn khóa học là: 39,500,000đ (Ba mươi chín triệu
năm trăm ngàn đồng chẵn).

Học phí đã bao gồm:

Phòng học tiêu chuẩn 5* - teabreak – Ăn trưa tiêu chuẩn 5*.
Và các dịch vụ lớp học đẳng cấp 5*.

MỘT SỐ GIẢNG VIÊN VÀ CHUYÊN GIA CAO CẤP TIÊU BIỂU
CỦA KHÓA HỌC
Chuyên gia kinh tế
Phạm Chi Lan
nguyên là thành viên
Ban nghiên cứu của
Thủ tướng Chính phủ
từ năm 1996 – 2006
Ô.Phạm Phú Ngọc Trai
Nguyên Chủ tịch kiêm
Tổng Giám Đốc Pepsico
Đông Nam Á. Là Chủ
tịch kiêm CEO GIBC.

TS.Nguyễn Chí Bình
Nguyên
Phó
GĐ
Mercedes – Benz, Hiện
là Giám đốc Chiến
lược, Tập đoàn TRUST
& MAN, CHLB Đức
Ông Trương Minh Hạnh
Nguyên là Giám đốc Phát
triển Tập đoàn Uniliver.
Hiện là Giảng viên cao cấp
Viện IFA

TS.Lê Đăng Doanh
Đại biểu Quốc hội,
Thành viên ban cố vấn
kinh tế Chính phủ,
Nguyên Viện trưởng
Viện nghiên cứu kinh
tế trung ương
Ông Đào Hoài Bắc
Nguyên là Giám đốc Nhân
sự (CHRO) Biti’s. Nguyên
Phó TGD Dệt May Thành
Công. Nguyên Phó TGD
Tập Đoàn Gỗ Trường
Thành. CEO Công ty Thủy
sản ACIFISH
Ông Lê Duy Quang
12 năm kinh nghiệm trong
lĩnh
vực
Marketing,
Thương hiệu. Đại diện
Quốc tế cho CNN và
Fortune Global. CEO cho
Novaliches. Giám đốc phát
triển sản phẩm ứng dụng
cho Smartphone

Và những giảng viên, chuyên gia đang quản lý, điều hành tại các Công ty, Tập đoàn
trong và ngoài nước như: Ông Lê Thành Liêm: Giám đốc Tài chính - CFO Vinamilk;
Ông Nguyễn Thành Phong: Phó TGĐ, Phụ trách M&A, Công ty Kiểm toán Deloit; Bà
Nguyễn Thanh Huyền: Phó TGĐ, Công ty Chứng khoán Rồng Việt; TS. Nguyễn Phú
Đông Hà, Chủ tịch Quỹ đầu tư Comes Partner. Nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Công
ty Licogi 16. Chủ nhiệm dự án Finance Hub (VietFis 2014). ThS.NCS.Đoàn Đức Minh
(Nguyên là GĐ Quan hệ Khách hàng và Quản lý Rủi ro, Shinghang Bank, Đồng sáng
lập và Giám đốc Chiến lược, Công ty Tài chính loanvi, Huydong). Ông Lê Đỗ Duy Ân,
Tốt nghiệp Tiến sĩ ĐH Quốc gia Singapore (NUS). Giám đốc Bán hàng ngành tiêu dùng
cho Công ty Diethelm Vietnam, ông kiêm nhiệm vị trí Giám đốc Nhãn hiệu mỹ phẩm
Nivea

