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GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH
Có những ý tưởng hay chưa phải là tất cả. Bởi kinh doanh không phải là lý
thuyết xuông. Vô số người cũng đang nghĩ ra những điều giống bạn. Cho
nên bạn đừng hài lòng với những sáng kiến nảy ra trong đầu mình mà hãy
xây dựng một đội ngũ đối tác hùng hậu để biến những sáng kiến ấy thành
công việc làm ăn mang lại lợi nhuận về lâu về dài.
Thế giới trong những năm qua đã chứng kiến hàng loạt những nhà khởi
nghiệp trẻ thành công và trở thành những triệu phú, tỷ phú. Hàng ngày
chứng ta đều đọc được những bài viết ca ngợi sự thành công của những
doanh nhân khởi nghiệp khi tuổi đời còn rất trẻ, nhưng có mấy ai nghe
được, đọc được những bài viết về những doanh nhân khởi nghiệp thất bại và
giờ đây, họ đang ở đâu? Làm gì?
Có một con số thống kê mà bạn cần phải biết, đó là có 50% doanh nghiệp
mới thất bại trong vòng 5 năm. Đây là một trong các số liệu thống kê được
trích dẫn thường xuyên nhất, vì vậy không có gì quá ngạc nhiên. Tuy nhiên
có một điều khá thú vị ở đây. Không giống như con người xác suất qua đời
tăng khi có tuổi, các doanh nghiệp sống sót qua 2 năm đầu tiên ít có khả
năng thất bại trong mỗi năm tiếp theo. Vì vậy, trong khi 25% doanh nghiệp
mới không tồn tại quá 1 năm, xác suất này chỉ còn 10% doanh nghiệp sau
khi qua 5 năm và chỉ có 6% trong năm thứ 10. Một phần của điều này là do
việc xây dựng một cơ sở khách hàng, cải tiến mô hình kinh doanh và tạo ra
dự trữ tiền mặt. Ngoài ra, việc tăng quy mô quá nhanh, quá sớm là một
trong những lý do hầu hết công ty mới thất bại. Không ai bắt đầu tư duy
kinh doanh mà muốn “việc tăng quy mô là điều này mất thời gian hơn tôi
nghĩ rằng nó sẽ cần thiết”. Nhưng nó luôn luôn như vậy bởi vì tầm nhìn
trong tâm trí của bạn luôn luôn vượt xa thị trường vốn có. Hãy tạo cho mình
đường băng và đặt kỳ vọng phải kiên nhẫn với giấc mơ của bạn.
Vậy thì, tại sao có những doanh nhân khởi nghiệp thanh công, có người thất
bại và có người thành công sau những lần thất bại, dù thế nào đi nữa, khởi
nghiệp cũng như việc chúng ta tập đi xe hai bánh, cần phải ngã để biết đi, và
để có thể không phải trả giá đắt cho những lần té ngã, thì họ cần phải học và
trang bị cho mình những hành trang về kiến thức và kỹ năng cần thiết để
xây dựng và phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp bền vững.
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Thấu hiểu nỗi trăn trở và cũng là một phần trong chiến lược hỗ trợ phát triển
doanh nghiệp khởi nghiệp của chúng tôi, Viện IFA đã nghiên cứu, thiết kế
chương trình đào tạo mang tính chiến lược “Giám đốc Điều hành Khởi
nghiệp – CEO Khởi nghiệp”. Chương trình 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).
MỤC TIÊU CỐT LÕI CỦA CHƯƠNG TRÌNH
Mục tiêu cốt lõi của chương trình thực hiện 6 mục tiêu thiết yếu sau:
 Nhận thức về hành trình khởi nghiệp: Biết việc mình đang làm và sẽ
làm. Doanh nhân khởi nghiệp sẽ tiếp xúc với các khái niệm (concepts),
quan niệm (frameworks), và các bí ẩn (myths) về khởi nghiệp. Bước đầu
có những ý niệm đúng về khởi nghiệp, vai trò của khởi nghiệp, xác định
giá trị cốt lõi và định vị giá trị.
 Lên ý tưởng và xác định mô hình kinh doanh: Cụ thể hoá ý tưởng
thành mô hình kinh doanh, áp dụng công cụ canvas để đánh giá ý tưởng,
phân tích tổng quát và đầy đủ mọi khía cạnh của mô hình kinh doanh,
xây dựng các giả thiết và điều chỉnh.
 Suy nghĩ sáng tạo và định vị giá trị cốt lõi: Thay đổi tư duy hướng tới
khách hàng, giải quyết trọn vẹn một vấn đề của khách hàng bằng sản
phẩm hay dịch vụ của doanh nghiệp. Sử dụng tư duy sáng tạo và công cụ
canvas để tìm ra giá trị cốt lõi và định vị giá trị doanh nghiệp.
 Nguyên cứu khách hàng, S&M khởi nghiệp: Hiểu và thiết kế câu hỏi
nghiên cứu, phỏng vấn khách hàng sao cho kết quả thu được chân thực
nhất, phản ánh đúng “chỗ ngứa” của khách hàng, biến họ thành khách
hàng tiềm năng. Bên cạnh đó, những bí quyết đặc thù dành cho việc
S&M sản phẩm khởi nghiệp.
 Xây dựng đội ngũ và Lean startup: Bên cạnh việc làm kiểm tra để tự
phân loại bản thân thành một trong 4 loại đối tác chính (chiến lược, chi
tiết, hành động, và kết nối), doanh nhân khởi nghiệp sẽ xác định được
đâu là cộng sự còn thiếu, biết về tâm lý, lý thuyết động lực và thuyết
phục, tổ chức và tuyển dụng.
4

