ĐẠI HỌC CÔNG LẬP CALIFORNIA
DOMINGUEZ HILL, USA

HỌC VIỆN LÃNH ĐẠO IFA

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP TẠI LOS ANGELES, MỸ

NHÀ LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP
TRONG NỀN KINH THƯƠNG MỚI
“THAY ĐỔI MÔ THỨC TƯ DUY LÃNH ĐẠO VỚI NHỮNG BÀI HỌC TỪ TẬP ĐOÀN
GM, APPLE, WAL-MART, GOOGLE, IBM…TẠI HOA KỲ”
Chương trình được tổ chức học tập và tham quan tại Đại học
Công lập California,Los Angeles, Hoa Kỳ. Lắng nghe và cảm
nhận những chia sẻ từ các nhà Lãnh đạo đến từ GM, Apple,
Google, Wal-Mart, IBM...

IFA

MỤC TIÊU
Thông qua chương trình hợp tác đào tạo và tham quan học tập
kinh nghiệm giữa Học viện lãnh đạo IFA và Trường Đại học
Công lập California, Hoa Kỳ, học viên sẽ có những trải
nghiệm hoàn toàn mới mẽ, đánh thức năng lực tư duy mới về
lãnh đạo và quản lý.
Về kỹ năng:
• Biế t cách để từ một quản lý trở thành một nhà lãnh đa ̣o
hiệu quả.
• Biế t cách lãnh đa ̣o và dẫn dắ t đội ngũ trong những bố i
cảnh phức ta ̣p và có xung đột.
• Thay đổi mô thức trong tư duy lãnh đạo, tư duy quản lý
và điều hành doanh nghiệp
• Tư duy lại về tầm nhìn chiến lược của doanh nghiệp
mình đang quản lý, nhận thức về sứ mệnh và vận mệnh.
• Biế t cách ta ̣o sự ủng hộ và ta ̣o ra những ảnh hưởng tích
cực trong tổ chức.
• Tránh những sai lầ m thường gặp trong lãnh đa ̣o.
•

Lộ trình dự kiến
12 ngày

bao gồ m thời gian đi và
về giữa Việt Nam và
Mỹ

20/10/2018

Hạn chót nộp hồ sơ và đặt
cọc – Chuẩn bị hồ sơ
phỏng vấn VISA

15/11/2018 Họp mặt để Thống nhất lộ
trình chương trình.
23/09/2018

Khởi hành SG-USA

03/12/2018 Quay về USA-SG

Hiể u và biế t cách vận du ̣ng các mô hình nâng cao năng
lực hiệu quả.

Hồ sơ Visa của ho ̣c viên đươ ̣c thực hiện bởi IFA dưới sự hỗ trơ ̣ từ đội ngũ
tư vấ n thủ tu ̣c Visa thuộc Công ty Visamerica ta ̣i Tp.HCM, với xác xuấ t
thành công dành cho những học viên đã tham gia khóa học tương tự do
IFA tổ chức là 90%.

10 ngày

Thời gian chính thức học
tập, tham quan doanh
nghiệp tại Mỹ.

Học viên đăng ký và đặt cọc trước ngày 20/10/2018, áp dụng học phí ưu đãi là:
49.900.000đ (Bốn mươi chín triệu chín trăm ngàn đồng chẵn).

CHƯƠNG TRÌNH HỌC ĐƯỢC TỔ CHỨC
TẠI LOS ANGELES, MỸ
Về kinh nghiệm và cơ hội:
• Thông qua các buổi chia sẻ, tham quan doanh nghiệp,
nhà lãnh đạo doanh nghiệp sẽ có thêm những kinh
nghiệm quý báu, những khả năng dẫn dắt đội ngũ và
học được kinh nghiệm “vượt thác” của những nhà
lãnh đạo, CEO hàng đầu tại Mỹ.
•

Học tập kinh nghiệm trong quy trình quản lý và và
vận hành của doanh nghiệp, tập đoàn hàng đầu tại Mỹ.

