
UBND TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:         /SKHCN-TĐC Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày     tháng    năm 2020 

V/v mời tham dự lớp đào tạo quản trị 

doanh nghiệp toàn diện, chuyên nghiệp 

trong năm 2020 

Kính gửi:  ......................................................................................................  

                                                           

Nhằm mục tiêu nâng tầm đội ngũ doanh nhân của tỉnh lớn mạnh, có đủ 

năng lực, trình độ quản lý doanh nghiệp hoạt động có chất lượng, hiệu quả và 

sức cạnh tranh trong điều kiện hội nhập quốc tế , Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 3245/QĐ-UBND ngày 15/11/2016 V/v 

chương trình đào tạo, bồi dưỡng 1000 doanh nhân của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

giai đoạn 2016-2020. 

Được sự chỉ đạo của UBND tỉnh và triển khai thực hiện Kế hoạch bồi 

dưỡng doanh nhân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2020, Sở Khoa học và Công 

nghệ phối hợp Viện Quản trị & Công nghệ FSB thuộc Trường Đại học FPT tổ 

chức đào tạo 02 lớp thí điểm quản trị doanh nghiệp toàn diện, chuyên nghiệp 

trong năm 2020 với các chuyên đề đào tạo năng cao các kỹ năng về: Quản trị 

nhân sự, tài chính, pháp luật doanh nghiệp, marketing, quản trị thương hiệu,… 

cho các doanh nhân trẻ, đội ngũ kế cận chủ doanh nghiệp và cán bộ quản lý 

doanh nghiệp trong tương lai. Đây là khóa học được ngân sách nhà nước hỗ trợ 

50% tổng kinh phí đào tạo. 

Thông tin liên quan đến lớp đào tạo được chi tiết tại phụ lục kèm công 

văn này. Các nội dung khác, quý Doanh nghiệp, Doanh nhân vui lòng liên hệ: 

- Sở Khoa học và Công nghệ: Hotline: Ms. Ngọc - 0933 762 926 (SMS, 

Zalo, Viber); 

- Phòng Tư vấn tuyển sinh, Viện Quản trị & Công nghệ FSB – Trường 

Đại học FPT. Hotline: Ms. Như – 0904 959 393 (SMS, Zalo, Viber). 

Sở Khoa học và Công nghệ rất mong nhận được sự quan tâm và đăng ký 

tham dự của quý Doanh nghiệp, Doanh nhân. 

Trân trọng./.  

(Kèm theo nội dung chương trình, thời gian đào tạo và phiếu đăng ký) 

Nơi nhận:                                                                      
- UBND tỉnh (b/c); 

- Như trên; 

- Viện Quản trị & Công nghệ FSB (p/h); 

- Lưu: VT, TĐC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Mai Thanh Quang 



Ph  l c: 

Nộ  d n  ch  n   r nh l p q  n  r  do nh n h  p 

  o n d  n  ch   n n h  p n        

(Kèm theo Công văn số         /SKHCN-TĐC ngày      /7/2020 c a Sở KH&CN) 
 

Stt Nộ  d n  ch  n   r nh 

Th   

l  n  

(b ổ ) 

1 L  Khai giảng và Khởi động Chương trình 01 

2 Chuyên đề 1: Các học thuyết quản trị hiện đại 01 

3 Chuyên đề 2: Lãnh đạo đích thực 02 

4 Chuyên đề 3:  ây dựng, thực thi và giám sát thực thi chiến lược 04 

5 Chuyên đề 4: Quản trị nhân sự trong thời đại mới  04 

6 Chuyên đề 5: Tài chính cho lãnh đạo 04 

7 
Chuyên đề 6: Hội thảo quản trị: Điều gì gi p doanh nghiệp vượt trội 

trong k  nguyên số  
01 

8 
Chuyên đề 7:  ây dựng và điều hành doanh nghiệp theo mô hình hiện 

đại  
02 

9 Chuyên đề 8: Quản trị và d n d t sự thay đổi trong thời đại 4.0 03 

10 Chuyên đề 9: Marketing và Quản trị thương hiệu 04 

11 Chuyên đề 10: Học và đi thực tế tại các doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh 02 

12 
Chuyên đề 11: Pháp luật trong quản trị doanh nghiệp  

(dành cho lãnh đạo, quản lý) 
02 

13 Chuyên đề 12: Quản trị quan hệ khách hàng 04 

14 Chuyên đề 13: Văn hóa doanh nhân 02 

15 Báo cáo cuối khóa, hội đồng giảng viên chấm điểm 02 

16 L  bế giảng và trao chứng chỉ tốt nghiệp 01 

 
Tổng cộng: 13 chuyên đề tổ chức trong nước (12 chuyên đề học tại lớp 

và 01 chuyên đề học và đi thực tế tại doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh) 
39 

* Thời gian và địa điểm đào tạo:  

 Thời lượng: 39 buổi học/lớp. 

 Thời gian: Học vào các ngày cuối tuần.  

  Địa điểm: Tại thành phố Vũng Tàu 

* Lịch khai giảng:  

 Khóa 1: Ngày 08 tháng 8 năm 2020 (lớp CEO#01). 

 Khóa 2: Ngày 15 tháng 8 năm 2020 (lớp CEO#02). 
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