 Tài chính khởi nghiệp, VCs và gọi vốn đầu tư: Tiền là là dòng máu
của mọi doanh nghiệp, doanh nhân khởi nghiệp không cần biết tất cả về
tài chính, nhưng tối thiểu phải biết về kim tự tháp tài chính trong đó phần
kiểm soát là quan trọng nhất. Tìm hiểu về đầu tư mạo hiểm và nghệ thuật
gọi vốn đầu tư cũng là những kỹ năng quan trọng mà không phải doanh
nhân khởi nghiệp nào cũng có được.
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
 Các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ; các cá nhân tham gia trong chương
trình khởi nghiệp.
 Những cá nhân có ý tưởng sáng tạo, ý tưởng kinh doanh nhưng chưa biết
khởi sự doanh nghiệp như thế nào.
 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 đang có
ý định khởi sự doanh nghiệp
 Những người có hoài vọng trở thành CEO vĩ đại trong tương lai.
THÔNG TIN KHAI GIẢNG
1. Thời lượng: Khóa đào tạo CEO Khởi nghiệp kéo dài trong 03 tháng
học và 02 tuần làm dự án khởi nghiệp cuối khóa. Xin vui lòng liên hệ
« Bộ phận đào tạo/tư vấn » để nhận lịch học cụ thể.
2. Học phí: 10,000,000đ (Mười triệu 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.
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NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
Chuyên đề/Subject

Thời lượng

Lễ khai giảng/Openning Ceremony
Chuyên đề 1:
Khám phá bản thân và tìm ra con đường khởi nghiệp
phù hợp.
- Tinh thần khởi nghiệp tại Việt Nam và Toàn cầu

2 buổi

- Khởi nghiệp như thế nào?
- Khởi nghiệp hay lập nghiệp?
- Tầm nhìn, giá trị cốt lõi của doanh nghiệp
- Vai trò của CEO khởi nghiệp với doanh nghiệp
Chuyên đề 2:
Lãnh đạo đột phá Team Khởi nghiệp và dẫn dắt đội ngũ
- Luôn nhận thức được cụ thể những mục tiêu hoàn thiện
trong năng lực lãnh đạo và quản lý của bản thân và lập kế
hoạch hoàn thiện.
- Chủ động giao tiếp, tìm hiểu người khác để phát triển mối
quan hệ.
- Có tầm nhìn và mục tiêu phát triển rõ ràng cho bản thân ở
vai trò quản lý, lãnh đạo đội ngũ/ công ty.
- Phát triển một triết lý lãnh đạo cá nhân phản ánh xác
thực

2 buổi

- 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
- Kỹ thuật tạo ảnh hưởng đến người khác.
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- Công cụ ứng dụng: Quy trình phát triển năng lực, Liên
hết hình ảnh, Liên kết câu chuyện, Tầm nhìn, Kế hoạch
đột phá, công cụ SMART.
Chuyên đề 3:
Xây dựng mô hình doanh nghiệp phù hợp với bối cảnh
kinh tế và nguồn lực cá nhân.
- 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).
- Cách tiếp cận Systems và Contingency, Fifth Discipline
Learning Organization

2 buổi

- 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
ty hiện hữu.
- Phân tích tình huống ứng dụng tại doanh nghiệp.
Chuyên đề 4:
Xây dựng chiến lược kinh doanh khả thi cho Khởi
nghiệp.
- Nhận thức chiến lược kinh doanh (Business Strategic
Mindset): Nhìn về vai trò và ý nghĩa của chiến lược đối
với Doanh nghiệp

4 buổi

- Hoạch định chiến lược kinh doanh (Business Strategic
Planning): Quy trình, kỹ thuật và các công cụ hoạch
định chiến lược
- Quản lý chiến lược kinh doanh (Business Strategic
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Management): Hệ thống, chính sách và quy trình kiểm
soát, quản lý chiến lược
- Lãnh đạo chiến lược kinh doanh (Business 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 kinh
doanh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi
nghiệp.
Chuyên đề 5:
Hoạch định và xây dựng Team nhân sự cho CEO khởi
nghiệp
- Xác định mục tiêu phát triển doanh nghiệp trong ngắn –
trung – dài hạn
- Hoạch định kế hoạch nguồn nhân lực trong ngắn –
trung- dài hạn
- Sắp xếp và phát triển đội ngũ (Xây dựng hệ thống quản
lý)

