KHOÁ HỌC

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CẤP CAO

CEOCẤP CAO
Master
Chief Executive Officer

1

2

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH
Có "6 chiếc nón" tương ứng "6 hình mẫu" dành riêng cho CEO cấp cao. Việc CEO quyết
định đội chiếc nón nào, vào thời điểm nào sẽ ảnh hưởng không chỉ đến cá nhân mà còn
là yếu tố quyết định sự thành công của toàn bộ doanh nghiệp.
1. Chiếc nón kiến trúc sư:
Trọng trách mà CEO mang trên vai chính là xác định mô hình doanh nghiệp để từ đó xây
dựng nền móng & phát triển.
2. Chiếc nón kỹ sư:
Giống như 1 kỹ sư, Nhà Lãnh đạo tài ba phải biết vận hành doanh nghiệp qua việc thiết
lập các quy chuẩn, chính sách hiệu quả & phù hợp.
3. Chiếc nón huấn luyện viên:
Đội trên đầu chiếc nón huấn luyện viên, CEO sẽ đóng vai trò là một người hướng dẫn,
luôn định hướng và khuyến khích tinh thần cấp dưới để tạo ra năng suất làm việc cao
nhất.
4. Chiếc nón người chơi:
Nắm giữ cương vị CEO, chắc hẳn họ đã có một quá trình dài phấn đấu và đặc biệt xuất
sắc trong một kỹ năng nhất định. Mỗi cá nhân đều có một thế mạnh, vì vậy CEO có thể
trở thành người phát triển, thậm chí “cứu nguy” cho doanh nghiệp trong các “trận đấu”
thuộc chuyên môn của họ như kinh doanh, marketing, dịch vụ khách hàng…
5. Chiến nón kiến thức
Đây chính là chiếc nón giúp tất cả các nhà lãnh đạo tài ba luôn giữ vững vị trí dẫn đầu!
Lợi thế khi giữ cương vị người điều hành giúp các CEO có cái nhìn bao quát toàn bộ
“cuộc chơi”, vì thế sứ mệnh họ cần thực hiện là phải luôn nâng cao kiến thức để áp dụng
vào việc vận hành doanh nghiệp.
6. Chiếc nón linh mục
Một tinh thần vững vàng trước mọi sóng gió – đó chính là yếu tố bất kỳ CEO nào cần sở
hữu! Chức năng của chiếc nón linh mục tương ứng với vai trò cố vấn, truyền lửa đến tất
cả nhân viên. Ngoài nhiệm vụ thực hiện các chiến thuật lãnh đạo hiệu quả, việc lắng
nghe các ý tưởng, khó khăn, vướng mắc là sứ mệnh cần thiết mà CEO cần hoàn thành.
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Nhằm giúp cho các CEO cấp cao thực hiện thành công 6 chiếc nón vai trò của mình,
Viện IFA xây dựng chương trình đào tạo Giám đốc Điều hành Cấp Cao - Master
Chief Executive Officer (Master CEO) dành cho Lãnh đạo của các doanh nghiệp lớn
và những học viên đã từng học CEO Chuyên nghiệp. Chương trình do Viện IFA nghiên
cứu, thiết kế & biên soạn cùng sự hợp tác của Trường Đại học công lập: California
State University, Dominguez Hill, USA (gọi tắt là CSUDH – tham khảo tại:
www.csudh.edu).

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH
Sau khi hoàn tất chương trình này, học viên có thể:
 Hình dung được vai trò, trách nhiệm và chức năng của một CEO Cấp cao với sáu
(06) vai trò chủ lực đã được liệt kê trong phần giới thiệu.
 Liên kết, phối hợp và đồng nhất trong các phương pháp hoạch định và lên kế hoạch
chiến lược giữa các Công ty thành viên và Tổng công ty.
 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.
 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.

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH
 Học viên được trải nghiệm, học tập thực tế tại các Doanh nghiệp uy tín, thành công,
được chia sẻ kinh nghiệm & kiến thức quản trị điều hành thực tế
 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.
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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 có nhiều năm kinh nghiệm
 Các Giám đốc chức năng, các quản lý cấp trung đã từng học CEO chuyên nghiệp
hoặc đã có bề dày kinh nghiệm ở vai trò quản trị điều hành
 Cà Nhà Lãnh đạo, chủ Doanh nghiệp đang điều hành công ty có quy mô 200 nhân sự
trở lên, công ty thành viên hoặc công ty tập đoàn Đa Quốc gia.
 Những người có hoài vọng trở thành CEO cấp cao trong tương lai.

THÔNG TIN KHAI GIẢNG
 Ngày khai giảng: Anh/Chị học viên vui lòng liện hệ Phòng/Bộ phận tư vấn đào
tạo để biết thông tin lịch học chi tiết.
 Thời lượng: 4 tháng (48 buổi)
 Học phí cơ bản: 22.000.000 VND
Mức phí hỗ trợ: 19.900.000 VND - Áp dụng cho khách hàng đăng ký trước 10 ngày,
khách hàng thân thiết, khách hàng đăng ký nhóm 3 người trở lên.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
STT
01

CHUYÊN ĐỀ
Chân dung một CEO điều hành cấp cao

BUỔI
1 buổi

Phần 1: Tầm nhìn Vĩ mô dành cho Lãnh đạo cấp cao
02

CEO không ngại "Đánh cược, nghĩ ngược & làm khác đi"

1 buổi

03

Kinh tế vĩ mô phân tích – Bức tranh tổng thể của nền kinh tế và
những phân tích ngành (Tác động trong các thách thức TPP,
WTO, AEC...)

4 buổi

04

Tái cấu trúc doanh nghiệp để phát triển

2 buổi

05

Tầm nhìn M & A mua bán sáp nhập để lớn mạnh.

2 buổi

06

Xây dựng văn hoá doanh nghiệp mang tính đột phá (CSR)

2 buổi

Phần 2: Năng lực Quản trị doanh nghiệp - Quản trị chiến lược
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- Hệ thống quản lý và các mô hình quản trị công ty kinh điển
07

- Phân tích và ứng dụng mô hình quản trị công ty

4 buổi

08

Phát triển năng lực lãnh đạo toàn diện

4 buổi

09

Hoạch định và Quản trị chiến lược công ty

4 buổi

10

Hoạch định Chiến lược nguồn Nhân lực

4 buổi

11

Quản trị Marketing và Tầm nhìn thương hiệu doanh nghiệp.

2 buổi

12

Quản trị tài chính và đầu tư dành cho lãnh đạo cao cấp

2 buổi

13

Quản trị Kế toán và xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ dành cho
Lãnh đạo

2 buổi

14

Cập nhật kiến thức pháp luật trong kinh doanh dành cho lãnh đạo

2 buổi

Phần 3: Phần kỹ năng quan trọng dành cho Lãnh đạo cấp cao
15

Kỹ năng kích thích và tạo động lực làm việc/Motivation Skills

2 buổi

16

Kỹ năng ra quyết định/Decision making Skills

2 buổi

17

Kỹ năng nói chuyện trước công chúng và làm chủ cuộc họp.

2 buổi

18

Kỹ năng thương lượng đàm phán/Negotiation Skills

2 buổi

19

Bài luận cuối khóa
 Sau khi kết thúc chương trình, học viên được làm bài
Luận cuối khoá để Hội đồng Chuyên môn tư vấn phân tích
và hỗ trợ các gải pháp tối ưu trước khi áp dụng thực tiễn.
 Các chủ đề do học viên đề xuất, hoặc theo các đề tài của
trường
 Học viên nộp cho nhà trường 2 phần: bản in và đĩa CD.

2 tuần
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