• Với những buổi Galadinner cùng với những nhà quản
lý, nhà lãnh đạo tại Mỹ, nhà lãnh đạo Việt Nam sẽ có cơ
hội tìm kiếm đầu tư, tạo network cho riêng mình.
• Tham quan và khai phá những địa điểm du lịch nổi
tiếng, đánh thức ước mơ vươn lên để trở thành những
hạt nhân của Doanh nghiệp.

Chương trình ưu đãi đặc biệt
dành cho học viên cũ
Ư u đãi dành cho ho ̣c viên của IFA
đã tham gia các khóa ho ̣c cao cấ p
gồ m: CEO, CFO, HRM, Mini
MBA, CCO. Mức phí ưu đãi là:
49.900.000đ (Bốn mươi chín
triệu chín trăm ngàn đồng chẵn).

Lợi ích lâu dài của chương trình

Kế t thúc khóa, ho ̣c viên đươ ̣c trao chứng chỉ
tố t nghiệp do trường đa ̣i ho ̣c Công lập
California, Domingoez Hills (My)̃ cấ p có giá
tri ̣Quố c tế .

•

Sau khóa ho ̣c, ho ̣c viên có cơ hội kế t nố i thường
xuyên các giáo sư thuộc chuyên ngành Quản lý
của trường đa ̣i ho ̣c California Domingoez Hills
(My)̃ , các CEO, các lãnh đạo doanh nghiệp.. nhằ m
nâng cao năng lực chuyên môn và có cơ hội hợp
tác đầu tư kinh doanh của mình trong tương lai.

•

Ho ̣c viên đươ ̣c cập nhật thường xuyên các kiế n
thức mới nhấ t về liñ h vực quản tri ̣theo chính sách
dành cho ho ̣c viên Quố c tế của trường đa ̣i ho ̣c
California Domingoez Hills (My)̃ .
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Khóa học tổ chức cho các Chủ doanh nghiệp, Giám đố c, Phó Giám đố c. Các trưởng, phó phòng ban
ta ̣i các doanh nghiệp hiện nay. Và những ai có hoài bão để trở thành nhà lãnh đa ̣o tương lai

THÔNG TIN HỌC PHÍ
VÀ CÁC CHÍNH SÁCH
HỌC PHÍ ĐÃ BAO GỒM:
−

Thư mời chính thức từ trường ĐH California,
Dominguez Hills, Mỹ

−

Chứng chỉ khóa ho ̣c do trường Dominguez Hills cấ p.
Phí khách sa ̣n ta ̣i Mỹ với tiêu chuẩ n 02 người/phòng
(Trường hơ ̣p đoàn số lươ ̣ng lẻ, IFA sẽ bố trí phòng 03
người).
Các bữa ăn sáng, trưa và tố i theo lich
̣ trình
Xe đưa đón tham quan theo chương trình ta ̣i Los
Angeles. Thời gian phu ̣c vu ̣ của xe và hướng dẫn viên
bình quân 8h/ngày.

−

−
−

−
−
−

“Chúng tôi đã có cả một sự nghiệp
mỹ mãn sau khi gặt hái tinh hoa thực
học từ chương trình”.Mr.Hai, CPO,
Scancom Vietnam

IFA KHÔNG HOÀN PHÍ TRONG TRƯỜNG HỢP:

Phí tham quan hoặc vé vào cổ ng các điạ điể m du lich
̣
theo lich
̣ trình tại Los Angeles.
Thông dich
̣ viên và hướng dẫn viên tiế ng Việt kinh
nghiệm, nhiệt tình theo đoàn suố t tuyế n.

−

Ho ̣c viên tự ý hủy hoặc thay đổ i lich
̣ trình mà không
thông báo cho IFA hoặc báo trước ngày đi dưới 15
ngày.

−

Không thanh toán số tiề n phí còn la ̣i ngay sau khi đươ ̣c
chấ p nhận Visa theo quy đinh.
̣

−

Không đươ ̣c nhập cảnh vào Mỹ do viên chức của Sở di
trú ta ̣i Mỹ quyế t đinh
̣ (do những yếu tố chủ quan của
người tham gia có thể tham khảo thêm thông tin về các
trường hợp được cấp Visa nhưng không được nhập
cảnh vào Mỹ).

−

Tự ý hủy đăng ký khi đã được chấp thuận VISA.