2 buổi

- Thiết lập cơ cấu tổ chức tinh gọn và phân bổ Team nhân
sự phù hợp.
- Thiết lập mục tiêu và Tạo động lực làm việc cho Team.
- Kỹ năng phối hợp và phân công, phân nhiệm.
- Ứng phó và xử lý xung đột nhóm.
Chuyên đề 6:
Kỹ năng xây dựng chiến lược thương hiệu cho CEO
khởi nghiệp.
- Ý tưởng cho việc nghiên cứu thị trường và xác định thị
trường mục tiêu

2 buổi

- Xây dựng thương hiệu dựa trên tầm nhìn, sứ mệnh và
giá trị cốt lõi của doanh nghiệp
- Chiến lược Marketing thương hiệu
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- Ý tưởng sáng tạo trong xây dựng thương hiệu
- Sử dụng các kênh quảng bá thương hiệu hiệu quả.
- PR nội bộ và PR bên ngoài
- Giải quyết khủng hoảng thương hiệu
- Marketing truyền thông tích hợp/Integrated Marketing
Communication (IMC).
Chuyên đề 7:
Kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng và thiết lập
mối quan hệ với khách hàng
1) Quy trình tư vấn bán hàng - mô hình IMPACT
 Chuẩn bị bán hàng - Investigate
 Kỹ năng tiếp cận khách hàng mới - Meet
 Kỹ năng giao tiếp và khai thác thông tin - Probe
 Đề xuất giải pháp - Apply
 Thuyết phục và xử lý từ chối - Convince
 Chốt giao dịch - TieUp
2) Mô hình phát triển khách hàng “CCPF” ứng dụng cho
nhân viên bán hàng.
- Customer (khách hàng): Quy trình tiếp xúc và đáp ứng
nhu cầu của khách hàng (bán hàng);

2 buổi

- Client (bạn hàng): Chăm sóc khách hàng để phát triển
"khách hàng" thành "bạn hàng";
- Partner (đối tác): Chăm sóc khách hàng để phát triển
"bạn hàng" thành "đối tác" để đi cùng nhau;
- Family (Gia đình): Hãy đưa khách hàng thành người
trong gia đình.
- Cách tiếp cận và chăm sóc khách hàng đặc biệt.
3) Phương pháp chăm sóc khách hàng hiệu quả
- Hiểu về khách hàng để chăm sóc khách hàng hiệu quả
- Các nguyên tắc quan trọng trong chăm sóc khách hàng;
- Quy trình và phương pháp chăm sóc khách hàng
chuyên nghiệp;
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- Những chương trình chăm sóc khách hàng hiệu quả
phổ biến;
- Năng lực quản lý các chương trình chăm sóc khách
hàng
- Những mấu chốt quan trọng và những sai lầm cần tránh
trong quản lý các chương trình chăm sóc khách hàng.
Chuyên đề 8:
Kế toán và tài chính căn bản dành cho CEO Khởi
nghiệp
- 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;.

2 buổi

- Xây dựng chỉ số ROI (return on Investment): Lợi
nhuận thu được trên vốn đầu tư.
- Biết xây dựng ngân sách hoạt động cho doanh nghiệp
cơ bản nhất.
- Hiểu biết về báo cáo thuế, các sổ sách kế toán cần có
cho một doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Chuyên đề 9:
Kỹ năng huy động vốn & sử dụng vốn đầu tư.
- Xác định nguồn lực hiện tại và hoạch định nguồn tài
chính cho doanh nghiệp.

2 buổi

- Xây dựng hồ sơ gọi vốn.
- Xác định quy mô gọi vốn để tìm kênh gọi vốn
- Sử dụng vốn đầu tư hiệu quả.
Chuyên đề 10:
Pháp luật và thuế trong kinh doanh dành cho lãnh đạo
- Hiểu và Áp dụng luật kinh tế trong hoạt động doanh
nghiệp

2 buổi

- Hiểu và Áp dụng luật kinh tế trong soạn thảo hợp đồng.
- Hiểu và Áp dụng luật kinh tế trong công tác hợp tác
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kinh doanh
- Một số thông tin về luật thuế mới nhất.
Chuyên đề 11:
Kỹ năng thuyết trình và chủ trì cuộc họp
- Kỹ năng chuẩn bị bài thuyết trình chuyên nghiệp
- Kỹ năng chuẩn bị tâm lý cho bài thuyết trình
- Xác định các yếu tố tạo nên buổi thuyết trình/ cuộc họp
thành công
- Xác định tố chất và kỹ năng của người chủ trì thành
công
- Giới thiệu 1 số phương pháp “giải quyết vấn đề” trong
hội họp

2 buổi

 Kỹ thuật brain-storming
 Phương pháp PDCA
- Ngoại hình và cách thức giao tiếp phi ngôn ngữ (trang
phục, điệu bộ, cử chỉ, tâm trạng, thái độ …)
- Giao tiếp & nghệ thuật sử dụng ngôn từ hiệu quả
- Những sai lầm “chết người” cần tránh
Dự án doanh nghiệp cuối khóa
Sau khi kết thúc toàn bộ học phần, học viên sẽ có 4 tuần để
hoàn thành dự án xây dựng doanh nghiệp. Sau khi hoàn
thành dự án sẽ được nộp cho nhà trường gồm 2 phần: bản
in và đĩa CD.

4 tuần
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