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“Chìa khóa thành công cho người dẫn đầu”



Trong môi trường kinh doanh đang thay đổi nhanh 
chóng như hiện nay, các nhà quản lý điều hành liên 
tiếp phải đối mặt với những thách thức nhằm đáp ứng 
nhu cầu của thị trường toàn cầu, đòi hỏi họ phải đưa ra 
quyết định và hướng đi ngay lập tức và kịp thời.

Những cá nhân có thể định hướng được xu thế của thị 
trường và nắm bắt được cơ hội kinh doanh trong xu hướng 
quốc tế hóa sẽ thành đạt hơn và có một con đường riêng 
để trở thành một CEO toàn cầu.

Chương trình sẽ nâng cao khả năng nắm bắt thị trường 
của các nhà lãnh đạo và cải thiện năng lực sáng tạo của 
họ. Đồng thời mang đến cho học viên nền tảng kiến thức 
sâu sắc và tạo cơ hội giúp họ thảo luận và đưa ra các giải 
pháp trước những thách thức của thị trường trong nước & 
quốc tế cạnh tranh gay gắt. Đặc biệt, chương trình có sự 
tham gia của các chuyên gia kinh tế cao cấp từng là thành 
viên Ban nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ.

Chương trình này được thiết kế chuyên biệt dành riêng cho 
đội ngũ lãnh đạo cấp cao của các công ty trong và ngoài 
nước, những công ty đang phát triển theo mô hình công ty 
MẸ-CON, Tập đoàn kinh tế.
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Các giải pháp toàn diện: Chương trình bao gồm những giải 
pháp/ phương pháp đào tạo về quản trị doanh nghiệp tiên 
tiến nhất trên toàn cầu.

Năng lực cạnh tranh toàn diện: Hệ thống kiến thức/ kỹ năng 
toàn diện sẽ giúp nhà lãnh đạo hình thành năng lực cạnh 
tranh toàn cầu cho doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập 
sâu rộng hiện nay.

Môi trương học tập toàn diện: Tại PTI, học viên không chỉ 
được trang bị hệ thống kiến thức toàn cầu mà còn có môi 
trường giao lưu kết nối chuẩn quốc tế, hợp tác và phát triển 
toàn diện.

Chương trình đào tạo CEO Toàn diện khơi dậy tinh thần thực 
học - thực làm, không ngừng sáng tạo, đổi mới, mang đến 
những giá trị cho cộng đồng, cùng phát triển bền vững và 
thịnh vượng.

Chương trình góp phần nâng cao năng lực quản trị doah 
nghiệp của tầng lớp Doanh nhân Việt Nam, thông qua việc 
học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu. Qua đó giúp doanh 
nhân tự tin hội nhập kinh tế quốc tế.

TÍNH TOÀN DIỆN

CỦA CHƯƠNG TRÌNH
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1. Cấp lãnh đạo doanh nghiệp (HĐQT, HĐTV, Tổng Giám 
đốc, Giám đốc);

2. Những người đang là lãnh đạo của các tập đoàn đa 
quốc gia, tập đoàn kinh tế, công ty MẸ-CON...

3. Hoặc những người mong muốn doanh nghiệp của mình 
phát triến theo mô hình tập đoàn kinh tế, công ty MẸ-
CON.

MỤC TIÊU

CHƯƠNG TRÌNH

ĐỐI TƯỢNG

THAM GIA

Sau khi hoàn tất chương trình này học viên có thể
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Hiểu được toàn cảnh 
về nền kinh tế Việt 
Nam