Tiêu chuẩ n khách sa ̣n dành cho đoàn:

Ta ̣i Los Angeles: khách sa ̣n Crystal Hotel
Casino 3* hoặc tương đương
o Ta ̣i các địa điểm khác: khách sa ̣n tương đương
3*.
HỌC PHÍ KHÔNG BAO GỒM
o

−

Vé máy bay: Tp.HCM – USA//USA – Tp.HCM

−

Vé máy bay nội địa từ Los Angeles – Washington D.C,
Washington
D.C
–
New
York
(khoảng
200usd/chặng).
Tổ ng lệ phí làm thủ tu ̣c Visa Hoa Kỳ bao gồ m phí tư
vấ n và phí lãnh sự quán: 300USD (Hoặc ho ̣c viên có
thể xin Visa tự túc).

−

−
−
−

ĐIỀU KIỆN HỦ Y KHÔNG THAM GIA KHÓA HỌC
−

Trường hơ ̣p hủy đăng ký do không đươ ̣c lãnh sự quán
Mỹ cấ p Visa hoặc do những trường hơ ̣p bấ t khả kháng,
IFA sẽ hoàn la ̣i phí sau khi đã trừ các khoản phí làm
hồ sơ Visa (nế u có) và phí hành chính là: 2,000,000đ.

−

Phí đi la ̣i của ho ̣c viên từ các tỉnh đế n sân bay Quố c tế
Tân Sơn Nhấ t.
Chi phí cá nhân, điện thoa ̣i, giặt ủi, tham quan ngoài
chương trình.

Chú thích: Hồ sơ Visa của ho ̣c viên đươ ̣c thực hiện
bởi IFA dưới sự hỗ trơ ̣ từ đội ngũ tư vấ n thủ tu ̣c Visa
thuộc Công ty Visamerica ta ̣i Tp.HCM, với xác xuấ t
thành công dành cho những học viên đã tham gia khóa
học tương tự do IFA tổ chức là 90%.

Phu ̣ phí phòng đơn (1người/phòng) nế u có là:
11.000.000VNĐ/1 trường hơ ̣p.
•
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“Hiền tài là nguyên khí của Quốc gia”, Hiền tài - Nhà Lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam là nguyên
khí, là vận mệnh của chính doanh nghiệp và của Quốc gia.

CHƯƠNG TRÌNH ĐƯỢC HOẠCH ĐỊNH
Ngày 1: TP. HCM – Los Angeles
•

Bay từ SG – Los Angeles (dự kiến thời gian bay là 20 giờ)

•

Đến Los Angeles, Nhà lãnh đạo sẽ nghỉ ngơi và tham quan Thành phố
Los Angeles, tham quan khu Little Saigon, khu mua sắm Wal-Mart,
Apple Store.

Ngày 2: Los Angeles – Tham gia khóa học
1. Buổi sáng:

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ VÀ
THỰC HIỆN

Chủ đề: Nền tảng lãnh đạo – những mô hình Lãnh đạo kinh điển.
Thời gian: 9h00 am – 12h00 am
Prof: Thomas J. Norman

−

Quý ho ̣c viên đăng ký trước ngày
khởi hành chậm nhấ t 02 tuầ n.

−

Đóng tiề n đặt co ̣c tham gia khóa

2. Buổi chiều:
Chủ đề: - Thảo luận, chia sẻ những mô thức lãnh đạo thành công Phân tích, thảo luận các mô hình lãnh đạo: Toyota, GM, Apple.

học 15.000.000VNĐ (Mười lăm
triệu đồ ng Việt Nam).

Thời gian: 1h30 pm – 4h30 pm
−

Prof: Joe Huang

IFA hỗ trơ ̣ hướng dẫn thủ tu ̣c visa,
cách điề n các mẫu đơn visa theo
mẫu của sứ quán, đăng ký ngày

3. Buổi tối: Nghỉ ngơi và tham quan thành phố Los Angeles về đêm.
Ngày 3: (tt)

phỏng vấ n, tư vấ n sắ p xế p hồ sơ và
cung cấ p thư mời, chương trình và

1. Buổi sáng:
Chủ đề: Phương pháp phát triể n năng lư ̣c lãnh đa ̣o – Mô hình 4E

tư vấ n để học viên đi phỏng vấ n (trừ

Thời gian: 9h00 am – 12h00 am

trường hơ ̣p ho ̣c viên tự túc Visa)

Prof: Joe Huang

−

2. Buổi chiều:

Quý học viên đi phỏng vấ n theo lich
̣
đã he ̣n với Lãnh sự quán.

