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GIẤY MỜI
Tham dự khóa đào tạo “Phát triển năng lực làm việc chuyên nghiệp Sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng hậu Covid”
Hậu Covid-19, doanh nghiệp cần phải tập trung dồn lực cho hoạt động sản
xuất kinh doanh. Kết hợp những chính sách hỗ trợ của Nhà nước, cộng với nội
lực của doanh nghiệp, sẽ vượt qua những khó khăn trong giai đoạn hiện này.
Đồng hành cùng với sự phát triển của cộng đồng Doanh nhân và Doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa tổ chức khóa
đào tạo “Phát triển năng lực làm việc chuyên nghiệp - Sẵn sàng đồng hành
cùng doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng hậu Covid”, nhằm giúp cho học
viên rèn luyện liên tục những kỹ năng thiết yếu, vượt qua giới hạn, cùng doanh
nghiệp vượt qua khủng hoảng hậu Covid, cụ thể như sau:
1. Đối tượng tham dự: Giám đốc, Chủ doanh nghiệp, Trưởng bộ phận,
quản lý, nhân viên và những ai quan tâm đến khóa đào tạo.
2. Thời gian: Từ ngày 10 - 12/11/2020 (3 ngày).
3. Địa điểm: Hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư, số 290 Trần Hưng Đạo,
TP. Phan Thiết, Bình Thuận.
4. Giảng viên: Thạc sĩ Trương Ngọc Mai Hương, giảng viên cao cấp của
Business Edge, chuyên gia đào tạo quản lý doanh nghiệp.
5. Học phí: 800.000 đồng/học viên/khóa;
- Ngân sách hỗ trợ DNNVV: 400.000 đồng/học viên/khóa;
- Học viên của DNNVV đóng: 400.000 đồng/học viên/khóa.
7. Thông tin về giảng viên, nội dung khóa đào tạo và mẫu phiếu đăng
ký tham dự: Vui lòng truy cập tại website www.xuctienbinhthuan.vn.
8. Đăng ký tham dự: Đăng ký trực tiếp tại Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp
nhỏ và vừa, số 290 Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết trước ngày 06/11/2020.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Sở KH và ĐT (b/c);
- Các Hiệp hội doanh nghiệp (phối hợp);
- Các tổ chức/Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (tham dự);
- Lưu: VT, NV, H.(400).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
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Lê Khắc Huy

NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO
Phát triển năng lực làm việc chuyên nghiệp Sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng hậu Covid
PHẦN I. TÂM THẾ SẴN SÀNG ĐỒNG HÀNH PHÁT TRIỂN CÙNG
DOANH NGHIỆP
1. Dịch chuyển suy nghĩ tiêu cực sang suy nghĩ tích cực;
2. 04 yếu tố tạo nên văn hóa gắn kết – trung thành – cống hiến kiến tạo
giá trị:
- Định hướng phát triển bản thân trong công việc;
- Hiểu rõ giá trị – năng lực điểm mạnh, điểm yếu của bản thân;
- Trải nghiệm thực tiễn: Gieo hạt hiện tại, gặt hái tương lai;
- Kiến tạo môi trường làm việc “mở’ – Chúng ta là một khối thống nhất.
3. Tập trung gia tăng giá trị thương hiệu – nhiệm vụ của tất cả cán bộ
và nhân viên:
- Tối đa hóa cách sử dụng nguồn lực;
- Tối ưu hóa phương pháp, quy trình làm việc, phục vụ chăm sóc khách hàng;
- Quản lý chi phí ở mức tối thiểu bằng sáng tạo, cải tiến.
PHẦN II. NĂNG LỰC NHÂN VIÊN CẦN CÓ VÀ CẦN RÈN LUYỆN LIÊN TỤC
1. Kiến thức chuyên môn ngành nghề đặc thù;
2. Kỹ năng làm việc hiệu quả;
3. Thái độ – tâm thái – tác phong chuyên nghiệp – văn hóa công nghiệp.
PHẦN III. KỸ NĂNG THIẾT YẾU
1. Văn hóa giao tiếp truyền thông chuyên nghiệp;
2. Xây dựng và làm việc nhóm hiệu quả;
3. Quản lý thời gian;
4. Hoạch định và kiểm soát công việc cá nhân và công việc tập thể hiệu quả.
PHẦN IV. SẴN SÀNG VƯỢT GIỚI HẠN
1. Chúng ta thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao với tinh thần thái độ
như thế nào?
2. Bài học từ đại bàng.
3. 04 yếu tố giúp nhân viên vượt qua khủng hoảng hậu Covid:
- Dẫn đầu bằng hành động, không bằng lời nói;
- Phát triển tính nhân văn của cá nhân;
- Sẵn sàng cho sự đổi mới;
- Lập kế hoạch cho “công việc bình thường mới”.
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PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO
“Phát triển năng lực làm việc chuyên nghiệp Sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng hậu Covid”
1. Tên doanh nghiệp: …………………………………………………….……..
2. Chủ doanh nghiệp: …………………………………………………….……..
Trong đó, Nữ:

Nam:

sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên

3. Loại hình doanh nghiệp: ……………………………………………………..
4. Số ĐKKD: ………………... do Cơ quan ĐKKD (Sở Kế hoạch và Đầu tư
tỉnh/thành phố hoặc UBND cấp huyện)………… cấp ngày …. tháng ... năm ...)
5. Tổng nguồn vốn của doanh nghiệp (năm gần nhất): ……… (tỷ đồng)
6. Tổng doanh thu của đơn vị (năm gần nhất): ……… (tỷ đồng)
7. Số lao động đóng bình quân trong năm (năm gần nhất): …………. (người),
trong đó lao động nữ là: ………. người.
8. Trụ sở chính của doanh nghiệp: ……………………………………………...
9. Điện thoại liên lạc: ………………………….. Fax: …………………………
10. Ngành/lĩnh vực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp:
ghiệp và thủy sản: ………………………………………………

11. Tình hình hoạt động của doanh nghiệp dự kiến 6 tháng đầu năm 2020 và dự
kiến 6 tháng cuối năm 2020:
Dự kiến 6 tháng đầu
năm 2020
Chỉ tiêu

Doanh thu
Lao động
Lợi nhuận
Chi phí SXKD

So với
cùng kỳ
năm ngoái

% tăng
hoặc giảm

Dự kiến 6 tháng cuối năm
2020
So với cùng
6 tháng đầu
năm

% tăng
hoặc giảm

12. Dự kiến của doanh nghiệp về tình hình hoạt động năm 2021:
Chỉ tiêu

Tăng

Giảm

Không
thay đổi

Vốn đầu tư SXKD
Doanh thu
Lợi nhuận
Chi phí SXKD
Lao động
Đơn đặt hàng trong nước
Đơn đặt hàng xuất khẩu
Đầu tư vào máy móc, thiết bị, công nghệ
13. Danh sách đăng ký tham gia khóa đào tạo (ghi rõ khởi sự KD, quản trị KD):
STT Họ và tên

Giới
tính

Năm
sinh

Địa chỉ nơi
công tác

Điện thoại liên
lạc cá nhân

Chức danh, vị trí

Tên chuyên
đề đào tạo
Quản trị
kinh doanh

14. Khó khăn, vướng mắc chính của doanh nghiệp hiện nay (nêu tóm tắt):
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
15. Đề xuất, kiến nghị:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bình Thuận, ngày … tháng … năm 2020
Xác nhận của doanh nghiệp
(Ký, họ tên, chức danh và đóng dấu)

Ghi chú: - Doanh nghiệp có nhu cầu vui lòng gửi Phiếu đăng ký và đóng học phí trước ngày
06/11/2020 tại Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Thuận, số 290 Trần Hưng
Đạo, Phan Thiết, Bình Thuận;
- Số lượng học viên tối đa là 40 người, do đó Phiếu đăng ký chỉ được ghi nhận khi đã
đóng học phí tham dự, BTC sẽ ngừng nhận đăng ký khi đủ số lượng học viên;
- Mọi chi tiết vui lòng liên hệ chị Nương hoặc anh Hoàng, ĐT: 0252.3823016, Email:
tthtdnbt@gmail.com.