10 Hiểu được Doanh 
nghiệp toàn cầu và Kinh 
doanh toàn cầu

30

Hiểu được mô hình phát 
triển Doanh nghiệp theo 
tập đoàn kinh tế

20 Giúp cho Doanh nghiệp 
của học viên phát triển 
BỀN VỮNG

40



NỘI DUNG

CHƯƠNG TRÌNH
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01 02 08

03 02 08

02 02 08

04 04 16

05 02 08

06 04 16

07 02 08

08 02 08

09 02 08

10 04 16

11 02 08

12 04 16

13 01 04

14 01 04

Tổng thời lượng 34 buổi/ 136 tiết, học trong 4 tháng

Tư tưởng kinh doanh

Phát triển năng lực toàn diện của giám đốc

Tầm nhìn và lãnh đạo tầm vóc

Chiến lược Doanh nghiệp

Tái cấu trúc Doanh nghiệp

Quản trị nhân sự trong môi trường đa quốc gia

M&A: Mua bán và sáp nhập

Chiến lược Marketing 4.0 dành cho lãnh đạo

Các mô hình quản trị kinh điển

Tài chính dành cho lãnh đạo

Thuế dành cho lãnh đạo

Quản trị sản xuất

Hội thảo kinh tế kinh doanh

Lễ tốt nghiệp & trao chứng nhận

CHUYÊN ĐỀ TIẾTSTT BUỔI



Chuyên gia

LÊ ĐÌNH TIẾN

Chuyên gia về quản lý sản 
xuất, 5S

Chuyên gia

NGUYỄN CÔNG HIỆP

Chuyên gia tư vấn tài chính hàng 
đầu Việt Nam

Chuyên gia

NGUYỄN VĂN HƯỜNG

Chuyên gia về thương mại, 
bán lẻ, bán sỉ

Chuyên gia

NGUYỄN XUÂN HẢI

Chuyên gia nhân sự, CHRO 
công ty Khử Trùng Việt Nam

Chuyên gia

VŨ CÔNG TY

Chuyên gia về quản trị chiến 
lược và tài chính

Chuyên gia

PHẠM VĂN CHÍNH

Chuyên gia về quản trị nhân sự 
với hơn 20 năm kinh nghiệm

Chuyên gia

NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG

Chuyên gia về Marketing, xây 
dựng thương hiệu

Chuyên gia

NGUYỄN TẤT THỊNH

Chuyên gia chiến lược, xây dựng 
tổ chức, tái cấu trúc

HỘI ĐỒNG

CHUYÊN GIA/GIẢNG VIÊN
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Chuyên gia

LÊ NHƯ HIẾU

Tiến sĩ Kinh tế Bulacan Sate 
University

Chuyên gia

NGUYỄN VĂN PHỤNG

Vụ trưởng Vụ quản lý Thuế 
Doanh nghiệp - Tổng cục thuế

Chuyên gia

ĐỖ QUỐC QUYỀN

CG tư vấn luật, giảng viên trường 
ĐH tài chính – Ngân hàng Hà Nội



Với sứ mệnh "Khai sáng cộng đồng Danh nhân qua các giá trị 
tri thức", trong gần 15 năm qua, từ những dự án cụ thể, 
những chương trình đào tạo mang tính khai mở - chuyên môn 
sâu, các dự án hoạt động trong cộng đồng học viên - cộng 
đồng doanh nhân, Tổ chức Giáo dục Đào tạo PTI đã xác lập 
rõ nét những giá trị cốt lõi của mình, mong muốn là một điểm 
đến về tri thức - thực học - thực làm.

Từ khóa học đầu tiên được khai giảng vào tháng 8/2008, tới 
nay PTI đã có hàng trăm chương trình đào tạo cấp cao như 
CEO; CHRO; CFO; CMO; CCO; CPO được tổ chức tại phần 
lớn những địa điểm quan trọng, đầu tàu về kinh tế của cả 
nước với hàng chục nghìn học viên là các anh chị giữ vai trò 
quản trị, lãnh đạo doanh nghiệp đã tới tham gia. Song hành 
với đó là một đội ngũ nhân viên trong các doanh nghiệp - 
những đối tượng tham gia các khóa học ngắn hạn về kỹ năng 
lên tới hàng chục nghìn lượt học viên. Các dự án về Giáo dục 
- Cộng đồng bổ trợ cho việc học chính khóa đã được tổ chức 
thành những sự kiện thường niên quy mô lớn như:

Diễn dàn kinh doanh mở - triển lãm ngành nghề BIF được tổ 
chức 5 năm một lần, nhiều hội thảo kinh tế lớn định kỳ tổ 
chức mỗi năm 2 lần, các chuyên khảo, những hội nghị bàn 
tròn về nhiều chủ đề quản trị/ quản lý trong kinh doanh được 
thực hiện thường xuyên.

GIỚI THIỆU

TỔ CHỨC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO PTI
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2000
hơn

Khóa học đã được PTI 
tổ chức thành công 115000

hơn
Học viên tham dự, 75% 
quay lại sau khóa đầu

1000
hơn

Chương trình đào tạo 
IN HOUSE 200

hơn
Dự án đã tư vấn

300
hơn

Khóa học giám đốc 
chức năng khai giảng 150

hơn
Chương trình kiến tập 
trong & nước ngoài

300
hơn

Khóa học CEO đã được 
tổ chức thành công 130

hơn
Chuyên gia/ Giảng 
viên cam kết dài lâu

ẤN TƯỢNG

TỪ PTI

Vui lòng liên hệ HOTLINE hoặc truy cập LINK KHÓA HỌC để xem

LỊCH KHAI GIẢNG và PHÍ ƯU ĐÃI MỚI NHẤT

Link khóa học: https://bit.ly/ceotd

0766.133.336Hotline/Zalo:

0766.133.336 HOCCEO.COM Ms. Hồng Vũ

HÀ NỘI
Tầng 14, Tháp B, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Lầu 1, Tòa nhà Rivera Park Sài Gòn, Số 7/28 Đường Thành Thái, P14, Q10, TP. HCM
TP. HỒ CHÍ MINH

https://bit.ly/ceotd
https://bit.ly/ceotd
tel:0766133336
tel:0766133336