Chủ đề: Phương pháp phát triể n năng lư ̣c lãnh đa ̣o
−

Thời gian: 1h30 pm – 4h30 pm

Nế u đa ̣t kế t quả Visa: LSQ Mỹ sẽ
giữ la ̣i hộ chiế u và gửi la ̣i kế t quả từ

Prof: Joe Huang

1-3 ngày sau khi phỏng vấ n. Trong

3. Buổi tối: Ăn tối và tham quan

vòng 5 ngày kể từ ngày có kế t quả

Chủ đề: Kết nối năng lực lãnh đạo với việc giao lưu, trao đổi và chia
sẻ cùng với một nhà Lãnh đạo, CEO đến từ các Công ty và tập đoàn
của Mỹ với mọi ngành nghề khác nhau: sản xuất, thương mại, dịch vụ,
ngân hàng, tài chính và bán lẻ.
Thời gian: 7h00 pm – 10h00 pm

Visa, quý học viên thanh toán hế t
100% tiề n học phí còn la ̣i và chuẩ n
bi ̣các thủ tu ̣c để tham gia khóa học.
−

Nế u không đa ̣t kế t quả visa: LSQ sẽ
trả la ̣i hộ chiế u ngay cho quý học

Chủ trì: Prof. Chriss W. Street

viên.
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Chương trình học tập và tham quan tại Mỹ được Học viện lãnh đạo IFA phối hợp cùng ĐH Công lâp
California, Los Angeles tổ chức thành công từ năm 2012 đến nay, một số khách hang tiêu biểu:
VietsovPetro, OSC Company, PLC Coporate, PCS Vietnam…
Ngày 4: Tham quan doanh nghiệp

Ngày 7: Tham quan các khu DL tại Los Angeles

1. Buổi sáng:
Tham quan và nghe báo cáo, chia sẻ kinh nghiệm từ
Lãnh đạo của Tập đoàn General Motor, Tập đoàn bán
lẻ Wal-Mart.
Thời gian: 9h00 am – 12h00 am

1. Buổi sáng:
Tham quan một số điểm: Đại lộ danh vọng
Holywood, Universial Studios, Long Beach,
Disneyland….
Thời gian: 9h00 am – 12h00 am

Hỗ trợ đoàn: Dr. Michael Casner

2. Buổi chiều:

2. Buổi chiều:
Tham quan và nghe báo cáo, chia sẻ kinh nghiệm từ
Lãnh đạo của Tập đoàn Google; Apple tại Khu thung
lũng Silicon.
Thời gian: 1h30 pm – 5h00 pm
Hỗ trợ đoàn: Dr. Michael Casner
3. Buổi tối: Nghỉ ngơi và tham quan thành phố Los
Angeles về đêm.
Ngày 5: Tiếp tục học
1. Buổi sáng:
Chủ đề: Bạn học được gì từ năng lực lãnh đạo của
các tập đoàn Mỹ – Học viên và Giáo sư cùng nhau
thảo luận, trao đổi và phân tích các phương pháp, quy
trình và năng lực quản lý, lãnh đạo của những tập đoàn
mà học viên đã tham quan trong ngày Thứ 4.
Thời gian: 9h00 am – 12h00 am
Prof: Joe Huang
2. Buổi chiều:
Chủ đề: Chiến lược công ty qua năng lực lãnh đạo
Thời gian: 1h30 pm – 4h30 pm
Prof: Thomas J. Norman

Xuất phát đi Las Vegas (5 tiếng). Trên đường đi sẽ
ghé Outlet Barstow mua sắm và ăn uống.
3. Buổi tối: có mặt tại Las Vegas lúc 7h tối
Tham quan Las Vegas về đêm sẽ là một kỳ quan rực
rỡ về một Thành phố tráng lệ của Mỹ.
Ngày 8: Tham quan Las Vegas
Đập thủy điện Hoover Dam lớn nhấ t nước My,̃ hồ
Mead cung cấ p thủy điện cho toàn vùng Tây Nam
nước My,̃ Las Vegas, Arizona... Casino Wynn với
vườn nhiệt đới và thác nước trên sa ma ̣c, đi bộ qua
Casino Venetian với hệ thố ng kênh ra ̣ch quanh co và
những chiế c thuyề n Gondola ngươ ̣c xuôi ngay ta ̣i
sảnh chờ...
Thời gian: 9h00 am – 16h30 pm
Ngày 9: Las Vegas – Los Angeles
1. Buổi sáng:
Tiếp tục tham quan vui chơi tại Las Vegas.
Thời gian: 9h00 am – 12h00 am
Hỗ trợ đoàn: Dr. Michael Casner
2. Buổi chiều:

Ngày 6: Tiếp tục tham quan doanh nghiệp và học tập

Đi xe từ Las Vegas về Los Angeles. Nghỉ chân ăn
uống và mua sắm hàng hiệu tại Outlet Bartow.

1. Buổi sáng:
Tham quan Cảng Los Angeles, Cảng lớn nhất nước Mỹ
và nghe báo cáo, chia sẻ kinh nghiệm từ Lãnh đạo của
doanh nghiệp xuất nhập khẩu và cung cấp nguyên liệu.

3. Buổi tối:
Nghỉ ngơi và tham quan thành phố Los Angeles về
đêm

Thời gian: 9h00 am – 12h00 am
Hỗ trợ đoàn: Dr. Michael Casner

Ngày 10: Los Angeles – TP.HCM

2. Buổi chiều:
Chủ đề: - Thảo luận, chia sẻ những nội dung về
Xuất nhập khẩu Hoa kỳ, “Cơ hội nào cho doanh
nghiệp Việt Nam”.
Thời gian: 1h30 pm – 4h30 pm

Trả phòng và ra sân bay để về lại TP.HCM kết thúc hành
trình học tập và tham quan tại Mỹ.
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ĐẠI HỌC CÔNG LẬP CALIFORNIA
DOMINGUEZ HILL, USA

HỌC VIỆN LÃNH ĐẠO IFA
LỘ TRÌNH LOS ANGELS – WASHINGTON D.C –
NEW YORK
Vì đây là chương trình học tập được thiết kế chuẩn hóa
của Trường California, học viên có thể thống nhất để
điều chỉnh lộ trình, đưa vào thêm 02 lộ trình mới là:
 Thời gian học: 02 ngày
 Tham quan doanh nghiệp: 1 ngày
 Tham quan Los Angeles: 0,5 ngày
 Đi Las Vegas: 1,5 ngày
 Đi Washington D.C: 1,5 ngày
 Đi New York: 1,5 ngày
Thời gian thống nhất Lộ trình là ngày 07/092018. Toàn
bộ học viên sẽ tập trung tại TP.HCM để họp mặt và trao
đổi lộ trình học tập, những học viên ở xa sẽ tham gia
họp thông qua Video Conference Call.

“Chương trình học tập và tham quan tại Mỹ được
IFA tổ chức vào 11/2013 là một trải nghiệm tôi
không thể quên. Với những chia sẽ kinh nghiệm từ
những nhà Lãnh đạo tài ba ở Mỹ cộng với kiến thức
về quản lý uyên thâm của các Giáo sư Đại học
California, đã cho tôi thêm bản lĩnh và năng lực để
quản lý và điều hành doanh nghiệp của mình”. Mr.
Duy, Chủ tịch, CEO Viet Uc Food and Carry
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 Tham quan tại Washington D.C, Thủ đô của nước Mỹ. Tham quan
Nhà Trắng, điện Capitol (Tòa nhà Quốc hội) hay đài tưởng niệm
Washington, Mua sắm tại Goegetown, Bảo tàng lịch sử Hoa Kỳ….
 Tham quan New York gồm: Empire State Building; Fifth Avenue
(đại lộ số 5); Rockefeller Center; Tượng Nữ thần Tự Do; Viện bảo
tàng Di dân; Times Square (quảng trường Thời Đại) và Theater
District; Central Park; Café trên Wall Street…

